
Zápis ze schůze  

Rady školy Gymnázia a SOŠ, Nový Jičín, Palackého 50, p.o. 

Datum konání:   6. října 2008 

Místo konání:   sborovna Gymnázia a SOŠ 

Přítomni:    MUDr.Petr Vaner, Mgr.Dagmar Pernická, 

MUDr.Dušan Laskafeld, Ing.Libor Dořičák, Mgr.Milan Bureš, Mgr.Ivan 

Týle, Mgr.Tomáš Vindiš, Mgr.Petr Žemlička, Mgr.Patrik Kočí 

H L A V N Í   B O D Y   J E D N Á N Í 

1. Zahájení RNDr. Hanzelkovou 

 

2. Schválení programu jednání všemi členy  

3. Projednání jednacího řádu Školské rady 

 Mgr. Bureš navrhuje do řádu přidat minimální frekvenci setkávání 

Školské rady 

 Mgr. Týle navrhuje do řádu přičlenit možnost elektronického 

hlasování  

 

4. Schválení jednacího řádu všemi členy 

5. Volba předsedy, místopředsedy a zapisovatele Školské rady 

 MUDr. Vaner navržen a schválen jako předseda Školské rady 

 Mgr.Pernická navržena a schválena jako místopředsedkyně 

Školské rady 

 Mgr. Kočí navržen a schválen jako zapisovatel Školské rady 

6. Výroční zpráva školy za rok 2007/2008  

 členové Rady školy obdrželi emailovou poštou znění výroční zprávy 

 představení stěžejních částí zprávy RNDr. Hanzelkovou, poukázala na to, 

že hodnocení žáků prvních ročníků není nejlepší (dodatečné zkoušky, 

opakování ročníku, přestup) 



 díky zkušenostem z loňských přijímacích zkoušek škola zvažuje vypuštění 

přijímacích testů 

 vyzdvižení výborných výsledků maturit, velké procentuální úspěšnosti 

přijetí na VŠ 

 vysvětlení prosincového převisu v hospodaření školy, jehož důvodem 

byla rekalkulace platby plynu školy, převis byl však použit na nákup lavic, 

židlí,… 

 potřeby školy – investice do toalet, oken (byl vyhotoven energetický 

audit) , jídelny, zmínění současné investice do opěrné zdi školy 

 Mgr. Bureš se dotazuje, jak přihlíží škola k výstupnímu hodnocení při 

přijímacích zkouškách? RNDr. Hanzelková vysvětluje, že škola paušálně 

přidává body, navíc přihlíží k soutěžím . Diskuse o úrovni výstupních 

hodnocení různých škol (Mgr. Kočí, Mgr. Bureš) 

 Mgr. Bureš žádá vysvětlení ekonomické bilance školy, vztah rozpočtu a 

plateb (diskuse RNDr. Hanzelková, Mgr. Týle, Mgr. Bureš, Ing.Dořičák) 

 úprava technických detailů ve výroční zprávě 

7. Schválení výroční zprávy školy za rok 2007/2008 všemi členy 

8. Diskuse nad nevyřešenou situací s vedením školy (Mgr. Týle, Mgr. Kočí, 

Mgr.Bureš, RNDr. Hanzelková), škola potřebuje volbu ředitele zvláště proto, že 

má budovat strategii ŠVP a nástroje autoevaluace, aby tato práce měla význam, 

pak je třeba nastavit škole jasné cíle, vizi, strategii. Po vybudování ŠVP by nový 

ředitel mohl přijít zcela s jinou představou, pak je práce poměrně zbytečná. 

Dále je volba ředitele žádoucí vzhledem ke stabilizaci školy v očích rodičů a 

společnosti, budování správné public relations a image školy. Rozhodně by 

zřizovatel měl situaci řešit. 

9. Diskuse o informovanosti rodičů o hodnocení žáků (Mgr.Pernická, 

Ing.Dořičák, RNDr.Hanzelková), žádost o změnu systému třídních schůzek, 

podávání informací o hodnocení, škola má vytvořit nový návrh a předložit při 

další schůzi Radě školy. 

 

 

 



U S N E S E N Í  

1. Rada školy schválila jednací řád Školské rady 

2. Rada školy zvolila předsedou Školské rady MUDr. Vanera, místopředsedou 

pak Mgr. Pernickou a zapisovatelem Mgr. Kočího 

3. Rada školy schválila výroční zprávu školy za rok 2007/2008 

4. Školská rada žádá zřizovatele o urychlení procesu jmenování nového ředitele 

školy 

5. RNDr. Hanzelková připraví koncept změny organizace třídních schůzek a 

informovanosti rodičů o hodnocení žáků (termín: další schůze Rady) 

 

S C H V Á L E N Í    U S N E S E N Í  

Schválení usnesení Rady školy všemi členy 

 

Zapsal: Mgr.Patrik Kočí 

Ověřil: MUDr.Petr Vaner 

 

 


