Zápis ze zasedání školské rady Gymnázia J. Seiferta dne 30.9.2015

Zasedání se zúčastnilo 5 členů rady: Mgr. Ivana Zábranská, Mgr. Martin Toulec, Mgr. Šárka Miková,
Dr. Aleš Lízr, Ing. Soňa Štroufová.
Ze zasedání rady se omluvil dr. Martin Kryl.
Jako hosté se zúčastnili ředitel školy Mgr. Martin Metelka a ředitelka o.p.s. Gymnázium Jaroslava
Seiferta Ing. arch. Pavlína Pospíšilová
Zasedání se konalo od 18:00 hodin

Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Informace o aktivitách vedení školy od minulého zasedání školské rady (ŠR)
Projednání Výroční zprávy GJS za školní rok 2014/15
Představení nového ředitele gymnázia Mgr.Martina Metelky
Projednání změn školního řádu
Propagační materiál GJS
Informace o rodičovských aktivitách

Informace o aktivitách vedení školy od minulého zasedání školské rady (ŠR)

1)

Ředitelka o.p.s. informovala o aktivitách vedení
-

2)

Dokončeny akustické podhledy, v plánu další 2 učebny
Doplněny nástěnky ve třídách
Odstraněno vnější vedení kabelů, část již zasekána do zdí – 2.patro. V plánu o prázdninách
2016 provést tyto úpravy i o patro níž, vč. malování
Provedeny opravy emailových nátěrů a zdí
Provedeny úpravy vedení kabelů O2 v boku budovy
Výběrové řízení na nového ředitele školy, které probíhalo ve 2. čtvrtletí 2015 a bylo ukončeno
nástupem nového ředitele Mgr. Metelky
Projednání Výroční zprávy GJS za školní rok 2014/15

- Ing. arch. Pospíšilová zhodnotila průběh školního roku 2014/15
- Mgr. Metelka doporučil finanční část zkrátit, do budoucna není nutné uvádět tak podrobné finanční
údaje
- Dr. Lízr upozornil, že ze zprávy vypadla samostatná část věnovaná spolupráce rodičů se školou. Tato
část bude doplněna a zařazena.
Z: Miková, Lízr (návrh textu)
T: 5.10.2015

- Výroční zpráva nebude zároveň sloužit jako propagační materiál školy. Bude zpracován samostatný
propagační materiál a více se využijí www stránky, které by měly být spuštěny dle informace Mgr.
Metelky do 31.10.2015
- nutná jazyková korektura a sjednocení grafiky
Z: Metelka
T: říjen
- Výroční zpráva byla přítomnými členy školské rady jednohlasně schválena

Představení nového ředitele gymnázia Mgr. Martina Metelky

3)

Mgr. Metelka považuje za svůj hlavní cíl BUDOVÁNÍ BEZPEČNÉHO PROSTŘEDÍ, které znamená
-

Otevřené prostředí pro studenty i učitele, kde se nikdo nebojí projevit, popř. udělat chybu
Jasně formulovaná pravidla, která ponechávají dostatek prostoru pro vyjádření osobnosti
každého (studenta i učitele)
Hospodaření školy, které umožňuje rozvoj a zároveň generuje rezervy pro případné krizové
období

A: Studenti:
Škola buduje bezpečné prostředí pro studenty tím, že
- Jasně vymezuje požadavky a kritéria hodnocení studijních výsledků
- Jasně formuluje očekávání v oblasti výchovné působní (chování, kázeň)Znají očekávání školy
v oblasti kázně
- Ze strany pedagogického sboru je patrný transparentní a konzistentní přístup
B: Učitelé
Vedení školy přispívá k bezpečnému prostředí pro učitele na třech úrovních:
- úroveň direktivního řízení – znalost povinností, metodických pokynů, provozního fungování
školy
- úroveň vedení lidí: sjednocování nároků, metod hodnocení a rozvoj učebních stylů
- Podpora osobnosti učitele: těžit z individuality jednotlivců, pěstovat rozmanitost
C: Rodiče a absolventi
- Škola jasně, pravidelně, věcně a otevřeně komunikuje s rodiči
- budování školní komunity (zapojování rodičů do výuky)
udržování kontaktu s rodiči a absolventy
Pro Mgr. Metelku jsou důležitými parametry cílového stavu:
naplněnost školy - alespoň 3násobná poptávka (přihlášení vs. přijatí)
nízká fluktuace pedagogů i studentů
přijetí studentů na VŠ je základním požadavkem jejich studia na naší škole
pravidelná zpětná vazba od rodičů

4)

Projednání změn školního řádu

- členům ŠR byl návrh na změny zaslán v předstihu
- oproti zaslanému návrhu navrhl Mgr. Metelka ještě následující úpravy:
v §18 vypustit větu: „ Jinak bude posuzován jako nepřítomný ve výuce se všemi
důsledky z toho vyplývajícími.“
v §18 vypustit větu:…“nebo bude jeho docházka do školy sledována jiným způsobem,
stanoveným TU.“
Příloha č.2 – Stipendijní řád: úprava v bodě (3)
a. prima – kvarta
do průměru 1,15 včetně v částce 150 Kč
b. kvinta – oktáva
průměr 1,0 v částce 300 Kč
do průměru 1,3 včetně v částce 250 Kč

ŠR schválila navržené změny hlasy všech přítomných členů rady.
5)

Propagační materiál GJS

Mgr. Metelka připravuje návrh samostatného materiálu, který nebude součástí výroční zprávy školy a
bude sloužit k propagačním a PR účelům.
6)

Informace o rodičovských aktivitách

Zahradní slavnost ve školním roce 2015/16 bude organizována školou a bude spojena s oslavami
25.výročí založení školy. Přípravy a organizaci řídí RNDr. Holasová.

Příští zasedání školské rady proběhne 27. 1. 2016 od 17 hodin.
Zapsala: Soňa Štroufová

