
 
Zápis z jednání školské rady a kolegia rodičů  23.11. 2016 

 

Přítomni: RNDr.Vilém Bauer, Ing. Pavel Jaroš, Mgr. Andrea Nová, MUDr. Kateřina 
Tvrdoňová, Mgr. Eva Girethová, Mgr. Jakub Stratílek 

Hosté: Zástupci Studentské rady GJH - předseda Lukáš Radovanský 

Program: 
1. Uvítání přítomných ředitelem gymnázia RNDr. Vilémem Bauerem    
2. Informace ředitele o průběhu školní inspekce na gymnáziu  
3. Informace o činnosti školské rady (dále jen ŠR) za uplynulé období 
4. Seznámení  s projektem studentů ohledně využití volných prostor školy 
5. Informace Mgr. Jakuba Korába  o možnosti zúčastnit se projektu  DofE 
6. Diskuze  s rodiči 
 
ad 2/ RNDr. Vilém Bauer informoval přítomné rodiče, že v měsíci září,  konkrétně  20.-23.9. 
2016,  školu navštívila Česká školní inspekce. Byly podány informace o jejím průběhu  a 
šetření.  
 
ad 3/ Předsedkyně ŠR MUDr. Tvrdoňová  seznámila zástupce rodičů s činností ŠR za 
uplynulé období, zejména projednání  a schválení  školního řádu  a jeho nedílného dodatku  
klasifikačního řádu, dále  o spolupráci se zástupci studentské rady a opět upozornila na  
možnost zasílání   podnětů či připomínek ze stran rodičů i žáků ŠR. 
 
ad 4/ Zástupci studentské rady v čele  se studentem Lukášem Radovanským seznámili rodiče 
o plánovaném  projektu využití některých  volných prostor školy jako příjemné relaxační 
zázemí pro  studenty všech  ročníků. Pro financování projektu se rozhodli uspořádat sbírku 
mezi rodiči.   
  
ad 5/ Informace Mgr. Jakuba Korába  o  plánované, prozatím ještě neschválené, účasti 
gymnázia na  mezinárodním  projektu škol DofE. Cílem programu je podpořit komplexní rozvoj 
schopností a dovedností mladých lidí ve věku 14 až 24 let skrze dlouhodobé a pravidelné aktivity v 
oblastech: rozvoji talentu, sportu, dobročinnosti. Účastníci mohou získat při splnění programu 
mezinárodně uznávaný certifikát, který jim může pomoci při dalším studiu. 
 
ad 6/ Dotazy z řad rodičů. Diskuze a připomínky rodičů zejména ke studentskému projektu –
financování, bezpečnost, udržování čistoty, finanční podíl studentů atd. Některé body byly 
detailněji rozebrány. 
  
Zapsala: MUDr. Kateřina Tvrdoňová, 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 Jaroš (mailem):   
6) Mgr. Andrea Nová (mailem): nova-andrea@seznam.cz  
7) výtisk zápisu uložen do dokumentace ŠR 
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