Zápis ze zasedání Školské rady Gymnázia Elišky Krásnohorské
ze dne 18. 10. 2021
Jednání se zúčastnili:
Nový člen školské rady, jmenovaný za zřizovatele: Mgr. Jiří G. Růžička
Členka opětovně jmenovaná za zřizovatele: Mgr. Jiřina Růžičková
Za pedagogy: PhDr. Kristýna Svobodová, Mgr. Lenka Janečková
Za zákonné zástupce a zletilé žáky: Ing.arch. Ivan Drobný, Mgr. Helena Sixtová
Ředitel školy: Mgr. Karel Bednář
Program jednání:
1) Výroční zpráva
Po prostudování Výroční zprávy členové položili panu řediteli několik dotazů.
 Mgr. Růžička vznesl dotaz ohledně fungování Rady rodičů, který mu ředitel školy
zodpověděl.
 Ředitel školy se vyjádřil k plánované stavbě auly, která by mohla být zahájena na jaře
2022. Na dotaz Ing.arch. Drobného, zda byl zredukován stavební program, odpověděl,
že výběrové řízení by mělo probíhat ve dvou fázích (aula, dvě třídy).
 Šablony: Na dotaz Mgr. Sixtové, zda škola využije čerpání tzv. šablon, ředitel
odpověděl, že škola vyčerpá šablony do února 2022.
 Mgr. Růžičkovou zajímalo, které předměty vyučují externí pedagogové.
V příloze Výroční zprávy lze najít i výsledky dotazníku Mapa školy a odkazy na výsledky
dotazníku Distanční výuka. Poté proběhlo hlasování o schválení Výroční zprávy za školní rok
2020/2021. Rada schválila Výroční zprávu všemi hlasy.
2) Úprava Školního vzdělávacího plánu (ŠVP)
Metropolitní program – škola čerpá finance k navýšení výuky cizích jazyků (dosud se jednalo o
druhý cizí jazyk - německý, francouzský), ve školním roce 2021/2022 lze využít i k navýšení
dotace prvního cizího jazyka (anglický jazyk), a to ve 2. ročníku a septimě o jednu hodinu týdně
(z loňských 3 hodin na letošní 4 hodiny).
Proběhlo hlasování o podpoře úpravy ŠVP, všichni členové souhlasí.
Změna úrovně certifikátu nahrazující profilovou část maturitní zkoušky z cizích jazyků (anglický
jazyk – z úrovně B2 na úroveň C1, německý/francouzský jazyk – z úrovně B1 na úroveň B2).

3) Informace ředitele školy
Pan ředitel informoval o dohodovacím řízení, které proběhlo na konci září a bylo pro školu
velmi příznivé. Obdržela přes 800tisíc korun na odměny, což je pro pedagogy příznivá zpráva.
Škola má dále možnost čerpat prostředky na pomůcky a vybavení (až 500tisíc korun).
Zapsala: Mgr. Lenka Janečková

