
Zápis z úvodního jednání Školské rady Gymnázia Trutnov ve 
volebním období 2015 – 2017 

 
Jednání se konalo 13. dubna 2015 od 16.15 hod. v knihovně Gymnázia Trutnov. 
 
Přítomní členové: Ing. Jiří Drašar 

Ing. Jiří Franc 
Mgr. Jana Klempířová 
JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D.  
PaedDr. Libor Turek 
Mgr. Zuzana Vařáková 

 
Schůze byla svolána ředitelem Gymnázia Trutnov Mgr. Petrem Skokanem. Předseda ŠR 
z uplynulého období L. Turek přivítal všechny členy ŠR a navrhl členům program jednání. 
Všichni členové souhlasili s navrženými body programu.  
 
 
Program jednání:  
 
1. Představení členů ŠR pro nové období 
 
2. Schválení jednacího  řádu ŠR 
 
3. Volba předsedy ŠR 
 
4. Diskuze, různé 
 
 
1. Volbou i jmenováním bylo zkompletováno složení nové ŠR: 

 
Ing. Jiří Franc a JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D. – jmenováni do ŠR zřizovatelem 
školy  
Ing. Jiří Drašar a Mgr. Jana Klempířová – zvoleni zákonnými zástupci nezletilých žáků a 
zletilými studenty 
PaedDr. Libor Turek a Mgr. Zuzana Vařáková – zvoleni pedagogickými pracovníky školy 
  
 

2.  Všichni členové se seznámili s jednacím řádem a vzhledem k tomu, že nebyly vzneseny 
žádné námitky, ŠR tento jednací řád schválila všemi hlasy.  
 

3. Na místo předsedy ŠR byl Ing. Jiřím Francem navržen zástupce z řad školy. Ostatní 
členové tento návrh podpořili a předsedou ŠR zvolili všemi hlasy PaedDr. Libora Turka, 
který tuto volbu přijal. Poté vyzval ostatní členy, aby vyjádřili své představy ohledně své 
práce ve ŠR a vzhledem k tomu, že členové projevili zájem být podrobněji informováni o 
současné práci a směřování školy, vyzvali předsedu, aby pozval na zbytek jednání ředitele 
školy Mgr. Petra Skokana. 



4. Po příchodu členové obdrželi od pana ředitele podrobné informace o blížících se 
přijímacích zkouškách konaných formou pilotního ověřování s podporou jednotných 
testů při PZ na střední školy organizované společností CERMAT na zadání MŠMT ČR. 
 

5. Ing . J. Franc přítomné informoval, že zásadní změna v oblasti financování se v příštím 
období nečeká. 

 

6. Další příspěvek ředitele školy se týkal vysoutěžené veřejné zakázky na opravu střechy 
školy. Práce by měla být dokončena do konce srpna letošního roku a kromě nové střechy 
by měla v půdních prostorách vzniknout klubovna či posluchárna pro 60 studentů. 
V tomto bodě vznesl své připomínky Ing. J. Drašar, kterému se nelíbí, že jednoznačným 
kritériem při výběru u takové zakázky je cena díla. 

 

7. Ing. J. Drašar také jasně přednesl, že  své veškeré úsilí a práci ve ŠR bude směřovat k 
výraznému  zlepšení současného materiálního stavu a podmínek školy a vyzval zástupce 
zřizovatele, aby se také o tuto věc zasadili a snažili se o maximální možnou podporu 
v otázce projektové dokumentace připravené ředitelem školy. 

 

13. 4. 2015 
 

 
Zapsala: Vařáková Z.       Ověřil: Turek L. 


