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ŠKOLSKÁ RADA – Gymnázium Lovosice 

 
Zápis z jednání ŠR za dne 27. června 2018 

 
 
Přítomni:  
Mgr. Ivan Kožíšek (předseda), pan Marek Kopřiva, paní Renata Nováková, Mgr. Marek Bušek, 
Mgr. Miroslava Quaiserová, Mgr. Pavla Linková 
 
Nepřítomen: 
pan Josef Trefný (omluven – pobyt v lázních) 
 
Program:  

1. Informace o průběhu školního roku (výsledky vzdělávání, provoz, organizace) 
2. Výsledky maturitních zkoušek (hodnocení) 
3. Přijímací zkoušky (stav, vývoj, opatření) 
4. Personální záležitosti (odchody, příchody) 
5. Finance školy (vývoj) 
6. Granty a nadace, další aktivity 
7. Projekty a šablony 
8. Spolupráce s městem 
9. GDPR 
10. Školní řád (návrhy na doplnění) 
11. Změna systému školy (SAS) 

 
 

1) Celkový prospěch žáků školy se v letošním roce mírně zlepšil. Všichni žáci posledních ročníků 
studium uzavřeli a byli připuštěni k maturitě. Všichni žáci školy s koncem školního roku prospěli, 
nejsou žádné opravné zkoušky. 

2) Maturitní zkoušky letos dopadly mírně lépe než v loňském školním roce (neprospělo celkem 6 žáků). 
Ředitel informoval o formě státní maturitní zkoušky, která čeká současné studenty prvního ročníků a 
kvinty a o průběhu, formě a lokaci opravných maturitních zkoušek, jak státních, tak profilových. Ředitel 
také informoval školskou radu o průběhu písemné části státní maturitní zkoušky, kdy Cermat nebyl 
schopen zajistit zpracování výsledků zkoušky podle všech pravidel. 

3) K přijímacím zkouškám na lovosické gymnázium se letos přihlásilo méně žáků, než v minulých letech. 
Přijímací řízení proběhlo standardně, žáci byli testováni Cermatem. Do studia v primě bylo přijato 32 
žáků, dva žáci na odvolání (1x bylo odvolání krajem zamítnuto). Třídním učitelem (Prima) bude Mgr. 
Lukáš Jedlinský. Do studia v 1. ročníku čtyřletého gymnázia nastoupí necelá dvacítka nových žáků, 
třídní učitelkou bude Mgr. Miroslava Quaiserová. Z Kvarty odchází po ukončení základní školní 
docházky 7- 8 žáků. Malým počtem žáků v prvním ročníku a odchodem žáků z Kvarty dojde ke 
snížení počtu žáků školy, což má další dopad na úvazky učitelů i financování školy. 

4) Během školního roku a s jeho koncem odešla řada učitelů. Nejproblematičtější se ukázal obor Ch –
Bi, kdy od března odešla RNDr. Balounová. Do konce školního roku zastupoval pan Petr Holub. 
S koncem školního roku také odchází Mgr. Ročková. V tuto chvíli je za oba učitele náhrada. 

5) Kvůli nižším počtům žáků ve třídách a ve skupinách bude celkově zajištění výuky náročnější (o více 
než jeden pracovní úvazek úbytek a cca 500 - 600 tisíc Kč méně. 

6) Naše škola obdržela několik grantů na své projekty. Nadace Unipetrol 2ěnovala 200 000 Kč na 
podporu přírodovědného vzdělávání, dále škola získala grant Lovochemie ve výši 30 000 Kč na dílčí 
rekonstrukci tělocvičny v suterénu. Firma TRCZ podpořila grantem cca 30 000 Kč pro nepovinný 
předmět Robotika pro nižší gymnáziu. Ředitel pochválil učitele školy za jejich aktivitu a práci nad 



rámec pracovních povinností, kdy právě jejich aktivita umožnila tyto granty získat a využívat. 
Zdůraznil, že učitelé i žáci pracují napříč všemi studijními obory, připomněl přeshraniční spolupráci. 
V současné době probíhá ve škole rekonstrukce přírodovědných učeben, laboratoří a kabinetů, 
hrazená z výzvy Evropské unie. Jedná se o pracoviště biologie a chemie v prvním patře budovy a 
pracoviště fyziky v suterénu. Tuto aktivitu řídí zřizovatel školy. Učitelé plní první Šablonu pro SŠ, 
probíhají školení a další součásti šablony, práce s technikou a žáky. V závěru kalendářního roku se 
škola zapojí do Šablony II. 

7) Škola spolupracuje s městem, snaží se o dohody s vedením obce, kde bylo dosaženo dílčích 
úspěchů. V tomto kalendářním roce bude z nájemného za budovu školy ve výši cca 800 000 Kč 
proinvestováno zpět do budovy cca 400 000Kč. 

8) Ředitel informoval o změnách ve škole v souvislosti ze zavedením GDPR. Byla stanovena nová 
interní směrnice, učitelé byli proškoleni, bylo přizpůsobeno ukládání a archivace citlivých materiálů. 
Škola získala informované souhlasy od učitelů, žáků a jejich zákonných zástupců. 

9) Rada schválila dílčí změny ve školním řádu. Do seznamu návykových látek byla např. přidána 
elektronická cigareta. Při řešení docházky žáků byla stanovena klauzule, že v případě, že absence 
žáka v předmětu za dané klasifikační období přesáhne 30%, vyučující učitel může nařídit tzv. 
doklasifikační přezkoušení. V případě, že absence žáka v předmětu přesáhne 40%, žák musí být 
přezkoušen. Tyto změny školního řádu školská rada schválila. Rada také řešila pohyb žáků mimo 
školu během přestávky na oběd. Mgr. Kožíšek a paní Nováková navrhli tento problém řešit písemným 
souhlasem rodičů, že v této době přebírají za žáka zodpovědnost. Tento bod bude dále řešen. 

10) Končí systém agendy pro školy SAS. Škola bude přecházet na nový systém EduPage. 
 
 
 
 
 
 

V Lovosicích, 27. června 2018 
 

 
Zapsala: Mgr. Pavla Linková  Schválil:  Mgr. Ivan Kožíšek 

         předseda školské rady 


