
Zápis z jednání Školské rady Gymnázia a SOŠ Rokycany  

dne 04. 12. 2019 

Přítomni: 

Mgr. Zuzana Švehlová 

Mgr. Iveta Němečková 

Mgr. Vladimír Valach 

Mgr. Jan Zítek 

Bc. Michal Ivasienko 

RNDr. Pavel Vlach, Ph.D.  

Omluveni: 

Ing. Eva Nosková 

 

1. Školská rada schválila korespondenční formou výroční zprávu školy za školní rok 2018 / 

2019. 

2. Předseda školské rady (ŠR) bude navrhovat členům ŠR vždy několik vhodných termínů 

zasedání. 

3. Ředitel školy (ŘŠ) informoval školskou radu o realizovaných změnách a přednesl školské 

radě vizi dalšího rozvoje školy, řada zmíněných problémů byla průběžně diskutována se ŠR: 

1. Již probíhají nebo se intenzivně připravují veškeré záležitosti probírané na zasedání z 1. 

11. 2018. 

2. Investiční akce realizované ve škole: kompletní rekonstrukce jídelny – skluz pro 

neplánované problémy - rodiči řešena 14 denní nemožnost stravování dětí ve škole i s 

Rokycanským deníkem - článek byl redaktorkou vytvořen ve spolupráci s ŘŠ, výměna 

zasklení a nosné konstrukce oken u schodiště, oprava střechy sportovní haly, 

rekonstrukce rozvodů počítačové sítě, nová wifi a nákup nových serverů a počítačů, 

instalace docházkového systému – zabezpečení vstupu do budov školy – vstupní karty 

funkční i v jídelně a pro přístup k síťovým tiskárnám. 

3. Bude nutné rekonstruovat podlahu sportovní haly a zřídit kvalitní knihovnu (požadavek 

IB programu). 

4. Nová vedoucí jídelny – již patrné změny: omezení polotovarů a dochucovadel, jedno 

nové jídlo každý týden, místo čajů ovocné džusy, polévky, zavedení stravovací komise, 

plánován salátový bufet, platby zálohově. Žáci změny prozatím vnímají jako malé nebo 

téměř žádné, je ale nutné měnit zavedené postupy zaměstnanců jídelny pomalu a 

postupně.  

5. Do školního řádu bude začleněno pravidlo zákazu vstupu se zbraní do školy pro žáky i 

zaměstnance.  

6. Je třeba ověřit, zdali je ve školním řádu zákaz vstupu do školy pod vlivem omamných a 

psychotropních látek. 



7. Proběhne preventivní protidrogový program pro žáky – setkání s lidmi, kteří závislostí 

prošli. 

8. Není možné ani vhodné plošné testování aktuální intoxikace žáků, zároveň je velmi 

problematické rozhodování vyučujícího o odeslání žáka při podezření na intoxikaci na 

vyšetření. Je možné se obrátit na vedení školy a konzultovat podezření. 

9. Počítačová síť spravována / kontrolována 3 subjekty: školním správcem sítě Ing. Babkou, 

vzdáleným správcem Ing. Zborkem, firmou BCOM – zamezení externích útoků na síť a 

likvidace interních hrozeb a technických problémů. 

10. IB program – představení učebního plánu ŠVP Inspirace a poznání v souvislostech - 

hodinové dotace vzdělávacích předmětů / oblastí v souladu s RVP.  1. a 2. rok cca 40 % 

výuky v ANJ, 3. a 4. 100%, nutno nabídnout i semináře s českou terminologií, aby 

absolventi IB nebyli znevýhodněni při zájmu o české VŠ, náklady na zavedení IB 

nepřesáhnou 100000 E – prostředky jsou k dispozici, největší část nákladů bude 

vynaložena na školení vyučujících a koordinátorů IB. Již zaplacen vstupní poplatek, 

bude podána oficiální žádost o IB a zahájena kandidátská fáze - min. 8 měsíců – bude 

prodlouženo o rok, tzn. schválení IB proběhne před nástupem žáků do 3. ročníku 

programu. ŘŠ a Mgr. Zítek absolvovali zahraniční workshop (přítomni zástupci škol z 

Jordánska, Libanonu, SRN, Litvy, Turecka) – důležitá motivace žáků ke vzdělávání, 

úprava forem a metod vzdělávání, nutná vysoká jazyková kompetence vyučujících – 

úroveň C1 a výše – proběhnou další workshopy. 

11.  Trnava – rozvoj partnerství s dvojjazyčným gymnáziem – proběhne nová družební akce 

na Moravě – přenos zkušeností do IB. 

12.  Týden praktické výuky – bylo by vhodné zamezit opětovnému přihlášení žáků na tutéž 

aktivitu. 

13.  Uvolňování žáků na rodinné dovolené 1x za 2 roky – bude řešeno individuálně ŘŠ, 

samozřejmou podmínkou je dobrý prospěch. 

14.  ŘŠ i předseda ŠR považují za vhodné pravidelné setkávání rodičů nebo jejich zástupců s 

ŘŠ, aby mohla být diskutována témata, která rodiče zajímají. Zároveň bude mít ŘŠ 

možnost představit rodičům probíhající a plánované změny – zorganizuje ŘŠ. 

15.  Parlamenty gymnázia a SOŠ intenzivně spolupracují, zrealizovali i několik vlastních 

akcí na obou školách pro žáky i pro mateřskou školku. Zástupci obou parlamentů se 

pravidelně účastní zasedání krajského parlamentu dětí a mládeže. Martin Kozemčák 

(SOŠ – 3. I) byl delegován do republikového parlamentu dětí a mládeže a společně s 

Hanou Blatskou (septima gymnázia) jsou právě součástí krajské parlamentní výpravy do 

Bruselu – pozvání do Evropského parlamentu od europoslance Jiřího Pospíšila. 

 

 

V Rokycanech dne 04. 12. 2019    Správnost ověřil: 

Vypracoval: Mgr. Vladimír Valach    Bc. Michal Ivasienko, předseda ŠR 

 


