
Zápis z jednání školské rady a kolegia rodičů 20. 11. 2013 

 

Přítomni: Mgr. Andrea Nová, MUDr. Kateřina Tvrdoňová, Mgr. Eva Girethová, Mgr. Jakub 

Stratílek 

Omluveni: Ing. Pavel Richter 

Hosté: RNDr. Vilém Bauer, zástupci z řad rodičů 

 

Program: 

 

1. Informace ředitele gymnázia, RNDr. Viléma Bauera  

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

3. Evaluační zpráva 2012/2013 

4. Dotazy rodičů 

 

ad 1/ RNDr. Vilém Bauer informoval přítomné rodiče o uskutečněných investičních akcích a 

dalších záležitostech, týkajících se chodu výuky a celého gymnázia: 

- byly instalovány skřínky pro každého studenta (namísto dosavadních společných šaten), 

škola plánuje ještě do konce měsíce pořídit na zimní období do každé skříňky také 

„kontejner“ na obuv. Studenti ho musí udržovat v čistotě. 

- za elektroniku (mobily, notebooky, tablety) studentů škola neodpovídá – v případě ztráty 

pojišťovna škodu neuhradí. 

- změna dodavatelů surovin pro jídelnu, omezení polotovarů a nastavení nového principu 

motivace pracovníků kuchyně se odrazilo na kvalitě a chutnosti obědů. V průměru se vaří  

600 studentských jídel denně, dbá se na vyváženou a zdravou stravu. Ve školním bufetu – 

vice ovoce a zeleniny. 

- na přání studentské rady budou do každé třídy naistalovány nástěnné hodiny 

 

ad 2/ Předsedkyně ŠR Mgr. Nová seznámila zástupce rodičů s činností ŠR za uplynulé 

období: projednání a přijetí rozpočtu gymnázia na rok 2013, schválení Výroční zprávy o 

činnosti školy za školní rok 2012/2013, schválení změny textu Školního řádu (vzhledem 

k náhradě společných šaten za jednotlivé skříňky), řešené problémy. Informovala též o 

umístění zápisů z jednání ŠR a kontaktů na jednotlivé členy ŠR na webových stránkách 

gymnázia a vyzvala rodiče k zasílání podnětů či připomínek. 

 

ad 3/ Mgr. Stratílek přednesl informaci o  Evaluační zprávě 2012/13: hodnocení čtvrtletních 

písemných prací, dotazníkové šetření ve vybraných třídách, úspěšnost maturitních ročníků, 

úspěšnost studentů při přijímacím řízení, hospitační činnost, preventivní program, atd. 

Některé pro rodiče zajímavé body detailněji rozebral a popsal. 

 

ad 4/ Dotazy z řad rodičů: 

- omezení provozu jídelny – vařilo se pouze jedno jídlo 

ředitel gymnázia vysvětlit důvod – pracovní neschopnost kuchařek 

-nedostatečně osvětlené prostranství před školou 

ředitel gymnázia vysvětlil stav věci – prostor nepatří škole, ale Hl. městu Praha 

- doplňující dotazy ohledně Evaluační zprávy zodpověděl Mgr. Stratílek 

 

 



Zapsala: Mgr. Andrea Nová 

předsedkyně 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 Richter (mailem):  pavel.richter@praha.eu 

6) RNDr. Tomáš Hudeček, PhD. (mailem):  tomas.hudecek@praha.eu 

7) MUDr. Kateřina Tvrdoňová (mailem): hamon@seznam.cz 

8) jeden výtisk zápisu uložen do dokumentace ŠR 
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