Školská rada Podkrušnohorského gymnázia, Most
Název školy: Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace
Sídlo: Čsl. armády 1530, 434 01 Most

Zápis a usnesení
z III. zasedání školské rady
ve funkčním období 2020 - 2023

Podkrušnohorského gymnázia, Most, příspěvková organizace
Den, čas a místo konání
7. října 2021, 17.00 hodin, budova Podkrušnohorského gymnázia, Most, Čsl. armády
1530 – sborovna č. dveří 219.

Přítomni
Ing. Karel Hrdlička
Mgr. Darina Cabálková
MUDr. Alena Dernerová
MUDr. Roman Houska
Mgr. Zdeňka Vargová
Mgr. Romana Valíčková
Ing. Kateřina Volmanová

Omluveni
Ing. Jaroslava Kuszniruková, Ing. Martin Strakoš

Hosté
Mgr. Karel Vacek

Program
1.

Zahájení

2.

Schválení zapisovatele a ověřovatele zápisu a usnesení

3.

Schválení programu zasedání školské rady

4.

Informace ředitele školy (stálý bod programu)

5.

Schvalování výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2020/2021

6.

Vyjádření ŠR k zavedení nového ŠVP pro nižší stupeň G

7.

Diskuse a různé

8.

Závěr
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Školská rada Podkrušnohorského gymnázia, Most
Název školy: Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace
Sídlo: Čsl. armády 1530, 434 01 Most
K bodu programu 1 a 2
Zasedání zahájil místopředseda školské rady, v úvodu omluvil nepřítomné členy školské
rady a konstatoval, že školská rada je schopná se usnášet, neboť je přítomno 7 členů z 9.

Usnesení školské rady
č. 1/III.ŠRPG/2021

školská rada
schvaluje zapisovatele „zápisu a usnesení“ Mgr. Karla Vacka
hlasování:

pro: 7

proti: 0 zdržel se: 0

č. 2/III.ŠRPG/2021

školská rada
schvaluje ověřovatele „zápisu a usnesení“ Mgr. Darinu Cabálkovou.
hlasování:

pro:7

proti: 0 zdržel se: 0

K bodu programu 3

Usnesení školské rady
č. 3/III.ŠRPG/2021

školská rada
schvaluje program zasedání školské rady.
hlasování:

pro: 7

proti: 0 zdržel se: 0

K bodu programu 4

Usnesení školské rady
č. 4/III.ŠRPG/2021

školská rada
bere na vědomí informace ředitele školy.
hlasování:

pro: 7

proti: 0 zdržel se: 0

 Školní rok 2021/2022 - 752 žáků (551 + 201)
Cíle:
 plynule navázat na období distanční výuky, podpořit žáky v návratu k prezenční výuce,
dokázat efektivně reagovat na epidemiologickou situaci
 zahájit výuku v Primách podle nového ŠVP – malá reforma (Informatika)
 pokračovat v obměně vybavení výpočetní technikou
 dokončit Šablony pro SŠ
 dokončit rekonstrukci elektroinstalace na pracovišti Bílina spolu s výmalbou a obnovou
podlahových krytin (REKO 8.267.707,-Kč vč. DPH, výmalba a podlahy 1.000.000,-)
 pokračovat v projektu výstavby sportovní haly u B2
 nábor žáků a přijímací řízení -

systém přijímání do oboru sportovní příprava v souladu

s vyhláškou 353/2016 Sb., v platném znění – talentové zkoušky a termíny.
 výuku v septimách a třetích ročnících koncipovat v souladu s novou maturitou
 realizovat koncepci rozvoje školy pro období 2020 – 2025
zahájení školního roku: testování, AK, ŠvP, rekonstrukce Bílina, KHS

Zápis a usnesení ze zasedání školské rady: 2/3

Školská rada Podkrušnohorského gymnázia, Most
Název školy: Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace
Sídlo: Čsl. armády 1530, 434 01 Most
K bodu programu 5

Usnesení školské rady
č. 5/III.ŠRPG/2021

školská rada
schvaluje výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2020/2021
hlasování:

pro: 7

proti: 0 zdržel se: 0

K bodu programu 6

Usnesení školské rady
č. 6/III.ŠRPG/2021

školská rada
bere na vědomí zahájení výuky na nižším stupni gymnázia podle nového ŠVP
(Informatika)
hlasování:

pro: 7

proti: 0 zdržel se: 0

zapsal: Mgr. Karel Vacek
Dne 7. října 2021

ověřovatel zápisu a usnesení: Mgr. Darina Cabálková
Dne 7. října 2021

Ing. Martin Strakoš,
předseda školské rady
Dne 11. října 2021
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