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ŠKOLSKÁ RADA – Gymnázium Lovosice 
zápis z jednání ŠR - dne 11. října 2018 

 
 
Přítomni: Mgr. Ivan Kožíšek (předseda), pan Marek Kopřiva, pan Josef Trefný, Mgr. Marek Bušek 

(ředitel školy jako host, Mgr. Miroslava Quaiserová a Mgr. Pavla Linková 
 
Nepřítomni: paní Renata Nováková (omluvena z důvodu pracovního zaneprázdnění)  
 
Program:  

1. Složení a personální záležitosti školské rady (volby, předseda) 
2. Schválení výroční zprávy a dílčích úprav školního a klasifikačního řádu 
3. Nový školní informační systém EduPage – představení, změny, přednosti 
4. Personální změny v pedagogickém sboru (od září 2018) 
5. Nově příchozí žáci (Prima a 1. A), změna v počtech, matrika 
6. Akviziční aktivity školy (změny, opatření, návrhy, realizované kroky) 
7. Projekty 
8. Diskuse 

 
1) Většině členů školské rady končí mandát. Pan Marek Kopřiva byl opět potvrzen ve funkci jako 

zástupce kraje. Pan Trefný, bude-li jmenován krajem, vyjádřil úmysl dále ve školské radě pracovat. 
2) Školská rada schválila jednohlasně výroční zprávu. Ředitel školy doplnil informace z výroční zprávy 

o uplatnění letošních absolventů, kdy naprostá většina nastoupila na vysoké školy. Školská rada 
také jednohlasně schválila dílčí drobné změny školního řádu a pravidel hodnocení (EduPage). 

3) Škola realizovala změnu interního informačního systému – nově na EduPage (namísto SASu). 
Zaměstnanci školy, žáci i rodiče přechod hodnotí prozatím kladně (vyšší uživatelský komfort). 
V souvislosti s možnostmi, které EduPage nabízí, došlo k dílčím změnám školního řádu a to 
zejména v oblasti omlouvání absencí žáků (např. elektronická omluvenka) a také k drobným 
změnám v pravidlech hodnocení žáků (váhy známek atd.). 

4) Proběhla částečná obměna učitelského sboru, zejména v předmětové komisi biologie – chemie (2 
úvazky), personálně byl řešen i zástup za nemocenskou v aprobaci český jazyk + angličtina.  

5) V meziročním porovnání škola vykázala (k 30. 9.) dílčí úbytek žáků, který se negativně projevuje 
v rámci normativního financování. 

6)  Ředitel školy informoval radu o nových akvizičních aktivitách školy a změnách. Škola se snaží 
nejen zkvalitnění pracovního prostředí a studijních podmínek, postupně se realizuje a dokončuje 
rekonstrukce odborných učeben a kabinetů biologie, chemie a fyziky. Realizovala se výmalba 
prvního patra, sanován bude i vstupní portál hlavního vchodu do budovy. Kromě vylepšení 
pracovního prostředí učitelé i žáci školy podnikají celou řadu dalších aktivit, které mají podpořit 
vhodnou akvizici a oslovení případných uchazečů o studium. Ředitel školy dále informoval o 
úspěších našich žáků a o získaných a využitých grantech. 

7) V dalších třech letech se gymnázium aktivně zapojí do projektu Erasmus + (spolu se školami ze 
Švédska, Itálie, Portugalska a Francie). Rozvíjí se i přeshraniční spolupráce, v současné době 
hledáme partnerskou školu v Německu ke spoluúčasti na projektu v rámci Euroregionu Labe.  

8) V diskusi se poté objevila případná změna webu školy a další vhodné akviziční aktivity.  
 
 
V Lovosicích, 11. října 2018 
 

 
Zapsala: Mgr. Pavla Linková    Schválil: Mgr. Ivan Kožíšek  
                 předseda školské rady 


