
Zápis z 15. jednání Školské rady Purkyňova gymnázia ve Strážnici  

ze dne 26. 9. 2012 
 

Přítomno 6 členů – dle prezenční listiny 

 

1. Zahájení, prezence, potvrzení zapisovatele a ověřovatele  

Setkání zahájil předseda ŠR Ing. Jaromír Kuchyňka. Ředitelka PhDr. Jaroslava Večeřová 

se omluvila z účasti z důvodu konání zkoušky.  

Předsedou předložený program dnešního zasedání ŠR je jednomyslně schválen. 

V souladu s rozhodnutím na minulém zasedání ŠR je Ing. Jan W. Jongepier potvrzen 

zapisovatelem a Mgr. Michal Jamný, Ph.D. ověřovatelem. 

 

2. Změny ve složení Školské rady 

Předseda obdržel zápis o konání voleb do ŠR ze dne 18. 9. 2012 z důvodu jmenování 

zástupkyně ředitele a bývalé členky PhDr. J. Večeřové ředitelkou PGS. Pedagogickým 

sborem byla na jejím místě zvolena současná zástupkyně ředitelky PhDr. Alexandra 

Bahulová. 

 

3. Kontrola usnesení a případných úkolů z minulé rady 

Zápis z jednání ŠR ze dne 21. 2. 2012 neobsahuje žádná usnesení. 

Předseda navrhuje zápisy zveřejňovat na nových webových stránkách školy. Bude se to 

týkat zápisů od února 2012. Zodpovědná: PhDr. A. Bahulová. 

 

4. Projednání a schválení Výroční zprávy a Školního řádu 

A. Výroční zpráva 

Ing. J. W. Jongepier poznamenává, že zpráva je kratší než dříve, a vyjadřuje obavu, že se 

Jihomoravský kraj některé pozitivní výsledky nedozví jinak než přes výroční zprávu.  

Ing. J. Kuchyňka doporučuje vedení PGS, aby příště Školské radě poskytlo závaznou 

osnovu, podle které výroční zpráva byla vypracována - takto bude lépe schopna zprávu 

ověřovat. PhDr. A. Bahulová věc kratší výroční zprávy probere s ředitelkou PhDr. J. 

Večeřovou.  

Ing. J. Kuchyňka doporučuje výroční zprávu umístit na nových webových stránkách, spolu 

s odkazem na zprávu ČŠI. 

Členové ŠR nemají obsahové připomínky a schvalují výroční zprávu jednomyslně. 

B. Školní a klasifikační řád 

PhDr. A. Bahulová vysvětluje, že se jedná o nový řád, kompletně přepracovaný na základě 

různých praktických zkušeností z minulosti. 

Na dotaz Ing. J. Kuchyňky o povinnosti vyplňovat ankety odpoví Mgr. M. Jamný, Ph.D., 

že tato povinnost je nástrojem k tomu, aby se žáci zapsali do vybraných seminářů a kurzů 

specializované výuky. 

Na otázku MUDr. Lubomíra Hálky o slovním klasifikování výchov odpoví PhDr. A. 

Bahulová, že vedení PGS o tom uvažuje a požadavky týkající se výkonu v tělesné výchově 

již byly sníženy. 

Členové ŠR v dokumentu nenašli žádná ustanovení v konfliktu s platnými zákony a 

schvaluje školní a klasifikační řád jednomyslně.  

 

6. Náměty členů rady 

Nejsou. 

 

7. Různé 

Na dalším zasedání bude ŠR muset schválit rozpočet školy. Termín zasedání se bude 

odvíjet od sdělení finančních parametrů Jihomoravským krajem.  



V této souvislosti PhDr. A. Bahulová prosí členy ŠR o návrhy na možné sponzory, protože 

již v současné době se vyskytují různé, zatím menší problémy, např. jak přepravit cimbál 

nebo nedostatek tonerů na tisknutí. Větším problémem, který vedení PGS chce výhledově 

řešit, jsou zamykatelné skřínky do šaten, úprava školního dvora nebo počítače do učeben. 

Ing. J. Kuchyňka navrhuje na webu školské rady nebo občanského sdružení při PGS 

vytvořit nabídku potřebných položek, které by mohly být zafinancovány sponzory.  

 

 

Zapsal: Ing. Jan W. Jongepier 

 

Ověřil: Mgr. Michal Jamný, Ph.D. 

  


