
Sdružení přátel Gymnázia Přerov,z.s.                 Gymnázium Jakuba Škody, Komenského 29 

 

 

Zápis ze zasedání rady SPGP ze dne 12.listopadu 2019. 

 

Přítomni: I.a pí Růžičková, I.b Ing. Zámorská, II.b pí Vavříková, III.a Ing. Gala, IV.a Mgr. 

Kouba, V.a pí Zavadilová, V.b Ing. Hlavinka, VI.a p. Tvaróg, VII.a pí Prečanová, VII.b-Mgr. 

Švábová, VIII.a RNDr. Baránek, 1.A pí Hrabalová,1.B Mgr. Brázda, 2.A pí Horáková, 2.B pí 

Pacíková, 3.A Mgr. Zicháček, 3. B pí Rašková,4.A pí Tvarógová, 4.B MUDr. Roubalíková,  

 

Zástupci školy- Mgr. Raška- ředitel, Mgr. Ticháčková-zástupkyně ředitele, Mgr. Vychodil-

zástupce ředitele 

 

Omluveni: VIII. b MUDr. Slováček, II.a Mgr. Holubářová 

 

 

 

Program zasedání 

 

1. Připomínky a dotazy ze třídních schůzek 

 

2. volba místopředsedy spolku SPGP pro rok 2020-21 a následující 3 roky –MUDr. Slováček      

    je zástupcem maturitní VIII.b 

 

3. volba revizora inventarizační komise pro rok 2020-21 a následující roky- RNDr. Baránek je 

zástupcem maturitní VIII.a 

 

 4. Různé 

 

 

Ad 1/  Připomínky a dotazy ze třídních schůzek  

 

IV.a- Jaké preventivní opatření dělá  škola, aby se neopakoval incident, kdy došlo k napadení 

žáka druhým žákem? Napadení si vyžádalo hospitalizaci žáka, který utrpěl i krátkodobou 

ztrátu paměti. 

Odpověď vedení školy- celý incident byl nahlášen k šetření Policii ČR. Tato událost 

s takovým dopadem je zcela ojedinělá. Incident se řeší i s rodiči žáků. Zcela jistě po došetření 

případu bude i případný trest působit jako preventivní opatření.  

Již v rámci seznamovacího tábora jsou žáci vedeni ke vzájemné toleranci vůči sobě. Pokud se 

ve třídách objeví určité náznaky agresivního chování, je nutné to oznámit ihned vyučujícímu.  

 

II.b- Mohou dojíždějící žáci, pokud jim odpadne poslední vyučující hodina zůstat ve škole? 

Odpověď vedení školy- Mohou, není to problém. Mohou jít na oběd do jídelny a vrátit se. 

Tito žáci  vesměs využívají prostoru vestibulu k čekání na vhodný dopravní spoj. O 

odpadlých hodinách jsou žáci i rodiče i s týdenním předstihem informováni v novém systému 

EDOOKIT na školním portálu. 

 

V.a- V jídelně jsou malé porce masa, dá se s tím něco dělat? 



Odpověď vedení školy -Bude to probráno s vedoucí jídelny. V jídelně jsou i vzorové porce. 

Jídelna dodržuje stravovací normy. Je možné si jídlo i přidat, nejlépe pokud je to ke konci 

výdejní doby nebo když je jídelna poloprázdná apod.  

 

V.b- Žáci si kupují učebnice, které někdy k výuce nepoužijí. 

- bude to zjištěno, je to možné tím, že učitelé se střídají a mají své vyučovací metody, co 

z konkrétní učebnice použít a co ne. 

Jak je to s osvětou proti drogám? 

Odpověď vedení školy- je to zřejmě ve vztahu ke správě, kdy Policie ČR odkryla 

rozvětvenou síť, kdy desítky dětí a mladistvých na Přerovsku a Olomoucku byly zapojeny do 

sítě distributorů léků na předpis i nelegálních drog.  

Není to případ gymnázia. Žákům každoročně pořádá přednášky společnost Kappa Help, které 

jsou orientovány na drogovou prevenci. 

 

 

 

Ad2/ Volba místopředsedy spolku SPGP pro rok 2020-21 a následující 3 roky –MUDr.     

          Slováček je zástupcem maturitní VIII.b 

 

Místopředsedkyní spolku pro rok 2020-21 a následné tříleté období dle stanov spolku Ing. 

Ladislava Zámorská- zástupce primy b. 

O součinnost k poskytnutí podkladů pro zapsání u krajského soudu bude požádán JUDr. 

Vavřík-právník spolupracující s GJŠ. 

 

Ad3/ Volba revizora inventarizační komise pro rok 2020-21 a následující roky- RNDr. 

Baránek je zástupcem maturitní VIII.a 

 

Revizorkou inventarizační komise byla jednomyslně zvolena zástupkyně II.b paní Romana 

Vavříková. 

 

Ad 4 Různé 

 

3.12. proběhne den otevřených dveří. 

Další Rada SPGP se bude konat po třídních schůzkách 2.4. 2020 v 17,30. 

 

 

 

 

V Přerově 18.11.2019                                      Ing.  Pavel Gala v.r. 

                                                                          Předseda SPGP       

 


