
Zápis ze zasedání školské rady Gymnázia J. Seiferta dne 14. 9. 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) Výroční zpráva školy 

3) Hall of Fame 

4) Alumni GJS 

5) Informace o rodičovských aktivitách  

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

7) Ostatní 

 

1) Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání školské rady  

Bod č. 6 z minulého zápisu splněn 

Body č. 1 a 4 z minulého zápisu – viz samostatné body programu 

 

 

2) Výroční zpráva GJS  

Výroční zprávu připravuje Ing. Holas.  

a) Ředitel školy slíbil její zaslání v elektronické verzi všem členům ŠR.  

Z: Mgr. Martin Metelka 

T: 30. 9. 2016 

b) Všichni členové ŠR zašlou své připomínky zpět elektronicky a bude se postupovat dle čl. 4 (9) 

Jednacího řádu školské rady. 

Z: ŠR 

T: 7. 10. 2016 

 

ŠR bere na vědomí, že výroční zpráva školy plní povinnost vůči zákonným požadavkům MŠMT ČR a 

neslouží i jako propagační materiál školy. 

Od příštího školního roku ŠR doporučuje změnit formát výroční zprávy tak, aby mohla být využívána 

i pro další propagaci školy. 

 



3) Hall of Fame 

Ředitel školy připraví s Dr. Holasovou koncept k dalšímu projednání  

Z: Mgr. Martin Metelka 

T: 30. 11. 2016 

ŠR navrhuje, aby byly navrhované ceny v souladu s hodnotami školy, nicméně klade dotaz, kde jsou 

tyto hodnoty deklarovány.  

 

4) Alumni 

Ředitel školy informoval, že kontakty na absolventy gymnázia shromažďuje Dr. Holasová a přislíbil, 

že se ujme dalšího kontaktu s absolventy (rozeslání PF s pozvánku na maturitní ples školy 2017). 

Zároveň ředitel školy připraví návrh a konkrétní kroky na školní rok 2016/17.  

Dr. Lízr přislíbil pomoc s návrhem konceptu. 

Z: Mgr. Martin Metelka 

T: příští zasedání ŠR 

 

5) Informace o rodičovských aktivitách  

Do konce 1. Pololetí proběhne alespoň 1 workshop pro rodiče, který bude pořádat Mgr. Miková. 

V letošním šk. roce zahajuje činnost Debatní klub pro studenty, který pro školu zajistila MUDr. 

Lízrová. Ukázková hodina proběhne 15. 9.  

Zahradní slavnost: ŠR podporuje její pokračování a nabízí řediteli školy organizační pomoc a podporu 

rodičů. Předběžně je rezervován termín 22. 6. 2017 

 

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

Školní klub Spektrum v letošním roce nabídne studentům 24 různých programů. Informace a nabídka 

budou zveřejněny na www školy a budou i rozeslány pravidelným emailingem ředitele školy rodičům. 

 

V příštím roce nastane díky ministerské vyhlášce změna v přijímacím řízení, kdy stávající školní testy 

a ústní pohovory budou doplněny i povinnou částí z českého jazyka a matematiky. 

 

7) Ostatní 

a) Dotaz zástupců rodičů ohledně tvorby rozvrhu zodpověděl ředitel školy společně s Mgr. 

Zábranskou o základních požadavcích, pravidlech a omezeních při sestavování rozvrhů. 

Bohužel při nabídce 3 volitelných cizích jazyků (2. cizí jazyk) a kapacitě tělocvičny a jídelny 

nelze krátit vyučování tak, aby se v maximální možné míře snížil počet odpolední výuky. Pro 

tento školní rok se již nepředpokládá další úprava rozvrhů, jak jsou vyvěšeny. 

b) Počet studentů ve třídách: Kapacita školy je 240 studentů a 10 tříd. Počet studentů je 

doplňován tak, aby byla co nejvíce naplněna kapacita 240 studentů a počet studentů 

v jednotlivých třídách byl ideálně 24, max 26 žáků (prima, tercie). 

c) Ředitel školy informoval o odchodech studentů, zejména ve vyšších ročnících, které se udály 

na konci minulého školního roku a na konci prázdnin. 



 

Příští zasedání školské rady proběhne 30.11. 2016 od 17 hodin. 

 

Program: 

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

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

3) Hall of Fame 

4) Alumni GJS 

5) Zahradní slavnost 

6) Informace o rodičovských aktivitách  

7) Ostatní 

 

Zapsala: Soňa Štroufová 


