
1 
Školská rada 

Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 682 

 
 

Zápis č. 2/2022-2023 

z řádného zasedání školské rady dne 15. 9. 2022 

Přítomní členové:  M. Bavor, A. Bláha Bonomini 

Nepřítomní členové: M. Plačková, M. Maryško, Z. Fink, P. Bulíček 

Přítomní hosté: T. Měkota (zastupující ředitel) 

Schůze není usnášeníschopná. 

Schůze byla zahájena v 17:00 h. v historické ředitelně školy, ukončena v 17:40 h. 

Program: 

1. Úvod, zahájení 

2. Představení zastupujícího ředitele Mgr. Tomáše Mekoty, který byl se souhlasem zřizovatele 

pověřen ředitelem M. O. Havlem jeho zastupováním v plném rozsahu z důvodu výkonu 

poslaneckého mandátu PS Parlamentu ČR.  

3. Informace zastupujícího ředitele a vysvětlení změn školního řádu a jeho příloh, které již ŠR 

schválila hlasováním per rollam před začátkem školního roku. V blízké době bude předložena 

další (drobná) změna ŠŘ, která se týká zákazu užívání návykových látek v prostorách školy. Tuto 

změnu po předložení návrhu zast. ředitelem rozešle předseda ke schválení členům ŠR opět 

hlasováním per rollam. 

4. Informace zast. ředitele o dění ve škole: 

a. Po covidové době jsou opět v plánu tradiční akce jako exkurze, přednášky, výjezdy do 

zahraničí 

b. Pokračuje se v trendu digitalizace. Po zavedení omlouvání absence přes aplikaci Bakaláři 

bude např. možné i další žádosti podávat a schvalovat online 

c. O školu je stále velký zájem ze strany žadatelů o přestup, které z důvodu naplněné 

kapacity musí škola odmítat. Nyní zde studuje 606 žáků. 

d. Není problém s náporem studentů z Ukrajiny bez znalosti češtiny. Na jaře byla přijata 

jedna dívka, která zde stále studuje. 

e. V souvislosti s energetickou krizí a růstem cen vedení školy úzce spolupracuje se 

zřizovatelem a neplánuje zatím úpravy nebo omezování výuky. 

5. Dle informací přítomné členky ŠR A. Bláha Bonomini (školní psycholog) je patrné zlepšení situace 

v souvislosti s covidovým obdobím a jeho vlivu na psychický stav a problémy studentů, jak bylo 

projednáno při zasedání ŠR před rokem.  

6. Příští zasedání školské rady se uskuteční ještě během podzimu 2022 a předpokládá se zde 

schvalování Výroční zprávy za školní rok 2021/22. 

7. Závěr: ukončení schůze 

 

V Hradci Králové dne 15. 9. 2022 

Zapsal:  Ing. Marek Bavor, předseda ŠR  ……………………………………………………………………. 

Zápis ověřila: Mgr. Alexindra Bláha Bonomini, členka ŠR ………………………………………………………………… 


