Školská rada při Gymnáziu, Praha 9, Špitálská 2
Zápis ze zasedání

Datum a čas konání: 19. 10. 2020 (13:30-14:30)
Přítomni: viz příloha
(Oldřich Brojir, Kornélia Gottmannová, RNDr. Stanislav Gottwald, Mgr. Ivana Zikmundová)
Hosté: Antonín Zajíc
Místo konání: ředitelna gymnázia
Průběh jednání:
1. Zahájení, prezence
2. Návrh programu:
- Výsledky voleb do školské rady za pedagogické pracovníky.
- Výroční zpráva školy za období 2019/20.
- Úpravy volebního řádu s ohledem na epidemiologickou situaci (Covid-19).
- Výsledky maturitních zkoušek (ředitel školy).
- Výsledky přijímacích zkoušek (ředitel školy).
- Hodnocení jarní distanční výuky a seznámení se současnou situací.
- Různé.
Program jednání byl schválen jednomyslně.
3. Zástupci zřizovatele byli oficiálně seznámeni s výsledky voleb do ŠR za pedagogické
pracovníky.
4. Ředitel školy stručně seznámil Radu s Výroční zprávou školy za období 2019/20, která byla
k předběžnému prostudování zaslána všem členům Školské rady elektronicky a schválena
pedagogy školy.
Zpráva byla schválena jednomyslně
5. V souvislosti s projednáváním Výroční zprávy byla ŠR seznámena s průběhem,
hodnocením a výsledky distanční výuky v 2. pololetí školního roku 2019/20.
6. Proběhla diskuse o volbě do ŠR v době, kdy není možná volba prezenční. Volba je detailně
rozpracována ve stávajícím Volebním řádu. Obvykle byly volby s ohledem na zajištění co
největší účasti organizovány v den třídních schůzek (zletilí studenti dopoledne, rodiče
nezletilých žáků v průběhu třídních schůzek). V současné situaci nouzového stavu
a zavírání škol je třeba volby provést distanční formou.

S.Gottwald předložil návrh úpravy Volebního řádu, který byl projednán a posléze
jednomyslně schválen. Na základě předchozí konzultace s S. Krejčím (správce IT) bude
hlasování probíhat v rámci aplikace Teams, do které mají přístup jen studenti a jejich
rodiče (přes účty žáků).
Do Volebního řádu bude zařazen pro případ nutnosti distančních voleb jednomyslně
schválený následující text:
„Ve výjimečných případech (zavření škol v důsledku epidemie apod.), kdy není možné
hlasovat prezenční formou podle bodu 7) Volebního řádu ze dne 4. 3. 2011, jsou volby za
zákonné zástupce nezletilých žáků a plnoletých studentů organizovány distančně (např.
prostřednictvím internetového hlasování), ale vždy tak, aby byla zajištěna jejich
věrohodnost a anonymita volby.“
7. Ředitel školy seznámil Radu s výsledky státní části maturitních zkoušek v porovnání
s ostatními školami v Praze a výsledky maturit v části školní.
8. Ředitel školy seznámil Radu s výsledky přijímacího řízení do primy a prvního ročníku
čtyřletého gymnázia.
9. Ředitel školy seznámil ŠR s průběhem výuky v září, hybridní výukou i nastávající distanční
výukou pro všechny třídy v současnosti. Distanční výuka probíhá (podobně jako po
uzavření školy v minulosti) prostřednictvím Microsoft Teams, online podle speciálního
minimálního rozvrhu. Dále se rozvinula diskuse o kladech a záporech distanční výuky
vůbec.
10. Další setkání Školské rady proběhne poté, co proběhnou volby do ŠR za zletilé studenty
a rodiče nezletilých žáků.
11. Zápis z jednání bude po zpracování I. Zikmundovou předložen ke schválení členům ŠR,
následovně bude zveřejněn na internetových stránkách školy.
Zápis vyhotovila: Ivana Zikmundová

Přílohy:
1) Prezenční listina
2) Potvrzení o schválení Výroční zprávy s podpisy přítomných členů

Podpis zapisovatele:

Podpis předsedy:

