
Zápis z ustavujícího zasedání Školské rady 

Gymnázia F. M. Pelcla v Rychnově nad Kněžnou 

konané dne 12. 10. 2021 od 16,00 hod. v budově školy 

 
Přítomní: 
za zřizovatele – Jana Drejslová a Ivana Skřítecká 
za učitele – Soňa Tyčová a Eva Nouzová 
za rodiče a zletilé studenty – Kateřina Provazníková a Klára Solárová 
 
Host: Pavlína Školníková – ředitelka školy 
 

1. Zahájení a představení členů školské rady, volba předsedy a organizační záležitosti  
 

• Paní ředitelka přítomné seznámila s výsledky voleb do ŠR (viz příloha). 
• Předsedkyní školské rady byla pro následující období zvolena paní Jana Drejslová. 
• Jednatelkou školské rady byla pro následující období zvolena a vedením zápisu ze zasedání 

pověřena paní Eva Nouzová. 
• Plán zasedání školské rady: min. 2x ročně, příští v červnu 2022 (preferovaný termín: úterý od 

16 h) 
• Členky školské rady se shodly na možnosti průběžné komunikace mezi sebou formou e-mailů 

+ on-line hlasování v případě potřeby. 
 
 
2. Výroční zpráva školy za školní rok 2020/2021 

 
• Školská rada hlasy všech přítomných schválila znění Výroční zprávy školy za školní rok 

2020/21.  Text zprávy byl všem členům s předstihem zaslán elektronickou poštou. 
 
 

3. Začátek nového šk. r. 2021/2022 
 

• Naplněnost prvních ročníků: na vyšším gymnáziu je v obou třídách po 29 žácích, v primě 
nižšího gymnázia pak žáků 30. 

• Proběhlé a plánované školní akce: adaptační kurzy, exkurze 2. a 4. ročníků VG, exkurze 
volitelných předmětů, Noc vědců, Erasmus+, dny otevřených dveří… 

• Průběh screeningového testování žáků v září, vysoká proočkovanost proti Covid-19 mezi 
kantory i žáky vyšších ročníků 

• Stávající protiepidemiologická opatření 
• Od 11. října znovu otevřen školní bufet 

 
4. Zveřejnění informací na webových stránkách gymnázia 

 
• Členky školské rady souhlasí se zveřejněním svých jmen a e-mailových adres v následujícím 

znění:  
Jana Drejslová, předsedkyně - jana.drejslova@rychnov-city.cz 
Ivana Skřítecká – iva.skritecka@seznam.cz 
Soňa Tyčová – tycova.sona@grk-net.cz 
Eva Nouzová - nouzova@grk.cz 
Kateřina Provazníková – provaznikovakaterina@email.cz 
Klára Solárová – Klara.Solarova@seznam.cz 

mailto:jana.drejslova@rychnov-city.cz
mailto:iva.skritecka@seznam.cz
mailto:tycova.sona@grk-net.cz
mailto:nouzova@grk.cz
mailto:provaznikovakaterina@email.cz
mailto:Klara.Solarova@seznam.cz


5. Ukončení 
 
• Zasedání skončilo v 17 h. 
 
 
Přílohy: prezenční listina, zápis o volbách do ŠR 
 
 
 
Zapsala: Eva Nouzová 
Zápis byl rozeslán na e-mailové adresy všech účastníků zasedání. 
 
 


