
 
 
Školská rada při Gymnáziu a obchodní akademii Mariánské Lázně, p. o. 

 
Zápis ze schůze školské rady konané 21. března 2022 v 16:00 hodin 

  

Přítomni: Mgr. Dušan Drexler, Mgr. Petra Dostálová, Ing. Patricie Sedláčková Irlveková, Ing. Petr 

Třešňák, Mgr. Miloslav Pelc, MUDr. Karel Šimek 

Hosté: Mgr. Klára Tesařová, Ing. Martin Kalina, Ing. arch. Vojtěch Franta 

 

Program:   

1. Návrh expertní skupiny KK na optimalizaci školství 

2. Novinky z GOAML 

3. Různé   

  

Program:   

1. Školská rada se zabývala návrhem na optimalizaci školství v KK, který navrhuje sloučení všech škol 

a domova mládeže do jednoho subjektu, a navíc zrušení osmiletého gymnázia v Mariánských Lázních. 

Z tohoto důvodu byli jako hosté pozvaní starosta města Ing. Martin Kalina, radní KK Ing. arch. Vojtěch 

Franta a přítomna byla i statutární zástupkyně školy Mgr. Klára Tesařová. 

 

Členové školské rady byli seznámeni s obsahem daného dokumentu a k dokumentu se také všichni 

členové vyjádřili. Ze strany školy, asociace gymnázií KK, města Mariánské Lázně a společnosti Ensana 

(největší zaměstnavatel ve městě) již byly na KÚ KK odeslány nesouhlasné připomínky k tomuto 

návrhu. 

 

Ing. arch. Vojtěch Franta vyjádřil názor, že tento návrh nemůže projít současnou Radou KK. Navíc se 

situace změnila s ohledem na uprchlickou krizi a bude tedy třeba více míst na školách pro příchozí děti 

a mládež z Ukrajiny. 

 

Mgr. Miloslav Pelc shrnul dosavadní optimalizace v mikroregionu Mariánskolázeňsko, seznámil 

přítomné s počty žáků na ZŠ a zdůraznil, že nechápe tento návrh. Počty dětí se zvyšují, kapacity 

základních škol jsou skoro plné. 

 

Školská rada se nesouhlasně vyjádřila k rušení osmiletého gymnázia a sloučení školy s Hotelovou 

školou. Došla k závěru, že to není dobré pro naši školu a ani pro město Mariánské Lázně. 

Argumenty jsou součástí již zaslaných připomínek ostatních zainteresovaných subjektů na KÚ 

KK. 

 

2. Školská rada byla seznámena s aktualitami z GOAML. 

a) počty přihlášek a podmínky pro přijetí na GOAML 

b) možnost přihlášení ukrajinských žáků na naši školu 

c) maturitní plesy GOAML 

 

3. V rámci bodu různé se řešila aktuální uprchlická krize v Mariánských Lázních, možnosti zapojení 

žáků (hlavně věkové skupiny 15-17 let) do výuky i na naší škole a organizace případných jazykových 

kurzů pro uprchlíky. 

 

 

Zapsal: 

Mgr. Dušan Drexler 

21. 3. 2022 


