
Zápis z 8. zasedání Školské rady Gymnázia, Plzeň, Mikulášské nám. 23, 

konaného dne 14. června 2017 

 

Přítomni: 

MUDr. Petr Mikoláš 

Ing. Václav Štekl 

Mgr. Jitka Pekárová, Ph.D. 

Ing. Jitka Romová 

Ing. Ladislav Rous 

 

Omluveni: 

PhDr. Michal Petrášek Ph.D. 

 

Hosté: 

Mgr. Petr Mazanec 

Ing. Miroslav Radotínský 

 

Program: 

 
1. Zahájení, schválení programu jednání 
2. Projednání změny ŠVP pro vyšší stupeň gymnázia 

 

Ad1/ 

Školská rada na úvod jednomyslně přijala program jednání přednesený předsedou školské 

rady Ing. Rousem. Provedením zápisu z 8. zasedání Školské rady byly pověřeny Ing. Romová a 

Mgr. Pekárová, Ph.D. 

 

 Ad2/ 

Ředitel školy Mgr. Mazanec prezentoval Školské radě návrh na změnu hodinových dotací a 

systému volby volitelných předmětů schválených na schůzce předsedů předmětových komisí 

a dal návrh k diskuzi členům Školské rady. 

 

Diskuze: 

Mgr. Jitka Pekárová, Ph.D. vyjádřila nesouhlas s omezením volby dvouletého semináře 

v přírodovědném zaměření jen na přírodovědné předměty. Podotkla, že zaměření třídy by 

nemělo spočívat v omezení volených předmětů. Dále navrhla v budoucnu provést revizi 

učebního plánu pro nižší stupeň gymnázia a zavést druhý cizí jazyk již od primy nebo alespoň 

sekundy. 

 

Ing. Jitka Romová reagovala na návrh nesouhlasně a to ze dvou důvodů: 

 V současném návrhu se již přírodovědná třída od všeobecné v základní dotaci hodin 

odlišuje minimálně a navíc stále zůstává povinnost pro žáky s přírodovědným 

zaměřením maturovat profilově z jednoho přírodovědného předmětu. Dále podotkla, 

že není vhodné rozdělovat hodiny mezi předměty hlasováním předmětových komisí, 



které se na zásadní změně hodinových dotací nemohou z principu shodnout. Toto 

rozhodnutí by mělo po diskuzi s komisemi vzejít od odpovědné osoby. 

 

 Škola vydává absolventům přírodovědného zaměření potvrzení, které je zvýhodňuje 

při přijímacím řízení na některé vysoké školy, a proto by měl být zásadnější rozdíl 

mezi zaměřeními. 

 

Ing. Ladislav Rous vyjádřil názor, že by škole do budoucna určitě prospělo, aby naopak 

zaměření vyprofilovala ještě více a také to veřejně deklarovala, vzhledem k současným 

potřebám na trhu práce. 

 

Ing. Václav Štekl se připojil k názoru Mgr. Jitky Pekárové, Ph.D. a přednesl návrh vypustit 

z předložené změny ŠVP pro vyšší stupeň gymnázia povinnost volit v přírodovědném 

zaměření dvouletý seminář jen z přírodovědných předmětů.  

 

O tomto návrhu se hlasovalo: 

 

Pro: 3  (Mgr. Jitka Pekárová, Ph.D., MUDr. Petr Mikoláš, Ing. Václav Štekl) 

Proti: 2 (Ing. Ladislav Rous, Ing. Jitka Romová) 

 

Návrh Ing. Štekla byl přijat a volba dvouletého semináře bude možná pro  obě 

zaměření ze všech nabízených předmětů. 

  

Závěr: Školská rada souhlasí s takto korigovanou předlohou změny ŠVP pro vyšší 

 stupeň gymnázia. 

 

 

V Plzni dne 14. června 2017   Zapsaly: Ing. J. Romová a Mgr. J. Pekárová Ph.D. 

 

      Schválil: Ing. L. Rous 

          
 

 


