
Zápis ze zasedání Školské rady dne 17. 10. 2022 

Přítomni: Mgr. Jiřina Růžičková, PhDr. Kristýna Svobodová, Mgr. Lenka Janečková,  
Ing. arch. Ivan Drobný, Mgr. Helena Sixtová, Mgr. Karel Bednář 
Omluven: Mgr. Jiří G. Růžička 
 

Program: 

1) Výroční zpráva 

Nejprve se rada zabývala úpravami Výroční zprávy, je potřeba doplnit informace o Klubu mladého 

diváka a o Sportovním dnu. 

Výroční zpráva byla po drobných opravách schválena jednomyslně (5 členů ze 6 bylo pro). 

2) Informace o chodu školy na základě dotazů členů rady 

 

 Jak obstáli ukrajinští studenti na konci školního roku? 

Z 15 přijatých ukrajinských studentů na jaře dnes ve škole studuje pouze 5, někteří odjeli zpět do 

vlasti a někteří nebyli studijně úspěšní. 

V tomto školním roce navštěvuje třídu 1.A  9 ukrajinských studentů, z celkového počtu 30. 

 Jak proběhly v létě opravy přípravny učebny fyziky a kabinetu matematiky a fyziky? 

Zájemce pan ředitel po jednání provedl upravenými prostory školy. 

 O pronajatých prostorech (tělocvičny), zvedly se ceny nájmů 

 V jaké fázi se nachází připravovaná stavba auly?  

Do konce října by stavba měla být schválena. 

 Proč se dotace pro digitální potřeby školy (hlavně notebooky pro studenty) částečně vracely? 

Nebylo tolik studentů, kteří by podmínky podpory splnili a podporu potřebovali. 

 

3) Diskuse a další informace 

 

 Pan ředitel seznámil členy s opatřeními ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze, tj. 

možnost podání žádosti o prominutí úplaty (stravné) a o příspěvek z tzv. fondu solidarity – možnosti 

příspěvků pro studenty ve finanční nouzi, které má škola možnost vyplácet až do června 2023. Škola 

zatím obdržela od magistrátu částku 100 320 Kč. 

 Rada rodičů v minulém školním roce přispívala hlavně ukrajinským studentům na stravování. 

 V tomto školním roce poskytlo MŠMT o třetinu méně prostředků na ONIV, tj. např. na provoz a 

učební pomůcky, ale také na nemocenskou a izolaci. Chybějící zdroje budou převedeny 

z investičního fondu.  

 Pan ředitel dále zmiňoval problém s dlouhodobou absencí výchovné poradkyně paní Ilony Blažkové 

a souběžnou absencí školní psycholožky. Problém se snaží vyřešit spoluprací s psychologem – 

panem Jiřím Šlédrem, (na půl úvazku), minimálně do konce kalendářního roku. Některé 

kompetence výchovné poradkyně převezme po uzdravení školní psycholožka, paní Klára Pflegerová.  

 Dalším problémem, vyskytujícím se obecně na gymnáziích, jsou psychické potíže studentů, včetně 

sebepoškozování a sebevražedného jednání. Učitelé a obzvláště třídní učitelé by měli věnovat 

pozornost změnám chování studentů.  

 Členové rady oceňují práci vedení školy, zvláště v době komplikované covidem a navyšováním cen. 

 

                                                                                                             

 Zapsala: Lenka Janečková 


