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Zápis z 3. zasedání Školské rady Gymnázia, Plzeň, 

Mikulášské nám. 23, 

konaného dne 22. října 2015 
 

 

Přítomni: 

MUDr. Petr Mikoláš 

Mgr. Jitka Pekárová Ph.D. 

Ing. Jitka Romová 

Ing. Ladislav Rous 

PhDr. Michal Petrášek Ph.D. – opustil jednání v 16,30 hod. 

 

Nepřítomni: 

Ing. Václav Štekl – omluven pro pracovní povinnosti 

 

Hosté: 

Mgr. Daniel Petříček 

Mgr. Petr Mazanec 

Ing. Miroslav Radotínský 

sl. Barbora Kutá 

 

Program: 

 

1) Zahájení, schválení programu jednání 
2) Změna struktury Rozvrhu hodin; stravování žáků Mikulášského gymnázia 
3) Projednání Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2014/15 
4) Průběh 1. etapy výměny oken v roce 2015 
5) Diskuze 
6) Závěr 

 

 

Ad 1) 

 

Jednání zahájil Ing. Rous v 15,35 hod. 

Školská rada na úvod jednomyslně přijala program jednání přednesený předsedou školské 

rady Ing. Rousem.  

Provedením zápisu z 3. zasedání školské rady byly pověřeny Ing. Romová a Mgr. Pekárová.  

Rovněž jednomyslně vyjádřila Školská rada souhlas s účastí Mgr. Petříčka – ředitele 

Církevního gymnázia - a sl. Kuté – zástupce studentů a odborové organizace - na projednání 

bodu č. 2. 
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Ad 2) 

 

Slečna Kutá přednesla přítomným společné stanovisko studentů a ZV ČMOS pracovníků 

školství při Gymnáziu Plzeň, Mikulášské náměstí 23 ke stávajícímu rozvrhu hodin, který vešel 

v platnost od 12. 10. 2015, a se kterým ani jedna ze skupin nesouhlasí. Představila společný 

návrh řešení: 

 Studenti za stávajícího stavu nestíhají spoje, které využívali začátkem školního roku a 

často se tak dopraví do místa svého bydliště více než o hodinu později. To jim neumožňuje 

věnovat se již naplánovaným volnočasovým aktivitám. Navrhují tedy změnit rozvrh hodin 

tak, aby se překrývala 6. a 7. hodina, kdy budou třídy odcházet na oběd. Obě skupiny budou 

mít na oběd 40 minut. Žáci primy a sekundy budou odcházet na oběd po 6. hodině a již se do 

školy nebudou vracet. Žáci tercií budou mít v týdnu 1x (maximálně 2x) odpolední vyučování.  

 

Zároveň přítomné informovala o probíhajících akcích v souvislosti se stávající situací (petice 

studentů a rodičů, vyjádření ZV ČMOS pracovníků školství, připravované protestní akce). 

 

Ředitel Církevního gymnázia Mgr. Petříček seznámil přítomné se stavem a možnostmi 

stravování na Církevním gymnáziu.  

Ze strany Církevního gymnázia je požadavek, aby byl pro stravování jeho žáků vyhrazen 

zhruba časový prostor od 10,30 do 11,00 a od 14,15 do 15,00.  

Mimo tyto časy je jídelna k dispozici žákům Mikulášského gymnázia. 

Církevní gymnázium již požádalo MŠMT o rozšíření počtu stravovaných žáků a je reálný 

předpoklad, že by se od 1. 1. 2016 mohly stravovat dvě třídy nižšího stupně gymnázia, které 

by po obědě měly ještě odpolední vyučování a stávající model by jim neumožňoval 

dostatečný časový prostor pro stravování.  

Do konce roku 2015 bude pro tyto dvě třídy akceptován provizorní režim, který poskytne 

žákům dostatečný prostor pro oběd a návrat do školy. Konkrétní vyučující, kterých se toto 

opatření dotkne, budou s tímto režimem seznámeni vedením školy. 

Z hlediska provozu jídelny na Církevním gymnáziu je žádoucí, aby studenti využívali celou 

dobu obědové pauzy. Jídelna je schopna odbavit cca. 100 studentů za 10 minut. Nemá proto 

smysl, aby všichni studenti přicházeli na oběd najednou, zbytečně se pak tvoří fronty. 

Ing. Rous a MUDr. Mikoláš vyjádřili podporu přednesenému návrhu, který vznikl za 

spolupráce studentů a části učitelského sboru. 

Ing. Romová podotkla, že realizace tohoto návrhu znamená radikální změnu rozvrhu, ne jen 

posunutí hodin. Je třeba s tímto počítat. 

 

Všemi zúčastněnými stranami byl nakonec akceptován a následně schválen model časového 

rozvržení vyučovacích hodin v následující podobě: 

 

 

5´ 20´ 5´ 10´ 5´ 5´ 10´

1 2 3 4 5 6 7 8 9

8:00-8:45 8:50-9:35 9:55-10:40 10:45-11:30 11:40-12:25 12:30-13:15 13:05-13:50 13:55-14:40 15:50-15:35

ČAS NA OBĚD: 6.hodina -  12:25-13:05 ….. 40min.

7.hodina -  13:15-13:55 ..... 40min.
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Na základě tohoto časového harmonogramu bude vedením školy přepracován Rozvrh 

hodin, který vstoupí v platnost od 9. 11. 2015. 

 

Mgr. Pekárová a Ing. Romová vyjádřily nespokojenost učitelského sboru se způsobem 

komunikace vedení školy se zaměstnanci a formou, jakou byla změna rozvrhu na 

momentálně platnou podobu projednána a oznámena. 

 

Mgr. Pekárová vznesla dotaz na možnost vrátit se v příštím školním roce ke dříve 

zavedenému rozvrhu bez překrývaných hodin a na možnost jídelny Církevního gymnázia 

uvařit jídla pro všechny žáky naší školy za předpokladu, že bychom měli v budoucnu vlastní 

výdejnu jídla. 

Bylo konstatováno, že nelze realizovat rozvrh hodin bez překryvu hodin a zároveň zachovat 

požadovaný konec vyučování v 14,40 hod., jak je nyní požadováno. 

Mgr. Daniel Petříček se vyjádřil v tom smyslu, že Církevní gymnázium je ochotno jednat s naší 

školou o jiné organizaci stravování. Pro Církevní gymnázium je klíčové, že naši studenti se 

nebudou stravovat v době velké přestávky na Církevním gymnáziu (od 10:30 do 10:55 hod.) a 

výrazně omezí počet studentů stravovaných po 7. hodině (po 14:15 hod.). V této době se 

stravují studenti Církevního gymnázia. Církevní gymnázium je ochotno akceptovat i jiné 

varianty, ale je třeba jednat s dostatečným časovým předstihem. Jídelna může uvařit pro 

všechny žáky Mikulášského gymnázia, pokud bychom měli vlastní výdejnu jídla nebo by to 

umožňovala organizace rozvrhů obou gymnázií. 

 

Mgr. Daniel Petříček upozornil, že jídelna Církevního gymnázia není soukromý subjekt (jak si 

někteří studenti a vyučující naší školy mysleli), ale je nedílnou součástí Církevního gymnázia a 

tedy všechny požadavky související se stravováním je nutno projednávat pouze s vedením 

Církevního gymnázia. 

 

Zúčastněné strany se dohodly, že na příštím jednání Školské rady (jaro 2016) představí 

vedení školy dva modely časového harmonogramu rozvrhu hodin pro školní rok 

2016/2017, které dopředu projedná se zástupci pedagogů i studentů a na jednání Školské 

rady bude zvolen definitivní model pro následující roky. 

Tyto modely budou rovněž projednány s vedením Církevního gymnázia, které by se mělo 

podílet na jejich tvorbě tak, aby modely vyhovovaly oběma gymnáziím a byla zachována 

funkčnost a kultura společného stravování.  

 

Školská rada konstatovala, že byla v tomto případě ze strany vedení školy zanedbána 

komunikace a informovanost pedagogického sboru a studentů a dohodla se s vedením školy 

na zlepšení komunikace a informovanosti všech stran v následujícím období. 

 

Dále se Školská rada dohodla s vedením školy, že pro příští školní roky bude rozvrh hodin 

zveřejněn na internetových stránkách školy vždy na počátku přípravného týdne (tzn. na 

začátku posledního srpnového týdne). 
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Školská rada projednala odchylku platného Školního řádu od stávající skutečnosti a 

odsouhlasila jeho změnu: 

   

 nová formulace bodu 3 článku III. - Provoz a vnitřní režim školy Školního řádu zní: 

 

" 3. vyučovací hodina trvá 45 minut. Délka hlavní přestávky je alespoň 15 minut. Ostatní 

přestávky jsou desetiminutové nebo pětiminutové." 

 

Tato změna bude vedením školy zapracována do Školního řádu, který bude v této podobě 

platný od 1. 11. 2015. 

 

Ad 3) 

 

Ředitel školy Mgr. Mazanec prezentoval školské radě Výroční zprávu o činnosti školy za 

školní rok 2014/15.  

Na žádost Ing. Rouse objasnil Školské radě některé z bodů, které vytkl škole ve své zprávě 

KÚPK-odbor ekonomický, který prověřoval Hospodaření školy za roky 2012-2014.  

Částečně šlo o formální záležitosti, např. nesprávně vyplněné cestovní příkazy při cestách do 

zahraničí, částečně jde o nesprávné účtování. 

Ing. Rous doporučil vedení školy, aby v příští Výroční zprávě byly případné zveřejňované 

nedostatky zjištěné při inspekční činnosti stručně okomentovány, neboť se např. v tomto 

případě jedná vesměs o nedostatky účetního charakteru, ale bez příslušného komentáře 

mohou v nezasvěceném čtenáři dokumentu vyvolat mylný dojem, že se jedná o závažná 

pochybení. 

 

Ředitel školy předloží Školské radě vyjádření vedení školy ke zjištěným nedostatkům a 

soupis přijatých nápravných opatření (v elektronické podobě). 

 

Mgr. Pekárová vznesla dotaz, zda škola hospodaří s vyrovnaným rozpočtem. Mgr. Mazanec 

odpověděl, že ano. 

 

 

Následně Školská rada jednomyslně schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 

2014/15.  

 

Pozn. PhDr. Michal Petrášek Ph.D. před svým odchodem vyjádřil souhlas s Výroční zprávou o 

činnosti školy za školní rok 2014/15 a deklaroval, že k ní nemá připomínek. 
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Ad 4) 

 

Ředitel školy Mgr. Mazanec byl dotázán Ing. Romovou na průběh 1. etapy výměny oken 

v roce 2015. Mělo by se jednat o výměnu 8 oken v nejproblematičtějších učebnách (105, 106 

a 107), financovanou KÚ – částka 730 tis. Kč.  

 

Z vyjádření Mgr. Mazance vyplynulo, že projekt není ze strany školy ve fázi, aby mohl být 

v letošním roce realizován, a reálně tak hrozí vrácení dotace v celkové výši.  

 

Mgr. Mazanec odůvodnil nečinnost vedení školy prací na jiném projektu, jehož cílem byla 

výměna tabulí a nábytku ve třídách a vybavení všech tříd interaktivními dataprojektory.  

Ing. Romová a Mgr. Pekárová podotkly, že toto vybavení je sice užitečné, ale stav oken je 

havarijní a měl by mít tedy větší prioritu. Teplota v některých třídách je v zimě kritická (cca 

17° C). 

 

Školská rada vyjádřila značnou nespokojenost s postupem vedení školy v tomto, pro školu 

velmi důležitém, projektu a navrhuje řediteli školy jednat s KÚ PK o možnosti prodloužení 

čerpání dotace nebo jiné schůdné variantě, jak přidělené prostředky čerpat, která by však 

neohrozila přidělování dalších dotací PK v následujících letech, na pokračování tohoto 

klíčového projektu. 

 

Ředitel školy bude Školskou radu informovat o výsledcích jednání do konce října 2015. 

 

 

Ad 5) 

 

Nebyly vzneseny žádné další dotazy.  

 

 

Předseda Školské rady ukončil jednání v 18,15 hod. 

 

 

 

 

V Plzni dne 22. října 2015                                         Zapsal:  Ing. Romová a Mgr. Pekárová 

 

 

 

Schválil: Ing. Ladislav Rous, předseda Školské rady 

 

          


