
Zápis ze schůze  

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

Datum konání:   15. prosince 2010 

Místo konání:   ředitelna Gymnázia a SOŠ, Nový Jičín 

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

MUDr.Dušan Laskafeld, Mgr.Tomáš Vindiš, Mgr.Patrik Kočí 

 

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

1. Zahájení MUDr. Petrem Vanerem.  

Návrh programu: hospodaření školy, přijímací zkoušky, informace o kontrole 

z hygienické stanice, školní řád a budoucnost, připomínky, různé, diskuse 

a závěr. 

2. Zbyněk Kubičík reaguje na témata navržená MUDr. Vanerem: 

a) Změny v režimu přijímacích zkoušek pro 4G a lyceum, vždy byly v režimu 

SCIO, ale tento rok se chopil iniciativy MS Kraj – budou speciální testy a kritéria, 

bude vše zadáno určité firmě. Vše bude oznámeno na pedagogické radě 

učitelům – vedení školy chce opustit započítávání bodů za soutěže, nedokáže 

vyhodnotit, jaké body za jaký diplom ze ZŠ udělit. Tedy je v plánu škrtnout 

zvýhodnění za soutěže, aby nebylo řízení napadeno.  

b) U víceletého 6G přijímací zkoušky ve stejném režimu SCIO. 

c) Otevíráme jen 1 třídu v oboru – 1 x 4G, 1 x 6G, 1 x lyceum – dle rozhodnutí 

Kraje, vysvětlují, že jsou přijímáni žáci na Gymnázium, kteří zde nepatří. 

Srovnání je podle průměrů ze ZŠ, tlačí se na výborné průměry, aby škola nebyla 

konkurencí středních a středních odborných škol. 

d) Vyhlídky jsou neradostné, žáci budou mít obavu z velké konkurence, ale 

budou mít tři termíny pro zkoušky, tedy riziko obav se eliminuje. 

e) Vývoj, máme mínus 150 hodin, tedy 6 – 8 učitelů přebytečných, následné 

roky je situace podobná, tedy další úbytek učitelů. 



f) Určitě chceme následující roky žádat o dvě třídy, i přes intervence ze ZŠ není 

možné změnit stav tento rok. 

g) Otázka: nechcete potlačit lyceum a posílit Gymnázium? 

Jsme G a SOŠ, výuka a systém je nastaven odlišně, rozpracujeme ŠVP pro 

lyceum a chceme výborně jeho význam obhájit, aby bylo zřejmé, co má 

očekávat žák od lycea. 

Kubičík: Při praxi, maturitách mohu jen říct, že slyším chválu, u maturit byli také 

výborní, nemohu říci něco negativní. 

h) Diskuse o Nové maturitě.  

3. Zbyněk Kubičík informuje o kontrole hospodaření a personalistice v srpnu, 

vytknuli nám zastaralý kontrolní systém, pracuje se na náhradě, teď je na 

hospodářském oddělení a odborech k diskusi nový návrh. V období ledna a 

února začne platit nový pracovní řád, podle vyjádření odborů.  

Od 1.9. by měl platit nový školní řád, je v připomínkovém řízení a bude se 

o něm jednat. 

4. Zbyněk Kubičík informuje o kontrole hygieny, která souvisela s teplotou 

v místnostech. Radě školy je předložen protokol, kde je v náhodně vybraných 

učebnách stanoveno, že byla dodržena vyhláška. Na základě dohody navíc 

chodí školník po škole a denně proměřuje nejchladnější místnosti. Kromě 

kontroly volali i úředníci z KU, co se děje s teplotou ve škole. Dnes přišla další 

stížnost, že si obecně lidé stěžují na teplotu ve škole. Kubičík: Nerozumím 

problému, protože dle kontroly byly podmínky splněny. Určitě platí, že se 

snažíme úsporně topit, navíc máme energetický audit s jasnými výsledky 

o velkém tepelném úniku, špatná izolace střechy, nedokážeme vytápět 

odděleně oblasti. Stěžovali si rodiče, že je zima na chodbách a nesmí chodit do 

tříd s technikou, proto jsou zpřístupněné během celého dne. V lednu budou 

upevněny teploměry, které zmizely z místností, důvody jsou nejasné. 

5. Kočí předkládá návrh vypracovat vnitřní předpis, jak postupovat při 

stížnostech, protože vyhláška o minimální teplotě má jasná pravidla. Aby byly 

informace o nízké teplotě prokazatelné, sepsané a ověřené. Návrh je podpořen 

Radou školy i ředitelem Kubičíkem. 



Ředitel školy vypracuje vnitřní předpis o kontrole teplot v místnostech  

a seznámí s ním zaměstnance a žáky školy. Třídy budou vybaveny teploměry. 

Termín: leden 2011. 

6. Další plán ochrany úniku teplu – silikonování, uzavírání horní oken. 

7. Branka na Wolkerově ulici je zavřena jen přes zimu, kvůli bezpečnosti, až 

bude příznivé počasí, pak ji opět otevřeme. Opravdu jde o prevenci. 

8. Diskuse o výroční zprávě. Kočí předkládá návrh doplnit zprávu o osoby 

odpovědné za vypracování zprávy – odpovědnost za technickou a věcnou část. 

Návrh podpořen Radou školy i ředitelem. Při hlasování je 5 členů pro schválení 

výroční zprávy, nikdo proti, nikdo se nezdržel. 

9. Lyžařský výcvik – žáci, kteří se neúčastní, budou mít náhradní program  

ve škole, který se bude věnovat tematice lyžování, aby byl naplněn ŠVP. 

U S N E S E N Í  

Školská rada projednala a odsouhlasila „Zprávu o činnosti organizace v roce 

2009 – Výroční zprávu za rok 2009“. 

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

Schválení usnesení Rady školy. 

 

Zapsal: Mgr. Patrik Kočí 

Ověřil: MUDr. Petr Vaner 

Ověřil: Zbyněk Kubičík 


