
Zápis ze schůze Školské rady konané dne 27. 4. 2021 

 

1. Schůzi zahájila paní předsedkyně Mgr. H. Sixtová v 17:00 h. online přes MS Teams 

- Kontrola účasti všech členů 

- Seznámení s programem schůze 

2. Školní rozpočet 

- Slova se ujal pan ředitel Mgr. K. Bednář. Hovořil o příznivé situaci rozpočtu pro letošní 

rok, zmínil přislíbenou částku od Magistrátu hl. m. Prahy v hodnotě 100 000,- Kč na 

mimořádné výdaje spojené s Covidem19 (testy, dezinfekce, atd.). Dále řekl, že díky 

naplněnosti školy studenty si nemůžeme stěžovat na nedostatek finančních prostředků.  

- Dotaz od pana Ing. J. Svobody, PhD., adresovaný panu řediteli, týkající se částky 

+173 000,- Kč uvedené v Zápisu dohadovacího řízení rozpočtu. Pan ředitel vysvětlil, že se 

jedná o dodatečné investiční prostředky, které nebyly známy před koncem uzavření 

návrhu rozpočtu, který se vždy dělá rok dopředu. 

- V plánu je výstavba Auly, čeká se však stále na konkrétní zprávu z Magistrátu o finálním 

výsledku výběrového řízení. 

- Na základě proběhlého bezpečnostního auditu bylo škole doporučeno vystavět zábranu ve 

formě mříže mezi školním hřištěm a současným parkovištěm. 

3. Analýza výsledků dotazníkového šetření Mapa školy 

- Ing. arch. I. Drobný pochvalně hovořil o výsledcích, které ukazují souhrnné grafy 

v porovnání s ostatními školami. Z výsledků je patrná nadprůměrná pozice naší školy. 

Zmínil také kontroverzní odpovědi v některých případech dotazníku. Překvapil ho fakt, že 

z výsledků vyplynulo, že na naší škole neřešíme problémy s alkoholem a dalšími 

návykovými látkami. 

- Pan ředitel zmínil další dotazníkové šetření se zaměřením na samotnou distanční výuku. 

Jsou opět oslovováni studenti, rodiče i vyučující, aby se vyjádřili k průběhu distanční 

výuky na naší škole. Toto šetření probíhá již 14 dní a uzávěrka dotazníku je stanovena na 

30. 4. 2021. 

- Pan Ing. J. Svoboda, PhD. se podivil, že z výsledků dotazníku vyplynul nezájem rodičů 

o chování jejich dětí ve škole. Pochválil školu a vyučující za optimistické hodnocení 

výuky žáky a rodiči. Dále pak zdůraznil, že online výuka bude nadále již součástí studia, 

ať již na středních školách, tak i na VŠ. Nemůže však nahradit samotný kontakt 

s vyučujícím.  

Vyslovil nedostatek dotazníku ve smyslu nepodchycení budoucího uplatnění absolventů 

naší školy. Doporučil zavést agendu zahrnující výstupy dalšího vzdělávání absolventů 

školy, jejich úspěšnost na příslušných vysokých školách v horizontu několika let po 

odchodu ze školy. 

- Paní Mgr. J. Růžičková zmínila, že optimistické výsledky Mapy školy jsou důsledkem 

dlouhodobé a kontinuální činnosti školy, ze které je patrné úsilí, jak vedení školy, tak 

všech vyučujících. 

- Paní Mgr. H. Sixtová pochválila zjištění, že mezi zaměstnanci školy i žáky panují dobré 

vztahy. Také postřehla kontroverznost některých odpovědí. Reagovala na pana Ing. J. 

Svobodu, PhD., který hovořil o získávání zpětných vazeb od absolventů, zmínila úlohu 

kariérového poradce na škole. 

- Paní učitelky Mgr. L. Janečková s PhDr. K. Svobodovou společně reagovaly na postřeh 

pana Ing. arch. I. Drobnému týkající se absence problémů alkoholu. Souhlasně zdůraznily 

vyzrálost studentů gymnázia, respektování předem daných pravidel školy na školních 

akcích, jejich ukázněnost a inteligenci. Nutnost dobře nastaveného znění školních pravidel 

vyzdvihl i pan ředitel. 



4. Návrat k prezenční výuce 

- Paní předsedkyně položila dotaz, jakým způsobem bude škola řešit případné problémy 

studentů spojené s návratem do školy a obecně problémy vzniklé během distanční výuky. 

- Pan ředitel uvedl, že výchovná poradkyně vytvořila samostatnou skupinu na MS Teams 

pro komunikaci se žáky. Problémy se individuální řeší i se školní psycholožkou. Největší 

problém vidí s žáky 1. ročníku a primy, kteří ve škole byli pouhý měsíc a nezískali tak 

studijní návyky a nemohli se seznámit s atmosférou školy nastavenou Školním řádem. 

Bude zaveden oddychový režim, který umožní studentům optimální návrat k prezenční 

výuce. Studenti budou zpočátku ušetřeni písemných prací a zkoušení. Důraz bude kladen 

na socializaci studentů. 

5. Problematika rozdělení studentů primy do skupin 2. volitelného jazyka 

- Paní předsedkyně zmínila problém nevyváženosti jazykových skupin ve prospěch 

německého jazyka. Současný zájem studentů primy je v poměru 7 : 23 (Fj : Nj).  

- Pan ředitel hovořil o tom, že navštívil online třídní schůzky (konané dne 14. 4. 2021) 

v primě, na kterých společně s panem profesorem Chottousem (učitel Fj) a se zástupkyní 

z Francouzského institutu agitovali rodiče, aby přehodnotili volbu jazyka ve prospěch 

francouzštiny. Zmínili výhody studia spojené s Fj, např. exkurze nebo 3 měsíční stáže ve 

Francii. Na závěr řekl, že pokud nenastane přesun většího počtu žáků ze skupiny Nj do Fj 

do konce dubna, může svolat osobní schůzku rodičů žáků primy na červen.  

Dále uvedl návrh, jak předejít do budoucna tomuto problému. Díky velikému zájmu 

uchazečů o osmileté i čtyřleté studium budou bráni na odvolání studenti pouze do skupiny 

Fj. 

- Paní Mgr. J. Růžičková položila dotaz, zda by nestálo za to zvážit možné rozdělení 23 

studentů primy ve skupině Nj na 2 dílčí skupiny. Pan ředitel na to reagoval, že tato 

možnost 3 jazykových skupin v 1 třídě není přijatelná z organizačních důvodů.  

- Problém nevyváženosti skupin rozebírala dále paní profesorka Mgr. L. Janečková, která je 

na škole koordinátorkou v předmětu anglický jazyk. Zmínila tento dlouhodobý problém, 

se kterým se potýkají, jak učitelé, tak žáci, kteří jsou nespokojeni s více naplněnou 

skupinou Nj a nevyrovnaností jazykové úrovně v dané velké skupině. O těchto případech 

vedení školy ví, ale nepovažuje rozdíl 3 – 8 žáků ve skupině za zásadní, když žáci, resp. 

rodiče trvají na své volbě cizího jazyka. 

6. Přijímací zkoušky od 3. 5. - 6. 5. 2021 

- V tomto období mají studenti gymnázia ředitelské volno. 

- Otázka pana Ing. J. Svobody, PhD.: „Kdy bude škola mít definitivně uzavřeno přijímací 

řízení?“ 

- Výsledky budou zveřejněny 19. 5. 2021, v červnu se bude konat náhradní termín 

přijímacích zkoušek. Proces odvolání řídí Magistrát hl. m. Prahy, proto je to tak 

zdlouhavé. Finální seznam přijatých studentů bude znám pravděpodobně v průběhu 

července. 

7. Maturitní ples 

- Letos neproběhne, ale v příštím školním roce se počítá s účastí současných prvních 

ročníků a primy na slavnostní imatrikulaci. 

 

 

 

 

Zápis vypracovala: PhDr. Kristýna Svobodová 

 


