
Zápis z 14. jednání Školské rady Purkyňova gymnázia ve Strážnici 

ze dne 21. 2. 2012 
 
Přítomno 9 členů – dle prezenční listiny 

 

1. Zahájení  
Setkání zahájil ředitel PGS RNDr. Václav Matyáš, CSc., který o tři členy rozšířené školské 

radě vyřídil dopis Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 2. 2. 2012, ve kterém 

KÚ školskou radu žádá o návrh člena školské rady, který bude za školskou radu jmenován 

členem konkurzní komise v souvislosti s konkurzním řízením na místo ředitele PGS. 

 

2. Volba předsedy 
Ing. Jan W. Jongepier dokončil v září 2011 druhé funkční období předsedy Školské rady 

PGS a prohlásil, že z tohoto důvodu již nekandiduje na funkci předsedy.  

PhDr. Jaroslava Večeřová navrhla do funkce předsedy školské rady Ing. Jaromíra 

Kuchyňku, který tento návrh přijal. Jednomyslně (9 hlasy pro návrh, žádné proti) byl Ing. 

Jaromír Kuchyňka zvolen předsedou Školské rady Purkyňova gymnázia, Strážnice. 

 

3. Jednací řád, zapisovatel, ověřovatel 

Jednací řád školské rady ze dne 18. 10. 2005 byl beze změn schválen – 9 členů hlasovalo 

pro, nikdo nebyl proti.  

Zapisovatelem byl (do odvolání) jednomyslně zvolen Ing. Jan W. Jongepier (9 pro, 0 

proti), ověřovatelem Mgr. Michal Jamný, Ph.D. (9 pro, 0 proti). 

 

4. Komise pro výběrové řízení na funkci ředitele PGS 

Krajský úřad Jihomoravského kraje vyzval školskou radu, aby si vybrala zástupce do 

komise pro výběrové řízení nového ředitele PGS. Předseda Ing. Jaromír Kuchyňka navrhl 

člena Ing. Jana W. Jongepiera, členka Mgr. Renata Smutná navrhla – aby byl slyšet i hlas 

města Strážnice – člena MUDr. Lubomíra Hálku. Oba členové kandidaturu přijali. 

Předseda navrhl kandidáta, který skončí na druhém místě, jmenovat náhradníkem zástupce.  

Školská rada se dohodla na tom, že se před výběrovým řízením sejde na základě seznamu 

kandidátů na funkci ředitele PGS, aby zástupci do konkurzní komise vydala doporučení 

k výběru nejvhodnějšího kandidáta.  

Hlasování určilo se 6 hlasy Ing. Jana W. Jongepiera jako zástupce do komise pro výběrové 

řízení nového ředitele PGS, MUDr. Lubomír Hálka dostal 3 hlasy. Následně byl MUDr. 

Lubomír Hálka jednomyslně (9 pro, 0 proti) zvolen náhradním zástupcem do konkurzní 

komise. 

 

5. Školský zákon 

Předseda obeznámil přítomné s platnou legislativou týkající se školských rad včetně 

novely (zákona č. 472/2011 Sb.), která nabyla účinnosti dne 1. ledna 2012.  

 

6. Různé 

Školská rada se dohodla zápisy zavěsit na webových stránkách školy (www.gys.cz). 

 

 

Zapsal: Ing. Jan W. Jongepier 

 

Ověřil: Mgr. Michal Jamný, Ph.D. 

  


