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ŠKOLSKÁ RADA 
Gymnázium Lovosice 

 
 

Zápis z jednání ŠR dne 25. října 2022 
 
Přítomni:  
Renata Mejtová, Pavel Šoral, Josef Trefný, Monika Kohlová, Jozefína Štěpánová (členové), Marek 
Bušek – ředitel školy (host) 
 
 
Program:  

1. Informace o průběhu školního roku a akcích realizovaných 2022 
2. Schválení výroční zprávy školy (za školní rok 2021 – 2022) 
3. Výsledky maturitních zkoušek a přijímacího řízení 2022 
4. Pedagogický sbor  
5. Hospodaření školy, správa budovy a investice 2022  
6. Plány, projekty 
7. Diskuse + závěr 

 
Ředitel školy posílal před jednáním členům školské rady dokumenty – školní řád a pravidla hodnocení 
pro školní rok 2022 / 2023 a Výroční zprávu Gymnázia Lovosice 2021 / 2022, s kterými se tak členové 
ŠR mohli s předstihem seznámit. 

Ředitel informoval o změnách v pedagogickém sboru pro aktuální školní rok. Pan Jedlinský byl 
jmenován pracovním zástupcem ředitele školy, zejména pro funkci projektového manažera, který se 
stará o výzvy, dotační tituly, „Šablony“. Ke konci roku 4 pedagogové ukončili činnost, z toho dva 
odchodem do penze (v přípravě je poděkování za jejich dlouholetou práci pro Gymnázium Lovosice). 
Noví členové pedagogického sboru: Andrea Jíšová, Stanislav Čermák, Tomáš Rybář, Gabriela 
Štyksová a Zuzana Vágnerová. Jednalo se tedy o poměrně velkou obměnu, hodnocení nových 
pedagogů je v zásadě příznivé. 

Finanční situace školy – letos snad žádný zásadní dopad aktuálních událostí – zvyšování cen energií – 
není očekáván. Škola vytápěna dodávkami dálkového tepla z Lovochemie. Provozní financování školy 
je určitý otazník. V oblasti mezd je situace vyvážená, možno do konce roku dvakrát vyplatit prémie. 

Dobrým počinem bylo zřízení SRPŠ. Platební morálka rodičů hodnocena jako solidní a do fondu SRPŠ 
jsou dále posílány finanční dary – velké díky všem dárcům! Finance z fondu SRPŠ jsou využívány pro 
soutěže, olympiády zejména ty, které jsou formou výjezdu. 8. listopadu 2022 jsou v plánu rodičovské 
schůzky a setkání rady rodičů (zástupců jednotlivých tříd). 

 

Pravidelně se schází Studentská rada, kterou vede pan Jedlinský. S podněty se dále pracuje. Aktuální 
byla nyní např. debata ohledně školního bufetu. Přišly již i nabídky na pronájem. Prostor pro to by byl 
(místo stávajících automatů). Je to nyní v rovině zvažování a prověřování udržitelnosti (některé školy to 
měly a rušily to). 

Na Gymnáziu Lovosice proběhla v den školské rady kontrola z Hygieny. Dokumentace byla bez závad. 
Hygiena prošla komplet všechny prostory. Tři závady budou poslány do datovky. Jedná se o chybějící 
umyvadlo v učebnách, obecně potřeba více umyvadel a nastavitelné židle v učebně ICT. Do konce 
listopadu bude po dohodě s Městem Lovosice poslána odpověď na Hygienu a plán realizace nápravy 
neshod. 



V souvislosti s předešlými tématy přednesla Jozefína Štěpánová návrh na pořízení zařízení na filtrování 
vody – mohlo by stát vedle automatů. Voda z kohoutků není na pití zcela dobrá a studenti a sbor by tak 
mohli čerpat z tohoto zařízení. Je to bezodpadové. Nápad se členům rady a ředitel školy líbil. 

Další informace k tématu správy budovy: Bude se dělat nové osvětlení ve dvou učebnách. Bude to po 
etapách. V plánu je oprava jedné stoupačky a dveře (Brano) – dveře budou dovírat. To jsou výdaje 
z rozpočtu Města. Ze školních zdrojů se bude realizovat výměna podlahové krytiny, výmalba, pořízení 
dataprojektoru a řeší se místnost pro fyziku. Povedlo se realizovat ze zdrojů od Kraje pořízení 17 nových 
PC – upgrade PC techniky v ICT učebně. 18. listopadu se to bude měnit. 

Pan Trefný informoval o novém složení vedení Města. Ředitel školy počítá s tím, že se objedná na 
schůzku. Kladně je hodnocena spolupráce se Zřizovatelem – dílčí podpora, preventivní programy pro 
děti i pedagogy, První pomoc. 

Ředitel školy informoval o probíhajícím výběrovém řízení na pozici školního psychologa. V rámci Šablon 
3 je možnost získat podporu pro třetinový úvazek. Na Gymnáziu je 340 dětí, případy potřeby psychologa 
jsou. Prevence by měla řešit jiné věci. Do konce listopadu bude podána žádost. V jednání je velmi 
schopná kandidátka. 

Akce školy: Letní teambuilding pedagogického sboru – dobré. V září cykloturistický kurz na Máchově 
jezeře - povedené, před tím zde ještě byla skupina nových studentů na adaptaci. Otázkou je pořádání 
lyžařského výcviku – kalkulace se zvedla o 100%. Plánování probíhá, ale je to s proměnnou. Je úvaha 
o určité podpoře sociálně slabších z fondu SRPŠ. Před měsícem se ředitel školy zúčastnil konference 
na Seči – setkání s ministrem. 

Ředitel informoval o výsledcích přijímacích zkoušek  - nastoupilo 30 žáků do Primy, 25 do prvního 
ročníku čtyřletého studia. Bohužel stále platí, že z Lovosic se hlásí relativně málo zájemců. Otázkou je, 
zda je to dáno demograficky nebo jsou jiné důvody. Akvizice probíhá, také spolupráce s ostatním ZŠ 
v Lovosicích. Obecně administrativa přijímacích řízení je velká (180 přihlášek), je to spousta „fyzické“ 
práce. 

Výsledky maturit 2022 byly lehce nadprůměrné, obhájili všichni studenti kromě jednoho. Pravidelně je 
monitorován přehled uplatnění studentů Gymnázia Lovosice. Výsledky jsou dlouhodobě srovnatelné 
s Litoměřicemi nebo Ústím nad Labem. 

Před samotným jednáním školní rady probíhala neformální diskuze na téma kyberšikany. Ředitel školy 
se vyjádřil ve smyslu, že toto téma je bráno vážně a že již není považováno za  šikanu pouze to, co se 
stane na půdě školy, ale vše i mimo školní docházku, pokud se to dotýká studentů nebo kantorů. 
V nedávně době bylo toto téma opět probíráno a to formou semináře, který vedl preventista školy pan 
Jedlinský. 

 

Na závěr zhodnotil ředitel školy nastavení školního řádu jako optimální (dá se s tím dobře pracovat) a 
ocenil jednání s rodiči studentů jako konstruktivní. 

Další podněty: Je nápad, jak více rozvinout SRPŠ? Josefína Štěpánová – dotaz na gymnaziální trička? 
Studenti jsou ochotni si je zaplatit. Marek Bušek – úvaha o možném příspěvku SRPŠ. Josef Trefný - 
předání věcí k využití. 

 
Školská rada vzala na vědomí předložené dokumenty a vyjádřila přání úspěchů a rozvoje Gymnázia 
Lovosice. 

 
 
V Lovosicích, dne: 26. října 2022 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zapsala: Renata Mejtová  Schválil:        Renata Mejtová 
         předsedkyně školské rady 


