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Zápis ze zasedání školské rady Gymnázia Christiana Dopplera ze dne 20. 10. 2021 

 

Přítomné osoby dle prezenční listiny 

členové školské rady: 

RNDr. Eva Stanovská, za zřizovatele 

Ing. Jan Waraus, za zřizovatele 

Ing. Vladimír Macourek, za nezletilé a zletilé žáky 

Ing. Jan Sychra, za nezletilé a zletilé žáky 

Mgr. Pavla Haschková, za pedagogické pracovníky 

Mgr. Jaromír Hendrych, za pedagogické pracovníky 

hosté: 

Mgr. Renata Pauchová, ředitelka školy 

Mgr. Vítězslav Jahn, zástupce ředitelky školy 

 

Nepřítomné osoby dle prezenční listiny 

členové školské rady: 

Ing. Jan Sychra, za nezletilé a zletilé žáky – omluven 

 

Program zasedání 

1. Zasedání školské rady bylo zahájeno představením všech členů rady.  

2. Podle prezence byla na zasedání přítomna nadpoloviční většina členů školské rady, a ta tak byla 

usnášeníschopná. Jeden člen, Ing. Jan Sychra, byl omluven. 

3. Proběhla volba předsedy školské rady. Byla navržena a zvolena paní Mgr. Pavla Haschková.  

PRO: 4 PROTI: 0 ZDR.: 1 

 

4.  Předsedkyně seznámila školskou radu s programem zasedání.  

5.  Předsedkyně dále seznámila školskou radu s výsledkem voleb do školské rady, která proběhla v 

období 25. 8. 2021 – 31. 8. 2021.  Výsledky voleb kandidátů na člena školské rady, kterého volili 

pedagogičtí pracovníci školy z osob způsobilých k právním úkonům, jsou následující: 

1. 30 hlasů Mgr. Jaromír Hendrych 

2. 27 hlasů Mgr. Pavla Haschková 

3. 19 hlasů Vojtěch Švandelík 
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4. 17 hlasů Mgr. Daniel Roček 

 

6. Předsedkyně vyzvala paní ředitelku Mgr. Renatu Pauchovou, aby školskou radu seznámila 

s výroční zprávou Gymnázia Christiana Dopplera za školní rok 2021/2022. 

7. Po vyjádření svých připomínek k výroční zprávě, všichni členové školské rady souhlasili s tím, 

aby byla výroční zpráva po jejím schválení podepsána předsedkyní školské rady a jejím kolegou.  

PRO: 5 PROTI: 0 ZDR.: 0 

 

8. Předsedkyně vyzvala členy školské rady ke schválení výroční zprávy Gymnázia Christiana 

Dopplera za školní rok 2021/2022.  

PRO: 5 PROTI: 0 ZDR.: 0 

Navržená výroční zpráva Gymnázia Christiana Dopplera za školní rok 2021/2022 byla schválena. 

9. Paní ředitelka jmenovala tříčlennou volební komisi. Proběhnou volby do školské rady za zletilé 

žáky a rodičů za nezletilé žáky v době konání listopadových třídních schůzek v roce 2021.    

10. Pan zástupce Jahn informoval o změnách RVP a ŠVP. Byla posílena dotace předmětu 

informační a komunikační technologie, zároveň oslabena dotace u hodin základů společenských 

věd. 

11. Pan zástupce Jahn dále informoval o změně maturit v předmětu IVT, které bylo rozděleno do 

dvou sekcí, a to informatiky a programování.  Zároveň bylo sděleno, že škola bude uznávat 

certifikáty ECDL jako náhradu za maturitní zkoušku z informatiky. Bylo zdůrazněno, že nahrazovat 

lze jen sekci informatika, nikoliv sekci programování. 

12. Paní ředitelka informovala školskou radu o hospodaření školy. Informovala o nákupu nových 

notebooků do výuky. Dále informovala o pravidelných odměnách pro vyučující a zvýšení příplatku 

za třídnictví.  

13. Paní ředitelka informovala školskou radu o budoucí rekonstrukci střechy školy. 

14. Na závěr poděkovala předsedkyně všem přítomným za aktivní účast na zasedání a zasedání 

ukončila. 

 

Zapsal: Mgr. Jaromír Hendrych                            Předsedkyně školské rady: Mgr. Pavla Haschková 

 

 

 

 


