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ZZááppiiss  aa  uussnneesseenníí  
zz  IIIIII..  zzaasseeddáánníí  šškkoollsskkéé  rraaddyy    

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

  
DDeenn,,  ččaass  aa  mmííssttoo  kkoonnáánníí  

1100..  řřííjjnnaa  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..  SScchhvváálleenníí  vvýýrrooččnníí  zzpprráávvyy  oo  ččiinnnnoossttii  šškkoollyy  zzaa  šškkoollnníí  rrookk  22001177//22001188  

66..  DDiisskkuussee  aa  rrůůzznnéé  

77..  ZZáávvěěrr  
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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.  
  
UUssnneesseenníí  šškkoollsskkéé  rraaddyy  

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

  
čč..  22//IIIIII..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//IIIIII..ŠŠRRPPGG//22001188  
šškkoollsskkáá  rraaddaa    
sscchhvvaalluujjee  pprrooggrraamm  zzaasseeddáánníí  šškkoollsskkéé  rraaddyy..  
hhllaassoovváánníí::  pprroo::  88  pprroottii::  00  zzddrržžeell  ssee::  00  

  
KK  bboodduu  pprrooggrraammuu  44  

UUssnneesseenníí  šškkoollsskkéé  rraaddyy  
čč..  44//IIIIII..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//IIIIII..ŠŠRRPPGG//22001188  
šškkoollsskkáá  rraaddaa    
sscchhvvaalluujjee  vvýýrrooččnníí  zzpprráávvuu  oo  ččiinnnnoossttii  šškkoollyy  zzaa  šškkoollnníí  rrookk  22001177//22001188  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  66  

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

 
a) změny ve sboru 

Odchody: Mgr. Hurčíková, Mgr. Zima, Mgr. Letochová, Mgr. Kratochvílová  
Nástupy: Mgr. Šlehoberová, Ing. Paul 
 

b) počty žáků 

768 žáků (-33) Most: 538 (-31) Bílina: 230 (-2) 

plánovaný pokles počtu tříd v letech 2018 – 2020 na 28. 

c) MZ podzim  - spádová škola 
27 oprav – 20 ano 7 ne 
5x 1 termín – 4 ano 1 ne 
 

d) Dokončena oprava střechy v Bílině – 2.900.000,- 
Dokončena výměna technologie plynové kotelny – 850.000,- 
Kopírka B2 

e) DOBRÁ ŠKOLA – 3. místo – 250.000,- Kč 
 

f) úkoly školního roku: 
• dokončit projekt Přírodovědné vzdělávání – 2018 2,5 mil Most + 6.5 mil Bílina  

• pokračovat v obměně vybavení výpočetní technikou (Chytré hlavy pro Sever) 

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

• rozvíjet spolupráci s VŠ – fakultní škola PedF UJEP 

• stavba tréninkové sportovní haly u B2 v Mostě 
• rekonstrukce elektroinstalace v Bílině – projekt zpracován + čeká 
• 100. výročí založení školy – září – říjen 2019 (záštita hejtmana, finance???) 
 
 
 

  

  
zzaappssaall::  IInngg..  MMaarrttiinn  SSttrraakkoošš  
DDnnee  1100..  řřííjjnnaa  22001188                  ppooddppiiss  

  
oovvěěřřoovvaatteellkkaa  zzááppiissuu  aa  uussnneesseenníí::  MMggrr..  DDaarriinnaa  CCaabbáállkkoovváá        
DDnnee  1100..  řřííjjnnaa  22001188                  ppooddppiiss  

  
  
IInngg..  MMaarrttiinn  SSttrraakkoošš,,                
ppřřeeddsseeddaa  šškkoollsskkéé  rraaddyy  
DDnnee  1100..  řřííjjnnaa  22001188                  ppooddppiiss  

  
  


