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

konaného dne 12. 06. 2019 od 16,00 hod. v budově školy 

Přítomní:         
za učitele – Soňa Tyčová a Eva Nouzová 
za rodiče a studenty –  Věra Horníčková, Vít Polnický  
Host: Petr Kačírek – ředitel školy 
 
Omluveny: 
za zřizovatele – Jana Drejslová, Ivana Skřítecká 

 

1. Absence  
 Ředitel školy (ŘŠ) seznámil členy ŠR s počtem komisionálních zkoušek konaných v důsledku nadlimitní 

absence (viz již druhým rokem platný školní řád) a s meziročním srovnáním. Komisionální zkoušky se konají 
jen v jednotlivých případech, průměrná absence na žáka má klesající tendenci a ve srovnání s jinými školami 
v regionu je jedna z nejnižších. 
 
2. Maturitní zkoušky 

 Při jarním termínu maturitních zkoušek uspěli všichni přihlášení studenti kromě tří (jeden neuspěl v písemné 
práci z ČJ, další při ústní zkoušce ze zeměpisu, třetí student neprospěl ve třech předmětech – ČJ, ZSV a Dě). 
 
3. Přijímací zkoušky 

 Na osmileté gymnázium se hlásilo 83 zájemců o studium, do primy jich bylo přijato 30. 
 Na čtyřleté studium v 1. kole projevilo zájem 88 žáků, zápisový lístek jich podalo 52. Na základě následujícího 

2. kola přij. zkoušek bylo přijato dalších 5 studentů. V tuto chvíli je tedy do budoucích dvou 1. ročníků přijato 
celkem 57 studentů. 

 
4. Finance ve školství 

 ŘŠ potvrdil avízované 15% navýšení platů, z čehož 10 % se odrazilo na tarifech, zbývajících 5 % je určeno na 
tzv. nenárokové složky platu (např. za vedení předmětových komisí, třídnictví, osobní ohodnocení, odměny). 

 Na pomůcky má škola pro rok 2019 k dispozici 339 319 Kč (v r. 2018 to bylo 328 006 Kč). 
 Dlouhodobě se diskutuje o změně financování školství (již ne tzv. na žáka). Pokud by návrhy byly vskutku 

realizovány, znamenalo by to příležitost k častějšímu dělení skupin. 
 
5. Návrh doplňku do Školního řádu GFMP: 

 ŘŠ navrhuje do bodu 2. 1. a doplnit ustanovení, že žák je povinen se na vyzvání podrobit dechové zkoušce, 
popř. jinému testování na přítomnost alkoholu a omamných látek. Členové ŠR tento návrh jednohlasně 
podpořili. Definitivní znění bude odhlasováno on-line. 

 
6. Další + diskuze: 

Pan Polnický  jménem studenta ze stávajícího 2. ročníku vznesl dotaz na  možnost otevření semináře 
z deskriptivní geometrie v budoucím 3. ročníku. Rodiče tohoto studenta již ve stejné záležitosti komunikovali 
s vedením školy a též s předsedkyní ŠR paní Drejslovou. Vzhledem k nízkému počtu zájemců (6) o uvedený 
volitelný předmět jej není možné v příštím školním roce otevřít. V případě dostatečného zájmu studentů v září 
2019 a za předpokládané podpory Královéhradeckého kraje lze event. uvažovat o otevření zájmového 
kroužku se zaměřením na deskriptivní geometrii.  
Na webových stránkách školy bude zveřejněn Příkaz ředitele školy pro výběr volitelných předmětů. 
 

Rodičovské schůzky na GFMP: všichni členové školské rady i ŘŠ se shodli na funkčnosti stávajícího modelu = 
na podzim společná schůzka třídních učitelů s rodiči + dle potřeby možnost konzultace s vyučujícími kdykoli 
v průběhu školního roku. 
 

Příští zasedání ŠR se bude výhledově konat na přelomu září/října 2019.  
 
Příloha: prezenční listina 
 
Zapsala: Eva Nouzová 
Zápis byl rozeslán na e-mailové adresy všech účastníků zasedání. 


