
                                      Zápis ze zasedání Školské rady dne 23.10.2013  
 
 
Přítomni členové – M. Červinka, N. Chamrádová, PaedDr. J Jech, Mgr. O. Pásková,  
                                 Ing. P. Sladkovský  
 
Omluven - Mgr. A.Kubišta 
 
 Hosté - PhDr. I. Nefe, CSc, Mgr.P.Šupejová, Mgr. H. Miler 
 
 
Program: 1.Schválení Výroční zprávy Gymnázia Karla Sladkovského 
         
                2. Různé  
 
 1a) Přijímací řízení - Mgr.P.Šupejová   
 Podařilo se naplnit dvě třídy osmiletého a jednu třídu čtyřletého gymnázia.Problémem do příštích let 
je skutečnost, že navzdory  proklamovanému útlumu osmiletých gymnázií vzniklo v našem regionu 
další osmileté gymnázium, jedná se o Gymnázium Sázavská.  
 
1b) Maturity - Mgr.H.Miler  
Škola se umístila v první třetině gymnázií, matematiku si však u státní maturity zvolilo pouze 30% 
studentů, což je méně mež celostátní průměr. Školská rada pověřila  členy ŠR z řad studentů, aby 
provedli průzkum u žáků oktáv a septim, jaké si zvolí předměty u státní mat. zkoušky a co je 
příčinou jejich volby.Vedení školy posílilo matematiku o další seminář z matematiky od září tohoto 
šk.roku a v rámci dělené hodiny doporučilo po konzultaci s vedoucí kabinetu matematiky rozdělit 
studenty podle úrovně znalostí.  
 
1c) Celoplošné srovnávácí zkoušky žáků 9.tř.ZŠ a odpovídajících tříd víceletých gymnázií- ředitel 
školy PhDr. I. Nefe, CSc  
 V českém jazyce a angličtině škola splnila úroveň očekávanou od žáků víceletých gymnázií.V 
matematice byly výsledky slabší. Předmětová komise matematiky vypracovala opatření, jak úroveň  
žáků v daném předmětu zvýšit.  
 
1d) Umístění školy v Poháru Hartiga - Mgr.P.Šupejová  
Přestože škola jednoznačně vítězí ve vědomostních soutěžích na úrovni 2.stupně ZŠ, celkového 
vítězství nemůže dosáhnout, protože jí schází body za žáky 1. stupně. Na tento handicap již několik 
let upozorňujeme a žádáme objektivnější nastavení pravidel.  
 
1e) Materiální zabezpečení školy - ředitel  školy PhDr. I. Nefe, CSc  
Ředitel školy reagoval na opatření hygieny, která upozorňovala na nedostatečné odvětrávání 
zplodin ze školní kuchyně.Vypsal výběrové řízení za účasti magistrátu, které trvalo 5 měsíců. 
Magistrát však po jeho skončení neuvolnil požadované finanční prostředky. Mezitím došlo k poruše 
konvektomatu, který slouží k ohřevu stravy. Škola zajistila provizorní opravu, ale přístroj je nadále 
v havarijním stavu, což konstatoval i odbor investic. Magistrát opět na upozornění ředitele školy 
nereagoval. Přitom zákon škole ukládá zajistit stravování žáků nižšího stupně gymnázia. Při jednání 
s vedoucí odboru školství ředitel školy opět rekapituloval desetileté snažení o vybudování nové 
školní kuchyně a uvedl všechny kroky, které škola v tomto směru zatím bezvýsledně podnikla.  
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1f) Výsledky inspekcí - předseda Školské rady  PaedDr. J Jech  
Předseda Školské rady se pozastavil nad výrokem MHMP, který není povinen škole oznámit 
písemně výsledek  šetření, pokud dopadl kladně. Na rozdíl od inspekce MŠMT, která kladný 
výsledek šetření škole zaslala.  
 
 
1g) Členové školské rady dali podnět vedení školy  pro šk. r. 2013/2014 ke změně koncepce 
výroční zprávy z hlediska její objemnosti a zároveň požádali pro příští šk. rok o podrobnější 
zpracování profilové části MZ, která napoví, jakým směrem se studenti orientují a v jaké poměru je 
zájem o společenskovědní a přírodovědní obory.  
 
2) Školská rada se zabývala problematikou bezpečnosti  nejbližšího okolí školy, konstatovala 
situaci jako neuspokojivou a zásahy městské policie jako nedostatečné.Doporučila řediteli školy 
podat žádost na Policii ČR- oddělení pro Prahu 3, aby se situací začala také zabývat a pomohla ji 
řešit.Ing. P. Sladkovký navrhl, že bude navíc iniciovat schůzku vedení školy s protidrogovým 
týmem na Praze 3.  
 
 
Závěrečné usnesení: 1) Výroční zpráva školy byla schválena všemi přítomnými členy školské rady  
                                     bez výhrad.  
 
                                 2) Školská rada ukládá zástupci zřizovatele Mgr.A.Kubištovi ve spolupráci  
s ředitelem školy iniciovat řešení havarijní situace ve školní jídelně gymnázia.   
 
 
 
 
 
 
V Praze 30.10.2013                                   předseda ŠR  PaedDr. J Jech  
  
                                                                  zapsala O.Pásková 
 
 
 
 
  


