
Zápis ze zasedání školské rady Gymnázia J. Seiferta dne 30. 11. 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 účastnili ředitelka o.p.s. Gymnázium Jaroslava Seiferta Ing. arch. Pavlína Pospíšilová a 

ředitel školy Mgr. Martin Metelka. 

Zasedání se konalo od 17:00  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 

 

1) Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání školské rady  

Bod č. 2 z minulého zápisu splněn 

Body č. 3 a 4 z minulého zápisu – viz samostatné body programu 

 

 

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

- postupně se přechází na  úpravy v učebním plánu. Plně začne platit od školního roku 2017/18 

- i nadále se bude pokračovat v nabídce mimoškolních aktivit 

- technické úpravy: v plánu je modernizace laboratoře chemie v letošním školním roce 

 

3) Hall of Fame 

Hodnoty školy jsou definovány ve školním vzdělávacím plánu, v současné době ředitel gymnázia 

společně s Mgr. Toulcem pracuje na revizi profilu absolventa. 

Osvědčily se již udělované pochvaly třídního učitele a ředitele školy, které zůstanou zachovány i do 

budoucna. 

Ředitel školy seznámil přítomné s konceptem – viz samostatná příloha 

 

4) Alumni GJS 

Ředitel zajistí: 



- poslat PF absolventům 

- Pozvání na ples: nevíme, jestli nebude vyprodán, takže ten pouze zmínit 

- Pozvánka na zahradní slavnost – bude zaslána v březnu 

- Pozvánka na Thálii a vánoční koncert – poslat na začátku školního roku 

Zatím nebudeme dělat víc, nebudeme si říkat rovnou o podporu škole. 

Názory, které zazněly 

- bylo by ideální, kdyby se našel nějaký absolvent, který by se o Alumni staral (např. Peterka, 

Balcarová), zaujalo ho to a vzal iniciativu za svou  

- na stránku školy dodat záložku „Absolventi“ a uvést výzvu „Chcete-li získávat informace, 

pošlete svou emailovou adresu“ 

- ke shromažďování kontaktů musí být souhlas a nakládáním s osobními údaji 

 

5) Zahradní slavnost 

Miková a Pospíšil (kvinta A) mají dodat harmonogram toho, jak chtějí postupovat při organizaci. 

Ředitel s nimi probere téma, program atd. Bude ostatní členy školské rady informovat o postupu 

příprav.  

6) Informace o rodičovských aktivitách  

Mgr. Miková připravuje dva na sebe navazující workshopy pro rodiče na téma Rizika dospívání a jak 

o nich s našimi dětmi komunikovat 

6. 12. 2016  - 1. část 

17. 1. 2017 – 2. Část 

V případě velkého zájmu budou vypsány nové termíny pro další skupinu zájemců.  

7) Ostatní 

a) přijímací zkoušky 2017: celostátní testy s váhou 60% (30 x 30) 

     školní psychologické testy 30% 

     pohovor 10% 

b) listopadového termínu Dne otevřených dveří se zúčastnilo na 50 zájemců 

 

Příští zasedání školské rady proběhne 12. 4. 2017 od 17 hodin. 

Navržené bodu programu: 

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

2) Hall of fame 

3) Zahradní slavnost 

4) Informace o rodičovských aktivitách 

 

Zapsala: Štroufová, Miková 


