Gymnázium Uherské Hradiště
Gymnázium Uherské Hradiště
Zápis ze zasedání Školské rady
pondělí 13. března 2017

Přítomni: doc. M. Pavlicová, Mgr. I. Mařák, PaedDr. L. Kraváčková, Mgr. R. Horký, MUDr. V. Dominec,
Mgr. M. Kratochvílová, B. Janečka, Mgr. P. Machala, Ing. S. Blaha, Ing. T. Zubr
Omluveni: Ing. H. Doupovcová, Mgr. V. Karafiátová
Host: ředitel školy doc. Z. Botek

1. Zasedání zahájila doc. M. Pavlicová přivítáním všech účastníků a seznámila s programem:



seznámení s rozpočtem školy



projednání školního řádu



různé

2. Úvodní slovo k projednávané problematice – doc. Botek



podle informací z krajského úřadu činnost stávající školské rady pokračuje do konce
kalendářního, na podzim budou uspořádány volby
o doc. Pavlicová – Může být členem ŠR plnoletý student? – Ano, může, ale jen do té
doby pokud má statut studenta školy.



informace o rozpočtu školy (členové ŠR dostali rozpočet s pozvánkou na zasedání)

Ve stávajícím rozpočtu školy jsou známy pouze přidělené mandatorní výdaje a dosud nebyly
přiděleny mzdové prostředky - jde pouze o základní přehled. Škola musí o případné další náklady kraj
požádat a musí je odůvodnit. Ředitel školy se podrobněji zabýval vysvětlením finančního zabezpečení
mimo výukového programu školy – LVK, sportovních kurzů, červnových výukových kurzů a výměnných
pobytů. Informoval ŠR o nákladech na tyto akce od ledna do června – 362 tisíc Kč, 2/3 jsou hrazeny
z provozních výdajů, 1/3 ze sponzorských darů škole.
K rozpočtu školy a financování mimo výukového programu nebyly žádné připomínky.
3. Projednávání školního řádu
Členové školské rady si před zasedáním školní řád prostudovali na www.guh.cz.
doc. Botek - Škola zavedla nově plány pedagogické podpory nově i pro nadané studenty – (např. žáci
Kubala, Jelínek, Kot, Pavlicová), podpora v nové formě plánů pedagogické podpory zůstává i pro žáky,
kteří mají dočasné nebo dlouhodobé zdravotní či jiné problémy.
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Gymnázium Uherské Hradiště
Školní řád vychází ze Školského zákona a v současné době se zdá, že je pro chod školy odpovídající.
Ředitel školy vyzval členy ŠR, ať posoudí řešení některých problému a zváží, zda bylo optimální nebo zda
je třeba školní řád nějak upravit.

-

šikana učitele – členové ŠR souhlasili s řešení a rozvinula se diskuse:
o doc. Pavlicová – děti, které u nás absolvují základní vzdělávání, by mohly získat
větší zabezpečení psychologické podpory
o MUDr. Dominec – důležité je problém manažersky zvládnout tak, aby si žáci
v základním vzdělávání uvědomili svou chybu a nebyli za hrdiny
o Ing. Blaha – zdůraznil důležitost pochopení problému – pomoci by mohl psycholog
o Mgr. Machala (preventista) – vysvětlil členům ŠR jak na škole funguje preventivní
program a jakou podporu žáci dostávají, konflikty se řeší v počátku, zde byl hlavní
problém směšování žalování a upozornění na negativní jev

-

konzumace zakázaných látek na LVK, i přes žáky podepsané poučení před kurzem
o ŠR: řešení školy odpovídá přestupkům a výchovnému požadavku trestu

-

úraz na LVK, při pátečním volném lyžováni – Je možné pokračovat ve volném pátečním
lyžování na konci výcviku s dohledem učitele na svahu? (ptají se vyučující TV)
o MUDr. Dominec – na horách se úrazy stávají, z hlediska ochrany učitele doporučuje
nechat si od rodičů žáka podepsat souhlas s volným lyžováním na konci kurzu.

-

„pamlsková“ vyhláška – řešení na GUH: zákaz vstupu žáků NG do bufetu pro žák VG a
nákupu zakázaných potravin, pro žáky NG je instalován automat se zdravými nápoji,
seznámení členů školské rady s černým trhem, který zahájili starší studenti pro malé hned
po začátku opatření vzhledem k vyhlášce – informace o jeho ukončení a vysvětlování
studentům této problematiky
o doc. Pavlicová – některé školy vyhlášku obcházení a jídelny připravují svačiny
o MUDr. Dominec – otázkou je, kdo odpovídá za výživu dětí, z jeho hlediska je to
problém pro školu marginální, jsou důležitější věci k řešení - třeba jako inkluze
o ostatní členové ŠR souhlasili s tímto názorem a s opatřeními školy v rámci této
vyhlášky

Školní řád byl dále bez připomínek a námětů ke změně.

V Uherském Hradišti 14. 3. 2017

Zapsala: Mgr. Marta Kratochvílová
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