
Zápis 

z jednání školské rady Gymnázia Jaroslava Seiferta 

Datum konání: 30.9.2019 

Přítomni:  

Předseda: MUDr. Aleš Lízr 

Členové:   Mgr. Šárka Miková,   Mgr. Ivana Zábranská,   Mgr. Radka Mlynárová,    
Ing. arch. Pavel Kasík 

Ředitelka školy: Ing. Arch. Pavlína Pospíšilová 

Omluveni:  

Mgr. Martin Toulec 

 Jednání zahájil a řídil předseda A.Lízr.  

Ředitelka školy P.Pospíšilová uvítala přítomné a uvedla nové členy rady jmenované 
zřizovatelem. Následně se oba noví členové stručně představili.  

Ředitelka školy informovala o prvních zkušenostech a výsledcích 1. fáze projektu 
Mluvme spolu. V rámci projektu bylo po celý měsíc září omezeno užívání mobilních telefonů 
studenty, zároveň jim ale byla rozšířena nabídka různých volnočasových aktivit vč. 
zpřístupnění hřiště o velké přestávce. Projekt bude nyní vyhodnocen i v jednotlivých třídách 
v rámci diskuze třídních profesorů a studentů. Třídní profesoři se pokusí vysvětlit žákům 
smysl tohoto opatření – zlepšit sociální kontakt a komunikaci mezi studenty i omezit 
negativní vlivy nadměrného užívání mobilů na psychiku a vývoj mozku. Školská rada 
jednomyslně uvítala realizaci projektu a doporučila jeho pokračování. Doporučila zároveň 
zvážit věkovou hranici studentů resp. ročníky, pro které bude nadále opatření závazné. 
Jednotliví členové navrhli vedení školy další úpravy pravidel projektu: prodloužení doby 
trvání i přes obědovou pauzu resp. volné hodiny, rozšíření možnosti venkovních aktivit vč. 
vlastní výuky, zařazení přednášky o vlivu elektronických zařízení na vývoj mozku 
dospívajícího člověka atd. 

Rada projednala Výroční zprávu GJS za školní rok 2018/2019, zpracovanou k datu 
31.8.2019. Zpráva po obsahové i formální stránce poskytuje věrný a nezkreslený obraz 
činnosti školy v popisovaném období. Jednotliví členové rady doporučili vedení školy dílčí 
úpravy a doplnění zprávy: sjednocení grafické úpravy s přihlédnutím ke struktuře a členění 
předlohy MŠMT, zdůraznění měřitelných výsledků a úspěchů školy, uvedení ocenění a 
úspěchů jednotlivých studentů atp. Výroční zpráva bude po navržených drobných úpravách 
schválena členy školské rady per rollam a zaslána vedením školy na MŠMT. 

Předseda rady připomněl, že bude nutné prověřit délku mandátu volených členů rady 
a v případě blížícího se konce mandátu provést při třídních schůzkách volbu novou. Zároveň 
uvedl, že v novém období se hodlá vzdát funkce předsedy rady.  

Ředitelka školy informovala přítomné o přípravách projektových dnů 31.10-1.11. 
s tématem 30. výročí tzv. Sametové revoluce. Třídní schůzky se budou konat 13.11.2019. 
V harmonogramu školního roku je ukotvena většina akcí pro školní rok 2019/20, s výjimkou 
některých centrálně stanovených termínů. Další zasedání školské rady je plánováno na 
19.11. v 17.30. 

          Zapsal: P.Kasík 


