
Zápis ze 2. jednání Školské rady Gymnázia Trutnov ve 
volebním období 2015 – 2017 

 
Jednání se konalo 12. října 2012 od 16.00 hod. v ředitelně Gymnázia Trutnov. 
 
Přítomní členové: Ing. Jiří Drašar 

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

Omluven:  Ing. Jiří Franc 
 
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 2014/15.  
 
Všichni členové souhlasili s navrženými body programu.  
 
 
Program jednání:  
 

1. Informace o inspekční zprávě ČŠI 
2. Projednání aktualizace školního řádu na období 2015/16  
3. Projednání a schválení předložené Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2014/15 
4. Aktuální informace ze života školy 
5. Diskuze, různé 

 
 
 
Usnesení: 
 

1. ŠR vzala na vědomí  informace ředitele školy o Inspekční zprávě ČŠI. Předmětem 
inspekční činnosti, která ve škole probíhala od 21. do 25. května 2015 bylo kromě 
zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, zjišťování a 
hodnocení naplnění ŠVP, kontroly dodržování právních předpisů, které se vztahují 
k poskytování vzdělávání a školských služeb, také získání informací o vzdělání žáků 
s odlišným mateřským jazykem a jejich analýza.  
Ze závěrů jasně vyplývá, že výsledky hodnocení  ČŠI jsou velmi dobré a pozitivní, škola 
je hodnocena příkladem dobré praxe. Od poslední inspekce se výrazně zkvalitnily 
materiálně-technické podmínky, zejména pro výuku přírodovědných předmětů. Ve 
všech sledovaných oblastech si škola udržela velmi dobrou úroveň. Podpora rozvoje 
osobnosti i odborného růstu žáků je na nadstandartní úrovni a tudíž i příkladná. 



2. Školskou radou byla odsouhlasena aktuální verze Školního řádu pro školní rok 
2015/16. Změny se týkají především vstupu do budovy přes čipové zařízení, času 
nástupu studentů na vyučování, uvolňování studentů z hodin TV, omlouvání kratších 
absencí. 

         pro 5 
 
3. Ředitel školy v souladu s ustanovením Školského zákona předložil členům ŠR Výroční 

zprávu o činnosti školy za školní rok 2014/15. Všichni členové byli s touto zprávou 
obeznámeni v mailové podobě již 8. 10. 2015, tudíž měli dostatek času se se zprávou 
podrobně seznámit. Při dnešním projednání ještě ředitel odpověděl na  dotazy 
některých členů. Vzhledem ke skutečnosti, že se zpráva nesetkala s žádnými závažnými 
připomínkami, ŠR schvaluje  její znění v dané podobě. 
 

pro  5  
 

 
4. ŠR vzala na vědomí  informace ředitele školy o dokončovacích pracích souvisejících 

s opravou střechy a budováním nově vzniklé učebny  v podkroví školy.  
 

5. Pan Ondráček nabídl zájemcům z řad studenstva a pedagogů exkurzi do jednací síně 
Poslanecké sněmovny ČR v rámci společensko-vědních oborů. 
 
 
 

V Trutnově dne 12. října 2015 
 
 
Zapsala: Vařáková Z.       Ověřil: Turek L. 
 

 


