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Gymnázium Lovosice 

ŠKOLSKÁ RADA 
 

Zápis z jednání ŠR ze dne 31. srpna 2020  
 
 
Přítomni:  
Renata Mejtová, Pavel Šoral, Josef Trefný, Monika Kohlová, Jozefína Štěpánová (členové rady), Zdeněk Šoral (jako 
host, nový člen orgánu) a Marek Bušek (ředitel školy, jako host) 
 
Nepřítomen: 
Marek Kopřiva (omluven z důvodu přestěhování a změny trvalého bydliště) 
 
Program:  

1. Schválení nového složení školské rady 
2. Schválení výroční zprávy školy (za školní rok 2019 / 2020) 
3. Informace o průběhu druhé polovinu školního roku 2020 v době distančního vzdělávání 

a k zahájení školního roku 2020 / 2021 
4. Aktivity vedoucí k založení SRPŠ při Gymnáziu Lovosice (zapsaný spolek, rejstříkový soud, statutární 

zástupce, pokladník, rozpočet atd.) 
5. Výsledky maturitních zkoušek a přijímacího řízení 2020 
6. Personální záležitosti a problematika  
7. Projekty – školní a mezinárodní  
8. Spolupráce s Městem Lovosice 
9. Hospodaření organizace pro rok 2020 / 2021 (zřizovatel snížil rozpočet o 10%)  
10. Schválení školního řádu a pravidel hodnocení výsledků ve vzdělávání pro školní rok 2020 / 2021 
11. Diskuse + závěr 
 

Zápis: 
1. Školská rada se sešla v novém složení.   

a) Noví členové – zástupci rodičů - byli zvoleni hlasováním rodičů během rodičovských schůzek na konci 
školního roku 2018 / 2019.  

b) Člen školské rady pan Marek Kopřiva, který byl jmenován jako zástupce zřizovatele, se odstěhoval. 
Jeho mandát je nicméně platný do podzimu 2021. Bude projednáno se zřizovatelem, jakým způsobem 
může být mandát ukončen (Marek Bušek, Renata Mejtová).   

c) Mandát končí v říjnu 2020 panu Josefu Trefnému. Pan Trefný má zájem o prodloužení mandátu, svůj 
zájem pokračovat vyjádřil zasláním žádosti zřizovateli, čeká se na vyjádření (jmenování). 

d) Novým členem školské rady by měl být poté jmenován (návrh jednomyslně schválen) pan Ing. Zdeněk 
Šoral. 
  

2. Ředitel školy avizoval, že v říjnu seznámí členy rady s výroční zprávou školy za období 2019 – 2020.  
Níže v přehledu některé významné a zásadnější body, zprávy a další záležitosti týkající se provozu a aktivit 
školy.  

 
3. Půl rok on-line vzdělávání byl z pohledu rodičů, žáků i učitelů značně nepřehledný a náročný. Jak se toto období 

podařilo zvládnout z pozice učitelů a žáků, se ukáže v dalších měsících. Prezenční výuka na Gymnáziu 
Lovosice pro rok 2020 – 2021 bude v září zahájena. Dle posledních nařízení není povinností zaměstnanců 
školy testovat, měřit žákům a studentům teplotu. Je ale potřeba zajistit zvýšené standardy na desinfekci a 
hygienu, vytvořit prostor pro izolaci. Tato opatření budou realizována a ze strany vedení školy kontrolována. 

 
4. SRPŠ se podařilo finálně založit. Spolek je zapsán v rejstříku, má přidělené IČO. SRPŠ Gymnázia Lovosice 

bude mít účet u ČSOB v Litoměřicích. Příspěvek bude dobrovolný ve výši 300 Kč ročně za jednoho žáka. 
Čerpání finančních prostředků bude vždy po dohodě v souladu se stanovami SRPŠ. Je také úvaha o založení 
skupiny na sociální síti WhatsUp pro zrychlenou komunikaci. Rada rodičů by se mohla scházet v termínu 



rodičovských schůzek dvakrát ročně. Ekonomickou podporu SRPŠ zajistí pokladník paní Veronika Hornofová. 
Důležitá bude správná komunikace cílů SRPŠ ze strany vedení školy a třídních učitelů (ředitel – přelom 09-10 
/ 2020). 

 
5. Ředitel školy informoval o výsledcích maturitních zkoušek a výsledcích přijímacích řízení 2020.. Meziroční 

nárůst o 6 žáků je pozitivní, nicméně vzhledem k demografické situace Lovosicka, která není příznivá, jsou další 
roky z pohledu zájemců o studium s otazníkem. Ředitel školy dále informoval o výsledcích příjímacích řízení 
maturantů na vysoké školy. Pozitivní je přijetí osmi absolventů na medicínské obory. Studenti Gymnázia 
Lovosice jsou schopni obstát v konkurenci jiných škol. 

 
6. Školská rada byla informována o personálních záležitostech školy. Skončili Kateřina Bušková a Jana Štyksová. 

Byli přijati tři noví pedagogové (Petra Jetenská, Hana Jansová a Jan Wenig) a jmenována nová zástupkyně 
ředitele školy Pavla Linková. Během letních prázdnin proběhly brainstormingy s pedagogy a také proškolení 
pro on-linové formy vzdělávání. Technické vybavení je zabezpečeno. Pedagogický sbor je aktuálně v plném 
stavu. 
 

7. Projekty / granty  
a) Od Města získán příspěvek ve výši 10 tis. Kč na přehlídku hudebních sborů v Olomouci, termín konání 

v polovině listopadu 2020. 
b) Unipetrol – příspěvek na toxikologický kroužek ve výši 90 tis. Kč. 
c) Šablony běží – termíny posunuty 
d) Lovochemie – žádost zamítnuta (pan Zdeněk Šoral prověří možnost pomoci) 
e) Erasmus – bude snaha o realizaci, ale je to záležitost k diskuzi (bude pokračovat) 

 
8. Pro fungování školy je důležitým předpokladem spolupráce s Městem Lovosice.  

Investice na vybudování nové příjezdové cesty u gymnázia, jejíž stav je dlouhodobě nepřiznivý s dopadem na 
zdraví (prašnost) i image školy a města jako takového, byla odsouhlasena, ale Město realizaci odložilo. Dílčí 
věc, která se realizovat bude, je dílčí odvlhčení francouzských dvorců. 
 

9. Ředitel školy informoval školskou radu o finančních záležitostech.  
Problematickou oblastí v roce 2020 je provozní financování, podobně to bude také v roce 2021 (snížení 
rozpočtů o cca 10%). Byl zároveň vydán pokyn zřizovatele ke „stop-stavu“ využívání prostředků rezervního 
fondu. V červnu byla podána žádost o výjimku pro ICT učebny (klimatizace) a pro sanaci suterénních prostor 
chodeb, která byla schválena a realizována.   
 

10. Rada schválila školní řád pro rok 2020 / 2021 včetně povinnosti dálkové výuky (v období případné pandemie a 
zákazu přítomnosti ve školách) a již dříve diskutovaného zmírnění požadavku na eventuální doklasifikační 
přezkoušení z předmětu (vysoké absence). 
 

11. V rámci závěrečné diskuze vyjádřili přítomní členové podporu záměru vybudování nové příjezdové cesty, pan 
Zdeněk Šoral a pan Josef Trefný se zavázali projednat tuto záležitost s Městem ve smyslu uspíšení odložené 
investice. Diskuze byla také vedena na téma přeshraniční spolupráce a rozhodnutí o čerpání či nečerpání 
dotací. Doporučení je dohodnout se s partnery projektu, jakým klíčem si rozdělí finance a to také uvést do 
smlouvy. Druhá část projektu neproběhla, finance by se mohly vrátit. Rozhodnutí zváží ředitel školy s ohledem 
na vývoj v dalších týdnech. Zcela na závěr vyjádřili členové školské rady podporu středoškolského vzdělání 
v regionu Lovosice a jeho důležitosti pro budoucí rozvoj tohoto mikroregionu. Gymnázium Lovosice má dobré 
hodnocení a má smysl jej podporovat. 

 
 

V Lovosicích, dne: 2. září 2020 
 
 
 
 
Zapsala: Renata Mejtová  Schválila:  …………………………….. 
 
                     Renata Mejtová 

         předsedkyně školské rady 


