Zápis ze zasedání školské rady Gymnázia J. Seiferta dne 13. 11. 2017

Zasedání se zúčastnilo 6 členů rady – Dr. Jiří Berger, Dr. Martin Kryl, Dr. Aleš Lízr, Mgr. Šárka
Miková, Mgr. Martin Toulec, Mgr. Ivana Zábranská
Ředitel školy Mgr. Martin Metelka se z jednání omluvil.
Zasedání se konalo od 17:00 hodin

Program:
1)
2)
3)
4)
5)

1)

Alumni GJS
Hall of Fame
Funkční období školské rady, volba předsedy ŠR
Informace o rodičovských aktivitách
Ostatní, požadavky školy na školskou radu

Alumni GJS

Existuje mailing list absolventů (cca 90 %), kteří jsou průběžně zváni na školní akce.
„Vlastníkem“ je škola, ideálně by „vlastníky“ měli být samotní absolventi. Pan Kryl a pan Lízr pošlou
ukázky akcí, které pořádají jiné školy.
Z: Kryl, Lízr
T: ihned
Pozn.: zasláno
Na příštím zasedání ŠR bychom rádi znali další postup školy v této věci.
Z: MM
T: dle termínu školské rady

2) Hall of Fame
ŠR se shodla pokračovat v zaměření cen pro další roky takto:
a) Cena ředitele školy nebo pedagogického sboru – za studijní výsledky
- za školní rok 2016/17 byla udělena dvěma studentkám.
- Prosíme dodat ŠR parametry ceny dle následující specifikace:
 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
Z: MM
T: ihned

Pozn: zasláno
b) Cena správní rady – za reprezentaci školy
- Prosíme pana ředitele, aby se správní radou dohodl vytvoření parametry, která pak dá správní
rada k dispozici Školské radě
Z: MM
T: ihned
c) Cena školské rady – za budování komunity školy
ŠR projednala parametry ceny dle výše uvedené specifikace, dopracují p. Kryl a p. Lízr, zašlou
ostatním členům ŠR k připomínkám, na příští ŠR definitivně uzavřeme.
Z: Kryl, Lízr
T: 20. 11. 2017
Pozn: návrh dokončen
3) Funkční období školské rady
Pan Kryl informoval členy ŠR o délce funkčního období člena ŠR – jedná se o tři roky od okamžiku
jmenování nebo zvolení.
Pan Kryl a pan Berger, jmenováni za zřizovatele dne 30. 5. 2017
Pan Toulec a paní Zábranská, zvoleni jako zástupci pedagogického sboru dne 19. 4. 2017.
Paní Miková a pan Lízr, zvoleni jako zástupci rodičů dne 19.4. 2017 na třídních schůzkách
Na jednání ŠR byl jednomyslně zvolen předsedou školské rady pan Lízr.
4) Informace o rodičovských aktivitách
Paní Miková informovala o 2 plánovaných workshopech pro rodiče (leden – Rizika dospívání a jak o
nich s dětmi komunikovat, duben / květen – Motivace studentů a učební styly).
Dále nabídla učitelům školy i samostatný workshop na téma Rizika dospívání pro pedagogy a
zaměstnance školy.
Pan Lízr informoval o záměru uskutečnit během školního roku dvě setkání s inspirativními osobnosti,
domluví termín. Prosí o podporu vedení školy ohledně účasti i mladších studentů na těchto setkáních.
Pan Berger nabízí opakování přednášky pro studenty o bezpečnosti, kyberšikaně atd.
5) Ostatní
Na dotaz pana Lízra, co by škola potřebovala od ŠR, vznesl podnět pan profesora Toulec: diskutovali
jsme o měnící se motivaci studentů ke studiu v poslední letech, zda mohou zástupci rodičů ve ŠR být
v tomto škole nějak nápomoci. Paní Miková zmínila rozmanitost učebních stylů dle typu osobnosti
žáků a také dopady reorganizace mozku v období dospívání na motivaci studentů – na tato témata již
organizovala a bude znovu organizovat workshopy pro rodiče, kde se snaží rodiče v tomto ohledu
edukovat.

Termín příštího zasedání školské rady je stanoven na pondělí 5. února 2018 od 17 hodin.
Navržené bodu programu:
1) Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání školské rady (ŠR)
a. Hall of Fame - schválení statutu Ceny ŠR, informace ředitele školy o ceně ředitele
školy a o ceně správní rady (status), ujednání o postupu udělování cen v tomto
školním roce
b. Alumni GJS - informace ředitele školy o stavu a dalším rozvoji této iniciativy
2) Profil absolventa - informace ředitele školy
3) Aktivity školy do konce školního roku 2017/2018, novinky, podpora ŠR
4) Rodičovské aktivity
5) Ukončení, termín dalšího zasedání

Zapsala: Šárka Miková

