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ZÁPIS Z PÁTÉHO JEDNÁNÍ 
ŠKOLSKÉ RADY GYMNÁZIA MATYÁŠE 

LERCHA 
dne 8. 11. 2022 

Úvod schůze – program jednání 

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

Přítomných bylo 7 členů: za zřizovatele Ing. Pavel Bartoš, Mgr. Damir Solak, za zákonné zástupce 

a zletilé žáky PharmDr. Denisa Leberová, Aneta Skaláková a Mgr. et Bc. Hana Vančurová, za 

pedagogy Mgr. Zuzana Cihlářová, Mgr. Lukáš Rýdlo a Mgr. Karel Zemene. Z jednání se pro 

neodkladné pracovní vytížení omluvil Ing. David Pokorný. V úvodu jednání představil předseda 

rady nové členky zvolené za zákonné zástupce a zletilé žáky gymnázia místo Mgr. Ilony Benkové 

a Jana Tvrdoně, kterým zanikl mandát. Jsou jimi PharmDr. Denisa Leberová a studentka Aneta 

Skaláková. 

Členové rady jednomyslně schválili program jednání: 

1. Schválení programu zasedání. 

2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu. 

3. Stav podnětu aktualizace školního řádu. 

4. Schválení výroční zprávy za rok 2021. 

5. Stav studentské iniciativy na založení studentského parlamentu. 

6. Stav podnětu školní web. 

7. Situace ohledně transparentnosti Nadačního Fondu Gymnázia Matyáše Lercha vzhledem 

k minulému jednání školské rady. 

8. Informace o přístupu GML k nahrazení maturitní zkoušky z přírodovědných předmětů 

testy AP. 

9. Ostatní, rozprava. 

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

Aneta Skaláková (jednomyslně). 

Ad 3 – Stav podnětu aktualizace školního řádu 

Školské radě byl předložen 4. dodatek školního řádu k opětovnému projednání. Školská rada stále 

trvá na školním řádu, který by byl přehledný a srozumitelný studentům i rodičům. Předseda rady 

seznámil členy s informacemi z jednání s panem ředitelem, který předkládá radě kromě 

aktualizované verze 4. dodatku se zapracovanými faktickými připomínkami rady, také úplné znění 

školního řádu. V tomto úplném znění budou zapracované změny, které přináší všechny dodatky 
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školního řádu včetně projednávaného 4. dodatku. Po schválení dodatku přislíbil vystavení 

úplného znění na webových stránkách školy. 

Školské radě bylo přislíbeno, že ve chvíli, kdy bude schválený tento dodatek, je možné začít 

pracovat na nové verzi školního řádu, nicméně pan ředitel zastává názor, že stávající školní řád 

vyhovuje, jelikož k němu neměla připomínky Česká školní inspekce v průběhu kontroly ani 

právník, se kterým znění konzultoval. 

Školská rada odsouhlasila, že se bude 4. dodatek školního řádu schvalovat per rollam a veškerá 

komunikace v této věci bude v kopii odeslána také náměstkovi hejtmana Mgr. Jiřímu Nantlovi, 

LL.M., jelikož opětovné projednání má být provedeno před zřizovatelem. Tato forma byla zvolena 

po konzultaci se zřizovatelem. 

Ad 4 – Schválení výroční zprávy za rok 2021 

Mgr. Petr Kovač pověřil zapracováním těch připomínek školské rady, které akceptoval, 

Mgr. Lukáše Rýdla, který z pozice zaměstnance školy připravoval typografickou úpravu 

dokumentu. Ten zašle aktualizovaný dokument členům školské rady po kontrole opraveného 

dokumentu ředitelem školy. Zároveň do e-mailu doplní seznam všech provedených úprav pro snazší 

kontrolu změn. 

Výroční zpráva se bude schvalovat taktéž per rollam. 

Ad 5 – Stav studentské iniciativy na založení studentského 
parlamentu 

Mgr. Karel Zemene seznámil členy rady se záměrem studentů 2. ročníku čtyřletého studia založit 

studentský parlament Gymnázia Matyáše Lercha. Tento záměr je zatím v přípravné fázi, školská 

rada v případě potřeby nabízí pomoc. 

Ad 6 – Stav podnětu školní web 

Podnět školské rady je v řešení. Podle aktuálních informací má být připravený grafický návrh a 

ředitel školy očekává místo původního předpokladu prvotního zprovoznění v září 2022 nově 

termín zprovoznění přibližně v prosinci 2022. 

Ad 7 – Situace ohledně transparentnosti Nadačního Fondu 
Gymnázia Matyáše Lercha 

Nově jsou na webových stránkách školy uvedeny detailnější informace o Nadačním Fondu 

Gymnázia Matyáše Lercha v sekci „Školu podporují“, jak bylo přislíbeno na minulém jednání. 

Na webových stránkách bohužel stále chybí částky – např. výše odměny maturantům za 

vyznamenání po celou dobu studia (letos činí 500 Kč) nebo výše dobrovolného příspěvku do 

nadačního fondu, který každý školní rok studenti odvádějí (taktéž 500 Kč). 
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Ad 8 – Nahrazení maturitní zkoušky z přírodovědných 
předmětů testy AP 

Na minulém jednání školskou radu informoval ředitel gymnázia o nové možnosti, kterou GML 

nabídne – nahrazení maturitní zkoušky z přírodovědných předmětů testy AP. 

Tuto možnost gymnázium nakonec nabízet nebude. 

Ad 9 – Ostatní, rozprava 

Mgr. Damir Solak upozorňuje, že na webových stránkách školy je stále uvedeno původní složení 

školské rady a bylo by vhodné seznam členů aktualizovat. 

Předseda školské rady informoval členy, že ohledně projednávání rozpočtu gymnázia se zatím hledá 

vhodný termín, jelikož původně navrženého termínu se nemohl zúčastnit. 

Závěr 

Jednání rady bylo ukončeno v 18.30. Přílohou tohoto zápisu je prezenční listina. 

 Zápis vyhotovil 15. 1. 2023 Mgr. Lukáš Rýdlo: ______________________  

 Zápis ověřil Mgr. Damir Solak: ______________________  

 Zápis ověřila Aneta Skaláková: ______________________  


