Zápis ze schůzky se zástupci rodičů, dne 29.9.2014
Program schůzky:
1.
2.
3.
4.
5.

Informace o změnách ve školním roce 14/15
Informace o nové možnosti stravování na GTM
Důležité termíny školního roku 14/15
Výměnné pobyty
Ostatní

Přítomní: 1.A (Patáková, Mlejnecká), 1.B (Bradáčová, Nácarová omluvena), 2. (Thiel, Šedová), 3.
(Jankovec, Akslerová), 4. (Vávrová, Smolková), 5. (Thiel, Studená), 6. (Fexová, Dvořáková), 7.
(Melicharová, Rost), 8. (Hlavinková, Neradová)
Projednané body:
Zástupci rodičů a třídní učitelé byli přivítání na společné schůzce. Před zahájením jednání vystoupila
paní Matoušková a představila svůj výzkum dětí ze složených rodin, které by bylo možné realizovat i
na GTM (informace o výzkumu budou rozeslány rodičům mailem)
1. Změny ve školním roce 14/15
- Představení nové zástupkyně pro GTM: Mgr. Michaela Dvořáková
- Rodiče krátce informováni o realizovaných změnách (web, isic, automat apod – dále
rozvinuto v diskuzi v rámci jednotlivých tříd)
2. Stravování na GTM
- Jídelna ZŠ Burešova nabízí možnost závozu krabiček pro žáky v ceně do 50,- za oběd.
Nabízí celkem 40 krabiček/den. Do 10.10. nutno zjistit zájem ze strany rodičů (zajistí
zástupci rodičů a třídní učitelé)
3. Důležité termíny školního roku 14/15
- Rozdán roční plán práce (opraven na místě čas třídních schůzek na 17.30)
- Následná schůzka se zástupci rodičů stanovena na přelom pololetí (den a čas bude
upřesněn)
4. Výměnné pobyty
- Pokračují projekty výměn Höxter (kvarta) a Hamburk (sexta)
- Pokračují jednání se školou ve Frankfurtu pro nižší ročníky
5. Ostatní - podněty ze strany rodičů jednotlivých tříd
- Nejvíce podnětů vznesla třída tercie a byla diskutována následující témata:
- Vysoká fluktuace vyučujících v předchozích letech: Realizovali jsme preventivní opatření
spočívající v: zavedení funkce metodika personálního řízení, práce se začínajícími učiteli,
interní semináře, funkce uvádějícího učitele, zavedení funkce vedoucí předmětové komise
- Časté změny ve vedení školy: Nepovažuji změny ve vedení školy za časté.
- Výuka více předmětů v němčině: Chceme zůstat českou školou, nicméně hodláme
postupně zavádět více německého jazyka do výuky. Zaměříme se na rozvinutí metody
CLIL, pravděpodobně od školního roku 15/16.
- Nefunkční el.žákovská knížka: Na zprovoznění pracujeme

-

-

-

Nevyhovující přístupový systém (isic): Považujeme přístupový systém za vyhovující
Neúplný web: Web postupně doplňujeme, děkujeme za pochopení a trpělivost.
Ochrana osobních údajů – vzešel podnět v tom smyslu, že škola porušuje zákon č. 101 o
ochraně osobních údajů, když je shromažďuje a když zavedla elektronický systém na
docházku: Škola neporušuje zákon a ani nemá v tomto směru ohlašovací povinnost,
protože dle §18 zákona č. 101 je vyjmuta z oznamovací povinnosti, protože ji toto ukládá
zvláštní zákon a to konkrétně školský zákon (§28), rovněž má škola povinnost evidovat
docházku žáků do školy.
Septima: Nevhodný nábytek ve třídě ve vyšších ročnících gymnázia: Je pravda, že nám
dosud nebyly dodány objednané stoly. Situaci řešíme a věříme, že dodávka proběhne
během několika příštích dní. Moc děkujeme za toleranci a pochopení.
Kvnita by si přála stmelovací víkend: Není problém, může si stmelovací víkend
zorganizovat.
Kvarta: Studenti vnímají vstup na isic jako represi: Není to tak myšleno, jedná se o
bezpečnost ve škole a také o informaci pro rodiče, že jejich dítě v pořádku dorazilo do
školy. Myslíme si, že je rovněž vhodné o tomto s dětmi komunikovat a vysvětlit jim
důležitost jejich bezpečí.

Děkujeme za účast na schůzce a Vaše podněty. V případě dalších dotazů nás určitě
kontaktujte…
Mgr. Zuzana Svobodová
Ředitelka, o.p.s.

