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Sídlo: Čsl. armády 1530, 434 01 Most 
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ZZááppiiss  aa  uussnneesseenníí  

zz  IIIIII..  zzaasseeddáánníí  šškkoollsskkéé  rraaddyy    
vvee  ffuunnkkččnníímm  oobbddoobbíí  22002200  --  22002233  

PPooddkkrruuššnnoohhoorrsskkééhhoo  ggyymmnnáázziiaa,,  MMoosstt,,  ppřřííssppěěvvkkoovváá  oorrggaanniizzaaccee  

  
DDeenn,,  ččaass  aa  mmííssttoo  kkoonnáánníí  

77..  řřííjjnnaa    22002211,,  1177..0000  hhooddiinn,,  bbuuddoovvaa  PPooddkkrruuššnnoohhoorrsskkééhhoo  ggyymmnnáázziiaa,,  MMoosstt,,  ČČssll..  aarrmmááddyy  

11553300  ––  ssbboorroovvnnaa  čč..  ddvveeřříí  221199..  

  
PPřřííttoommnnii  

IInngg..  KKaarreell  HHrrddlliiččkkaa    

MMggrr..  DDaarriinnaa  CCaabbáállkkoovváá  

MMUUDDrr..  AAlleennaa  DDeerrnneerroovváá  

MMUUDDrr..  RRoommaann  HHoouusskkaa    

MMggrr..  ZZddeeňňkkaa  VVaarrggoovváá  

MMggrr..  RRoommaannaa  VVaallííččkkoovváá  

IInngg..  KKaatteeřřiinnaa  VVoollmmaannoovváá  

  

OOmmlluuvveennii  

IInngg..  JJaarroossllaavvaa  KKuusszznniirruukkoovváá,,  IInngg..  MMaarrttiinn  SSttrraakkoošš  

  

HHoossttéé  

MMggrr..  KKaarreell  VVaacceekk  

  

PPrrooggrraamm  

11..  ZZaahháájjeenníí  

22..  SScchhvváálleenníí  zzaappiissoovvaatteellee  aa  oovvěěřřoovvaatteellee  zzááppiissuu  aa  uussnneesseenníí  

33..  SScchhvváálleenníí  pprrooggrraammuu  zzaasseeddáánníí  šškkoollsskkéé  rraaddyy  

44..  IInnffoorrmmaaccee  řřeeddiitteellee  šškkoollyy  ((ssttáállýý  bboodd  pprrooggrraammuu))  

55..  SScchhvvaalloovváánníí  vvýýrrooččnníí  zzpprráávvyy  oo  ččiinnnnoossttii  šškkoollyy  zzaa  šškkoollnníí  rrookk  22002200//22002211  

66..  VVyyjjááddřřeenníí  ŠŠRR  kk  zzaavveeddeenníí  nnoovvééhhoo  ŠŠVVPP  pprroo  nniižžššíí  ssttuuppeeňň  GG  

77..  DDiisskkuussee  aa  rrůůzznnéé  

88..  ZZáávvěěrr  
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KK  bboodduu  pprrooggrraammuu  11  aa  22  

Zasedání zahájil místopředseda školské rady, v úvodu omluvil nepřítomné členy školské 

rady a konstatoval, že školská rada je schopná se usnášet, neboť je přítomno 7 členů z 9.  

  

UUssnneesseenníí  šškkoollsskkéé  rraaddyy  

čč..  11//IIIIII..ŠŠRRPPGG//22002211  
šškkoollsskkáá  rraaddaa    

sscchhvvaalluujjee  zzaappiissoovvaatteellee  „„zzááppiissuu  aa  uussnneesseenníí““  MMggrr..  KKaarrllaa  VVaacckkaa    
hhllaassoovváánníí::  pprroo::  77  pprroottii::  00  zzddrržžeell  ssee::  00  

čč..  22//IIIIII..ŠŠRRPPGG//22002211  
šškkoollsskkáá  rraaddaa    

sscchhvvaalluujjee  oovvěěřřoovvaatteellee  „„zzááppiissuu  aa  uussnneesseenníí““  MMggrr..  DDaarriinnuu  CCaabbáállkkoovvoouu..  
hhllaassoovváánníí::  pprroo::77  pprroottii::  00  zzddrržžeell  ssee::  00  

KK  bboodduu  pprrooggrraammuu  33  

UUssnneesseenníí  šškkoollsskkéé  rraaddyy  

čč..  33//IIIIII..ŠŠRRPPGG//22002211  
šškkoollsskkáá  rraaddaa    

sscchhvvaalluujjee  pprrooggrraamm  zzaasseeddáánníí  šškkoollsskkéé  rraaddyy..  
hhllaassoovváánníí::  pprroo::  77  pprroottii::  00  zzddrržžeell  ssee::  00  

KK  bboodduu  pprrooggrraammuu  44  

UUssnneesseenníí  šškkoollsskkéé  rraaddyy  

čč..  44//IIIIII..ŠŠRRPPGG//22002211  
šškkoollsskkáá  rraaddaa    

bbeerree  nnaa  vvěěddoommíí  iinnffoorrmmaaccee  řřeeddiitteellee  šškkoollyy..  
hhllaassoovváánníí::  pprroo::  77  pprroottii::  00  zzddrržžeell  ssee::  00  

  
 Školní rok 2021/2022 -  752 žáků (551 + 201) 

 

Cíle: 

 plynule navázat na období distanční výuky, podpořit žáky v návratu k prezenční výuce, 

dokázat efektivně reagovat na epidemiologickou situaci 

 zahájit výuku v Primách podle nového ŠVP – malá reforma (Informatika) 

 pokračovat v obměně vybavení výpočetní technikou 

 dokončit Šablony pro SŠ 

 dokončit rekonstrukci elektroinstalace na pracovišti Bílina spolu s výmalbou a obnovou 

podlahových krytin (REKO 8.267.707,-Kč vč. DPH, výmalba a podlahy 1.000.000,-) 

 pokračovat v projektu výstavby sportovní haly u B2 

 nábor žáků a přijímací řízení -  systém přijímání do oboru sportovní příprava v souladu 

s vyhláškou  353/2016 Sb., v platném znění – talentové zkoušky a termíny. 

 výuku v septimách a třetích ročnících koncipovat v souladu s novou maturitou 

 realizovat koncepci rozvoje školy pro období 2020 – 2025 

zahájení školního roku: testování, AK, ŠvP, rekonstrukce Bílina, KHS 
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KK  bboodduu  pprrooggrraammuu  55  

UUssnneesseenníí  šškkoollsskkéé  rraaddyy  

čč..  55//IIIIII..ŠŠRRPPGG//22002211  
šškkoollsskkáá  rraaddaa    

sscchhvvaalluujjee  vvýýrrooččnníí  zzpprráávvuu  oo  ččiinnnnoossttii  šškkoollyy  zzaa  šškkoollnníí  rrookk  22002200//22002211  
hhllaassoovváánníí::  pprroo::  77  pprroottii::  00  zzddrržžeell  ssee::  00  

  

KK  bboodduu  pprrooggrraammuu  66  

UUssnneesseenníí  šškkoollsskkéé  rraaddyy  

čč..  66//IIIIII..ŠŠRRPPGG//22002211  
šškkoollsskkáá  rraaddaa    

bbeerree  nnaa  vvěěddoommíí  zzaahháájjeenníí  vvýýuukkyy  nnaa  nniižžššíímm  ssttuuppnnii  ggyymmnnáázziiaa  ppooddllee  nnoovvééhhoo  ŠŠVVPP  

((IInnffoorrmmaattiikkaa))  
hhllaassoovváánníí::  pprroo::  77  pprroottii::  00  zzddrržžeell  ssee::  00  

  

  

  

  

zzaappssaall::  MMggrr..  KKaarreell  VVaacceekk  
DDnnee  77..  řřííjjnnaa  22002211                  ppooddppiiss  

  
oovvěěřřoovvaatteell  zzááppiissuu  aa  uussnneesseenníí::  MMggrr..  DDaarriinnaa  CCaabbáállkkoovváá      
DDnnee  77..  řřííjjnnaa  22002211                  ppooddppiiss  

  
IInngg..  MMaarrttiinn  SSttrraakkoošš,,                

ppřřeeddsseeddaa  šškkoollsskkéé  rraaddyy  
DDnnee  1111..  řřííjjnnaa  22002211                ppooddppiiss  

  


