
Zápis ze zasedání školské rady Gymnázia J. Seiferta dne  1.6.2016 

 

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 host se účastnil ředitel školy Mgr. Martin Metelka. 

Zasedání se konalo od 17:00  hodin 

             

Program: 

1) Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání školské rady (ŠR) 

2) Výsledky průzkumu mezi rodiči a žáky GJS 

3) Informace o výsledcích přijímacího řízení 

4) Hall of Fame 

5) Plány/ výhledy školy a školních aktivit na šk.rok 2016/17 

6) Informace o rodičovských aktivitách  

7) Ostatní 

 

1) Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání školské rady  

Alumni GJS 

Ředitel školy bude na příštím zasedání ŠR informovat o pokroku v této oblasti. Koncept Alumni by 

měl více využít potenciál školy ve směru k absolventům 

         Z: Mgr. Martin Metelka 

T: příští zasedání ŠR 

 

2) Výsledky průzkumu mezi rodiči a žáky GJS  

Ředitel gymnázia seznámil ŠR s výsledky průzkumu mezi rodiči a studenty. Návratnost rodičovských 

dotazníků byla 42%. Výsledky rodičovské části budou součástí informačního mailu Mgr. Metelky 

rodičům. 

Prezentace v režimu „Důvěrné“. 

3) Informace o výsledcích přijímacího řízení 

Ředitel školy informoval o výsledcích přijímacích zkoušek. Do primy ve školním roce 2016/17 je 

přijato 24 studentů, což je 22 % přihlášených. Celkový počet přihlášených studentů byl nejvyšší 

v historii gymnázia. 

4) Hall of Fame 

ŠR diskutovala dosavadní návrhy. Cílem ředitele školy je představit tento koncept od školního roku 

2016/17 v zamýšlených kategoriích nejlepší student (akademické výsledky), ocenění za přístup ke 

studiu, ocenění za reprezentaci školy, uznání za přístup k budování školní komunity. Členové ŠR 



zašlou své případné návrhy tohoto konceptu, vč. načasování a příležitosti (maturitní ples, předávání 

maturitních vysvědčení, zahradní slavnost apod.)  Mgr. Metelkovi, který připraví na příští zasedání ŠR 

koncept k dalšímu projednání. 

Z: Mgr. Martin Metelka 

T: příští zasedání ŠR 

 

5) Plány/ výhledy školy a školních aktivit na šk. rok 2016/17 

Mgr. Metelka informoval o záměrech úprav učebního plánu školy a o personálních změnách pro 

školní rok 2016/17.  

6) Informace o rodičovských aktivitách  

V červnu se bude konat pro velký zájem ještě jeden rodičovský workshop vedený Mgr. Míkovou. 

Dr.Lízr urgoval zveřejnění záložky GJS fórum na www stránkách školy. 

         Z: Mgr. Martin Metelka 

T: ihned 

 

 

 

Příští zasedání školské rady proběhne 14. 9. 2016 od 17 hodin. 

Program: 

1) Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání školské rady (ŠR) 

2) Plány/ výhledy školy a školních aktivit na šk. rok 2016/17 

3) Hall of Fame 

4) Alumni GJS 

5) Informace o rodičovských aktivitách  

6) Ostatní 

 

Zapsala: Soňa Štroufová 


