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Zápis z jednání Školské rady při Gymnáziu Dvůr Králové nad Labem 

Datum: 04. 05. 2020, korespondenční forma 

Přítomni: 

Ing. Eva Žižková   zástupce rodičů nezletilých žáků, předsedkyně ŠR 

Jakub Seneta    zástupce zletilých žáků 

Mgr. Edita Vaňková   zástupce zřizovatele 

Mgr. Emil Kudrnovský, Ph.D.  zástupce zřizovatele 

Mgr. Pavlína Flídrová   zástupce pedagogických pracovníků 

Mgr. Jiří Erlebach   zástupce pedagogických pracovníků, místopředseda ŠR 

Mgr. Martina Kubíková  ředitelka školy 

Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu v ČR a uzavření středních škol od 11. 3. 2020, 

které je plánované do konce školného roku 2019/2020, proběhla řádná schůze ŠR 

korespondenční formou.  

Předsedkyně ŠR zaslala všem členům této rady následující informace a podněty k řešení: 

1. Dne 31. 3. 2020 uplynulo funkční období člena ŠR pana Mgr. Emila Kudrnovského 

Ph.D. Usnesením RK/11/575/2020 ze dne 21. 4. 2020 byl znovu jmenován s účinností 

od 1. 5. 2020. 

2. Byl přijat návrh na novou organizaci volby zástupce nezletilých žáků, která proběhne 

na podzim 2020 

- Pomocí IS Bakaláři informovat všechny rodiče nezletilých žáků o možnosti 

kandidovat do ŠR 

- Zveřejnění seznamu kandidátů se stručným představením 

- Na výroční schůzi SPG a ŠR představení a volba zástupce nezletilých žáků do ŠR 

3. Seznámení s průběhem distanční výuky na gymnáziu 

- Využití platformy MS Teams  

- Žákům vedení gymnázia nabídlo zapůjčení notebooků 

- Ředitelství nastavilo jasná pravidla distanční výuky a stanovilo stěžejní předměty, 

které budou vyučovány v rámci distanční výuky plně synchronní (audio, video 

hovory), či částečně asynchronní formou (chat + video/audio) 

- Toto řešení bylo pedagogy přijato, pouze jeden pedagog odmítl plně či částečně 

synchronní výuku stěžejního předmětu – matematiky. Tomuto pedagogovi byla 

znovu nabídnuta možnost výuky přímo ve škole, kde je zajištěný klid, garance 

technického zázemí a dodržení všech bezpečnostních nařízení v souladu 

s vládními opatřeními. Nabídka se nesetkala s kladnou odezvou. 

4. Seznámení s průběhem řešení stížnosti žáků gymnázia na výuku matematiky 

- Informace o vzniku této stížnosti byla předána zřizovateli gymnázia – 

Královéhradeckému kraji 
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- Probíhaly návazné hospitace dvoučlenného hospitačního týmu ve třech ročnících, 

které však přerušilo nařízení o uzavření středních škol 

- Bude dořešeno po opětovném otevření gymnázia  

5. Ve vztahu k výchovně vzdělávacímu procesu proběhly na gymnáziu kontroly: 

- ČŠI (postup školy při informování žáka a jeho ZZ o jeho neprospěchu v předmětu 

MAT a postupu školy při stanovení komisionální opravné zkoušky), výsledek: 

nedůvodná stížnost. 

- ČŠI (stížnost zaměstnance), výsledek: nedůvodná, neprokazatelná. 

- Kontrola Oblastního inspektorátu práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický 

kraj 

6. Mgr. Martina Kubíková a Mgr. Jiří Erlebach složením zkoušky úspěšně absolvovali 

„Studium pro ředitele škol a školských zařízení“ ke splnění kvalifikačních předpokladů 

dle §5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. a §5 vyhlášky č. 317/2005 Sb. 

7. Proběhla korespondenční diskuze o distanční výuce. 

 

 

 

Ing. Eva Žižková 

předsedkyně Školské rady 

 

 

Zapsal a upravil: Mgr. Jiří Erlebach 
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