
Zápis ze zasedání Školské rady Gymnázia F. M. Pelcla v Rychnově nad Kněžnou 

konaného dne 09. 10. 2018 od 15,00 hod. v budově školy 

 
Přítomní:         
za zřizovatele – Jana Drejslová, Ivana Skřítecká 
za učitele –Eva Nouzová   (Soňa Tyčová omluvena) 
za rodiče a studenty –  Věra Horníčková   (Vít Polnický  ukončil studium na GFMP, volba nástupce v listopadu) 
Host: Petr Kačírek – ředitel školy 
 
 

1. Výroční zpráva školy za školní rok 2018/2019 
 

• Školská rada hlasy všech přítomných schválila znění Výroční zprávy školy za školní rok 2018/19.  Text zprávy byl 
všem členům s předstihem zaslán elektronickou poštou, před samotným hlasováním  proběhla diskuze o 
jednotlivých bodech zprávy. 
 
2. V červnu 2019 navrhovaná změna školního řádu – testování na omamné látky 

 

• Ředitel školy čeká na relevantní vyjádření poradenské právnické agentury.  
 
3. Konání komisionálních zkoušek při absenci vyšší než 25 % 

 

• Na základě podnětu pedagogů školy pan ředitel navrhl zvážit doplněk klasifikačního řádu, který by stanovoval 
maximální možný počet komisionálních zkoušek, které může žák na konci školního roku konat. Pokud by tento 
počet byl přesažen, pak by žák daný ročník automaticky opakoval.  – Tři se čtyř přítomných členek školské rady se 
vyslovily proti navrhované změně. 

 
4. Posun začátku školního vyučování na GFMP na 8,00 h 

 

• Na základě podnětu většiny pedagogů školy pan ředitel  navrhl diskuzi o posunu začátku školního vyučování na 

GFMP na 8,00 h tak, aby dojíždějící žáci, jejichž autobusy do RK přijíždí těsně před začátkem školního vyučování  

(dle informací od třídních učitelů se jedná o celkem 9 žáků), stíhali začátek výuky. Členky školské rady, po živé 

diskuzi a zvážení kladů a záporů navrhované změny, posun začátku vyučování na 8,00 h nedoporučují.  

 
5. Možná úprava schématu volitelných předmětů  

 

• Pan ředitel informoval přítomné o stávajícím schématu volitelných předmětů na GFMP „3 + 1“ (žáci si do 
předposledního ročníku vybírají 3 volitelné předměty, k nimž si v posledním ročníku přibírají ještě jeden volitelný 
předmět – všechny v dotaci 2 h/týden).  

• Na základě hlasování členů pedagogického sboru podnítil diskuzi o možnosti toto schéma změnit. Výsledky 
hlasování: 20 pedagogů se vyslovilo pro změnu schématu na model 2+1, event. 3+0.  12 pedagogů je proti změně 
či se zdrželo hlasování.  

• Školská rada diskutovala o příčinách i možných důsledcích navrhované změny, která (pokud by nastala) by 
vstoupila v platnost až od nově příchozích žáků, tj. změna by se nedotkla stávající studentů GFMP.  

• Školská rada bude pokračovat v diskuzi k tomuto tématu prostřednictvím e-mailu. 
 
 

6. Další + diskuze 

 

Nárůst počtu žáků školy – ve všech třech 1. ročnících momentálně studuje 91 žáků.  
 

Úspěchy žáků školy v soutěžích podporovaných MŠMT – GFMP se v uplynulém školním roce umístilo na 2. místě 
v Královéhradeckém kraji (ve šk. r. 2017/18 na místě 4.). 
 



Stavební úpravy v Hale Romana Šebrleho – probíhají, vzhledem ke komplikacím došlo k posunu termínu dokončení 
z 15. na 29. října 2019.  
 

Rozbíhají se Šablony II, do kterých se škola pro nadcházející 2 školní roky opět zapojila. 
 

Příští zasedání ŠR se bude výhledově konat na jaře 2020. Členové ŠR zůstávají nadále v e-mailovém spojení 
a v případě potřeby mohou touto cestou probíhat i hlasování. 
 

 
Příloha: prezenční listina 
 

 
Zapsala: Eva Nouzová 
Zápis byl rozeslán na e-mailové adresy všech účastníků zasedání. 


