Zápis ze zasedání Školské rady dne 17. 5. 2013

Přítomni členové – M. Červinka, N. Chamrádová, PaedDr. J Jech, Mgr. A. Kubišta,
Mgr. O. Pásková, Ing. P. Sladkovský
hosté - PhDr. I. Nefe CSc, Mgr.P.Šupejová, Mgr. H. Miler

Program: 1. Volba předsedy, místopředsedy a zapisovatele nově zvolené Školské rady.
2. Jednací řád – PaedDr. J. Jech předložil návrh na doplnění jednacího řádu.
3. Změna ŠVP – Mgr. P.Šupejová
4. Výsledky státních maturitních zkoušek šk.r. 2011/2012 – Mgr. H. Miler
5. Výsledky přijímacích zkoušek 2013 - Mgr. P. Šupejová
6.Výsledky kontrol ve šk.r. 2012/2013 – PhDr. I.Nefe Csc- ředitel školy

1) Členové Školské rady ( dále ŠR ) zvolili v tajné volbě:
předsedu ŠR PaedDr. J. Jecha ( 6 hlasů )
místopředsedu ŠR Mgr. A.Kubištu ( 6 hlasů )
zapisovatele ŠR Mgr. O.Páskovou ( 6 hlasů )
2) Doplnění jednacího řádu – čl.5 bod 1.“ Jediným oficiálním výstupem ŠR je
schválený zápis ( viz čl.7) .“ Tento návrh byl jednomyslně přijat.
3) Změna hodinových dotací ve Školním vzdělávacím plánu ( ŠVP ).Od sekundy je
škola povinna nabídnout žákům druhý cizí jazyk. Dvouhodinová dotace tohoto
jazyka bude na úkor jedné hodiny angličtiny a jedné hodiny průřezového předmětu
člověk a společnost- člověk a technika. Dále bude posílena v oktávě a 4.roč.
matematika o jednu vyuč. hodinu na úkor společenských věd ( po úpravě
dvouhodinová dotace SV ).Tento návrh reagoval na státní maturitní zkoušky
z matematiky. Návrh na úpravu ŠVP byl opět členy ŠR jednomyslně přijat.
4) Přepočítané výsledky stát. mat. zk. 2012 CERMATEM. Žáci našeho gymnázia
konali vyšší úroveň MZ a škola se umístila v první čtvrtině pražských gymnázií.
Čeština 6. místo, angličtina 12. místo a matematika 17.místo.
5) Na základě výsledků prvního kola přijímacích zkoušek otevře gymnázium dvě
třídy osmiletého studia.
Protože se nepodařilo v prvním kole přijímacího řízení naplnit čtyřleté studium,
konalo se 17.5.2013 druhé kolo přijímacích zkoušek.
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6) Ředitel školy seznámil členy ŠR s výsledky šetření, ke kterým přistoupil MHMPodbor školství a ministerstvo školství. Kontrolní šetření proběhla z důvodu opakovaných
stížností a konstatovala, že stížnosti jsou nedůvodné.

Usnesení : Školská rada schválila doplnění jednacího řádu ŠR a schválila změny
hodinových dotací v ŠVP. Školská rada se seznámila s výsledky kontrol, bere na vědomí,
že stížnosti byly shledány jako nedůvodné a vyjadřuje plnou podporu vedení
ve snaze očistit dobré jméno školy.

V Praze 17.5.2013
zapsala O.Pásková
předseda ŠR PaedDr J.Jech

