
Gymnázium Thomase Manna, z. ú.
Střížkovská 32/27
180 00 Praha 8

Zápis ze schůzky se zástupci rodičů konané dne 26.9.2022

Program schůzky:

1. Informace týkající se prvního pololetí 22/23

2. Koncepce výměnných pobytů a třídních projektů
3. Vlastní hodnocení školy

4. Nastavení komunikačních toků ve škole

5. Úprava / optimalizace webu

6. Dny otevřených dveří
7. Rekonstrukce ve škole

8. Ostatní / podněty ze strany jednotlivých tříd

Přítomni: Z. Svobodová, M. Teplá, prima (Kořínková, Spurný), sekunda (Bala - omluven, Lukavská),

tercie . (Jakoubková, Neradová - omluvena), kvarta (Kozmíková, Neureiterová), kvinta (Zachová,

Gruntová), sexta (Salač, Šperglová), septima (Machová,Glogrová), oktáva (Slabá, Smolková), prvák

(Fritzová - omluvena, Rys)

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

všechny v novém školním roce a seznámila je s programem schůzky a představila nové členy.

M.Teplá představila koncepci psychologické podpory ve škole a nabídla účast na besedách pro rodiče

a žákům účast v růstových skupinkách, informovala o prevenci a dalších souvisejících činnostech. Na

ni navázala J. Šperglová, která představila kariérové poradenství na škole.

1. Z.Svobodová doporučila přidat si školní google kalendář mezi svoje kalendáře, protože je

pravidelně aktualizován a obsahuje důležité akce školy.

2. Z. Svobodová představila inovovanou koncepci výměnných pobytů v systému - jedna třída,

jeden projekt, jedno téma - viz příloha. Informovala rodiče o komplikacích s výjezdy do

zahraničí v souvislosti s covidem a o snaze, kterou škola vyvíjí pro to, aby je skutečně
realizovala. Poprosila také rodiče o podporu a motivaci dětí.

3. Vlastní hodnocení školy bude realizováno formou dotazníkového šetření na jaře 2023,

všichni budou včas informováni.

4. Z. Svobodová připomněla nastavené komunikační toky a pravidla ve škole, které jsou

následující:

Komunikační strategie rodič-učitel:
● Rodič osloví konkrétního vyučujícího (vedení školy neoslovuje), v případě, že se nepodaří

nalézt dohoda, rodič osloví vedení školy
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Komunikační strategie dítě-učitel:
● Dítě osloví konkrétního vyučujícího, v případě, že se nepodaří nalézt dohoda, dítě osloví

třídního učitele, v případě, že se nepodaří nalézt dohoda, dítě (nebo rodiče) osloví vedení
školy.

Rodiče si přejí pochválit konkrétního vyučujícího či školu – vždy dají do kopie vedení školy.

Pro třídní schůzky

Komunikační strategie při třídních a hromadných rodičovských setkáních: Na třídních schůzkách
informuje třídní učitel hromadně rodiče o různých záležitostech (především organizačních).
Hromadné setkání není určené pro dotazy ke konkrétním učitelům, kteří nejsou přítomni. Tyto dotazy
jsou směřovány přímo na učitele dle komunikační strategie školy. V případě problémů škola
doporučuje řešit je hned a nečekat na třídní schůzky.

5. Úprava a optimalizace webu: Webové stránky školy jsou trochu nepřehledné (vyplynulo i ze

zpětné vazby), proto dochází k jejich úpravě.

6. DOD jsou rozepsány ve školním kalendáři, některé jsou více pro uchazeče, jiné i pro stávající

rodiče - například výstupy projektového týdne nebo možnost návštěvy výuky. Srdečně
všechny zveme.

7. Rekonstrukce ve škole. V letních měsících proběhla rozsáhlá úprava školy, nicméně stále

nejsou k dispozici všechny věci, které by měly být. Dodací lhůty jsou dlouhé a zboží není.

Některé třídy pak budou  vybaveny  novým nábytkem, nicméně termín je nejasný.

Podněty ze strany rodičů:

1. Kroužky jsou vypisovány pozdě a rodiče už mají zarezervované jinde. Pro příští školní rok

zjistíme zájem o kroužky na jaře a připravíme je před začátkem školního roku, aby bylo

možné rovnou s rozvrhem rezervovat kroužky, případně nastavit nějakou koncepci cizího

jazyka jako kroužku. Snažíme se zajistit psaní všemi 10 - prosíme rodiče o pomoc, pokud

znají lektora, ať dají vědět

2. Známkování probíhá v souladu s klasifikačním řádem, k dispozici zde:

https://gymnaziumtm.cz/wp-content/uploads/2022/08/skolni-rad-GTM-2022_23.docx.pdf

3. Úspěšnost loňských maturantů bude zveřejněna na webu

4. Storno podmínky budeme rozesílat vždy s přihláškou na akci.

5. Dělení aj a nj bude příští školní rok lépe připraveno, omlouváme se za zmatky ze začátku

školního roku.

6. Bakaláři - Z.Gruntová je ve stálé komunikaci s nimi a snaží se o maximální funkčnost. Prosíme

rodiče, aby se nehlásili profilem dětí, pak nejsou možné omluvenky. Změny rozvrhu a

absence učitelů jsou k dispozici zde: https://gtm.bakalari.cz/next/zmeny.aspx

Zapsala Z. Svobodová
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