
Zápis z 16. jednání Školské rady Purkyňova gymnázia ve Strážnici  

ze dne 28. 8. 2013 
 

Přítomno 5 členů – dle prezenční listiny 

Omluvena: Mgr. R. Smutná  

 

1. Zahájení  

Setkání zahájil předseda ŠR Ing. Jaromír Kuchyňka. Předseda se omlouvá za rychle 

svolání tohoto zasedání. Předsedou předložený program dnešního zasedání ŠR je 

jednomyslně schválen. Ing. Jan W. Jongepier je potvrzen zapisovatelem, Mgr. Michal 

Jamný, Ph.D. ověřovatelem. 

Zápis z jednání ŠR ze dne 26. 9. 2012 neobsahuje žádné body, ke kterým je nutno se vrátit. 

 

2. Změny ve složení Školské rady 

MUDr. Lubomír Hálka, zvolený jako zástupce rodičů a zletilých žáků, oznámil ředitelce 

školy, že došlo k zániku členství ve školské radě z důvodu ukončení studia jeho syna 

(podle § 167 odst. 9 školského zákona). Předseda děkuje MUDr. Hálkovi za celou 

dosavadní práci ve školské radě i další činnost ve prospěch školy. 

Školská rada doporučuje vedení školy organizovat volby nového člena rady z řad zástupců 

nezletilých žáků nebo zletilého žáka v co nejkratším termínu. Na dotaz Mgr. Michala 

Jamného,Ph.D. předseda odpovídá, že podle školského zákona zaměstnanec školy, jehož 

dítě ve škole studuje, nesmí být zvolen jako zástupce rodičů. 

 

3. Databáze potřeb 

Předseda se ptá na stav databáze materiálů, které škola potřebuje a ráda by získala od 

sponzorů. Výzva je na www.gys.cz. Předseda se postará o lepší způsob jejího rozšiřování.  

 

4. Změny v ŠVP a ve školním řádu 

A. ŠVP 

Ředitelka PhDr. Jaroslava Večeřová předkládá školské radě k projednání a schválení návrh 

změn Školního vzdělávacího programu do 1. 9. 2013. Dokumenty jsou i na www.gys.cz/ 

skola/svp/skolni-vzdelavaci-program-pro-4-lete-a-8-lete-studium. 

Zástupkyně ředitelky PhDr. Alexandra Bahulová oznamuje, že z návrhu kurzů bude 

vyjmuta exkurze do Vídně jako povinný kurz pro 3. ročníky. 

Návrh s touto změnou je jednomyslně schválen. 

B. Školní řád 

Mgr. Michal Jamný, Ph.D. zdůvodňuje návrh předložených změn.  

 Do sekce II (Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců ...), kap. 3 (Žákům se 

nedovoluje) je navrženo přidat par. r): bez výslovného souhlasu pedagogického 

pracovníka školy připojovat vlastní notebooky a WiFi routery kabelem do školní 

počítačové sítě. 

 Do sekce III (Provoz a vnitřní režim školy), kap. 2 (Postup při omlouvání neúčasti žáka 

ve vyučování a pro uvolňování žáka) je navrženo rozdělit par. e) na dva paragrafy e) a f) 

zpřísňující pravidla pro absence žáků a její omluvení. Předseda navrhuje termíny 

(uvedené ve dnech) upřesňovat a schválit změnu takto:  

e)  Žák doloží nejpozději do tří dnů školní výuky po skončení nepřítomnosti ve výuce 

důvod své nepřítomnosti na základě písemné omluvenky ve studijním průkazu 

podepsané zákonným zástupcem nebo zletilým žákem. Nedoloží-li žák do tří 

kalendářních dnů po návratu do výuky náležitě důvody své nepřítomnosti, postupuje 

se v souladu s opatřeními na posílení kázněpovažuje se tato nepřítomnost ve výuce za 

neomluvenou.  



f)  Jestliže neúčast žáka ve vyučování z důvodu nemoci přesáhne délku pěttří dnů školní 

výuky po sobě jdoucích nebo se u žáka vyskytne kratší opakovaná (tj. aspoň dvakrát 

za měsíc) neúčast ve vyučování, vyžaduje se vždy jako součást omluvenky ve 

studijním průkazu lékařské potvrzení. Omluvenku od zletilého žáka nebo zákonného 

zástupce nezletilého žáka však nelze nahradit lékařským či úředním potvrzením ani 

jiným dokladem. Na základě předem řádně odůvodněné žádosti může ředitelka školy 

udělit výjimku z pravidel stanovených tímto bodem. 

 Do sekce III (Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů), kap. 2 

(Chování žáka) je navrženo „šikanování“ přenést z par. e) na par. d) takto:  

K posílení kázně žáků ve výuce slouží: 

d) důtka ředitelky školy – uděluje se za další pozdní příchody, které nebyly v den vzniku 

nepřítomnosti písemně omluveny s podpisem rodiče a zároveň nevznikly zpožděním 

veřejného dopravního prostředku, šikanování, opakované přestupky uvedené v písm. 

c), 6 - 20 neomluvených hodin, poškozování majetku školy nebo fyzické osoby aj. 

e) podmíněné vyloučení ze studia – uděluje se za vandalismus, šikanování, úmyslné 

ublížení na zdraví, krádeže, (...). Zkušební doba podmíněného vyloučení je nejdéle 

jeden rok. 

Členové ŠR k tomuto návrhu školního řádu nemají žádné obsahové připomínky a schvalují 

ho jednomyslně. 

 

5. Sdělení vedení školy 

Zástupkyně ředitelky PhDr. Alexandra Bahulová sděluje, že školu opustil Ing. Jiří Matyáš. 

Od 1. 9. 2013 nastoupil na částečný úvazek PhDr. Walter Bartoš. 

V řádných maturitách školního roku 2012/13 prospěli kromě dvou žáků (z anglického 

jazyku a dějepisu) všichni. 

 

6. Náměty členů rady 

Nejsou. 

 

7. Různé 

Předseda Ing. Jaromír Kuchyňka blahopřeje manželům Jongepierovým k získání Ceny 

Josefa Vavrouška. 

 

 

Zapsal: Ing. Jan W. Jongepier 

 

Ověřil: Mgr. Michal Jamný, Ph.D. 

  


