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Zápis z jednání Školské rady při Gymnáziu Dvůr Králové nad Labem
Datum: 24.10.2018, 18:00
Přítomni:
Ing. Eva Žižková
Mgr. Edita Vaňková
Mgr. Emil Kudrnovský, Ph.D.
Mgr. Pavlína Flídrová
Mgr. Jiří Erlebach

zástupce rodičů nezletilých žáků, předsedkyně ŠR
zástupce zřizovatele
zástupce zřizovatele
zástupce pedagogických pracovníků
zástupce pedagogických pracovníků, místopředseda ŠR

Mgr. Martina Kubíková

ředitelka školy

Omluveni:
Matouš Vágner

zástupce zletilých žáků

Program:
1. Zahájení
2. Představení nového vedení školy:
Mgr. Martina Kubíková – ředitelka školy, Mgr. Jiří Erlebach – zástupce ředitele,
Ing. Tereza Pušová – vedoucí ekonomicko-provozního sektoru.
3. Změny organizační struktury školy: Ruší se místo mzdové účetní/mzdového účetního.
Agendu spojenou se zpracováním mezd bude vykonávat MELCO Trutnov, spol. s r.o.
4. Zástupce zletilých žáků ve školské radě, v současnosti již absolvent školy Matouš
Vágner, se ke dni 31.10.2018 vzdává funkce člena školské rady.
Usnesení: Bude vyhlášena doplňovací volba člena školské rady – zástupce zletilých
žáků. Zápis kandidátů bude ukončen v úterý 06.11.2018 v 11:30. Volba proběhne ve
středu 07.11.2018 o velké přestávce (mezi 9:35–9:55). Jméno zvoleného kandidáta
bude zasláno členům školské rady a bude zveřejněno na webových stránkách školy.
5. Informace o nadcházejících akcích ve škole:
V úterý 13.11.2018 od 16:00 proběhne v aule plenární zasedání SPG. Po jeho
ukončení (cca v 16:30) budou v jednotlivých třídách následovat třídní schůzky
s informacemi o prospěchu a chování žáků.
Informace o konání plenárního zasedání SPG a třídních schůzek bude zveřejněna na
webových stránkách školy a prostřednictvím IS Bakaláři.
Termín: 05.11.2018, zajistí: Mgr. Jiří Erlebach.
6. Informace o ekonomické situaci školy, o probíhajících projektech apod.:
V současnosti probíhá několik projektových a grantových záměrů, z nichž
nejdůležitější jsou: I-KAP ve výši přes 6 mil. Kč, zaměřený na zkvalitnění výuky

Gymnázium, Dvůr Králové nad Labem, nám. Odboje 304
náměstí Odboje 304, Dvůr Králové nad Labem, 544 01
tel.: (+420) 724 394 453 e-mail: info@gym-dk.cz
www.gym-dk.cz

polytechnických a společenskovědních předmětů, „šablony“ zaměřené na inovaci
vybavení školy výpočetní technikou a další.
7. Schválení předložené Výroční zprávy za období 2017/2018:
Po diskusi k výroční zprávě proběhlo hlasování ke schválení výroční zprávy.
Pro: 5, proti 0, zdrželi se 0. Výroční zpráva byla schválena jednohlasně.
8. Schválení dodatků a doplnění Školního řádu:
Po nástupu nového vedení školy v srpnu 2018 došlo k částečnému doplnění školního
řádu ohledně omlouvání absencí (zejména u zletilých žáků) směřujícímu k potlačení
záškoláctví, k úpravám ve vztahu k žákům se SVP a ve vztahu s nařízeními GDPR. Do
budoucna je plánována rozsáhlá revize celého školního řádu (zejména je
připomínkována pasáž týkající se způsobu zadávání opakování a jejich koordinace
mezi pedagogy + další odstavce), doplňky budou součástí široké diskuse
v pedagogické radě, následně postoupeny k připomínkám ve školské radě tak, aby byl
plně aktualizovaný nový školní řád schválen na následném jednání školské rady
s platností od 01.09.2019.
Proběhlo hlasování o schválení zatímních změn ve školním řádu se zpětnou platností
od 01.09.2018.
Pro: 5, proti 0, zdrželi se 0. Upravená verze školního řádu byla schválena jednohlasně.
9. Koncepce a strategie fungování školy v nejbližším období:
Bylo diskutováno několik námětů, které by mohly přispět k lepšímu fungování školy
a ke zkvalitnění vnitřního klimatu. Byly zmíněny motivační pohovory mezi vedením
školy a jednotlivými pedagogy ohledně jejich názoru na směrování školy, možnosti
dalšího zapojení do zkvalitnění výuky a lepšího využití potenciálu každého jednotlivce.
Ve vztahu k žákům byl dán námět na opětovné vytvoření školního žákovského
zastupitelstva, které by chod školy a její případné problémy vždy v určitém časovém
intervalu (např. 2 týdny) projednalo s vedením školy, příp. s pedagogem pro tyto
účely určeným (koordinátorem). Otevřeností a podnícením širší diskuse by byly
naplňovány i další z bodů programu, s nimiž nová ředitelka vstupovala do konkurzu
na místo ředitele školy.
10. Další jednání školské rady by dle předběžné domluvy přítomných členů mělo
proběhnout koncem dubna 2019.
11. Různé připomínky, diskuse.
12. Závěr

Ing. Eva Žižková
předsedkyně Školské rady

Zapsal a upravil: Mgr. Jiří Erlebach

