
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY DNE 7. 10. 2021 

 

Přítomní:  

Mgr. Stanislav Boloňský, zástupce zřizovatele 

Ing. Tomáš Martinec, Ph.D., zástupce zřizovatele 

Mgr. Lenka Havlíková, zástupce rodičů 

Mgr. Miroslava Renková, zástupce pedagogického sboru 

Mgr. Tereza Drápalová Šajtarová, zvolená zástupkyně pedagogického sboru 

PhDr. Ilona Němcová, ředitelka školy, host 

 

Nepřítomný: 

Ing. Jiří Šťastný, zástupce rodičů 

 

1. Volba předsedy školské rady: 

Předsedkyní školské rady byla jednomyslně všemi přítomnými zvolena Mgr. Lenka Havlíková. 

 

2. Volba zapisovatele: 

Zapisovatelkou byla zvolena Mgr. Tereza Drápalová Šajtarová 

 

3. Členové školské rady se podrobně seznámili s Výroční zprávou o činnosti školy za školní 

rok 2020//2021. Vyzdvihli investice do školy, snahu snižovat věkový průměr pedagogického 

sboru, snahu genderově vyrovnávat pedagogický sbor.  

 

Školská rada navrhla do výroční zprávy doplnit následující:  

a) u Mgr. Lenky Havlíkové uvést funkci předsedkyně 

b) Bylo doporučeno uvést počet setkání školské rady:  školská rada se sešla v roce 2020/21 

celkem dvakrát. 

c) Školská rada doporučila uvést datum, od kdy má nové členy, tj. od 18. 8. 2021 

d) Školská rada ocenila, že nebyla v roce 2020/21 řešena žádná stížnost, kterou by musela 

projednávat.. 

e) Třebaže se vedení školy snaží snižovat věkový průměr pedagogického sboru, školskou radu 

překvapil jeho vysoký průměr 49,5 roku. 

f) Školská rada doporučila uvést do Výroční zprávy informaci o havarijním stavu střechy 

budovy gymnázia. Paní ředitelka uvedla, že Školský odbor Středočeského kraje je se stavem 

střechy obeznámen a oprava je plánovaná. K její plánované opravě školská rada doporučila 

zamyslet se nad využitím solární energie na střeše. 

g) Školská rada schválila Výroční zprávou o činnosti školy za školní rok 2020//2021. 

 

4. Organizace schůzek školské rady. 

Školská rada se dohodla, že se i nadále bude scházet v oficiálních termínech dvakrát za rok, 

tj. na podzim a na jaře. Rada doposud nezaznamenala tlak rodičů a veřejnosti ani stížnosti 

rodičů na chod školy, proto není nutné se scházet víckrát za rok. Pokud se objeví nějaké 

problémy, řeší je ihned a úspěšně Školské poradenské pracoviště. 

 



5. Školská rada se dotazovala na spokojenost s novým poskytovatelem stravování ve školní 

jídelně, s firmou GTH. Paní ředitelka sdělila, že se firma na začátku školního roku potýkala 

s personální krizí. Skladba jídelníčku nebyla tak pestrá jako za normálních okolností. Během 

podzimu strávníci a jejich zákonní zástupci dostanou dotazník, který pomůže zjistit 

spokojenost, či nespokojenost odběratelů. Díky němu bude firma moci lépe vyhodnotit 

nedostatky a případně je napravit. 

 

6. Školská rada schválila per rollam Jednací řád. Pan Boloňský se zdržel hlasování.  

7. Doplnění Jednacího řádu - bude mimo jiné předmětem příštího jednání Školské rady.  

 

 

Zapsala: Mgr. Tereza Drápalová 

Ověřila: Mgr. Lenka Havlíková 


