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Zápis ze zasedání školské rady Gymnázia J. Seiferta dne 30.9.2014 
 
schváleno 
 
Zasedání se zúčastnilo všech 6 členů rady - Dr. Martin Kryl, Ing. arch. Pavlína 
Pospíšilová, Mgr. Ivana Zábranská, Mgr. Martin Toulec, Mgr. Šárka Miková a Dr. Aleš 
Lízr. 
Jako host se zúčastnil ředitel školy Mgr. Musil. 
Zasedání se konalo od 17 hodin. 
 
Program zasedání rady byl jednomyslně schválen  

1) vyjádření rady k Výroční zprávě o činnosti školy za školní rok 2013/2014 
2) plnění aktivit od posledního zasedání (strategie školy) 
3) informace p. ředitele o novinkách v oblasti financování soukromých škol 
4) informace p. ředitele o změnách v pedagogickém sboru v novém školním roce 

(odchody, příchody) 
5) informace o uskutečněných a plánovaných rodičovských aktivitách 
6) určení termínu příštího zasedání rady 

 
1) Vyjádření rady k výroční zprávě za školní rok 2012/2013 
Školská rada schválila výroční zprávu hlasy všech členů rady. 
 
Proběhla diskuse k některým bodům 

− členové rady by přivítali informace o kvalitě výuky, i když to není povinnost 
uvádět ve výročí zprávě 

− zpráva je jedním ze zdrojů informací pro rodiče a studenty, kteří se na školu hlásí. 
Proto by bylo dobré, aby zpráva byla v takové celkové kvalitě (i graficky), aby se 
dala využít jako propagační materiál 

− do budoucna bude sekce o vzdělávání pedagogů rozšířena tak, aby poskytla více 
informací o strategii vzdělávání a její implementaci 

− nově byla zařazena sekce o aktivitách rodičů 
 
2) Vypracování strategického dokumentu pro GJS ředitelem školy - bylo vzhledem k 
situaci a jednáním ohledně financování soukromého školství prozatím pozastaveno. Práce 
budou obnoveny na jaře 2015. 
Školská rada vyjádřila připravenost podílet se na vypracování strategického dokumentu. 

3) Dle „Návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, 
předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů“ hrozí, že budou 
kráceny dotace soukromým školám (mezi něž GJS patří).  Jednání s MŠMT, školským 
výborem Parlamentu ČR pokračují, více informací bude k dispozici počátkem roku 2015.  
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4) odchody pedagogů v roce 2014 
− Mgr. Kvasničák, přešel na jiné pražské gymnázium (třídním učitelem se za Mgr. 

Kvasničáka stal dr. Orct) 
− pan učitel Vinš, odešel mimo školství 
− ing. Jakešová, odešla do důchodu 
− dr. Čechová, přešla z plného úvazku na cílené doučování matematiky nejmladších 
žáků. Nadále vyučuje rýsování. 

− paní učitelka Čižmárová, odešla do zahraničí 
 

příchody pedagogů 
− paní učitelka Kubíková, vyučující IKT a TV, nově ve školství 
− Mgr. Mareš, fyzika a laboratorní práce, přešel na GJS z mimopražského gymnázia 
− dr. Šíba se navrátil z krátkého působení na jiném pražském gymnáziu 
− Mgr. Nováková, na GJS od minulého roku, od září '14 je třídní učitelkou primy A  
− Bc. Hlavová, na GJS od minulého roku, od září '14 je třídní učitelkou primy B 

Na pečlivém přijímání nových pedagogů se podílela externí psycholožka. 
 
5) rodičovské aktivity 
 
Od posledního zasedání školské rady proběhlo několik akcí, které organizovali rodiče 
nebo se na nich podíleli: 

− setkání rodičů s představením výsledků školního průzkumu mezi rodiči, žáky a 
učiteli (3/2014) 

− seminář pro rodiče na téma „Výukou literatury k rozvoji intelektu dětí“ (4/2014) 
− rodičovská sbírka na pořízení kontejnerů na tříděný odpad (4-12/2014) 
− Garden Party (6/2014) 
− setkání studentů s teologem Mgr. et Mgr Markem Váchou, Ph.D., v rámci cyklu 

GJS Forum 
 
Mezi plánované aktivity patří:  

− workshop pro rodiče na  téma "Využití Teorie typů ve výchově a vzdělávání" 
(10/2014 a jaro 2015) 

− opakování úspěšné Garden Party (2015) 
− pokračování cyklu GJS Forum - setkání s inspirativní osobností - Tomáš Sedláček 

a Radek Špicar (12/2014) 
 
Další informace o rodičovských aktivitách jsou k dispozici na stránce školy v sekci "Pro 
rodiče" a rovněž ve výroční zprávě školy za školní rok 2013/2014. 
 
http://gymjs.cz/pro-rodice/ 
http://gymjs.cz/vyrocni-zprava-20132014/ 
 
6) Příští zasedání školské rady proběhne 11.3.2015 od 17hodin 
 
Zapsal Lízr 


