
 

 

                                                                                                                    
Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680 

 

Zápis z  prezenčního  jednání  

 školské rady  (ŠR)  

ze dne 17. ří jna  2022 

 

 

Členové školské rady: 

 

Sylvie Donthová 

 

Radka Čermáková 

zástupkyně za zletilé studenty a zákonné zástupce 

nezletilých studentů – předseda ŠR 

zástupkyně za zletilé studenty a zákonné zástupce 

nezletilých studentů 

Nataša Šimků zástupce za profesorský sbor 

Jan Kvirenc zástupce za profesorský sbor 

Petr Fifka  

Aleš Prokop 

zástupce za zřizovatele školy – omluven 

zástupce za zřizovatele školy - omluven 

 

Hosté:  

 

Zdeňka Bednářová   ředitelka školy 

 

Program jednání: 

 

1. Schválení předloženého Programu jednání a osoby zapisovatele, konstatování 

usnášeníschopnosti ŠR 

Hlasování:  Schválení Programu jednání a zapisovatelky Sylvie Donthové.  

pro: 4 hlasy, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů  

Závěr:   Program jednání i osoba zapisovatele byly jednomyslně schváleny.  

 

 

2. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2021/2022 s přílohami a Evaluační zpráva 

školy za rok 2021/2022 

Proběhla diskuse, projednání a objasnění veškerých vznesených dotazů k tomuto bodu 

Programu. Výroční zprávě o činnosti školy za školní rok 2021/2022, včetně všech příloh a 

Evaluační zprávy.  

 

Hlasování:  Schválení Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2021/2022 s přílohami 

a Evaluační zprávy školy za rok 2021/2022 

pro: 4 hlasy, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů  

Závěr:   Výroční zpráva školy za rok 2021/2022 s přílohami a Evaluační zpráva 

školy za rok 2021/2022 byly všemi přítomnými členy ŠR jednomyslně 

schváleny. 

  

 

3. Koncepce rozvoje školy od 1. 2. 2023 

Přítomní členové ŠR projednali koncepční záměry rozvoje školy a s koncepcí rozvoje školy od 

1. 2. 2023. Nová Koncepce rozvoje školy byla všemi přítomnými členy ŠR jednomyslně 

schválena. S ohledem na ustanovení § 168 odst. 1 písm. e) zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon, 

v platném znění, není třeba o tomto bodu hlasovat. 

 

 

 



 

 

4. Další náměty, dotazy a připomínky 

Přítomní členové projednali aktuální záležitosti školy, zejm. připomínky pana Prokopa:   

a) k frekvenci nabídky výletů a lyžařských zájezdů, jejich přehledu 

b) žádost, aby zejm. třídám, které se výletů a lyžařských zájezdů nemohly účastnit kvůli 

pandemii onemocnění Covid 19, byly akce nahrazeny v plném rozsahu 

c) žádost, aby všem třídám byla umožněna účast na lyžařských zájezdech a výletech 

v přibližně stejném rozsahu 

Po diskusi bylo konstatováno následující:  

a) Některé akce za dobu covidu byly nahrazeny (viz Salamanca 1 a 2, některé zahraniční 

zájezdy). Studijní zájezdy pro studenty dvojjazyčného 6letého studia na Univerzitu 

v Salamance (Universidad de Salamanca) byly nahrazeny v plném rozsahu. 

b) Všechny akce za dobu covidu nahradit nelze, učitelé by pak neměli dost času na 

procvičení a zopakování učiva se studenty  - hlavní činností školy je podle zřizovací 

listiny poskytování vzdělávání podle ŠVP. S ohledem na prioritu vzdělávání a nutnost 

plnění učebních plánů nelze proto počet lyžařských zájezdů ani jiných akcí navyšovat. 

c) Všem třídám je standardně umožněna účast na lyžařských zájezdech a výletech 

v přibližně stejném rozsahu (viz Přílohy B a C). Akce se budou konat podle plánu akcí, 

který byl projednán a schválen vedoucími předmětových komisí a učiteli (rozhodně 

nelze pořádat více lyžařských kurzů, kurzy i ostatní akce jsou organizovány podle 

našich ŠVP - nelze zameškávat výuku kvůli dalším výjezdům studentů mimo školu). 

(Plán vícedenních akcí pro 8leté a dvojjazyčné 6leté studium – příloha B, přehled akcí 

konaných v minulém školním roce viz - Příloha č. 9 Výroční zprávy, přehled známých 

akcí pro tento školní rok – příloha C). 

d) Přehled termínů je detailně uveden v záložce Pro studenty/organizace školního roku 

https://www.gybu.cz/organizace-skolniho-roku (další termíny budou vždy včas 

uvedeny). Plán vícedenních akcí včetně jazykových a poznávacích zájezdů, exkurzí, 

sportovních kurzů (zejm. zimních lyžařských kurzů a letních sportovních kurzů) je 

detailně uveden v Příloze B a C tohoto Zápisu. 

 

Připomeňme, že základním posláním gymnázia je studenty vzdělávat v požadovaném rozsahu 

podle ŠVP, připravit studenty k maturitě a vybavit je znalostmi a dovednostmi, které jsou 

jedním z předpokladů úspěšného dalšího studia na VŠ a posléze úspěchu v zaměstnání dle jejich 

výběru. I vzhledem k převážně distanční výuce v posledních 2,5 letech je nezbytné na prvním 

místě dbát na to, aby byly naplněny především studijní plány a studenti tak mohli v budoucnu 

uspět ve stále se zvyšující konkurenci.  

 

5. Závěr jednání ŠR 

 

Předsedkyně ŠR poděkovala všem přítomným za jejich účast, jejich podnětné dotazy, 

konstruktivní připomínky a informace, a jednání ŠR ukončila.  

Zapsala: Sylvie Donthová          

           

V Praze dne 18. října 2022 

 

Přílohy: 

 

A.      Program a prezenční listina 

B.      Plán vícedenních akcí 

C.      Akce pořádané tento školní rok (akce pořádané v minulém školním roce jsou uvedeny ve 

Výroční zprávě v Příloze č. 9) 

  

 

https://www.wikiwand.com/cs/Salamanca
https://www.gybu.cz/organizace-skolniho-roku

