
Zápis ze zasedání školské rady Gymnázia J. Seiferta dne  24.2.2016 

 

Zasedání se zúčastnilo 6 členů rady - Dr. Martin Kryl, Dr. Aleš Lízr, Mgr. Šárka Miková , Ing. Soňa 

Štroufová, Mgr. Martin Toulec , Mgr. Ivana Zábranská,.  

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 17:00  hodin 

 

             

Program: 

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

2) Prezentace ředitele gymnázia  

3) Informace o rodičovských aktivitách  

4) Ostatní 

 

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

Ředitelka o.p.s. informovala o rozdělení aktivit:  

Ing. Arch Pospíšilová se věnuje technicko - provozním záležitostem, ředitel gymnázia výchovně-

vzdělávacím a  pedagogickým  

- Nově umístěny kontejnery na tříděný odpad u školy 

- Přibydou další 2 učebny s akustickými podhledy (jaro 2016) 

- Bude se pokračovat v úpravách chodeb 

- Na léto 2016 je plánována výměna šatních skříní 

2) Prezentace ředitele gymnázia   

a) Zpráva o činnosti za 1.pololetí 

 

aa) Pedagogická činnost 

- hospitace – podzimní minihospitace a  stále probíhající velké hospitace s jasně danými 

pravidly pro jejich hodnocení  

- činnost předmětových komisí – společné priority jsou účast studentů v soutěžích, DVPP, 

akademická i mimoakademická konzistence sboru; ČJL (hodnocení a plán malých maturit, 

vznikající seznamy literatury), M (standardizace požadavků – čtvrtletní písemky); PřV 

(definice min. znalostního rozsahu); HumV (potenciální úpravy ŠVP); 2.CJ (uznávání 

certifikátů B1); Aj (postupové testy, jednotná kritéria, případové studie) 

- proběhly „Přijímačky nanečisto“ – účast 113 dětí 

- standardizován postup pro zahraniční studium žáků GJS 

- průměr známek za 1.pololetí = 1,604 



- uděleno 42 prospěchových stipendií (dle nové směrnice); 7 studentů se slabým prospěchem 

(3 a více dostatečných či nedostatečné)  

- 2 PVYL, 1 DVCH, 1 ŘDŠ, 7 PŘŠ 

 

  bb) Výchovně-vzdělávací činnost 

- navýšení počtu přihlášených ve školním klubu  

- pravidla organizace a BOZP  

- činnost DofE 

- besedy, exkurze, divadlo, sport atd.  

  

b) Plán činnosti na 2. pololetí 

aa) pedagogická činnost 

- dokončení hospitační činnosti - velké hospitace  

- dokončení revize ŠVP a návrh změn UP, tvorba úvazků pro 2016/17  

- PDP setkání s jednotlivými vyučujícími  

- pokračování DVPP a práce se sborem (kampaň „aktivní učení“)  

 

bb) Výchovně-vzdělávací činnost 

- aktualizace nabídky školního klubu s ohledem na navýšení dotace  

- příprava harmonogramu akcí pro 2016/17  

- přijímací zkoušky na šk.rok 2016/17 

 

cc) Technicko-hospodářská činnost 

- práce se schváleným rozpočtem 

- úprava (aktualizace) zaměstnaneckých smluv 

- dokončení náborové kampaně (DOD, přijímačky nanečisto, přijímačky) 

- aktualizace smlouvy o studiu 

- úprava kanceláře školy  

- úprava mezd zaměstnanců ŠJ 

       

         

3) Informace o rodičovských aktivitách  

Dr. Lízr informoval o zařazení dalšího workshopu pro rodiče, který vedla Mgr.Miková. pro velký 

zájem bude do konce tohoto školního roku přidán další termín. 

 

Ředitel gymnázia požádal o přejmenování stávající sekce Pro rodiče na GJS fórum apod., aby bylo 

zjevné, že se jedná o aktivity rodičů, nikoliv o oficiální informační stránku školy rodičům (stávajícím i 

budoucím). Záložku „Pro rodiče“ chápe ředitel gymnázia jako oficiální informační kanál školy 

směrem k rodičům a o takovémto kanálu a komunikaci zde by mělo rozhodovat vedení gymnázia. 

         Z: Lízr, Metelka 

T: 03/2016 

 

4) Ostatní 

a) hodinová dotace 

- cílem ředitele gymnázia je racionalizace učebního plánu 

- pan ředitel prověřuje formální požadavky a mantinely 

- v současné době nejsou podnikány žádné konkrétní kroky 



- ředitel gymnázia požádal o společnou schůzku s Dr.Lízrem a Mgr.Mikovou 

Z: Miková, Metelka, Lízr 

T: 2.pol března 

 

b) třídní schůzky 

- jarní třídní schůzky proběhnou v jiné režii než podzimní s představováním vyučujících 

- bude spuštěn rezervační systém v Bakalářích na individuální konzultace 

- bude zachována i společná část v tělocvičně  

 

c) Alumni GJS 

Dr. Kryl navrhl vypracovat návrh konceptu Alumni, který by měl více využít potenciál školy ve směru 

k absolventům 

         Z: všichni členové ŠR 

T: příští zasedání ŠR 

 

d) Hall of Fame 

Dr. Kryl navrh, aby škola měla vypracovaný systém oceňování nejlepších studentů. Mohla by z toho 

vzniknout nová tradice, která by napomohla zvýšit prestiž školy. Realizovatelná by mohla být již od 

tohoto školního roku, ve spojení s letošním výročím školy. 

         Z: všichni členové ŠR 

T: příští zasedání ŠR 

 

 

 

Příští zasedání školské rady proběhne 1.6.2016  od 17 hodin. 

Zapsala: Soňa Štroufová 


