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Zápis ze schůzky se zástupci rodičů konané dne 24.1.2020 

Program schůzky:  

● Informace týkající se druhého pololetí 19/20  

● Výhled na školní rok 20/21 

● Vize školy  

● Podněty ze strany rodičů a „ostatní“ 

 

Přítomni: ředitelka školy Z. Svobodová a dále za jednotlivé třídy: 1. (Plátek, Neureiterová) 2.              

(Zachová, Jelínková) 3. (Witowská, Vopařilová) 4. (Machová,Lukavská) 5. (Slabá, Smolková), 6.A           

(Skala- omluven, Glogrová), 6.B (Křístková, Šédová - omluvena), 7. (Skala - omluven, Dvořáková), 8.              

(Jankovec, Neradová) 

Projednané body:  

Zástupci rodičů a třídní učitelé byli přivítáni na společné schůzce. Z. Svobodová v úvodu přivítala              

všechny v novém roce a seznámila je s programem schůzky.  

1. Informace týkající se druhého pololetí 19/20 
- Veškeré informace jsou webových stránkách školy, dotazy a připomínky k termínům          

druhého pololetí vzneseny nebyly. Z. Svobodová informovala o personálních změnách a změně            

vyučujícího KPZ (kvarta).  

- Kvinta absolvuje projektový den s gymnáziem z Tallinu a uvidíme, zda se rozvine hlubší            

spolupráce nebo se bude jednat o jednorázovou akci 

- Zpětná vazba od studentů ještě běží – návratnost je malá 

- Na projektový týden vybíráme 200,-/ dítě na program úterý-čtvrtek, nejedná se o děti, které              

se zúčastní výměnných pobytů. Vybírání bylo projednáno na schůzce již v říjnu, námitky nebyly             

vzneseny.  

 

2. Výhled na školní rok 20/21 
- Celková kapacita školy byla navýšena o 5 žáků, což umožní otevřít primu standardní             

velikosti 
- S ohledem na snížení počtu žáků v obou sextách a plánovaných zahraničních výjezdech           

řešíme a diskutujeme sloučení obou tříd do jedné septimy. Téma projednáme i s žáky             
(obdobně jako kdysi, když byli v kvartě) 

 

3. Vize školy 
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- Vize školy je nyní v procesu finalizace. Práce na vizi vedla k potřebě znovu se zaměřit na švp 

a zhodnotit ho a případně navrhnout úpravy – z tohoto důvodu má gymnázium v pondělí 3.2. 

ředitelské volno a učitelé se věnují práci na vzdělávacím programu.  

 

4. Podněty ze strany rodičů a „ostatní“:  

Podnět týkající se výuky KPZ – změna vyučujícího bylo rozhodnuta již před konáním schůzky, věříme,               

že studenti budou spokojeni 

Tabulky na pololetní testy – na pedagogické radě jsme vzali na vědomí podněty ze strany studentů.                

V druhém pololetí budeme mít opět tabulku s pololetními testy, nicméně tyto testy nejsou povinné,             

pokud se vyučující rozhodne, že známku s váhou 10 udělá jiným způsobem, jenom uvede do tabulky,               

že pololetní test nepíše. Zajistíme tak přehlednost, jistotu, že nebudou dva testy s váhou 10 v jeden               

den a zároveň dostatečnou volnost učitelům v jejich pedagogické práci.  

Změna termínu výměnného pobytu – o žádné změně Z.Svobodová neví, pravděpodobně se jedná o              

dezinformaci. Jsou stanoveni vedoucí výměnných pobytů a podrobnosti je dobré komunikovat přímo            

s nimi.  

 

 

Děkuji všem za spolupráci a milé setkání a přeji úspěšné a pohodové druhé pololetí. 

Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D. 

Ředitelka, o.p.s. 
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