Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Školská rada

Zápis ze zasedání školské rady
21. 6. 2018 16.00
Přítomní členové
• V. Jára, A. Kočina, J. Pauer, J. Pavlík, J. Tuzar, Z. Hamhalterová (ředitelka školy)
• školská rada je usnášeníschopná
Uvítání a program
• ředitelka školy přivítala členy rady na zasedání
• předseda školské rady představil program zasedání
◦ změny Školního řádu
◦ změny Školního vzdělávacího plánu (dále ŠVP)
◦ harmonogram školního roku 2018/2019
◦ záměry budoucího rozvoje školy
◦ další podněty k řešení
Projednání školního řádu
• ředitelka školy představila změny školního řádu, které již projednala pedagogická rada
◦ po odeslání dokumentu došlo k několika připomínkám ze strany pedagogů a pověřence
pro GDPR, které budou projednány
◦ v kapitole Podmínky studia, oddíl I. odst. 2 bude do věty „Žák je povinen se na výuku
připravovat, …“ za slovo „připravovat,“ doplněn text: „zpracovávat domácí úkoly,“
◦ v kapitole Práva žáků školy a zákonných zástupců nezletilých žáků, odst. 15 bude věta
„Souhlas může kdykoliv odvolat.“ zaměněna za větu: „Zákonný zástupce nezletilého žáka
(zletilý žák) může kdykoliv odvolat.“
• pozměňovací návrh J. Tuzara a V. Járy
◦ v kapitole Provoz školy, odst. 8 bude do první věty za slovo „školy“ doplněn text: „v době
provozu školy,“
• další směrnice (provozní řád pro pracoviště 3D tisku) se budou projednávat před začátkem
školního roku
• hlasování o novém znění školního řádu: 5 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdrželo
• školská rada schvaluje školní řád dle předloženého znění a ve znění výše uvedených
pozměňovacích návrhů
• nové znění školního řádu je přílohou tohoto zápisu
Projednání změn ŠVP
• ředitelka školy předložila radě upravený ŠVP v předmětu Aplikační software (vzdělávací
oblast Informatika a informační technologie, vzdělávací obor Programování)
◦ je třeba inovovat výuku, aby nezaostávala za běžnou praxí
◦ některé úpravy dávají dokument do souladu s ostatními částmi ŠVP
• školská rada bere na vědomí provedené změny v ŠVP v předmětu Aplikační software
• ředitelka školy předložila radě dokument Charakteristika školy, který je součástí ŠVP
◦ v části Spolupráce s rodiči a jinými subjekty bude upraveno datum ustanovení školské
rady z uvedeného „5. ledna 2018“ na „8. února 2018“
• školská rada bere na vědomí provedené změny v ŠVP v části Charakteristika školy
Projednání harmonogramu školního roku 2018/2019
• ředitelka školy předložila radě pracovní verzi harmonogramu příštího školního roku
◦ z důvodu dočerpání dovolené pedagogických pracovníků za kalendářní rok 2018 je na
dny 3. a 4. ledna 2019 plánováno pro žáky ředitelské volno
• školská rada bere na vědomí pracovní verzi harmonogramu školního roku 2018/2019
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Projednání záměrů budoucího rozvoje školy
• ředitelka školy seznámila školskou radu s úspěchy žáků a školy a s plány akcí, rekonstrukcí
a zabezpečením chodu školy v příštím školním roce
◦ úspěchy žáků v soutěži SOČ (Středoškolská odborná činnost)
◦ úspěch žáků ve zkoušce Matematika+, za které bylo škole uděleno čestné uznání Senátu
◦ oslavy šedesátého výročí založení školy
◦ projekty opláštění budovy a rekonstrukce pracoviště 3D tisku, na které má škola již
schváleny rozpočtové prostředky
◦ plán rekonstrukce učebny biologie (včetně grantu na vybavení)
◦ plán odhlučnění učebny hudební výchovy a vybavení učebny M2
◦ stáže v partnerské škole ve Vídni, na Maltě a v Almere
◦ zabezpečení chodu školy: dva noví američtí lektoři, nový učitel tělesné výchovy, návrat
pracovnic z rodičovské dovolené, problém s nedostatkem pracovníků školní jídelny
• školská rada bere na vědomí záměry budoucího rozvoje školy přednesené ředitelkou školy
Projednání dalších podnětů
• předseda rady neobdržel žádné podněty k projednání
• ostatní členové školské rady nemají žádné další podněty
Termín příštího jednání
• ředitelka školy navrhuje (vzhledem k potřebám školy a povinnostem školské rady) termín
18. října 2018 v 16.00
◦ členové rady s navrhovaným termínem souhlasí
Zapsal
V. Jára, 21. června 2018
Schválil
J. Pavlík, 21. června 2018
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