
Zápis ze schůze  

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

Datum konání:   1. dubna 2014 

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

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

Mgr. Svatava Danihelová, Mgr. Patrik Kočí, Mgr. Jana Fejtová,  

Lenka Petříčková 

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

1. Zahájení ředitelem Zbyňkem Kubičíkem 

 

2. Dotazy k inspekční zprávě, zprávě o činnosti organizace za rok 2013:  

 

2a) snižování stavu – příští rok pokles na 14 tříd, což je minimum – další pokles  

již nebude, následně už bude na škole setrvalý stav, kapacita školy je vyšší než 

bude počet žáků. Příští školní rok pokles asi o 50 hodin (dle seminářů) + návraty 

z mateřské (3 osoby) – téměř 5 osob bude propuštěno v období do podzimu 2014 

2b) nadstandartní množství odborných učeben + kmenových učeben – závěr 

inspekční zprávy odpovídá skutečnosti – investice školy, množství oprav, učebny 

z projektů EU 

2c) spolupráce s rodiči – jaká je skutečnost proti inspekční zprávě 

(maturitní vysvědčení, ples, vystoupení dětí) 

2d) obnova třídních schůzek – svobodné rozhodnutí třídního / individuální 

schůzka podle domluvy 

2e) jazyky – preferovány RJ, AJ + dále pak NJ, ale FJ malý zájem 

2f) problém jazykových skupin – spojení žáků s velkými rozdíly (těžké řešení, 

jedině finanční zdroje, které nejsou) 

2g) proč se nečerpá fond odměn – protože nejsou žádné peníze ve fondu odměn 

2h) finanční plán na následující školní rok by neměl ovlivnit výši odměn 

zaměstnanců i přes odstupné propuštěných zaměstnanců, ovšem vše ovlivní 

semináře, počet přijatých žáků, aj. 

2i) veřejnosprávní část inspekční zprávy není ještě uzavřena, na základě podkladů 

ředitele bude na škole další kontrola, která prověří, zda se podezdření zakládají na 

pravdě,  jedná se o porušení platové kázně – vyplácení odměny, která není 

nárokována, špatný výpočet odměny, chyba započítání nemocenské   



 

 

3. Preventivní opatření ředitele na základě výsledků inspekční zprávy: 

3a) zrušení pracovního místa účetní + nové sestavy budou vedeny KVIC 

(doporučeno kontrolou) 

3b) nové platové výměry a úpravy u některých zaměstnanců 

3c) povinné podpisy u účetních dokladů 

3d) přeskupení povinností zástupců ředitele 

3e) opravy dokumentů podle doporučení ČŠI 

4. Ostatní – rodiči navrženo organizovat anketu o učitelích a tématech školy, co je 

dobře, co je špatně, jak se škola vyvíjí, monitorovat prostředí školy, ŠkolaOnLine 

anketa – rok 2014/2015 podzim 

5. Budoucnost – páteřní rozvody vody (zjištěno, že stav je katastrofální, 8 havárií 

za 1 rok), kompletní vystěhování kabinetů a opravy kabinetů, opravy tělocvičen, 

opravy chemie – vše během prázdnin 

U S N E S E N Í  

1. Rada školy souhlasí se zněním zprávy o činnosti a plnění úkolů příspěvkové 

organizace za rok 2013 

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

Schválení usnesení Školské rady (všichni pro, 0 proti, 0 se zdrželo) 

 

Zapsal: Mgr. Patrik Kočí 

Ověřil: Zbyněk Kubičík 

Ověřila: Mgr. Dana Váhalová 


