Zápis ze školské rady dne 24. 10. 2019
Přítomni: Hedvika Voncová, MUDr. Lucie Petrů, Bc. Štěpánka Myřátská DiS., RNDr. Jana Randíková, ředitel školy
RNDr. Vladislav Slavíček, Mgr. Roman Bartoníček, Ing. Tomáš Havlíček,
Program:
1) Výroční zpráva 2018 / 2019
2) Výsledky podzimního termínu maturitních zkoušek
3) Rekonstrukce školy – úpravy ve škole a plánované zateplení budovy
4) Výměnné zahraniční pobyty
5) Nostrifikační zkoušky
6) Otevření nové učebny, formativní vyučování
7) Cyklus besed s úspěšnými absolventy naší školy
8) Besedy s absolventy GJO – tematické přednášky o budoucím studiu na VŠ
9) Oslavy výročí 17. listopadu
10) Diskuse

Usnesení:
1) Členové rady neshledali ve výroční zprávě za rok 2018 / 2019 žádné nedostatky a jednomyslně jí přijali
2) Ředitel školy RNDr. Vladislav Slavíček seznámil členy ŠR s výsledky podzimního termínu maturitních zkoušek, které
byly (s výjimkou jednoho studenta) úspěšné
3) Členové školské rady byli seznámeni s průběhem prací při rekonstrukci budovy
4) Výměnné pobyty probíhají dle harmonogramu; došlo k obnovení partnerství se Slovinskem
5) ŠR byla informována i o průběhu nostrifikačních zkoušek. Krajský úřad bude spolupracovat se školou i v tomto
školním roce.
6) Členům rady byl představen nový učební prostor, který vznikl v přízemí budovy. Jedná se o alternativní učebnu
z hlediska konceptu „výuka mimo lavice“. I nadále rozvíjíme kompetence v oblasti formativního vyučování.
7) Pokračujeme v cyklu besed s významnými absolventy školy; garantem projektu je Mgr. Jindřich Bartoň
8) Absolventi GJO se v nepravidelném cyklu scházejí se současnými studenty, aby jim poskytli cenné rady, které jim
usnadní přijetí na vysokou školu. Celý projekt vznikl z inciativy žákovského parlamentu GJO.
9) Členové ŠR byli informováni o přípravách oslav k výročí Sametové revoluce. Kromě besed dojde i na promítání
filmu a „Dramaťák“ uvede hru o Václavu Havlovi. Následovat bude 14 denní interaktivní výstava Festival Svobody.
10) Diskuse

Předseda ŠR Mgr. Roman Bartoníček

