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Zápis ze schůzky se zástupci rodičů konané online  

dne 24.9.2020 

Program schůzky:  

● Informace týkající se prvního pololetí 20/21 

● Online výuka, smíšená výuka 

● Omezení v plánování 

● Omezení ve výměnných pobytech 

● Personální změny 

● Ostatní 

 

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

(Plátek, Neureiterová) 3. (Zachová, Jelínková) 4. (Witowská, Vopařilová) 5. (Machová,Glogrová) 6.           

(Slabá, Smolková), 7. (Bradáčová, Rys), 8. (Skala, Dvořáková) 

Projednané body:  

Zástupci rodičů a třídní učitelé byli přivítáni na společné schůzce v prostředí hangouts meet. Z.               

Svobodová v úvodu přivítala všechny v novém školním roce a seznámila je s programem schůzky.  

1. Informace týkající se prvního pololetí 20/21.  
- Veškeré informace jsou webových stránkách školy, dotazy a připomínky k termínům          

vzneseny nebyly.  

- Veškeré plánování je ovlivněno aktuální epidemiologickou situací - tj. plánovat nelze 

- Škola využívá školní kalendář, volně přístupný, kde jsou veškeré aktualizace 

 

2. online výuka, smíšená výuka 
- R. Jelínková a Š. Rys sdíleli svou zkušenost s výukou pedagoga v karanténě a druhého               

pedagoga ve třídě, další učitelé rovněž sdíleli zkušenosti se smíšenou výukou. Tento            
systém je velmi náročný na techniku a i lidské zdroje. J. Plátek nabídl možnost řešení               
těchto problémů. Z.Svobodová již řeší.  

- Přechody na online výuku souvisí s případnou karanténou žáků či učitelů nebo jsou             
závislé na rozhodnutí vlády či hygieny.  

3. Omezení v plánování a omezení ve výměnných pobytech 
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- vše je nyní nejasné, výměnné pobyty přesunuty na jaro 2021 (vše v kalendáři), nicméně 

realizace je závislá na epidemiologické situaci.  

4. Personální změny 

- změna vyučující českého jazyka a OSZ - výuku přebírá Michaela Šafaříková, která je 

kvalifikovaná vyučující hudební výchovy a má zkušenosti s výukou českého jazyka. 

- Inga Schröder spolupráci s GTM končí - od 12.10. nastupuje na její místo nová rodilá mluvčí 

paní Anna Dellian 

- změna vedení školy - ředitelkou gymnázia se od 1.11.2020 stane paní Lenka Vopařilová.  

5. Podněty ze strany rodičů a „ostatní“:  

Kroužky – podněty na další kroužky předány J. Glogrové, která je má v kompetenci, pokusíme se                

zajistit kroužek všemi deseti (již zajištěn).  

Mobil - používání mobilu je popsáno ve školním řádu, další restrikce neplánujeme. 

Školní parlament - schůzky jsou v kompetenci L.Smolkové, dotazy možno směřovat rovnou na ni.  

Složení skupin na němčinu - je v kompetenci O.Špačka (vedoucí předmětové skupiny). Podnět ze              

strany rodičů primy byl předán, s výsledkem byli rodiče seznámeni.  

Dozor při cestě na oběd - děkujeme za podnět, nevíme přesně, koho se týkal, nicméně budeme dbát                 

na dodržování dozoru. 

Děkujeme také za nabídku kultivace pozemku u ohniště paní Schleps, případně na jaře využijeme. 

Nefunkční proklik na bakaláře je možné řešit přímo s M.Dvořákovou.  

 

 

Z. Svobodová také popsala komunikační strategii na GTM – žák-rodič-učitel-vedení – stále platí             

způsob dohodnutý v září 2016, který Z. Svobodová krátce připomněla novým členům: rodič nebo              

dítě osloví konkrétního vyučujícího, v případě, že se nepodaří nalézt dohoda, rodič nebo dítě osloví               

třídního učitele, v případě, že se nepodaří nalézt dohoda, rodič nebo dítě osloví vedení školy. Dále                

Z. Svobodová poprosila, aby při případných problematických věcech nedávali rodiče hned do kopie             

vedení školy, naopak v případě chvály prosí, aby mohla být v kopii vždy. 

 

Děkuji všem za spolupráci a milé online setkání. Je jasné, že tento školní rok nebude standardní,                

věřím ale, že i tak bude kvalitní a úspěšný.  

Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D. 

Ředitelka, o.p.s. 
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