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Zápis ze zasedání rady SPGP ze dne 2. dubna 2019. 

 

Přítomni:, I.b pí Vavříková, II.a Ing. Gala, III.a- Mgr.Kouba, IV.a pí Zavadilová, IV.b Ing. 

Hlavinka, VI.a pí Prečanová, VI.b-Mgr. Švábová, VII.b MUDr. Slováček, VIII.a - 

Mgr.Hausnerová, VIII.b-pí Minaříková, , 1.B pí Pacíková, 2.A Mgr. Zicháček, 3.B- MUDr. 

Roubalíková, 4.B pí Janková 

 

Zástupci školy- Mgr. Raška, Mgr. Ticháčková, Mgr. Vychodil 

 

Omluveni: I.a pí Holubářová, V.a p. Tvaróg, 1. A pí Horáková, 4.A p. Procházka  

 

Program zasedání:    

 

1. Připomínky a dotazy ze třídních schůzek 

2. Volba místopředsedy SPGP ( na příští školní rok a dále) 

3. Různé 

 

 

 

Ad1/ Připomínky a dotazy ze třídních schůzek 

 

1. B – byly předneseny záležitosti týkající se výuky biologie, tělesné výchovy a matematiky. 

Bylo dohodnuto, že vše bude písemně zaznamenáno a probráno za účasti rodičů, příslušných 

pedagogů a ředitele. 

Vedení školy- problematické věci, nebo vzájemné nepochopení mezi studenty a pedagogy by 

se měly řešit již v době vzniku události, není třeba čekat na třídní schůzky. Nejlepší je jednání 

rodičů s pedagogem, pokud i tak nedojde ke vzájemnému pochopení, řešit záležitost i za 

účasti ředitele. 

 

Ad2/ Volba místopředsedy SPGP ( na příští školní rok a dále) 

Bod č. 2 byl vyřazen z jednání 

Odůvodnění: 

Vzhledem k tomu, že místopředseda SPGP je v tomto roce zástupcem VII.b, tak ještě 

v příštím roce bude tuto funkci zastávat. Volba místopředsedy proběhne až v příštím roce –

říjen či listopad 2019. 

 

 

Ad 3/ Různé  

 

Ředitel školy přednesl záměr odborně proškolit studenty v rámci první pomoci. Byla 

diskutována nabídka Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje. Nabízené 

proškolení je na velmi vysoké úrovni. Rada SPGP jednomyslně podpořila uvedený záměr. 

Dále byla diskutována cena za toto školení. V této chvíli tuto nabídku finančně zajistí škola. 

Do budoucna zůstává otevřena i možnost částečného zafinancování z rozpočtu SPGP a to při 

tvorbě rozpočtu na další kalendářní rok.  

 



Poděkování zástupcům maturitních tříd za spolupráci při jednáních Rady SPGP, za 

jejich náměty, připomínky a schvalování záležitostí týkající se činnosti SPGP. 

 

 

Příští termín zasedání Rady SPGP proběhne v říjnu 2019, kdy se bude schvalovat nový 

rozpočet na školní rok 2019-20. Termín nelze v této chvíli ještě stanovit. Bude 

s předstihem zaslána pozvánka. 

 

 

 

V Přerově 5.4.2019                                                       Ing.  Pavel Gala v.r. 

                                                                                          Předseda SPGP       

 

  

 


