Zápis ze školské rady dne 28. 06. 2021
Přítomni: MUDr. Lucie Petrů, Bc. Štěpánka Myřátská, DiS, Mgr. Irena Čepková, Hedvika
Voncová, Ing. Tomáš Havlíček, Mgr. Roman Bartoníček, RNDr. Vladislav Slavíček – ředitel
školy
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Přivítání nového člena ŠR
Distanční výuka
Rekonstrukce budovy
Přijímací zkoušky do prvních ročníků a primy
Personální změny v pedagogickém sboru
Hodnocení maturit 2021
Eduzměna
Podzimní volby do ŠR
Diskuse

Usnesení:
1) Novou členkou ŠR se za pedagogický sbor stala Mgr. Irena Čepková, která zvítězila
v doplňujících volbách a nahradila RNDr. Jan Randíkovou
2) V rámci diskuse byla rekapitulována distanční výuka vesměs s pozitivním ohlasem;
v dotaznících i závěrech od rodičů a žákovského parlamentu pedagogický sbor
gymnázia obstál
3) Ředitel školy RNDr. Vladislav Slavíček představil a uzavřel rekonstrukci školy; členům
školské rady byl představen projekt školní zahrady
4) Zájem o studium byl v letošním roce velmi silný (viz počty přihlášek ke studiu); škola
bez problémů naplnila stav počtu žáků v prvních ročnících i primě; v současné době
začala diskuse na téma nižšího počtu žáků ve třech třídách prvního ročníku čtyřletého
gymnázia
5) Personální změny v pedagogickém sboru – na vlastní žádost ukončila pracovní poměr
Mgr. Pavlína Březinová; novým členem pedagogického sboru se stane Mgr. Tadeáš
Hájek; bylo konstatováno, že 4 kolegové, kteří nastoupili v tomto školním roce, se stali
posilou pedagogického sboru (Petra Vandasová, Phillipa King, Petr Flachs, Ondřej Šíla)
6) RNDr. V. Slavíčkem byly zrekapitulovány výsledky státních a profilových maturit – 3
maturanti neuspěli, jeden z osmiletého a 2 ze čtyřletého gymnázia
7) Ředitelem školy byla představena spolupráce s Eduzměnou; pro příští školní rok je
plánována spolupráce členů pedagogického sboru v tématech: badatelská výuka a učení
venku a profesní a osobností rozvoj
8) Ukončení mandátu školské rady, poděkování jejím členům za spolupráci
9) Diskuse

Předseda ŠR Roman Bartoníček

