Zápis ze zasedání školské rady Gymnázia J. Seiferta dne 12. 4. 2017

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) Alumni GJS - kontakts absolventy, záložka na stránce školy
revize profilu absolventa
3) Přijímací řízení do prim
4) Aktualizace ŠVP z roku 2009 – přijímací řízení, profil absolventa, integrovaný
předmět společensko-vědní
5) Hall of Fame
6) Zahradní slavnost
7) Informace o rodičovských aktivitách
8) Ostatní, požadavky vedení školy na školskou radu
1) Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání školské rady
Body č. 3 – 5 z minulého zápisu – viz samostatné body tohoto programu

2)

Alumni GJS

Podařilo se shromáždit cca 90 % kontaktů na bývalé absolventy.
Úkoly z minulého zasedání k tomuto bodu splněny kromě zaslání pozvánky na zahradní slavnost. Ta
bude zaslána i absolventům v dostatečném předstihu.
Na aktualizaci profilu absolventa se stále pracuje s výhledem dokončení ve šk. roce 2017 /18.
Záložka na www školy dosud nevznikla.
Zaslat ŠR koncept Alumni, který bude přílohou tohoto zápisu.
Z: MM
T: ihned
3) Přijímací řízení do prim
Ředitel školy informoval ŠR:

84 přihlášených
24 přijímaných
u cca 50 přihlášek je GJS na 1. místě

4) Aktualizace ŠVP z roku 2009 – přijímací řízení, profil absolventa, integrovaný předmět
společensko-vědní
V aktualizovaném ŠVP jsou zahrnuty změny související s úpravou učebního plánu a požadavky ze
školského zákona.
Ve dnech 9. – 14. 3. proběhla ve škole hloubková školní inspekce, která současně posuzuje i ŠVP.
Doručení inspekční zprávy očekává škola v nejbližších dnes. Ve škálování celkového výsledku
inspekce „standard – nadstandard – nevyhovuje standardu“ očekává ředitel školy „standard“.
5) Hall of Fame
Ředitel školy zašle ŠR koncept Hall of Fame dle minulého zápisu. ŠR se shodla na doporučení
udělovat 3 ceny:
cena ředitele školy nebo pedagogického sboru
cena školské rady
cena správní rady
Ředitel školy bude informovat pedagogický sbor, žáky a rodiče o tomto konceptu a o tom, že
vyhlášení prvních cen za školní rok 2016/ 17 proběhne na zahradní slavnosti v červnu.
Z: MM
T: ihned
Školská rada navrhuje, aby každá skupina, která uděluje cenu, zpracovala parametry za příslušnou
skupinu, tj:
- okruh osob, ze kterých bude vybrán laureát ceny
- za co bude cena udělena (dle skupinou definovaných kritérií)
- kdo navrhuje nominace
- kdo rozhoduje o udělení ceny
Školská rada definuje parametry ceny školské rady
Z: všichni členové ŠR
T: 19. 4.
Informaci o návrhu školské rady pedagogickému sboru a správní radě předá ředitel školy.
Z: MM
T: ihned
6) Zahradní slavnost
Termín konání 22. 6. 2017 bude oznámen na rodičovských schůzkách a ve školním kalendáři na www.
Na programu a organizaci spolupracuje ředitel školy se studentskou radou. Pozvánky budou
zveřejněny na www a FB školy, budou rozeslány i absolventům a budoucím primánům i jejich
rodičům.
7) Informace o rodičovských aktivitách
Mgr. Miková informovala o 2 uskutečněných workshopech pro rodiče. Do konce školního roku bude
vypsán ještě další termín. Dále nabídla řediteli školy i samostatný workshop pro pedagogy a
zaměstnance školy.

8) Ostatní
Ing. Štroufová se vzdává své funkce ke dni 30. 6. 2017 a písemné prohlášení doručí dle příslušného
znění Školského zákona k rukám předsedy ŠR.
Termín příštího zasedání školské rady bude určen začátkem září 2017.
Navržené bodu programu:
1) Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání školské rady (ŠR)
2) Plány/ výhledy školy a školních aktivit na šk. rok 2017/ 18
3) Alumni, profil absolventa
4) Zpráva školské inspekce
5) Výroční zpráva GJS
6) Informace o rodičovských aktivitách

Zapsala: Soňa Štroufová

