
Zápis	  ze	  zasedání	  školské	  rady	  GJS	  6.2.2014	  
schváleno	  
	  
Zasedání	  se	  zúčastnili	  všichni	  členové	  rady	  -‐	  Dr.	  Kryl,	  Ing.	  arch.	  Pospíšilová,	  Mgr.	  
Zábranská,	  Mgr.	  Kvasničák,	  Mgr.	  Miková	  a	  Dr.	  Lízr.	  
Jako	  host	  se	  zúčastnil	  ředitel	  školy	  Mgr.	  Musil.	  
	  
Zasedání	  se	  konalo	  od	  19	  hodin	  	  budově	  školy.	  
	  
Byl	  schválen	  následující	  program	  zasedání	  	  
	  

1) Souhrn	  aktivit	  školské	  rady	  od	  posledního	  zasedání	  rady	  (všichni)	  
2) Výsledky	  průzkumu	  "GJS	  očima	  studentů,	  rodičů,	  učitelů"	  (Musil)	  
3) Stav	  a	  plán	  na	  dopracování	  Strategického	  dokumentu	  (Musil)	  
4) Návrhy	  spolupráce	  s	  rodiči	  (Lízr,	  Miková)	  
5) Termín	  příštího	  zasedání	  rady	  

	  
1)	  Souhrn	  aktivit	  školské	  rady	  od	  posledního	  zasedání	  rady	  
	  

− 28.11.2014	  proběhlo	  první	  neformální	  setkání	  rodičů,	  kterého	  se	  
zúčastnil	  pan	  ředitel,	  průběh	  a	  výsledky	  viz	  zápis	  v	  rodičovské	  sekci	  
stránky	  školy.	  

	   http://gymjs.cz/pro-‐rodice/	  
	  

− Zástupci	  rodičů	  ve	  školské	  radě	  poskytli	  připomínky	  k	  návrhu	  
rodičovského	  dotazníku,	  připomínky	  byly	  dostatečně	  zapracovány.	  

	  
	  2)	  Výsledky	  průzkumu	  "GJS	  očima	  studentů,	  rodičů,	  učitelů"	  (Musil)	  
	  
Pan	  ředitel	  seznámil	  členy	  školské	  rady	  se	  souhrnnými	  výsledky	  dotazníků.	  
Výsledky	  dotazníků	  byly	  rovněž	  poskytnuty	  rodičům	  a	  učitelům	  prostřednictvím	  
informace	  na	  internetové	  stránce	  školy.	  
http://gymjs.cz/gjs-‐ocima-‐studentu-‐ucitelu-‐a-‐rodicu/	  
	  
Bylo	  rovněž	  přislíbeno,	  že	  autorka	  dotazníků,	  dr.	  Jakobová,	  bude	  prezentovat	  
výsledky	  rodičům	  na	  druhém	  neformálním	  setkání	  12.3.2014	  
	  
3)	  Stav	  a	  plán	  na	  dopracování	  Strategického	  dokumentu	  (Musil)	  
	  
Ředitel	  informoval	  školskou	  radu,	  že	  se	  dosud	  nepodařilo	  zajistit	  spolupráci	  s	  
externí	  firmou,	  která	  by	  pomohla	  s	  některými	  kroky	  strategického	  procesu.	  	  
	  
Do	  konce	  školního	  roku	  bude	  školské	  radě	  předložen	  a	  s	  radou	  projednán	  
předběžný	  strategický	  plán.	  
	  
	  
	  
	  
	  



4)	  Návrhy	  spolupráce	  s	  rodiči	  (Lízr,	  Miková)	  
	  

− druhé	  neformální	  setkání	  rodičů,	  včetně	  diskuse	  nad	  výsledku	  průzkumů	  
proběhne	  12.3.2014.	  

− školní	  slavnost	  (Garden	  party)	  je	  plánována	  na	  20.6.2014.	  
− zástupci	  rodičů	  ve	  ŠR	  vytvoří	  databázi	  rodičů,	  kteří	  chtějí	  aktivně	  

spolupracovat.	  Sběr	  kontaktních	  informací	  proběhne	  během	  příštích	  
rodičovských	  schůzek.	  

− rodiče	  mají	  zájem	  o	  návštěvu	  vyučování	  -‐	  je	  to	  možné	  po	  předchozí	  
domluvě	  s	  ředitelem	  školy.	  Návštěva	  je	  zvláště	  vhodná	  během	  dne	  
otevřených	  dveří.	  

− zástupci	  rodičů	  ve	  ŠR	  budou	  iniciovat	  vytvoření	  aktivního	  rodičovské	  
sekce	  na	  školním	  webu.	  

− ŠR	  by	  podpořila	  případnou	  iniciativu	  školy	  -‐	  nabídnout	  prarodičům	  
studentů	  návštěvu	  školy,	  např.	  formou	  "Dne	  prarodičů	  ve	  škole".	  Se	  
spoluprací	  s	  prarodiči	  je	  na	  jiných	  školách	  dobrá	  zkušenost,	  je	  to	  způsob,	  
jak	  umožnit,	  aby	  se	  téma	  školy,	  vzdělání	  a	  GJS	  přiblížilo	  celé	  rodině.	  ŠR	  se	  
bude	  touto	  možností	  dále	  zabývat	  po	  rozšíření	  	  spolupráce	  s	  rodiči.	  

	  
5)	  termín	  příštího	  zasedání	  školské	  rady	  	  
	  
Další	  zasedání	  proběhne	  4.6.2014	  od	  17	  hodin.	  	  
	  
	  
Zapsal	  A.	  Lízr	  
	  
	  
	  
	  


