
Zápis z jednání Školské rady při Gymnáziu, Šumperk 

 
Termín: 1. 11. 2022, ředitelna gymnázia 

Přítomní:  

Zástupci zřizovatele: JUDr. Dagmar Koláková 

  Mgr. Radovan Auer 

  Ing. Jan Šafařík, MBA - omluven 

Zástupci pedagogů školy: Mgr. Lenka Hegerová  

 Mgr. Petr Opekar 

  Mgr. Zdeněk Papoušek 

Zástupci rodičů a žáků:        Ing. Antonín Vaculík - omluven 

       Mgr. Michaela Heldesová 

      p. Martina Holubcová 

 

Program: 

 

1. Informace ředitele o škole a vzdělávání v období III/2022 až X/2022 

Ředitel školy shrnul dosavadní kroky, které byly uskutečněné školou ve výše uvedeném 

období 

 

2. Informace o změnách v ŠVP v souvislosti se změnou RVP 

Ředitel školy přiblížil přítomným nutné změny ŠVP v souvislosti se změnami RVP. 

Školská rada schválila platné dokumenty ŠVP v obou oborech vzdělání. 

 

3. Schválení Výroční zprávy školy za školní rok 2021/2022 a Zprávy o hospodaření 

školy za rok 2021. 

Ředitel komentoval zaslanou výroční zprávu a zprávu o hospodaření. Zmínil těžkou 

situaci v hospodaření s energiemi, popsal informace ve výroční zprávě týkající se 

ukrajinských uprchlíků, informoval o úspěších školy a studentů. 

Školská rada schválila obě části výroční zprávy. 

 

4. Termín další schůze ŠR byl stanovený na jaro 2023.  Tajemník rady se spojí 

s předsedkyní rady a domluví předem vhodné termíny pro jednání, které následně postoupí 

členům rady k hlasování o vhodném termínu. 

  

5. Úkol pro tajemníka ŠR – zajistit prezentaci jednání ŠR na webu školy 

 

6. Různé:  

Ředitel školy referoval přítomným a odpovídal na dotazy ve věci zvládnutí epidemie 

Covid ve škole, konání žákovských a školních akcí v období omezení provozu školy, 

zvládání přílivu uprchlíků z Ukrajiny a nástup ukrajinských žáků na gymnázium, zapojení 

školy do projektů, zapojení se do programu Erasmus+, příprava investičních akcí ve škole.  

ŠR probrala těžkou ekonomickou situaci v souvislosti s řešením energetické krize. 

Členové rady přislíbili pomoc ve věci osazení fotovoltaiky na střechu školy. ŠR 

debatovala o rostoucích cenách a jejich promítání se do zvyšujících se nákladů na akce 

typu lyžařský zájezd, týdenní kurzy a exkurze. Doporučila vedení školy oznamovat cenu 

akcí rodičům dlouho dopředu, aby se mohli na náklady připravit. 

Vedení školy bylo dotazováno také na na systém nákupu učebnic školou. 

 

V Šumperku  1. 11. 2022   

Originál zápisu včetně prezenční listiny je uložený u vedení školy. 


