
Zápis z jednání školské rady a kolegia rodičů 19. 11. 2014 

 

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

Tvrdoňová, Mgr. Eva Girethová, zástupci z řad rodičů 

Omluveni: Ing. Pavel Richter, Mgr. Jakub Stratílek 

Program: 

 

1. Informace ředitele gymnázia RNDr. Viléma Bauera  

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

3. Seznámení s činností školního sportovního klubu 

4. Diskuse s rodiči 

 

ad 1/ RNDr. Vilém Bauer informoval přítomné rodiče o:  

 rekonstrukci žákovských toalet, která proběhla v prázdninových měsících 

 průběhu malování kmenových učeben 

 zakoupení nových počítačů do učeben výpočetní techniky 

 novém stravovacím systému ve školní jídelně, který umožní objednávky obědů 

prostřednictvím Internetu (od 1. 1. 2015) 

 přijatých opatřeních, souvisejících se zajištěním vstupu osob do budovy a tím i větší 

bezpečností studentů – nutná též součinnost studentů 

 aktuálně pořádaných významných akcích -  diskuse se Šimonem Pánkem (3.12.2014), 

výstava o životě a díle prof. Heyrovského (12/2014-1/2015) 

 

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

období:  

 projednání a přijetí rozpočtu gymnázia na rok 2014 

 rezignace RNDr. Tomáše Hudečka, Ph.D. (zástupce zřizovatele) na členství ve ŠR 

 ukončení funkčního období Ing. Pavla Richtera (zástupce zřizovatele) jako člena ŠR a 

jeho opětovné jmenování na další funkční období 2014-2017 

 projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2013/2014 

 informace o umístění zápisů z jednání ŠR, Výročních zpráv o činnosti školy a 

kontaktů na jednotlivé členy ŠR na webových stránkách gymnázia  

 

ad 3/ RNDr. Bartoloměj Süč, předseda Školního sportovního klubu, seznámil přítomné 

s činností klubu: organizace mimoškolní sportovní činnosti, příprava lyžařských výcvikových 

kurzů, záštita nad pořádáním maturitního plesu. Vedle již zavedených sportovních kroužků se 

nově otevírá kroužek stolního tenisu.  

 

 

Zapsala: Mgr. Andrea Nová 

předsedkyně ŠR 

 

 

 

 

 

 

 



Rozdělovník: 

 

1) ředitel GJH (mailem):    

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

7) jeden výtisk zápisu uložen do dokumentace ŠR 
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