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ŠKOLSKÁ RADA – Gymnázium Lovosice 
Zápis z jednání ŠR za dne 10. října 2017 

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

Mgr. Pavla Linková, jako host ředitel školy Mgr. Marek Bušek, omluvena: Renata Nováková  
 
Program:  

1. Personální záležitosti, funkční období ředitele 
2. Kontrola hospodaření, provoz a údržba 
3. Projekty a šablony, počítačové vybavení školy 
4. Financování 
5. Školní řád 
6. Výsledky maturitních zkoušek 
7. Dokumenty školy 

 
1) Došlo ke změnám v pedagogickém sboru. Na mateřskou dovolenou odešla Kateřina Daňková (Fj – ZSV), po jejím 

skončení nemá v úmyslu nastoupit zpět (jejím odchodem přišla škola o metodičku prevence, agendu převzala od 09/2017 
Radka Balounová), dále nepokračuje pan M. Barák. Nově ve škole od 09/2017 naopak působí: Lukáš Jedlinský (Fj – D), 
vyučující německého jazyka Rita Vlčková a tělocvikář Patrik Zeman. Nastoupila také nová uklízečka p. Švábová.  

2) Řediteli školy Mgr. Marku Buškovi končí funkční období (07/2018). V pozici má zájem případně pokračovat, ŠR informoval 
o postoupení hodnotících materiálů zřizovateli (KÚ UL).  

3) V závěru uplynulého školního roku se uskutečnila kontrola hospodaření organizace (ze strany odboru kontroly KÚ UL). Na 
všechny závěry z tohoto šetření vedení školy obratem reagovalo (v součinnosti s ekonomickým úsekem byl vyhotoven mj. 
i plán termínů jednotlivých opatření a takto informován zřizovatel). 

4) Ve škole byly provedeny další dílčí drobné opravy a údržby. Byly vyměněny podlahy ve dvou učebnách a vymalováno 
kompletní přízemí budovy. Školu navštívil (10/2017) starosta města Milan Dian, s pracovní skupinou z radnice. S vedením 
školy prohlédl celou budovu a projednal plán údržby a oprav na příští období (2018 + 2019-2021). Přislíbil řešení všech 
problémů v budově tak, jak bylo navrženo ředitelstvím školy, tj. práce v rozsahu, vždy alespoň ve výši cca 500 – 600 tisíc 
Kč / rok. Člen školské rady p. Trefný po předchozím jednáním s ekonomem města navrhl řediteli školy, aby připravil 
podklady pro neodkladně nutné práce do jednání o 4. rozpočtové změně a předem je s městským ekonomem projednal. 

5) Škola se zapojila do Výzvy Č. 02_16_035 A 02_16_042 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – 
šablony pro SŠ a VOŠ I. Z cca 800 tisíc Kč, které škola mohla nárokovat, by měla čerpat cca 660 tisíc Kč, což je 
hodnoceno pozitivně. Dále byl schválen projekt Podpora přírodovědného vzdělávání (dílčí renovace přírodovědných 
laboratoří a učeben). Kraj by měl výběrová řízení zadat do konce kalendářního roku. Vzhledem ke stavu suterénních 
prostor budovy, kde se část laboratoří nachází, by bylo vhodné v souvislosti s touto aktivitou uskutečnit také prvotní 
sanační práce na budově směřující k odvlhčení. 

6) V současné době správce sítě provádí audit SW a HW v budově. Počítá se s novými PC sestavami do tříd a doplnění 
notebooků v rámci „mobilní učebny“. Bude zároveň nutné pořídit nový školní server (ten současný cca po 10 letech 
provozu dosluhuje). 

7) Na zbývající období 2107 je by měl být dostatek prostředků na mzdy (včetně nenárokové složky – odměny v závěru roku). 
Zásadnější problém spatřuje ředitel školy zejména v dlouhodobě nízké úrovni provozního financování organizace (obnova 
zařízení, vybavení, pomůcek – velká amortizace).  

8) Došlo ke změně ve školním řádu (začleněn zákaz elektronických cigaret ve všech prostorách školy). Další návrh by se měl 
případně týkat omezení nadměrných absencí žáků (stanovení procentuální hranice absence v předmětech, při jejímž 
dosažení by žák případně měl (resp. musel) absolvovat tzv. „doklasifikační“ přezkoušení. Tato problematika bude interně 
projednána s pedagogickým sborem (poté obdrží informaci, a eventuální návrh, také ŠR). 

9) Ředitel školy informoval o výsledcích maturitních zkoušek v podzimním termínu (ani v tomto termínu nebyli bohužel 
všichni studenti úspěšní). Vedení i pedagogický sbor školy hledá cesty, jak podnítit větší snahu a aktivitu studentů při 
přípravě k maturitní zkoušce i možnosti, jak studenty při přípravě podpořit (volba předmětů, podoba zkoušky, přípravné 
testování atd.).  

10) Školská rada byla seznámena s výroční zprávou školy za školní rok 2016/2017 včetně zprávy o hospodaření školy. Byla 
seznámena i se změnami Školního vzdělávacího plánu v kapitolách „Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami“ a „Vzdělávání žáků nadaných“. Dokumenty schválila. 

 
V Lovosicích, 10. října 2017 

 
 
 

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


