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ZZááppiiss  aa  uussnneesseenníí  
zz  II..  zzaasseeddáánníí  šškkoollsskkéé  rraaddyy    

vvee  ffuunnkkččnníímm  oobbddoobbíí  22001177  --  22002200  
PPooddkkrruuššnnoohhoorrsskkééhhoo  ggyymmnnáázziiaa,,  MMoosstt,,  ppřřííssppěěvvkkoovváá  oorrggaanniizzaaccee  

  
DDeenn,,  ččaass  aa  mmííssttoo  kkoonnáánníí  

1122..  řřííjjnnaa    22001177,,  1177..0000  hhooddiinn,,  bbuuddoovvaa  PPooddkkrruuššnnoohhoorrsskkééhhoo  ggyymmnnáázziiaa,,  MMoosstt,,  ČČss..  aarrmmááddyy  
11553300  ––  ssbboorroovvnnaa..  

  
PPřřííttoommnnii  

IInngg..  MMiirroossllaavv  BBoorroovvsskkýý    

MMggrr..  DDaarriinnaa  CCaabbáállkkoovváá  

IInngg..  MMaarrttiinn  SSttrraakkoošš  

MMggrr..  ZZddeeňňkkaa  VVaarrggoovváá  

MMggrr..  RRoommaannaa  VVaallííččkkoovváá  

PPaavveell  TTeecchhlloovvsskkýý  

IInngg..  KKaatteeřřiinnaa  VVoollmmaannoovváá  

IInngg..  JJaarroossllaavvaa  KKuusszznniirruukkoovváá  

  

OOmmlluuvveenn  

IInngg..  LLuubboošš  TTrroojjnnaa  

  

HHoossttéé  

MMggrr..  KKaarreell  VVaacceekk  
  
  

PPrrooggrraamm  

11..  ZZaahháájjeenníí  

22..  SScchhvváálleenníí  zzaappiissoovvaatteellee  aa  oovvěěřřoovvaatteellee  zzááppiissuu  aa  uussnneesseenníí  

33..  SScchhvváálleenníí  pprrooggrraammuu  zzaasseeddáánníí  šškkoollsskkéé  rraaddyy  

44..  IInnffoorrmmaaccee  řřeeddiitteellee  šškkoollyy  ((ssttáállýý  bboodd  pprrooggrraammuu))  

55..  VVoollbbaa  ppřřeeddsseeddyy  šškkoollsskkéé    rraaddyy  

66..  SScchhvváálleenníí  vvýýrrooččnníí  zzpprráávvyy  oo  ččiinnnnoossttii  šškkoollyy  zzaa  šškkoollnníí  rrookk  22001166//22001177  

77..  DDiisskkuussee  aa  rrůůzznnéé  

88..  ZZáávvěěrr  
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KK  bboodduu  pprrooggrraammuu  11  aa  22  

Zasedání svolal v souladu s ustanovením § 167 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, Mgr. Karel Vacek, ředitel školy. 

Informoval o volbách členů školské rady na obou pracovištích školy, které proběhly 13. a 
14. září 2017, dále informoval o jmenování dvou zástupců za zřizovatele školy a to 
usnesením Rady Ústeckého kraje č. 042/18R/2017 ze dne 28. června 2017. 

Představil členy školské rady (9): 

za pedagogické pracovníky 
MMggrr..  DDaarriinnaa  CCaabbáállkkoovváá,,  MMggrr..  RRoommaannaa  VVaallííččkkoovváá    aa  MMggrr..  ZZddeeňňkkaa  VVaarrggoovváá.  

za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilých žáků 
IInngg..  MMiirroossllaavv  BBoorroovvsskkýý,,  PPaavveell  TTeecchhlloovvsskkýý    aa  IInngg..  KKaatteeřřiinnaa  VVoollmmaannoovváá.  

za zřizovatele (Ústecký kraj) 
IInngg..  LLuubboošš  TTrroojjnnaa  ((oommlluuvveenn)),,  IInngg..  MMaarrttiinn  SSttrraakkoošš    aa  IInngg..  JJaarroossllaavvaa  KKuusszznniirruukkoovváá.  

V úvodu omluvil nepřítomného člena školské rady a konstatoval, že školská rada je schopná 
se usnášet, neboť je přítomno 8 členů z 9.   
  
  

UUssnneesseenníí  šškkoollsskkéé  rraaddyy  

čč..  11//II..ŠŠRRPPGG//22001177  
šškkoollsskkáá  rraaddaa    
sscchhvvaalluujjee  zzaappiissoovvaatteellee  „„zzááppiissuu  aa  uussnneesseenníí““    IInngg..  MMaarrttiinnaa  SSttrraakkooššee..      
hhllaassoovváánníí::  pprroo::  88  pprroottii::  00  zzddrržžeell  ssee::  00  

  
čč..  22//II..ŠŠRRPPGG//22001177  
šškkoollsskkáá  rraaddaa    
sscchhvvaalluujjee  oovvěěřřoovvaatteellee  „„zzááppiissuu  aa  uussnneesseenníí““  MMggrr..  DDaarriinnuu  CCaabbáállkkoovvoouu..  

hhllaassoovváánníí::  pprroo::  88  pprroottii::  00  zzddrržžeell  ssee::  00  

  
KK  bboodduu  pprrooggrraammuu  33  

UUssnneesseenníí  šškkoollsskkéé  rraaddyy  
čč..  33//II..ŠŠRRPPGG//22001177  
šškkoollsskkáá  rraaddaa    
sscchhvvaalluujjee  pprrooggrraamm  zzaasseeddáánníí  šškkoollsskkéé  rraaddyy..  
hhllaassoovváánníí::  pprroo::  88  pprroottii::  00  zzddrržžeell  ssee::  00  

  
KK  bboodduu  pprrooggrraammuu  44  

UUssnneesseenníí  šškkoollsskkéé  rraaddyy  
čč..  44//II..ŠŠRRPPGG//22001177  
šškkoollsskkáá  rraaddaa    
bbeerree  nnaa  vvěěddoommíí  iinnffoorrmmaaccee  řřeeddiitteellee  šškkoollyy..  
hhllaassoovváánníí::  pprroo::  88  pprroottii::  00  zzddrržžeell  ssee::  00  
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KK  bboodduu  pprrooggrraammuu  55  

UUssnneesseenníí  šškkoollsskkéé  rraaddyy  
čč..  55//II..ŠŠRRPPGG//22001177  
šškkoollsskkáá  rraaddaa    
vvoollíí  IInngg..  MMaarrttiinnaa  SSttrraakkooššee    ppřřeeddsseeddoouu  šškkoollsskkéé  rraaddyy..  
hhllaassoovváánníí::  pprroo::  77  pprroottii::  00  zzddrržžeell  ssee::  11  

  
KK  bboodduu  pprrooggrraammuu  66  

UUssnneesseenníí  šškkoollsskkéé  rraaddyy  
čč..  66//II..ŠŠRRPPGG//22001177  
šškkoollsskkáá  rraaddaa    
sscchhvvaalluujjee  vvýýrrooččnníí  zzpprráávvuu  oo  ččiinnnnoossttii  šškkoollyy  zzaa  šškkoollnníí  rrookk  22001166//22001177  vv  ssoouullaadduu  
ss  uussttaannoovveenníímm  §§  116688  ooddsstt..  ((11))  ppííssmm..  bb))    zzáákkoonnaa  čč..  556611//22000044  SSbb..,,  oo  ppřřeeddšškkoollnníímm,,  zzáákkllaaddnníímm,,  
ssttřřeeddnníímm,,  vvyyššššíímm  ooddbboorrnnéémm  aa  jjiinnéémm  vvzzdděělláávváánníí  ((šškkoollsskkýý  zzáákkoonn)),,    vvee  zznněěnníí  ppoozzdděějjššíícchh  
ppřřeeddppiissůů..  
hhllaassoovváánníí::  pprroo::  88  pprroottii::  00  zzddrržžeell  ssee::  00  

  
KK  bboodduu  pprrooggrraammuu  77  

VV  ddiisskkuussii  ssee  vvyyjjaaddřřoovvaallii  vvššiicchhnnii  ččlleennoovvéé  šškkoollsskkéé  rraaddyy  kk  jjeeddnnoottlliivvýýmm  bbooddůůmm  pprrooggrraammuu,,  
vv  nnáávvaazznnoossttii  ttaakk,,  jjaakk  bbyyllyy  pprroojjeeddnnáávváánnyy..    

  

IInnffoorrmmaaccee  řřeeddiitteellee  šškkoollyy  vvččeettnněě  ddiisskkuussee  

a) změny ve sboru 
ooddcchhooddyy::      
MMoosstt::  MMggrr..  IIvvaannaa  MMiikkuullkkoovváá,,  MMggrr..  AAlleennaa  HHrruubbáá,,  LLuucciiee  CCíírrkkoovváá  
BBíílliinnaa::    
nnoovvéé  nnáássttuuppyy::    
MMoosstt::    MMggrr..  IIvvaa  VVííttoovváá  
BBíílliinnaa::      

b) počty žáků 

801 žáků (-14) Most: 569 Bílina: 232 

c) úkoly školního roku: 
• pokračovat v obměně vybavení výpočetní technikou (Chytré hlavy pro Sever) 

• nábor žáků + sportovní třídy, zapojit do náboru celý sbor 

• na pracovišti Bílina pokračovat ve výuce matematiky dle metody prof. Hejného 

• výuku v septimách a třetích ročnících koncipovat v souladu s novou maturitou 

• rozvíjet spolupráci s VŠ – fakultní škola PřF UJEP 

• dokončit rekonstrukci sociálních zařízení na B2 6.500.000,- hotovo 

• zkušební provoz WIFI sítě v prostorách pracoviště v Mostě 400.000,- 

• venkovní žaluzie - zastínění B2 – 1.250.000,- 

• projekt Přírodovědné vzdělávání – 2018 2,5 mil Most + 6.5 mil Bílina 

• rekonstrukce elektroinstalace v Bílině – projekt zpracován + listopad 2017 do 
finanční komise 
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• projekt střecha Bílina – projekt 
• stavba tréninkové sportovní haly u B2 v Mostě 
� organizace MČR školních sportovních klubů v házené dívek – prosinec 2017 (pod 

záštitou hejtmana kraje) 

  

  
zzaappssaall::  IInngg..  MMaarrttiinn  SSttrraakkoošš  
DDnnee  1122..  řřííjjnnaa    22001177                  ppooddppiiss  

  
oovvěěřřoovvaatteellkkaa  zzááppiissuu  aa  uussnneesseenníí::  MMggrr..  DDaarriinnaa  CCaabbáállkkoovváá        
DDnnee  1122..  řřííjjnnaa    22001177                  ppooddppiiss  

  
  
IInngg..  MMaarrttiinn  SSttrraakkoošš,,                
ppřřeeddsseeddaa  šškkoollsskkéé  rraaddyy  
DDnnee  1122..  řřííjjnnaa  22001177                  ppooddppiiss  

  
  
  


