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Zápis z jednání školské rady 
 

Program školské rady: 

1. Organizační body  

2. Seznámení s Výroční zprávou o činnosti školy 

3. Školní řád 

4. Úpravy v ŠVP pro nižší gymnázium a v ŠVP pro vyšší gymnázium 

5. Maturitní zkouška v roce 2017/2018 

6. Vlastní hodnocení školy 

7. Exkurze  

8. Různé 

9. Stanovení termínu dalšího zasedání školské rady 

 

 

Jednání školské rady se zúčastnili: 

za zřizovatele: 

Ing. Zuzana Stefanovová, Ph.D.  

Ing. Dana Forišková, Ph.D. 

                   za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků: 

Ing. Jana Lambertová 

Mgr. Jaroslav Sosík 

za Masarykovo gymnázium, Příbor, p.o.: 

Mgr. Petr Caloň 

Mgr. Jana Drlíková 

ředitel školy: 

Mgr. Pavel Kerekeš 

Přílohou zápisu z jednání je prezenční listina s podpisy zúčastněných. 

 

ad 1) Školská rada byla seznámena s písemnou zprávou volební komise o průběhu voleb do školské 

rady za pedagogické pracovníky školy a za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků. Podle 

této zprávy volby proběhly řádně v souladu s platným volebním řádem. 

 Školská rada navrhla a schválila za předsedu školské rady Ing. Janu Lambertovou a za 

místopředsedu školské rady Mgr. Janu Drlíkovou. 

 

ad 2) Členové školské rady byli seznámeni s Výroční zprávou o činnosti školy za školní rok 2016/2017. 

             Výroční zpráva byla členy školské rady schválena 

 

ad 3) Školská rada byla seznámena s tím, že pro tento školní rok se školní řád neměnil. Zůstává 

v platnosti jeho loňské znění. 

 

ad 4)   Školská rada byla informovaná o tom, že nebyly provedeny žádné zásadní úpravy v ŠVP pro nižší 

gymnázium a v ŠVP pro vyšší gymnázium. Dále byla informována o tom, že vzhledem ke změně 

financování regionálního školství (platné od 1. 1. 2019) plánujeme úpravy ŠVP od 1. 9. 2018 

 

ad 5) Ředitel školy seznámil členy školské rady se strukturou maturitní zkoušky na naší škole pro školní 

rok 2017/2018. 

            - formát maturitní zkoušky pro školní rok 2016/2017 bude 2+3 (všichni Čj, Cj, přírodovědný    

předmět – M, F, Ch, Bi, ) 

            - možnost nepovinné zkoušky v profilové části  - Matematika +  
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            - možnost nahrazení zkoušky z cizího jazyka v profilové části certifikovanou zkouškou (např. 

FCE, DELF apod.) 

 

ad 6) Členové školské rady byli seznámeni s plánem vlastní evaluace pro školní rok 2017/2018. 

  

ad 7) Exkurze 

            - exkurze jsou opět stanoveny jako povinné, s jejich plánem a cenou jsou žáci a zákonní zástupci     

seznámeni předem (do 30. 9. 2017) 

            - aktivity související s realizací ŠVP budou zařazeny do výuky podle potřeby v průběhu školního 

roku 

 

ad 8)  Členové školské rady byly seznámeni s tím, že škola je od 1. 7. 2017 Orgánem veřejné moci. Na 

základě tohoto je povinna komunikovat s rodiči prostřednictvím datových schránek fyzických 

osob. 

 

ad 9) Termín dalšího zasedání školské rady byl stanoven na jaro 2018. 

 

Zápis z jednání zapsala Mgr. Jana Drlíková. 

 

 

 

V Příboře dne 10. listopadu 2017 

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

     Ing. Jana Lambertová                 Mgr. Jana Drlíková 
                předseda školské rady          místopředseda školské rady 

 


