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ZÁPIS ZE ČTVRTÉHO JEDNÁNÍ 
ŠKOLSKÉ RADY GYMNÁZIA MATYÁŠE 

LERCHA 
dne 14. 6. 2022 

Úvod schůze – program jednání 

Školská rada se sešla v malé sborovně gymnázia a v 17.30 zahájila jednání. Přítomných bylo 

7 členů, omluvil se Ing. David Pokorný a Mgr. Bc. Hana Vančurová. Jednání se jako hosté dále 

účastnili ředitel gymnázia Mgr. Petr Kovač a zástupce ředitele pro věci pedagogické 

Mgr. Aleš Jelínek. 

Členové rady jednomyslně schválili program jednání: 

1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

2. Informace z osobního jednání s ředitelem GML – David Pokorný, Damir Solak 

3. Projednání inspekční zprávy ČŠI 

4. Debata, zda bude nutné pořádat doplňovací volby do ŠR 

5. Stanovení dalšího postupu k vyjádření ředitele GML k podnětům ŠR 

6. Debata nad transparentností Nadačního Fondu Gymnázia Matyáše Lercha 

7. Ostatní, rozprava 

Zapisovatelem byl zvolen Mgr. Lukáš Rýdlo, ověřovateli zápisu Mgr. Damir Solak a Jan Tvrdoň 

(jednomyslně). 

Ad 2 – Informace z osobního jednání s ředitelem GML 

Mgr. Damir Solak podal zprávu o proběhnuvším jednání s ředitelem školy, kterého se účastnil za 

školskou radu spolu s Ing. Davidem Pokorným. Tématem jednání byly především podněty, které již 

dříve předala školská rada řediteli školy na jeho žádost v písemné podobě. Zásadní nové informace 

neobdrželi, nicméně k některým z témat podnětů doplnil Mgr. Petr Kovač aktuální nové informace 

v průběhu jednání školské rady: 

Webové stránky školy jsou v jednání, osloven byl Ateliér Tomáš Tuč, se kterým škola dlouhodobě 

spolupracuje na tvorbě ročenky. Pan ředitel očekává prvotní zprovoznění webu přibližně v září 

roku 2022. Zatím není stanovena cena, ale očekává se částka do 100 000 Kč, výběrové řízení 

vypsáno nebylo, protože se v současné době řeší technická realizace a podle vedení školy by měla 

být zakázka cenově pod limitem pro výběrová řízení. V současné době není vybrán žádný grafický 

návrh na design webových stránek ani vizuální styl školy, ze kterého by se při tvorbě webu dalo 

vycházet. 



Školská rada při Gymnáziu Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55, příspěvkové organizaci 

Zápis ze čtvrtého jednání  Strana 2/5 

Úpravu školního řádu chce pan ředitel řešit formou dalších dodatků, které by měl zpracovat 

Mgr. Aleš Jelínek ve spolupráci s některým (či některými) z vyučujících gymnázia. V červnu tohoto 

roku se očekává novela vyhlášky týkající se BOZP, což do určité míry ovlivní změny ve školním 

řádu. Úpravy by se měly dělat poté, co bude novela k dispozici. Mgr. Aleš Jelínek by rád, aby za 

ním přišli zástupci pedagogů či školské rady, se kterými by úpravu připravil. Vyjádřil se, že 

preferuje vytvoření nového školního řádu místo dodatků a za vhodný termín považuje září tohoto 

roku. K tomu ředitel školy dodal, že rozlišuje dílčí změny (formou dodatku, včetně například změn 

jednotlivých slov odkazováním na příslušný odstavec textu) a celý nový školní řád, který 

nepovažuje za potřebný. Mgr. Damir Solak připomněl, že školská rada preferuje přehlednou a 

srozumitelnou formu školního řádu bez dodatků, aby byl srozumitelný všem studentům 

gymnázia. 

V závěru tohoto bodu se Mgr. Aleš Jelínek domluvil s předsedou školské rady, že se společně 

sejdou a prodiskutují novou podobu školního řádu. 

Ad 3 – Projednání inspekční zprávy ČŠI 

Školská rada za přítomnosti ředitele školy projednala inspekční zprávu ČŠI z kontroly provedené 

30. 11. až 3. 12. 2021. K jednotlivým připomínkám ČŠI se vyjadřuje takto: 

1. K nedostatku v ŠVP sdělil Mgr. Aleš Jelínek, že změna kvůli zavedení druhého hlavního 

jazyka proběhla již k 1. 9. 2014, v aktuálním textu ŠVP je od tohoto termínu uvedena, ale 

tato změna nebyla procesně zpracována. Chyba je již napravena a aktualizace textu ŠVP je 

tedy zpracována i administrativně. 

2. Nedostatek týkající se chybějícího podpisu na informovaném souhlasu rodičů 

s individuálním vzdělávacím plánem (IVP) byl již také napraven. Na gymnáziu došlo po 

odchodu na mateřskou dovolenou ke změně výchovné poradkyně, která sice rodiče o IVP 

informovala, ale nevyžádala si podpis. Rodiče dodatečně souhlas podepsali. K tomuto bodu 

členové školské rady doporučili, aby zaměstnanci školy obdrželi nejen obecné, ale i 

konkrétní pokyny pro důležité pracovní úkony v písemné a nikoliv pouze ústní podobě. 

Jelikož zastupující výchovná poradkyně má kvalifikaci speciálního pedagoga, přislíbil 

ředitel školy na připomínku školské rady ověřit, zda toto vzdělání postačuje, nebo je 

nezbytné absolvovat vzdělání pro výchovné poradce. 

3. ČŠI dále kritizovala materiální zázemí školy. Mgr. Petr Kovač školské radě sdělil, že 

materiální zázemí je průběžně doplňováno a obnovováno. Vyučující mohou oslovit Mgr. 

Petru Havranovou s žádostí o nákup učebních pomůcek, které jsou poté zakoupeny. Škola 

plánuje další nákup dataprojektorů, reproduktorů a počítačů do vybraných učeben, kde tato 

technika dosud není, nicméně kvůli efektivitě a ekonomičnosti jejího využívání není v plánu 

takto vybavit všechny učebny. Vyučující mohou předložit žádost o přidělení učebny 

s technikou podle potřeby při tvorbě rozvrhu, který je pak sestaven tak, aby se těmto 

žádostem vyhovělo. Rozvrh je také sestaven tak, že ve většině případů je některá z učeben 

s technikou volná při potřebě operativně takovou učebnu využít. K dotazu, jak škola řeší 

sledování a možnost využívání dotačních titulů, sdělil ředitel školy, že dotační agendu má 

v gesci zástupkyně pro věci administrativní, Mgr. Petra Havranová. Dotační tituly a vypsané 
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projekty v oblasti IT sledují a zpracovávají vyučující gymnázia Mgr. Olga Padúchová a Mgr. 

Roman Podlena. Samostatnou administrativní sílu pro tyto úkoly škola nemá podle sdělení 

ředitele školy kvůli limitu administrativních zaměstnanců, které škola smí přijmout. 

Mgr. Ilona Benková se dotazovala ředitele školy, zda hodlá v návaznosti na šetření ČŠI přijímat 

nějaká opatření – ten žádná opatření nepovažuje za nutná, jelikož podle jeho názoru kontrola 

nepřinesla žádné zásadní závěry. 

Ad 4 – Debata, zda bude nutné pořádat doplňovací volby do ŠR 

V dalším bodu projednávala školská rada postup ohledně mandátu Mgr. Ilony Benkové a Jana 

Tvrdoně. 

Dcera Mgr. Ilony Benkové přerušuje studium na gymnáziu, což pravděpodobně znamená zánik 

mandátu jako zástupce studentů. Členové školské rady se nicméně přiklání k výkladu, že v případné 

doplňovací volbě může být zvolena znovu jako zástupce studentů i v případě, že její dcera již 

nebude studentkou gymnázia, jelikož pravidla volby nespecifikují, že by nominovaný zástupce 

musel být studentem nebo rodičem studenta. 

Jan Tvrdoň úspěšně dokončil studium na gymnáziu, a tím přestává být jeho studentem. V tomto 

případě se členové školské rady domnívají, že jeho mandát pokračuje, jelikož zákon nezná zánik 

mandátu z důvodu ukončení studia. 

Mgr. Petr Kovač podotkl, že se dotáže na právní výklad obou situací zřizovatele školy a výsledek 

školské radě sdělí a případně vyhlásí doplňující volby do školské rady. 

Mgr. Damir Solak jménem všech členů školské rady žádá ředitele školy, aby případná 

doplňující volba proběhla dle všech náležitostí, předně aby byla volba vyhlášena 

v dostatečném předstihu a dostatečně otevřeným způsobem, aby byl prostor nominovat 

kandidáty a se všemi z nich seznámit voliče. 

Ad 5 – Stanovení dalšího postupu k vyjádření ředitele GML 
k podnětům ŠR 

Jednotlivé podněty byly prodiskutovány s ředitelem školy již v rámci 2. a 3. bodu jednání, proto 

nebyly dále diskutovány. Školská rada očekává další informace o novém webu školy, jehož spuštění 

plánuje ředitel školy na září 2022. 

Školní řád bude diskutovat předseda školské rady se Mgr. Alešem Jelínkem po vydání novelizace 

vyhlášky BOZP v červnu. 

Podmínky zahraničního studia studentů stanovil ředitel školy v e-mailu, který zaslal vyučujícím. 

Přislíbil tuto informaci umístit na sdílený disk pro vyučující, kde jsou umístěny další provozní 

pokyny. V návaznosti na to se členové školské rady dotazovali, zda z jednání pedagogické rady, na 

které byl tento pokyn diskutován, existuje zápis. Ředitel gymnázia sdělil, že pedagogická rada je 

každá provozní porada pedagogického sboru a že písemné zápisy vyhotovuje pedagog gymnázia 

Mgr. Jiří Lukáš a jsou uloženy v budově školy. 

Tepelný komfort v tělocvičně byl shledán podle vedení školy postačující. 
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Informace o školské radě byly na školním webu přesunuty nejprve na vyšší pozici v menu „Partneři 

školy“, nakonec byly přesunuty do části „Základní info o GML“, jak školská rada požadovala. 

Rozpočet školy školská rada dosud neobdržela, ředitel školy doporučil předsedovi školské rady 

domluvit se na jeho předání s Mgr. Petrou Havranovou (zástupkyní pro věci administrativní) 

a ekonomkou školy, Vilémou Havláskovou. Ing. Pavel Bartoš připomněl, že uzávěrka za loňský rok 

je k 31. 12. 2021 a měla by tedy být na červnovém jednání již k dispozici. 

Ad 6 – Debata nad transparentností Nadačního Fondu 
Gymnázia Matyáše Lercha 

Školská rada se dotázala ředitele gymnázia na rozpočet Nadačního fondu. Ten striktně odmítá 

diskutovat se školskou radou jakékoliv vnitřní záležitosti Nadačního fondu, jelikož jde o samostatný 

právní subjekt. Dále sdělil, že příspěvek 500 Kč ročně od studentů je (dobrovolný) dar, který 

není přijímán gymnáziem, ale přímo Nadačním fondem. Stejně tak všechny příspěvky od 

Nadačního fondu (odměny studentům za vzorný prospěch, příspěvek na dopravu na školní akce 

apod.) jsou předávány Nadačním fondem přímo studentům. 

Mgr. Petr Kovač doporučil rodičům a studentům, kteří mají dotazy k darům fondu nebo 

čerpání příspěvků z něj, obracet se přímo na zástupce Nadačního fondu, kterými jsou Mgr. 

Petr Kovač, Mgr. Petra Havranová a Mgr. Aleš Jelínek. 

Mgr. Damir Solak ověří, zda je současný právní status fondu zákonný, jelikož podle aktuální platné 

legislativy nemůže škola zřizovat právnické osoby. Mgr. Petr Kovač sdělil, že fond byl založen před 

přijetím této zákonné úpravy a že má právní výklad, který říká, že tato úprava nemá retroaktivní 

platnost a fond tedy může ve své činnosti pokračovat ve stejné právní formě. 

Na žádost školské rady ředitel gymnázia přislíbil, že na webové stránce gymnázia, která o 

Nadačním fondu pojednává, budou zveřejněny detailní informace o možnostech čerpání příspěvků 

studenty a také informace, že příspěvek 500 Kč ročně od studentů je dobrovolný dar. O příspěvku se 

rodiče dozvídají v současné době pouze ústní formou na schůzce vedení školy s rodiči nově 

přijatých studentů a dále opět ústní formou studenti od třídních učitelů, kteří příspěvek vybírají. 

Ad 7 – Ostatní, rozprava 

V rámci rozpravy shrnul předseda rady současný stav podnětů. 

Ředitel školy dále informoval členy školské rady, že se gymnázium připojuje k možnosti nahradit 

maturitní zkoušku z přírodovědných předmětů testy AP a že vzhledem k termínům přihlášek 

k těmto testům předpokládá pro příští rok pouze jednoho možného studenta z předmětu Biologie, 

případné další zájemce až v následujících letech. Studenti budou o této možnosti teprve 

informováni. 

Závěr 

Jednání rady bylo ukončeno ve 20.03. Přílohou tohoto zápisu je prezenční listina. 

 Zápis vyhotovil 14. 8. 2022 Mgr. Lukáš Rýdlo: ______________________  
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 Zápis ověřil Mgr. Damir Solak: ______________________  

 Zápis ověřil Jan Tvrdoň: ______________________  


