
Školská rada při Gymnáziu, Praha 9, Špitálská 2 
 

Zápis ze zasedání 
 

 

Datum a čas konání: 19. 6. 2019  (7:30 - 8:00) 
 

Přítomni: viz příloha  

(RNDr. Stanislav Gottwald, Mgr. Ivana Lacinová, David Balla, Ing. Jiří Janák) 
 

Nepřítomni: Mgr. Ivana Zikmundová (omluvena), Oldřich Brojír 
 

Hosté: Antonín Zajíc 
 

Místo konání: ředitelna gymnázia 
 

 

Průběh jednání:  
 

1. Zahájení, prezence  

2. Návrh programu   

- Připomenutí minulého jednání (předložení zápisu). 

- Orientační seznámení s rozpočtem (ředitel školy). 

- Výsledky maturitních zkoušek – profilová část (ředitel školy). 

- Výsledky přijímacího řízení (ředitel školy). 

- Výsledky soutěží na obvodě (předseda ŠR). 

- Různé. 

Program jednání byl schválen jednomyslně  
 

3. Přítomným členům rady byl rozdán zápis z minulého jednání a stručně připomenuty 

jednotlivé body tohoto setkání. Zápis byl schválen, a bude vyvěšen na stránkách školy. 
 

4. Ředitel školy seznámil Radu se Stanoviskem k finančnímu vypořádání a roční účetní 

uzávěrce za rok  2018 (MHMP). Organizace ukončila své hospodaření v hlavní činnosti 

vyrovnaným rozpočtem a v doplňkové činnosti vykázala zisk téměř 40 000,- Kč. 
 

5. Ředitel školy seznámil Radu s plánovanými a realizovanými stavebními úpravami v budově 

školy a jejím okolí do konce kalendářního roku a rozpočtem školy (rekonstrukce bytu 

školníka, část bude sloužit jako kabinet TV, výměna podlahové krytiny v učebnách IVT 

a kabinetě jazyků, malování tříd). Výměna oken bude pravděpodobně realizována v letech 

2020-2021. 
 

6. Ředitel školy seznámil Radu s výsledky maturitních zkoušek – profilová část (2 studenti 

nesložili, a to celkem ze 3 maturitních předmětů, budou maturovat v září). U maturitních 

zkoušek 40 studentů uspělo s vyznamenáním, z toho 20 se samými jedničkami.  
 

 

7. Ředitel školy seznámil Radu s výsledky přijímacích zkoušek (na osmileté studium se 

přihlásilo 220 uchazečů, na čtyřleté 90).  

 

8. Ředitel školy dále seznámil přítomné s výsledky evaluace Mapa školy. Evaluace dopadla 

výborně, některé nedostatky byly řešeny individuálními pohovory. Výsledky budou 

zveřejněny. 



 

9.  Předseda ŠR seznámil přítomné s  výsledky vědomostních soutěží, které hodnotí DDM 

v rámci obvodu (od vyhlášení soutěže je škola hodnocena jako nejlepší na obvodě). V tomto 

školním roce byly opět hodnoceny zvlášť střední a zvlášť základní školy. 
 

10. Další setkání Školské rady proběhne v říjnu v souvislosti s Výroční zprávou 2018/19 

případně dle potřeby. 

 

Zápis vyhotovil: Stanislav Gottwald 

 

Přílohy:   

  

1) Prezenční listina          

 

 

Podpis zapisovatele:     Podpis předsedy: 


