
Zápis ze schůze  

Školské rady Gymnázia a SOŠ, Nový Jičín, Palackého 50, p.o. 

Datum konání:   21. října 2013 

Místo konání:   ředitelna Gymnázia a SOŠ, Palackého 50, Nový Jičín 

Přítomni:    Mgr. Dana Váhalová, PhDr. Jaroslav Dvořák,  

Mgr. Svatava Danihelová, Mgr. Patrik Kočí,  

Host:    MUDr. Ivo Vaněček 

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

1. Zahájení ředitelem Zbyňkem Kubičíkem. 

 

2. Informace o zániku členství ve Školské radě – §167, odst 9f, 563/2004 sbírky,  

1 člen je rodičem žáka, který již opustil školu, 1 člen přestal být žákem školy.  

 

3. Volby do Školské rady – výběr kandidátů za rodiče a zletilé žáky proběhne  

do 15. 11. 2013, volby v lednu 2014, o způsobu hlasování (elektronicky  

či osobně) rozhodne zvolená komise. 

4. Výroční zpráva školy za rok 2012/2013. 

 Diskuse o zprávě. 

 Ze strany Školské rady byla zpráva prodiskutována, byly zapracovány 

postřehy, formální chyby, žádná faktická poznámka nebyla doručena. 

5. Školská rada bere výroční zprávu za rok 2012 / 2013 na vědomí, 4 přítomní  

byli pro, 0 proti, 0 se zdrželo. 

6. Informace o propouštění zaměstnanců, situaci školy v Moravskoslezském 

kraji, vývoji počtu žáků v budoucnosti, vývoj a snižování platů zaměstnanců, 

rozbor ekonomické situace. Dochází ke stabilizaci počtu tříd, předpokládá  

se, že 1 – 2 zaměstnanci budou nadbyteční, ovšem 5 zaměstnanců je  

na mateřské dovolené či jsou uvolněni, propouštění by nastalo během školního 

roku, ne v jeden termín, který byl u minulého propouštění. Vzhledem 

k odstupnému tak dochází opět k destabilizaci fondu výplat, jedná se o velmi 

vysokou částku. Předpokládá se, že proběhne jednání se zřizovatelem o možné 

finanční pomoci. Není možné, aby došlo k otevření další třídy, tedy zůstane 

systém 2 + 1 + 0. Podrobné informace budou sděleny na poradě pedagogických 

pracovníků 13. 11. 2013.  



7. Téměř všichni zaměstnanci mají smlouvu na dobu neurčitou (mimo jediného 

zaměstnance, který je jako zástup). Tedy otázkou je, jakou personální politikou 

situace vznikla, zda ji šlo předvídat a řešit v minulých obdobích náboru 

zaměstnanců. 4 + 6 osob již bylo propuštěno spíše mimo vyučujících cizích 

jazyků, nyní se jedná hlavně o vyučující cizích jazyků. Před vlnou propouštění 

bylo na škole 54 pedagogů, dnes je 37 pedagogů. 

8. Pedagogické lyceum se otevírat nebude, po odchodu posledního ročníku 

nedojde ke zrušení lycea, v případě obnovení a přijetí žáků do prvního ročníku  

v budoucnosti, bude nutné vytvořit ŠVP lycea.  

9. Diskuse o možném novém oboru, aby se zmenšil problém propouštění, 

spolupráce s jinými školami a firmami. Hledání perspektivního oboru, který je 

podporován ze strany MŠMT ČR, KÚ MSK. 

10. Nová plastová okna jsou kompletně hotova, mimo 2 učeben je hotova  

i regenerace učeben, je v plánu navazující regenerace laboratoře chemie  

a výtvarné výchovy. Diskutována a řešena žádost o zapojení do programu 

energetických úspor, problém školy je vodovodní systém (+WC) – nutná 

výměna havarijního stavu. 

11. Topné větve – řešení struktury rozvodů, systém uzavírání větví – nutnost 

technicky řešit rozvod do chladných míst bez zbytečného vytápění teplých míst. 

Plán výměny radiátorů. Škola má vypracován dlouhodobý záměr a projekt.   

 

U S N E S E N Í  

1. Školská rada bere na vědomí zánik členství dvou členů Rady školy s ohledem  

na §167, odst 9f, 563/2004 sbírky, bere na vědomí informaci o připravovaném 

doplnění členů Školské rady do konce února 2014. 

2. Školská rada vzala na vědomí výroční zprávu školy za rok 2012/2013. 

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

Schválení usnesení Školské rady (4 pro „přítomní“, 0 proti, 0 se zdrželo). 

 

Zapsal: Mgr. Patrik Kočí 

Ověřil: Zbyněk Kubičík 

Ověřila: Mgr. Dana Váhalová 


