
Gymnázium Uherské Hradiště 

Zápis ze zasedání Školské rady  

pondělí 4. října 2016 
 

Přítomni:  

za pedagogický sbor: Mgr. P. Machala, PaedDr. L. Kraváčková, Mgr. R. Horký, Mgr. M. Kratochvílová 

za rodiče: doc. M. Pavlicová, B. Janečka, Ing. T. Zubr, MUDr. V. Dominec 

za zřizovatele:  - 

Omluveni:  

za zřizovatele: Ing. H. Doupovcová, Mgr. V. Karafiátová, Ing. S. Blaha, Mgr. I. Mařák 

Hosté: ředitel školy doc. Z. Botek, zástupkyně ředitele školy RNDr. V. Zubrová 

 

1. Zasedání zahájila doc. M. Pavlicová přivítáním všech účastníků a seznámila s programem 

2. Projednání Výroční zprávy za školní rok 2015/2016 

 úvod doc. Pavlicová – všichni členové ŠR obdrželi výroční zprávu v mailu, měli si možnost 

zprávu prostudovat, zdůraznila výborné výsledky studentů G UH v maturitních zkouškách 2016 a 

jejich úspěšnost v přijímacím řízení na VŠ 

  Diskuse: 

 Mgr. Kratochvílová – podotkla, že ve srovnání s ostatními gymnázii ZK máme velký počet 

maturantů z matematiky (76) a jejich výborné výsledky – srovnání s ostatními gymnázii ve Zlínském 

kraji 

 doc. Botek – zdůraznil loňské zapojení školy do středoškolské odborné činnosti a mnohá 

výborná umístění v republikovém kole 

 Ing. Zubr – ve výroční zprávě je zahrnuto srovnání G UH pouze s 5 gymnázii ZK.   
Vysvětlení: Je uvedeno 5 nejlepších v ZK, mezi něž vždy G UH patří (nejčastěji 2. nebo 3. místo) a 
Zlínský kraj v celostátním srovnání získává mezi kraji 2. místo. 
 
 MUDr. Dominec – Rozvinul myšlenku velkých šancí absolventů VŠ na práci v zahraničí. 

Potřebou republiky, respektive Zlínského kraje je vytvářet pro absolventy takové prostředí a 

podmínky, aby zde měli zájem pracovat. Jinak tu budou chybět lékaři, učitelé, inženýři, i když máme 

vynikající studenty.  

 



3. Projednání školních vzdělávacích programu Labyrint světa, Labyrint světa II – představení RNDr. 

Zubrová 

 – rozšíření ŠVP o zapracování inkluze (u nás zejména o zvláště talentované a nadané studenty) a 

včlenění dodatků ŠVP z minulých roků do základního souboru 

 

4. Informace ze školního prostředí – doc. Z. Botek: 

a) Chystané změny ve financování škol – peníze budou rozdělované z centrální úrovně na třídy – ne 

na žáka 

b) Zvyšování mezd ve školství – od záři zvýšení platů v průměru o 6 % u pedagogických pracovníků 

c) Individuální plány v tomto školním roce – větší podpora talentů, uvolňování z výuky 

d) Prezentace školy na nových panelech ve vestibulu (absolventi – jejich úspěchy) 

e) Práce studentského parlamentu na škole 

 

5. Neformální diskuse k tématům v bodě 4 

 

 

 

 

V Uherském Hradišti 5. 10. 2016   Zapsala: Mgr. Marta Kratochvílová 

 

 

 

 


