
Zápis ze 17. jednání Školské rady Purkyňova gymnázia ve Strážnici 
dne 23. 10. 2013 

 
Přítomno 5 členů – dle prezenční listiny 
Omluven: Ing. Roman Blažek  
Host: PhDr. Jaroslava Večeřová, ředitelka školy 
 
1. Zahájení 

Setkání zahajuje předseda ŠR Ing. Jaromír Kuchyňka.  
Předsedou předložený program dnešního zasedání ŠR je jednomyslně schválen.  
Ing. Jan W. Jongepier je potvrzen zapisovatelem, Mgr. Michal Jamný, Ph.D. ověřovatelem. 
 

2. Změny ve složení Školské rady 
Jako novou zástupkyní rodičů a zletilých žáků byla zvolena MUDr. Blanka Jugasová.  
Nové složení školské rady je třeba aktualizovat na webových stránkách školy. 
Zápis z volby je uložený u sekretářky M. Mrkvové. Vedení školy pošle předsedovi jeho 
kopii.  

 
3. Kontrola usnesení a případných úkolů z minulého jednání 

Zápis z jednání ŠR ze dne 28. 8. 2013 neobsahuje žádné body, ke kterým je nutno se 
vrátit. 
 

4. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 
Zpráva byla vypracována podle požadavků JM kraje, proto je stejně stručná jako loni, a to 
i z hlediska, že zpráva bude zveřejněna na webových stránkách. 
Ing. Jaromír Kuchyňka poznamenává, že výroční zpráva by mohla obsahovat i další 
skutečnosti, kterými se škola může pochlubit. Osobní údaje lze zobecnit nebo vymazat. 
PhDr. Jaroslava Večeřová konstatuje, že úspěchy uvedeny jsou, ne však v podrobnostech. 
Členové ŠR k výroční zprávě v předložené podobě nemají žádné další obsahové 
připomínky a schvalují Výroční zprávu za školní rok 2012/2013 jednomyslně. 

 
5. Informace z vedení školy 

A. PhDr. Jaroslava Večeřová informuje o podepsání smlouvy na pětiletý projekt „Úspěch 
se musí odpracovat“ financovaný ing. Leošem Novotným. Projekt finančně podporuje 
vzdělávání žáků i výkon učitelů podle detailního systému bodování za jednotlivé školní i 
mimoškolní činnosti. Zkušenosti z gymnázia v Uherském Hradišti ukazují, že taková 
soutěž nemusí vést k závisti nebo jiným negativním jevům mezi žáky. Soutěž je 
otevřená pro každého.  
Předseda školské rady žádá o zaslání systému bodování. Zástupkyně ředitelky PhDr. 
Alexandra Bahulová dodává, že tyto informace budou pověšeny i na portálu školy. 

B. Dne 30. října 2013 bude předána tělocvična po její revitalizaci (především zateplení). 
Od listopadu, po opravě dešťové kanalizace, bude opět v běžném provozu. 

C. Do konce roku by všechny třídy do šaten měly dostat železné, barevné šatní skříňky. 
Také dostanou tři třídy na straně silnice nové žaluzie.  

 
6. Náměty členů rady, různé 

Předseda Ing. Jaromír Kuchyňka navrhuje, aby členové Školské rady přispěli do tomboly 
na školním plese. Doporučuje (minimální) částku 200 Kč. Návrh byl jednomyslně schválen. 

 
Zapsal: Ing. Jan W. Jongepier 
 
Ověřil: Mgr. Michal Jamný, Ph.D.  


