Školská rada Podkrušnohorského gymnázia, Most
Název školy: Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace
Sídlo: Čsl. armády 1530, 434 01 Most

Zápis a usnesení
z I. zasedání školské rady
ve funkčním období 2020 - 2023

Podkrušnohorského gymnázia, Most, příspěvková organizace
Den, čas a místo konání
7. října 2020, 17.00 hodin, budova Podkrušnohorského gymnázia, Most, Čsl. armády
1530 – učebna 221.

Přítomni
Ing. Karel Hrdlička
Mgr. Darina Cabálková
MUDr. Alena Dernerová
MUDr. Roman Houska
Ing. Jaroslava Kuszniruková
Ing. Martin Strakoš
Mgr. Romana Valíčková
Mgr. Zdeňka Vargová
Ing. Kateřina Volmanová

Hosté
Mgr. Karel Vacek

Program
1.

Zahájení

2.

Schválení zapisovatele a ověřovatele zápisu a usnesení

3.

Schválení programu zasedání školské rady

4.

Jednací řád školské rady

5.

Volba předsedy a místopředsedy školské rady

6.

Informace ředitele školy (stálý bod programu)

7.

Schválení výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2019/2020

8.

Úpravy školního řádu v souvislosti s distanční výukou

9.

Diskuse a různé

10.

Závěr
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Školská rada Podkrušnohorského gymnázia, Most
Název školy: Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace
Sídlo: Čsl. armády 1530, 434 01 Most
K bodu programu 1 a 2
Zasedání svolal v souladu s ustanovením § 167 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů, Mgr. Karel Vacek, ředitel školy.
Informoval o volbách členů školské rady na obou pracovištích školy, které proběhly 9. a 10.
září 2020, dále informoval o jmenování zástupců za zřizovatele školy.
Představil členy školské rady (9):
za pedagogické pracovníky
Mgr. Darina Cabálková, Mgr. Romana Valíčková a Mgr. Zdeňka Vargová.
za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilých žáků
Ing. Karel Hrdlička, MUDr. Roman Houska a Ing. Kateřina Volmanová.
za zřizovatele (Ústecký kraj)
MUDr. Alena Dernerová, Ing. Martin Strakoš a Ing. Jaroslava Kuszniruková.
V úvodu konstatoval, že školská rada je schopná se usnášet, neboť je přítomno 9 členů z 9.

Usnesení školské rady
č. 1/I.ŠRPG/2020

školská rada
schvaluje zapisovatele „zápisu a usnesení“ Ing. Martina Strakoše.
hlasování:

pro: 9

proti: 0 zdržel se: 0

č. 2/I.ŠRPG/2020

školská rada
schvaluje ověřovatele „zápisu a usnesení“ Ing. Jaroslavu Kusznirukovou.
hlasování:

pro: 9

proti: 0 zdržel se: 0

K bodu programu 3

Usnesení školské rady
č. 3/I.ŠRPG/2020

školská rada
schvaluje program zasedání školské rady.
hlasování:

pro: 9

proti: 0 zdržel se: 0

K bodu programu 4

Usnesení školské rady
č. 4/I.ŠRPG/2020

školská rada
bere na vědomí jednací řád školské rady.
hlasování:

pro: 9

proti: 0 zdržel se: 0
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Školská rada Podkrušnohorského gymnázia, Most
Název školy: Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace
Sídlo: Čsl. armády 1530, 434 01 Most
K bodu programu 5

Usnesení školské rady
č. 5/I.ŠRPG/2020

školská rada
volí Ing. Martina Strakoše předsedou školské rady.
hlasování:

pro: 8

proti: 0 zdržel se: 1

Usnesení školské rady
č. 6/I.ŠRPG/2020

školská rada
volí Ing. Kateřinu Volmanovou místopředsedkyní školské rady.
hlasování:

pro: 8

proti: 0 zdržel se: 1

K bodu programu 6

Usnesení školské rady
č. 7/I.ŠRPG/2020

školská rada
bere na vědomí informace ředitele školy.
hlasování:

pro: 9

proti: 0 zdržel se: 0

K bodu programu 7

Usnesení školské rady
č. 8/I.ŠRPG/2020

školská rada
schvaluje výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2019/2020 v souladu s
ustanovením § 168 odst. (1) písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
hlasování:

pro: 9

proti: 0 zdržel se: 0

K bodu programu 8

Usnesení školské rady
č. 9/I.ŠRPG/2020

školská rada
schvaluje změny ve školním řádu v souladu s ustanovením § 168 odst. (1) písm. c) zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů dle předloženého návrhu.
hlasování:

pro: 9

proti: 0 zdržel se: 0

K bodu programu 9
V diskusi se vyjadřovali všichni členové školské rady k jednotlivým bodům programu,
v návaznosti tak, jak byly projednávány.
Diskuse /detail/: diskuse se vedla hlavně o skutečnosti, že školy v této nelehké době budou
bojovat o přežití, neboť finanční příspěvek na provozní náklady bude na příští rok ponížen.
MUDr. Alena Dernerová navrhuje, že je potřeba apelovat v rámci orgánů kraje (rada a
zastupitelstvo kraje), aby se tyto částky dorovnávaly, kde škola nebude schopna ušetřit
zejména z důvodů technických i provozních.
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Školská rada Podkrušnohorského gymnázia, Most
Název školy: Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace
Sídlo: Čsl. armády 1530, 434 01 Most

Informace ředitele školy včetně diskusse
a) změny ve sboru
odchody:
Most: Ing. Markéta Aubrechtová, Mgr. Marcela Hergesselová,
Bílina:
nové nástupy:
Most: Mgr. Hana Krausová AJ - IKT
Bílina:
b) počty žáků
754 žáků (-19) Most: 547 Bílina: 207
c) úkoly školního roku:

zvládnout přechody na distanční výuku, smíšenou výuku

přežít v provozních nákladech

přejít na nový model maturitní zkoušky

pokračovat v obměně vybavení výpočetní technikou (Chytré hlavy pro Sever)

nábor žáků + sportovní třídy, nové metody náboru

rekonstrukce elektroinstalace v Bílině – projekt zpracován + realizace 2021

stavba tréninkové sportovní haly u B2 v Mostě
Úpravy školního řádu v souvislosti s distanční výukou /DV/ bod programu 8










Pokud z důvodů krizového opatření poskytuje škola žákům vzdělávání distančním
způsobem, jsou žáci podle ustanovení § 184a ŠZ povinni se tímto způsobem
vzdělávat. (ČL I. Žáci jsou povinni písmeno a)
Tato ustanovení se uplatní i v rámci DV s výjimkou odst. f (ČL. II – Docházka do
školy)
Nový Čl. XI:
Distanční výuka dle ustanovení § 184a) ŠZ se uskutečňuje on-line na komunikační
platformě MS Teams synchronní a asynchronní formou. Synchronní forma se děje v
časech daných rozvrhem hodin podle pokynů vyučujícího. V MS Teams provádíme
formativní hodnocení žáků, sumativní hodnocení žáků přes informační systém
Bakaláři.
Komunikace se zákonnými zástupci se děje přes informační systém Bakaláři
Na základě žádosti zákonného zástupce žáka nebo žáka zletilého ŘŠ je možno žákovi
zapůjčit techniku potřebnou pro distanční výuku
Klasifikační řád - Doplnění Čl. 8, odst. G)
„Při DV hodnotí vyučující dle „Metodického doporučení MŠMT pro vzdělávání
distančním způsobem“

zapsal: Ing. Martin Strakoš
Dne 7. října 2020

ověřovatel zápisu a usnesení: Ing. Jaroslava Kuszniruková
Dne 7. října 2020

Ing. Martin Strakoš,
předseda školské rady
Dne 7. října 2020
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