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Zápis z jednání Školské rady při Gymnáziu Dvůr Králové nad Labem 

Datum: 10.10.2022, 15:00, sborovna školy 

Přítomni: 

Dan Jarolímek jarolimekd@gym-dk.cz zástupce zletilých žáků 

Ing. Jan Jarolím jarolim.jan@mudk.cz zástupce zřizovatele 

Mgr. Emil Kudrnovský, Ph.D. emil.kudrnovsky@zsbt.cz zástupce zřizovatele [online] 

Mgr. Jiří Erlebach jiri.erlebach@gym-dk.cz zástupce pedagogických pracovníků 

Mgr. Petr Tomek petr.tomek@gym-dk.cz zástupce pedagogických pracovníků 

Mgr. Martina Kubíková reditelka@gym-dk.cz ředitelka školy 

Přítomni online přes MS Teams: 

Ing. Eva Žižková eva.zizkova@nanamesti.cz zástupce rodičů nezletilých žáků 

 

Program: 

1. Zahájení, prezence 

Ing. Žižková účastna distančně prostřednictvím MS Teams. 

Návrh zapisovatele jednání – Mgr. Jiří Erlebach. 

2. Předložení Výroční zprávy o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2021/2022, 

členům ŠR byla zpráva zaslána již s předstihem do e-mailu. Dotaz na studijní 

úspěchy/neúspěchy v minulém období aj. Nebyly vzneseny žádné připomínky, byl 

podán návrh na schválení. 

Schválení proběhlo počtem 6 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se. 

Usnesení: Výroční zpráva za rok 2020/2021 byla schválena. 

3. Doplnění a pozměnění některých ustanovení Školního řádu, zejména v bodech Provoz 

školy za mimořádných situací (přidáno) a Klasifikační řád (doplněno, upraveno). 

Proběhla diskuse o transparentnosti oznamování a zadávání hodnoticích činností 

žákům, jejich rozsahu, informování žáků o plánovaných činnostech aj. 

Závěr: Některé z ustanovení školního řádu byla pozměněna, bod 13 (před 

přečíslováním bod 11) klasifikačního řádu ponechán v původním pouze drobně 

upraveném znění, protože nedošlo ke shodě ve specifikaci zadávání hodnoticích 

činností. Zásadní pasáž je obsažena již ve stávajícím školním řádu (prokazatelné 

informování o hodnoticích činnostech v dostatečném předstihu); z diskuse však 

vyplynulo (jak ze strany zástupce rodičů nezletilých žáků, ze strany zletilých žáků a na 

základě informací ze schůzek školního parlamentu), že v některých předmětech není 

toto ustanovení vyučujícími plně dodržováno tak, jak ze školního řádu vyplývá. 

Vedení školy se zavázalo zjednat v tomto ohledu v pedagogickém sboru neprodlenou 

nápravu. 

Schválení proběhlo počtem 6 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se. 
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Usnesení: Školní řád byl schválen s platností od 11.10.2022. Učitelé, žáci a zákonní 

zástupci budou o změně školního řádu prokazatelně informováni prostřednictvím IS 

Bakaláři. 

4. Příprava volby zástupce do školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků 

Ing. Žižková, zástupce rodičů nezletilých žáků, ukončí svoji činnost ve školské radě ke 

dni 1. únoru 2023 z důvodu dosažení zletilosti svých dětí. Pro zajištění následné 

plnohodnotné činnosti školské rady bude na plenárním zasedání SPG a ŠR dne 8. 11. 

2022 podána informace o doplňovací volbě a zahájena registrace kandidátů na 

zástupce rodičů nezletilých žáků. Vlastní doplňovací volba proběhne v druhém 

lednovém týdnu roku 2023, kdy ve škole zároveň probíhají třídní schůzky 

a odpoledne otevřených dveří. Vyhlášení doplňovací volby proběhne spolu 

s uzavřením a zveřejněním kandidátních listin nejpozději dne 9. 12. 2022. 

5. Diskuse, různé: 

• zástupce zletilých žáků: žádost o podání informace o výši příspěvků do SPG 

a rozvržení přidělování finančních příspěvků ze strany SPG na jednotlivé záměry. 

Odkázán na společnou schůzi SPG a ŠR dne 8. 11. 2022, doporučeno vznesení 

dotazu tamtéž. 

• zástupce zletilých žáků: v některých hodinách cizích jazyků je výuka postavena 

výlučně na práci s texty bez rozvíjení konverzačních dovedností. 

Vedení školy přislíbilo zjistit situaci a iniciovat případnou změnu ve výuce. 

• Ing. Jarolím, starosta města: informace a diskuse o dalších možnostech 

financování investičních záměrů na budově školy ze strany města. Momentálně 

nejistá prognóza, zejména k dosud probíhajícím jednáním o nové podobě vedení 

města. 

6. Závěr 

 

 

 

Zapsal a upravil: Mgr. Jiří Erlebach, místopředseda školské rady 

 

 

Schválila:  Ing. Eva Žižková, předsedkyně školské rady 
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