
 

Školská rada 1 10. dubna 2018 

Zápis z jednání školské rady 
 

Program školské rady: 

1. Projednání Výroční zprávy o hospodaření školy za rok 2017  

2. Rozpočet školy na rok 2018 

3. Školní vzdělávací program 

4. Reforma financování regionálního školství 

5. Evaluace a autoevaluace školy 

6. Maturitní zkoušky 

7. Přijímací zkoušky 

8. Různé 

9. Stanovení termínu dalšího zasedání školské rady 

 

 

Jednání školské rady se zúčastnili: 

za zřizovatele: 

Ing. Dana Forišková, Ph.D. - omluvena 

Ing. Zuzana Stefanovová, 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) Členové školské rady byli seznámeni s Výroční zprávou o hospodaření školy za rok 2017. Bez 

připomínek. 

             

ad 2) Rozpočet školy na rok 2018 je vyvážený. Velká investice bude do opravy střechy, škola se bude 

podílet na opravě střechy částkou 500.000,- Kč. Rozpočet zatím není schválený, bude v polovině 

května 2018. 

 

ad 3)   Školská rada byla informovaná o tom, že nebyly provedeny žádné zásadní úpravy v ŠVP pro nižší 

gymnázium a v ŠVP pro vyšší gymnázium. Dokud nebude schválena reforma financování 

regionálního školství, nebude se do stávajícího ŠVP zasahovat. Pouze dojde k úpravě mezi 

předměty Ivt a dějepis. 

 

ad 4) Reforma financování regionálního školství se pravděpodobně odloží. 

  

ad 5) Je spuštěný dotazník pro rodiče žáků sekundy, kvarty, sexty a 2.A. Vyhodnocení šetření proběhne 

na poradě pedagogických pracovníků školy. 

 

ad 6) Ředitel školy seznámil členy školské rady se strukturou maturitní zkoušky na naší škole pro školní 

rok 2017/2018. 

            - formát maturitní zkoušky pro školní rok 2017/2018 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 7) Počet přihlášených zájemců do čtyřletého studia je 99 uchazečů a do osmiletého studia je 72 

uchazečů. Přijímací zkoušky probíhají v termínu 12. 4. a 16. 4. 2018 do čtyřletého studia a 13. 4. a 

17. 4. 2018 do osmiletého studia. 

 

ad 8)  Různé 

– školská rada byla seznámena s tématikou ochrana osobních údajů (GDPR) 

– školská rada navrhla panu řediteli zauvažovat o otevření univerzity 3. věku pro seniory 

 

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

 

Zápis z jednání zapsala Mgr. Jana Drlíková. 

 

 

 

V Příboře dne 10. dubna 2018 

 

 

 

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

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

 


