
Zápis ze schůze školské rady Gymnázia Teplice 

Na 6. prosince 2021 svolal pan ředitel GT Zdeněk Bergman první schůzi v novém složení. 

Místo: Gymnázium Teplice   Začátek jednání: 17:00  

Přítomni: Bc. Hynek Hanza, Ing. Zdeněk Matouš, Ph.D, MBA,  MUDr. Petr Najman, Miroslav 
Cingl, Mgr. Stanislav Vašků,  Mgr. Martin Rak  

Školská rada se tedy sešla v plném složení a byla usnášení schopná. 

Další účastníci jednání: RNDr. Z. Bergman, ředitel Gymnázia Teplice 

Jednání řídil až do volby předsedy ředitel školy.  

Program: 

1) Seznámení nově zvolených členů školské rady s jednacím řádem školské rady, s právy a 
povinnostmi školské rady a s povinnostmi ředitele vůči školské radě podle §§ 167-168 
školského zákona. 

Jednací řád byl schválen všemi hlasy. 

2) Volba předsedy školské rady 

Předsedou školské rady byl zvolen Mgr. Martin Rak. 

Nový předseda se ujal řízení schůze. 

3) Ředitel obsáhle okomentoval Výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 2020/21. 
Vybral podstatné údaje z řady kapitol, vysvětlil změny, ke kterým v daném roce došlo, 
nastínil problémy a perspektivy školy. 

Výroční zpráva byla schválena všemi hlasy. 

4) Projednání návrhu rozpočtu na rok 2022 spočívalo v tom, že ředitel objasnil proces tvorby 
rozpočtu a jeho vývoj během roku. Naznačil i problémy na straně provozních výdajů. 

Rozpočet by školskou radou projednán. 

5) Seznámení s úpravami a školního řádu 

Ředitel objasnil, proč byly vypracovány dodatky ke školnímu řádu pro vzdělávání distančním 
způsobem a pro vzdělávání kombinované formy. 

6) Seznámení s ŠVP – školního vzdělávacího programu 

Ředitel objasnil proces tvorby školních vzdělávacích plánů, důvodů pro jejich změny a 
změny samotné. 

7) Seznámení s činností školy v době pandemických opatření 

Ředitel pohovořil o tom, jak škola zvládala výuku v době protipandemických opatření. 

Schůze probíhala bez zvláštních poznámek školské rady, při projednávání bodu 6) pan primátor 
Hanza ocenil možnost studijní profilace žáků v septimě a oktávě, pan starosta Matouš u 
stejného bodu připomněl dnešní obecný trend k distanční formě studia, pan Najman se u bodu 
7) ptal pana ředitele na zvládání distanční formy vzdělávání u žáků GT během vládních opatření 
ve školním roce 2020/2021 a apeloval na potřebu presenčního studia. 

 

Zápis pořídil předseda školské rady Gymnázia Teplice Martin Rak. 


