
Zápis z jednání školské rady a kolegia rodičů 13. 5. 2015 

 

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

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

Omluveni: Ing. Pavel Richter 

Program: 

 

1. Přivítání zúčastněných ředitelem gymnázia RNDr. Vilémem Bauerem 

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

3. Informace o změně vzdělávacího programu a dvou šetřeních České školní inspekce  

4. Zpráva předsedy školního sportovního klubu RNDr. Bartoloměje Süče 

5. Diskuse s rodiči 

 

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

období:  

 projednání a přijetí rozpočtu gymnázia na rok 2015 

 projednání podnětu p. Seidlové ohledně dietního stravování v návaznosti na novou 

vyhlášku 17/2015 Sb. 

 

ad 3/  Mgr. Jakub Stratílek informoval o změně školního vzdělávacího programu pro osmileté 

studium - druhý cizí jazyk bude vyučován již od primy. 

 

Dále seznámil zástupce rodičů se skutečností, že gymnázium je jednou z 350 škol v ČR, kde 

probíhalo šetření ČŠI v rámci mezinárodního projektu PISA. Šetření se týkalo vybraných 

studentů kvart a kvint, kteří dosáhli věku 15ti let a  rovněž vybraných pedagogů a bylo 

zaměřeno na přírodovědné znalosti a dovednosti. Výsledky budou známy – s ohledem na šíři 

projektu – za dva roky. 

 

Ve dnech 20 – 21. 5. 2015 se uskuteční Výběrové zjišťování výsledků vzdělávání studentů 

kvart. Jedná se o celorepublikovou akci, která probíhá současně v 9. třídách ZŠ – šetření ČŠI. 

 

ad 4/ Předseda školního sportovního klubu RNDr. Bartoloměj Süč informoval přítomné o 

činnosti klubu. Studenti mohou v současnosti využívat 12 kroužků, zájem o stolní tenis je 

mimořádný – kroužek budu rozšířen (nákup dalších stolů). Od září 2015 bude otevřen nový 

kroužek tenisu – pouze v sezóně. Všechny akce, na kterých se podílel sportovní klub 

(maturitní ples, lyžařské výcvikové kurzy), se zdařily jak po stránce organizační, tak finanční. 

 

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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