
Zápis ze zasedání školské rady gymnázia Jana Keplera v Praze 6 
                                V Praze na GJK – 9.11.2015 
Přítomni:   
Jiří Růžička – ředitel, Eva Kaslová – ekonomka školy 

Členové školské rady: 

Zástupce rodičů:  Michaela Schierová 

Zástupce studentů:  Jakub Hospodka 

Zástupci pedagogů:  Ludmila Knappová, Martin Kapoun 

Zástupce zřizovatele:  Jan Zahradil 

Nepřítomen: 

Zástupce zřizovatele:   Eliška  Kaplický-Fuchsová       

Program: 

1. Předsedkyně ŠR uvítala všechny přítomné, představila nového člena rady Jana 

Zahradila 

2. Ředitel představil Výroční zprávu GJK za šk. rok 2014/15. Podrobněji se zastavil u 

následujících témat: 

a) Kriticky nedostatečný  je počet nepedagogických pracovníků. Škola  navíc naléhavě 

potřebuje administrátora, který bude řešit kontakt se zahraničnímu školami. 

V současné době narůstající agendu zajišťují třídní a angličtináři, což je do 

budoucnosti neúnosné 

b) Vysoce nadprůměrné byly výsledky maturitních zkoušek , zejména výborné byly třídy 

čtyřletého gymnázia 

c) Portfolio vysokých škol, na které se dostali studenti ve sledovaném období, je velmi 

pestré. Velký zájem byl o technické obory (ČVUT), humanitní obory (FF UK), 

medicínu, práva a ekonomii. Stále roste počet studentů, kteří jsou úspěšní 

v přijímacím řízení na prestižní zahraniční univerzity (18).  

d) Díky spolupráci s několika zahraničními školami  bylo v tomto období realizováno 15  

několikaměsíčních stipendijních pobytů. V náročném konkurzním řízení byli vybráni 

nejtalentovanější studenti. Ti posléze školu v zahraničí skvěle reprezentovali 

e) Hospodaření školy komplikuje situace ve mzdových prostředcích, zcela nedostatečná 

je i dotace na přímé náklady a investice, velká část výdajů je financována z doplňkové 

činnosti 

Rada již Výroční zprávu  jednomyslně schválila  

3.  Volby nových členů rady: v tomto roce skončí mandát všem voleným členům rady. 

Jsou chystány nové volby: 

     - zástupce nezletilých žáků z řad rodičů bude volen elektronicky 

     - zástupce plnoletých studentů bude volen prezenčně 

     - zástupci pedagogických pracovníků budou zvoleni na nejbližší pedagogické radě 

       Volby proběhnou v listopadu 2015.  

4.  Různé: 

    a) V příštích dnech proběhne projednání změn klasifikačního řádu v pedagogické radě. 

O výsledných změnách bude Školská rada GJK informována a budou jí předloženy ke 

schválení 

    b) Členové rady byli pozváni na blížící se Symposion 

   c) Příští setkání rady bylo stanoveno výhledově na jaro 2016 

Jednání bylo ukončeno v 18.45 hod. 

 

Zapsala    Ludmila Knappová           Verifikuje:  Martin Kapoun 

V Praze, dne 10.11.2015 


