
Zápis z jednání školské rady a kolegia rodičů ze dne 22. 11. 2017 

 

Přítomni: RNDr. Vilém Bauer, RNDr. Bartoloměj Süč, Mgr. Andrea Nová,  

Mgr. Eva Girethová, Mgr. Jakub Stratílek, Mgr. Jakub Koráb, zástupci z řad rodičů 

Omluveni: MUDr. Kateřina Tvrdoňová 

Program: 

1. Přivítání zúčastněných ředitelem gymnázia RNDr. Vilémem Bauerem 

2. Informace o činnosti Školské rady (dále jen ŠR) za uplynulé období 

3. Informace ředitele školy  

4. Informace ohledně sbírky na financování terapií nemocné studentky gymnázia 

5. Informace o školním sportovním klubu 

6. Diskuse s rodiči 

 

ad 2/ Mgr. Andrea Nová seznámila zástupce rodičů s činností ŠR za uplynulé období:  

 projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2016/2017  

 projednání žádosti odboru školství a mládeže MHMP – žádost o vyjádření 

k působnosti ředitele školy na konci 6 letého funkčního období 

 

ad 3/  RNDr. Vilém Bauer seznámil zástupce rodičů s aktuálním děním: 

          - pochvala zletilým studentům za účast ve volebních komisích Prahy 13 

 

- pochvala studentům za pomoc v rámci akce Národní potravinová sbírka 

 

-  podepsání memoranda se spol. Mitsubishi – sponzorský dar 300.000,- Kč  

             možnost vybudování informačních monitorů na chodbách školy 

 

 

ad 4/  Mgr. Jakub Koráb informoval o sbírce na financování terapií nemocné studentky 

gymnázia. Sbírka se konala v den třídních schůzek a další možností jak přispět bude „Vánoční 

sbírka pro Báru“ ve dnech 5. – 14. 12. 2017 (možnost zakoupit si o velké přestávce sladkou 

svačinu, čaj, apod.) – detailnější informace na www.rukabara.cz 

 

ad 5/  RNDr. Bartoloměj Süč pohovořil o aktivitách školního sportovního klubu a o pořádání 

lyžařských výcvikových kurzů 

 

 

Zapsala: Mgr. Andrea Nová 

člen ŠR 

Rozdělovník: 

 

1) ředitel GJH (mailem):  bauer@gymjh.cz 

2) zástupce ředitele (mailem):  suc@gymjh.cz 

3) Mgr. Jakub Stratílek (mailem):  jakub.stratilek@gymjh.cz 

4) Mgr. Eva Girethová (mailem): eva.gireth@seznam.cz 

5) Ing. Pavel Jaroš  (mailem):  JarosP@p13.mepnet.cz 

6) Mgr. Andrea Nová (mailem): nova-andrea@seznam.cz 

7) jeden výtisk zápisu uložen do dokumentace ŠR 
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