
Zápis z 3. jednání Školské rady Gymnázia Trutnov ve 
volebním období 2015 – 2017 

 
Jednání se konalo 17. října 2016 od 16.00 hod. v ředitelně Gymnázia Trutnov. 
 
Přítomní členové: Ing. Jiří Drašar 

Mgr. Jana Klempířová 
PaedDr. Libor Turek 
Mgr. Zuzana Vařáková 
 

Omluven:  Ing. Jiří Franc 
   JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D. 
 
Host:   Mgr. Petr Skokan 
 
 
Schůzi svolal předseda ŠR L. Turek po předchozí žádosti ředitele školy z důvodu – projednání 
a schválení předložené Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2015/16.  
 
Všichni členové souhlasili s navrženými body programu.  
 
 
Program jednání:  
 

1. Projednání aktualizace školního řádu na období 2016/17  
2. Projednání a schválení předložené Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2015/16 
3. Aktuální informace ze života školy 
4. Diskuze, různé 

 
 
 
Usnesení: 

 
 

1. Školskou radou byla odsouhlasena aktuální verze Školního řádu pro školní rok 
2016/17. Změny se týkají především Článku 3 – Podrobnosti o pravidlech vzájemných 
vztahů se zaměstnanci ve škole, dále Článku 4 – Vnitřní režim školy, konkrétně 
povinnosti doplnění si probrané látky a případné zásadní klasifikace v případě absence 
žáka ve škole nejpozději do 14 dnů, pokud se s vyučujícím nedomluví jinak a pravidel 
zdržování se ve škole před a po skončení výuky. Stejný článek je ještě doplněn bodem 
o povinnosti přezouvání při vstupu do sportovní haly a tělocvičny. Poslední úprava v 
tomtéž článku se týká zvláště hrubých slovních a úmyslných fyzických či kybernetických 
útoků vůči zaměstnancům školy a následných dopadů na studenta.  

         pro 4 
 



2. Ředitel školy v souladu s ustanovením Školského zákona předložil členům ŠR Výroční 
zprávu o činnosti školy za školní rok 2015/16. Všichni členové byli s touto zprávou 
obeznámeni v mailové podobě již 7. 10. 2016, tudíž měli dostatek času se se zprávou 
podrobně seznámit. 
Při dnešním projednání ředitel odpověděl na dotazy především Ing. Drašara, které byly 
směřovány do oblasti investic. Ředitel školy podal konkrétní a detailní informace o 
zrekonstruované střeše nad hlavním traktem a nově vybudované učebně v půdní 
vestavbě. Dále nastínil další bezprostřední investiční záměry týkající se připravované 
výměny oken v celé budově gymnázia a rekonstrukce elektroinstalace, topení, ale také 
např. odizolování zbývajících částí suterénu a opravy plotové zdi, která hrozí zřícením. 
Dalším úsekem, kterému je třeba věnovat naléhavou pozornost z hlediska investic, je 
sportovní hala. Záměr řešení snížení energetické náročnosti se podařilo zařadit mezi 
krajské priority, ale vzhledem k velkým finančním nákladům není ještě zcela zřejmé, 
zda dojde k celkovému vyřešení situace či pouze k dílčím krokům jako např. k  nezbytné 
opravě palubovky, která je již v havarijním stavu.  
Jiným rozsáhlým investičním záměrem, na kterém se pracuje, je modernizace a 
přístavba přírodovědného křídla budovy. Projekt řeší rovněž konektivitu v uvedených 
prostorách a zabezpečení bezbariérovosti budovy. 
Také v provozu školní jídelny bude v nejbližší době nutné investovat do výměny 
konvektomatů.  
Vzhledem ke skutečnosti, že se zpráva nesetkala s žádnými připomínkami, ŠR schvaluje  
její znění v dané podobě. 
 

pro  4  
 

 
3. ŠR  byla informována o každodenním chodu a dění ve škole, např. o právě proběhlém 

výměnném pobytu studentů gymnázia v  partnerské škole v anglickém Liverpoolu.  
 
 
 
 

V Trutnově dne 17. října 2016 
 
 
Zapsala: Vařáková Z.       Ověřil: Turek L. 
 

 


