
SLOVANSKÉ GYMNÁZIUM OLOMOUC 
 

 

 

 

 

 

Zápis ze schůze Školské rady Slovanského gymnázia Olomouc 

konaného dne 28. 6. 2022 

 

Místo konání: kancelář ředitele školy, Pasteurova 19, Olomouc 

Přítomni: Ing. Martin Tesařík, Mgr. Marek Pavlíček, Ph.D., Mgr. Martin Pospíšil, Mgr. Jiří Kříž, 

JUDr. Robert Runták, MBA,  Ing. Radovan Zrůbek, Ph.D., Ing. Petr Navrátil, 

Omluveni Mgr. Ilja Spurný, Ing. Pavel Sekanina 

Hosté: RNDr. Radim Slouka, ředitel SGO 

 

Program jednání: 

1. Zpráva o hospodářském výsledku školy za rok 2021 

2. Projednání návrhu změn ŠVP 

3. Zpráva o průběhu a výsledcích přijímacích zkoušek 

4. Zpráva o průběhu a výsledcích maturitních zkoušek 

5. Různé 

 

Účastníky schůze Školské rady Slovanského gymnázia Olomouc přivítal předseda ŠRSGO pan Ing. 

Martin Tesařík a konstatoval, že jsme usnášeníschopní. Pan předseda ŠRSGO předal řediteli školy 

historicky cenný výtisk almanachu. 

 

1. Schválení programu 

- Rada schválila program jednání. Na schůzi ŠR SGO v říjnu proběhne analýza nákladů 

v rámci zvyšování cen energií. 

 

2. Zpráva o hospodářském výsledku školy za rok 2021 

- Ředitel gymnázia informoval o stavu hospodaření školy za rok 2021. Kompletní zpráva 

bude hotova na říjnové zasedání Školské rady, kde bude analyzována. Především se bude 

rada zajímat o analýzu nákladů školy v závislosti na zvyšování cen energií. 

- Zprávu vzala Školská rada SGO na vědomí. 
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3. Projednání návrhu změn ŠVP 

- Vzhledem ke zvýšení počtu hodin pro předmět Informatika a výpočetní technika je 

potřeba upravit ŠVP Slovanského gymnázia a to na všech typech studia. Z diskuze vedení 

školy vyplynulo, že je možné zvýšený počet hodin pro IVT kompenzovat zmenšením 

počtu výběrových seminářů ve 4 ročníku (o jeden).  

- Hodiny pro IVT by se pak objevily ve 2. ročníku (2 hod, 2 hodiny dělení) – čtyřleté 

studium, na NG se sníží počet hodin v Občanské nauce (2. ročník) a ve stejném ročníku 

pak budou hodiny IVT navíc (1 + 1). Na ČFS dochází k navýšení počtu hodin v 5. ročníku 

(2 + 2) opět na úkor volitelného semináře z ročníku šestého. 

- Nyní dochází ke tvorbě ŠVP pro jednotlivá studia. 

- V souvislosti se změnou hodinové dotace pro IVT ředitel školy informoval o novém 

zaměstnanci – Mgr. Tomáš Kühr, Ph.D, který bude vyučovat právě informatiku a 

převezme funkci ICT koordinátora na škole. 

- Školská rada vzala zprávu ředitele školy na vědomí 

 

4. Zpráva o průběhu PZ 

- Školská rada byla informována o průběhu přijímacího řízení na všechny typy studia. 

- Přijímacím řízením pro školní rok 2022/2023 byly naplněny tři třídy čtyřletého, jedna třída 

šestiletého a dvě třídy osmiletého studia. V řádném termínu prvního kola bylo podáno 

celkem 244 přihlášek do čtyřletého studia, 91 přihlášek do šestiletého studia 240 přihlášek 

do osmiletého studia. Přijímací řízení probíhalo v souladu s platnou legislativou. 

Statistika přijímacího řízení ve školním roce 2021/2022 

obor vzdělání 
počet 

přihlášek 

přijato 

v prvním 

kole 

přijato 

v druhém 

kole 

přijato 

ve třetím 

kole 

přijato 

v odvola-

cím řízení 

přijato 

celkem 

79-41-K/41 244 90 0 0 0 90 

79-43-K/61 91 30 0 0 0 30 

79-41-K/81 240 60 0 0 0 60 

-  

5. Zpráva o průběhu MZ 

- Školská rada byla informována o průběhu maturitních zkoušek na Slovanském gymnáziu. 
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- K řádnému jarnímu termínu maturitních zkoušek bylo přihlášeno 145 žáků z 5 maturitních 

tříd. Pouze 3 žáci nebyli úspěšní v profilové části maturitních zkoušek – Anglický jazyk, 

Dějepis ve francouzském jazyce, Matematika ve francouzském jazyce, Fyzika ve 

francouzském jazyce. 

- Písemné zkoušky byly zařazeny do profilové části maturitních zkoušek, tedy jejich 

opravování bylo uloženo příslušným hodnotícím skupinám pedagogů ze Slovanského 

gymnázia. Hodnotitelé byli řádně jmenováni ředitelem školy a byli vůči žákům zcela 

anonymní.  

- Ústní profilové zkoušky proběhly ve dvou maturitních týdnech, a to od 16. – 20. 5. 2022 

ve třídách 4. A, 4. B a v termínu 23. – 27. 5. 2022 ve třídách 8. A8, 8. B8 a 6. AF. K 

jarnímu termínu ústních maturitních zkoušek byli připuštěni všichni studenti maturitních 

ročníků, tedy 145 žáků. Ve všech třídách proběhly ústní maturitní zkoušky, až na 3 žáky, 

úspěšně. Opět se podařilo udržet vysoký standard znalostí studentů, což bylo oceněno také 

předsedy maturitních komisí. 

 

 studentů 
% 

státní 
Ø 

profilová 
V P N 

8. A/8 31 72,584 1,546 17 14 - 

8. B/8 29 84,304 1,446 19 10 - 

4. A 30 80,127 1,670 14 16 - 

4. B 29 76,874 1,837 13 16 - 

6. AF 26 78,000 1,885 8 18 - 

celkem 145 78,378 1,524 71 74 - 

 

6. Různé 

- Ředitel Slovanského gymnázia rozhodnul o 3 povinných profilových zkouškách ve 

školním roce 2022/2023. Školská rada vzala toto rozhodnutí na vědomí. 

- Bylo konstatováno, že prospěch školy je v porovnání s „covidovým“ obdobím lepší. 

- Podána informace o záměru projektu vývařovny SGO (Compas Group). 

- Návrh na termín příští schůze ŠR SGO – říjen 2022, Gallery Telegraph. 

 

V Olomouci dne 13. 1. 2022 

zapsal:           Mgr. Marek Pavlíček, Ph.D. 

      místopředseda Školské rady Slovanského gymnázia Olomouc 


