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

konaného dne 07. 10. 2020 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 – Filip Novák   (Věra Horníčková omluvena) 
Host: Pavlína Školníková – ředitelka školy 
 

1. Výroční zpráva školy za školní rok 2019/2020 
 

• Školská rada hlasy všech přítomných schválila znění Výroční zprávy školy za školní rok 2019/20.  Text zprávy byl 
všem členům s předstihem zaslán elektronickou poštou. 
 
2. Online hlasování členů školské rady 

• Na níže citovanou žádost paní ředitelky koncem srpna 2020 proběhlo online hlasování školské rady v následující 

záležitosti: 

Dle manuálu MŠMT (PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19) mají školy 
povinnost podle paragrafu 7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí. Zletilí žáci a 
zákonní zástupci žáků nezletilých budou proto upozorněni, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou vstupovat do 
školy.  
V této souvislosti navrhuji, aby školská rada svým rozhodnutím pro 1. pololetí školního roku 2020/2021 zrušila platnost bodu d) 
článku Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci platného klasifikačního řádu (viz 
https://www.grk.cz/data/document/101/Klasifikacni_rad_1._9._2019.pdf  - jedná se o nutnost konat komisionální zkoušku z 
předmětu při absenci vyšší než 25 %). „Vypnutím“ tohoto bodu bychom žákům vyššího gymnázia usnadnili zodpovědný přístup k 
ochraně zdraví svého i okolí, aniž bychom je vystavovali tlaku z hrozící případné neklasifikace. 
 

Všichni členové rady s navrhovanou změnou souhlasili a ta vstoupila 1. 9. 2020 v platnost. 

 
3. Provoz školy v době epidemie Covid – 19  

• Ředitelka školy přítomné informovala o opatřeních spojených s aktuální epidemiologickou situací. Ta vychází 
z manuálu MŠMT, který byl v této souvislosti vydán, z doporučení hygienické stanice a z dalších aktuálně platných 
nařízení. 

• V září 2020 se podařilo ještě zorganizovat adaptační kurzy pro všechny tři první ročníky a exkurzi maturitních 
ročníků. Všechny další akce (tj. tři projekty Erasmus+, výměnné programy se slovenskou a německou školou, 
lyžařský kurz v Alpách, zájezdy na studentská představení v Klicperově divadle, studentské soutěže) musely být 
přesunuté na neurčito, popř. zrušené. Možnost konat stužkovací večírky, studentské plesy či lyžařský výcvik třídy 
2.A8 zůstává prozatím nejistá. 

• Žáci mají možnost trávit velké přestávky na školním hřišti a část vyučovacích hodin se za příznivého počasí odehrává 
ve venkovní učebně školy.  

• Škola je připravena na případný přechod k distanční výuce. Všichni učitelé mají k dispozici nový služební notebook 
s veškerým potřebným vybavením (financováno z prostředků KHK a GFMP) a byli proškoleni v používání aplikace 
MS Teams, jejímž prostřednictvím by distanční výuka probíhala. Studentům, kteří nejsou na distanční výuku 
potřebně vybaveni, bude GFMP schopno zapůjčit školní notebooky. 

• Do školy již dorazilo vládou přislíbených deset kusů respirátorů na každého zaměstnance. Paní Jana Drejslová 
nabídla škole 10 ochranných štítů pro učitele – nabídka byla s díky přijata.  

 
4. Další + diskuze 

• Vyšla ročenka za šk. r. 2019/20. 

• Na dvoře školy (v prostoru u Haly R. Šebrleho) byl naistalován nový krytý stojan na jízdní kola. 

• V letošním školním roce vyučující GFMP pro studenty organizují 2 kluby s rodilými mluvčími: francouzský a 
španělský. 

• Školní knihovna prošla celkovou rekonstrukcí. Možnosti spolupráce GFMP s Knihovnou K. Poláčka. 
 
Příloha: prezenční listina 
 

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

https://www.grk.cz/data/document/101/Klasifikacni_rad_1._9._2019.pdf

