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ZZááppiiss  aa  uussnneesseenníí  
zz  IIII..  zzaasseeddáánníí  šškkoollsskkéé  rraaddyy    

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

  
DDeenn,,  ččaass  aa  mmííssttoo  kkoonnáánníí  

2200..  ččeerrvvnnaa    22001188,,  1177..3300  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..  ÚÚpprraavvaa  šškkoollnnííhhoo  řřáádduu  aa  zzmměěnnaa  ččáássttii  šškkoollnnííhhoo  vvzzdděělláávvaaccííhhoo  pprrooggrraammuu  ((ŠŠVVPP))  

66..  DDiisskkuussee  aa  rrůůzznnéé  

77..  ZZáávvěěrr  

  

KK  bboodduu  pprrooggrraammuu  11  aa  22  

Zasedání zahájil předseda školské rady, v úvodu omluvil nepřítomného člena školské rady a 
konstatoval, že školská rada je schopná se usnášet, neboť je přítomno 8 členů z 9.  
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UUssnneesseenníí  šškkoollsskkéé  rraaddyy  

čč..  11//IIII..ŠŠRRPPGG//22001188  
šškkoollsskkáá  rraaddaa    
sscchhvvaalluujjee  zzaappiissoovvaatteellee  „„zzááppiissuu  aa  uussnneesseenníí““    IInngg..  MMaarrttiinnaa  SSttrraakkooššee..      
hhllaassoovváánníí::  pprroo::  88  pprroottii::  00  zzddrržžeell  ssee::  00  

  
čč..  22//IIII..ŠŠRRPPGG//22001188  
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//IIII..ŠŠRRPPGG//22001188  
šškkoollsskkáá  rraaddaa    
sscchhvvaalluujjee  pprrooggrraamm  zzaasseeddáánníí  šškkoollsskkéé  rraaddyy  ss  ddooppllnněěnníímm  bboodduu  55..  
hhllaassoovváánníí::  pprroo::  88  pprroottii::  00  zzddrržžeell  ssee::  00  

  
KK  bboodduu  pprrooggrraammuu  44  

UUssnneesseenníí  šškkoollsskkéé  rraaddyy  
čč..  44//IIII..ŠŠRRPPGG//22001188  
šškkoollsskkáá  rraaddaa    
bbeerree  nnaa  vvěěddoommíí  iinnffoorrmmaaccee  řřeeddiitteellee  šškkoollyy..  
hhllaassoovváánníí::  pprroo::  88  pprroottii::  00  zzddrržžeell  ssee::  00  
  

KK  bboodduu  pprrooggrraammuu  55  

UUssnneesseenníí  šškkoollsskkéé  rraaddyy  
čč..  55//IIII..ŠŠRRPPGG//22001188  
šškkoollsskkáá  rraaddaa    
sscchhvvaalluujjee  zzmměěnnyy  vvee  šškkoollnníímm  řřáádduu  vv  ssoouullaadduu  ss  uussttaannoovveenníímm  §§  116688  ooddsstt..  ((11))  ppííssmm..  cc))    
zzáákkoonnaa  čč..  556611//22000044  SSbb..,,  oo  ppřřeeddšškkoollnníímm,,  zzáákkllaaddnníímm,,  ssttřřeeddnníímm,,  vvyyššššíímm  ooddbboorrnnéémm  aa  jjiinnéémm  
vvzzdděělláávváánníí  ((šškkoollsskkýý  zzáákkoonn)),,    vvee  zznněěnníí  ppoozzdděějjššíícchh  ppřřeeddppiissůů    ddllee  ppřřeeddlloožžeennééhhoo  nnáávvrrhhuu..  
hhllaassoovváánníí::  pprroo::  88  pprroottii::  00  zzddrržžeell  ssee::  00  

UUssnneesseenníí  šškkoollsskkéé  rraaddyy  
čč..  66//IIII..ŠŠRRPPGG//22001188  
šškkoollsskkáá  rraaddaa    
ssoouuhhllaassíí  ssee  zzmměěnnoouu  ččáássttii  šškkoollnnííhhoo  vvzzdděělláávvaaccííhhoo  pprrooggrraammuu  ((ŠŠVVPP))    vv  ssoouullaadduu  
ss  uussttaannoovveenníímm  §§  116688  ooddsstt..  ((11))  ppííssmm..  aa))    zzáákkoonnaa  čč..  556611//22000044  SSbb..,,  oo  ppřřeeddšškkoollnníímm,,  
zzáákkllaaddnníímm,,  ssttřřeeddnníímm,,  vvyyššššíímm  ooddbboorrnnéémm  aa  jjiinnéémm  vvzzdděělláávváánníí  ((šškkoollsskkýý  zzáákkoonn)),,    vvee  zznněěnníí  
ppoozzdděějjššíícchh  ppřřeeddppiissůů    ddllee  ppřřeeddlloožžeennééhhoo  nnáávvrrhhuu..  
hhllaassoovváánníí::  pprroo::  88  pprroottii::  00  zzddrržžeell  ssee::  00  

  
KK  bboodduu  pprrooggrraammuu  66  aa  77  

VV  ddiisskkuussii  ssee  vvyyjjaaddřřoovvaallii  vvššiicchhnnii  ččlleennoovvéé  šškkoollsskkéé  rraaddyy  kk  jjeeddnnoottlliivvýýmm  bbooddůůmm  pprrooggrraammuu,,  
vv  nnáávvaazznnoossttii  ttaakk,,  jjaakk  bbyyllyy  pprroojjeeddnnáávváánnyy  ((nnaappřř..  ppoodděěkkoovváánníí  zzaa  zzáávvěěssyy,,  ddoottaazz  nnaa  kkooppíírrkkuu,,  
ddoottaazz  nnaa  vvýýddeejjnnuu  jjííddeell))..  
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IInnffoorrmmaaccee  řřeeddiitteellee  šškkoollyy  vvččeettnněě  ddiisskkuussee  

  

2017/2018 aktuálně 

794 žáků – 563 MO + 231 Bí 

30 tříd - 26,46 žáka na třídu 

 

2018/2019 – výhled 

-13 žáků, 29 tříd, 26,93 žáka na třídu 

Při reformě financování je Ø na třídu v oboru v nejvyšším pásmu 

 

Personální změny: 

Odchody: Mgr. Hurčíková, Mgr. Zima, Mgr. Letochová,  

Nástupy: Mgr. Šlehoberová, Ing. Paul 

 

Provoz: 

Dokončena rekonstrukce sociálních zařízení B2 

Dokončeno zastínění B2 + WIFI B1-B2  

Zahájena oprava střechy pracoviště Bílina 

Zahájena obnova přírodovědných učeben a laboratoří – IROP 

Nezahájena rekonstrukce elektroinstalace v Bílině 

Běží projekt výstavby sportovní haly u B2 

Chytré hlavy pro sever (VUAS) – obměna vybavení učebny IKT B1 

Dobrá škola ÚK – 3. místo 

  

Přijímací řízení: proběhlo dle novely ŠZ  

• Osmileté studium 128 uchazečů přijato 62 
• Čtyřleté 119 uchazečů, přijato 115, nastoupilo - 77 
• První A - SR - A/N 31 žáků - 11 HV + 19 VV, 15 chl. + 16 dívek, B1  
• První B - MG - A/F/R/Š  29 žáků - 15 VV + 14 HV, 15 chl. + 14 dívek, B1 
• První S - VG - A/N - 17 žáků - 17x VV, 7 chl. + 10 dívek, B1  
• Prima A - VM - A - 32 žáků - 7 chl. + 25 dívek, B2  
• Prima G - Fričová - 30 žáků – 14 chl. + 16 dívek 
• Celkem zapsáno 137 + 2 přestup + 1 =  140 
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Maturitní zkoušky: 
 

4. A 4. B 4. C 4. S O. A O.  G celkem   

17 32 30 27 24 23 153 žáci v 
maturitním 
ročníku 

0 3 1 1 0 0 5 nepřipuštěno 

17 29 29 26 24 23 148 k MZ 

                

3 3 4 6 2 9 27 neprospělo 

11 15 18 16 14 12 86 prospělo 

3 11 7 4 8 2 35 vyznamenání 

1 4 3 1 1 1 11 Ø 1,0 

                

2,06 1,82 2,09 2,31 1,78 2,5 2,09 průměrná 
známka 

                

            2,18 2017 

 

KK  bboodduu  pprrooggrraammuu  55  

Doplnění Školního řádu: 
Čl. IV 
Ochrana osobnosti ve škole (učitel, žák) 
  
Pedagogičtí pracovníci mají povinnost zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím 
osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské 
pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišli 
do styku. 
 
Právo žáků a zákonných zástupců žáků na přístup k osobním údajům, na opravu a výmaz 
osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů se řídí směrnicí 
ředitele školy k ochraně osobních údajů. 
  
Zpracování osobních údajů žáků za účelem propagace školy (webové stránky, propagační 
materiály, fotografie) je možné pouze s výslovným souhlasem zákonných zástupců žáka. 
  
Žáci mají během vyučování vypnuté mobilní telefony, fotoaparáty a jinou záznamovou 
techniku, která slouží k pořizování obrazových a zvukových záznamů. Pořizování zvukových 
a obrazových záznamů osob (učitel, žák) bez jejich svolení je v rozporu s občanským 
zákoníkem (§ 84 a § 85) a vážným porušením školního řádu. Narušování vyučovacího 
procesu mobilním telefonem  
(případně jinou technikou), bude hodnoceno jako přestupek proti školnímu řádu. 
  

Změny ŠVP – všechny obory 

1 hodina Matematiky dělená u tříd, kterých se bude týkat MZ MA 
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zzaappssaall::  IInngg..  MMaarrttiinn  SSttrraakkoošš  
DDnnee  2200..  ččeerrvvnnaa    22001188                  ppooddppiiss  

  
oovvěěřřoovvaatteellkkaa  zzááppiissuu  aa  uussnneesseenníí::  MMggrr..  DDaarriinnaa  CCaabbáállkkoovváá        
DDnnee  2200..  ččeerrvvnnaa    22001188                  ppooddppiiss  

  
  
IInngg..  MMaarrttiinn  SSttrraakkoošš,,                
ppřřeeddsseeddaa  šškkoollsskkéé  rraaddyy  
DDnnee  2200..  ččeerrvvnnaa  22001188                  ppooddppiiss  

  
  
  


