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Zápis z jednání Školské rady Gymnázia a SOŠPg v Nové Pace 

 

Osmé zasedání Školské rady Gymnázia a SOŠPg Nová Paka svolala její předsedkyně rady Mgr. 

Karla Fišarová a proběhlo v úterý 21. 9. 2021 od 14.30 v ředitelně školy. Jednání se po delší pauze 

způsobené pandemií koronaviru konalo prezenčně a mělo jeden hlavní cíl – schválit výroční zprávu 

školy za školní rok 2020/2021. 

Tuto výroční zprávu měli členové rady k dispozici prostřednictvím e-mailové zprávy od ředitele 

školy v dostatečném předstihu, aby se s ní mohli řádně seznámit. Jednání rady byl přítomen ředitel 

školy Mgr. Pavel Matějovský. 

 

Účast: 

 

Přítomní členové rady: 

 

✓ Mgr. Karla Fišarová  

✓ Roman Vik  

✓ RSDr. Ing. Otakar Ruml 

✓ Mgr. Milan Pospíšil 

✓ Mgr. Tomáš Dočekal 

✓ Mgr. Marián Matúš Klapka  

 

Po přivítání členů školské rady paní předsedkyní dostal slovo ředitel školy, který ve své řeči 

výroční zprávu ještě stručně představil a okomentoval. Žádné námitky proti znění výroční zprávy 

školy nebyly, a proto všichni přítomní tuto výroční zprávu schválili, což stvrdili svým podpisem 

do tří kopií této zprávy.  

Vzhledem k delší pauze, kdy školská rada hlasovala jen formou per rollam, se rozvinula živá 

diskuze týkající se uplynulého období, tedy zejména o proběhlých akcích (zateplení domova 

mládeže), zazněly dotazy na maturity a jejich úspěšnost ve vztahu k pandemii covidu. Řeč přišla i 

na další chystanou investici do sportovní haly. 

Vzhledem ke končícímu mandátu zástupců žáků i učitelů se školská rada sešla v tomto složení 

naposledy. Mandát zástupců zřizovatele zůstává v platnosti, za školu byli znovuzvoleni Mgr. 

Tomáš Dočekal a Mgr. Marián Matúš Klapka. Jsou již vybráni i noví členové rady za žáky, takže 

do měsíce se sejde nová školská rada na svém prvním zasedání. 

 

 

V Nové Pace 21. 9. 2021 

 

Zapsal: Mgr. Tomáš Dočekal 


