Zápis ze zasedání školské rady gymnázia Jana Keplera v Praze 6
V Praze na GJK – 11.11.2014
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: Marie Kousalíková
Nepřítomen:
Zástupce zřizovatele: Albert Kubišta
Program:
1. Předsedkyně ŠR uvítala všechny přítomné.
2. Ředitel představil Výroční zprávu GJK za šk. rok 2013/14. 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). Stále roste počet studentů, kteří
jsou úspěšní v přijímacím řízení na prestižní zahraniční univerzity.
d) Díky spolupráci s několika zahraničními školami bylo v tomto období realizováno 16
několikaměsíčních stipendijních pobytů. V náročném konkurzním řízení byli vybráni
nejtalentovanější studenti, kteří školu v zahraničí skvěle reprezentovali
e) Škola se v uplynulém období věnovala reflexi a úpravám ŠVP. Vedení školy přikládá
velkou váhu všestrannému osobnostnímu rozvoji studentů a vedle akademického
vzdělávání klade důraz na rozšiřující aktivity (projekty jako např. výstavba kapličky,
tradiční akce: Symposion)
f) Hospodaření školy komplikuje situace ve mzdových prostředcích, zcela nedostatečná
je i dotace na přímé náklady a investice
Rada již Výroční zprávu schválila per rollam v poslední dekádě října
3. Změny ve školním řádu:
Ředitel školy představil členům rady dva body, ve kterých by se měl školní řád změnit:
a) nově přidána do článku IV./ odst. 6/ bod e) - studentům je zakázáno jakýmkoliv způsobem
zasahovat do školní počítačové sítě či wi-fi

b) nově přidáno opatření do článku VI. odst. 3
Každý žák má k dispozici na svém školním internetovém účtu elektronický zápisník známek, který může
sdílet se svými rodiči. Žáci jsou vždy na začátku školního roku informováni o způsobu i zásadách vedení
elektronické žákovské knížky. Jsou povinni tento dokument vést a uvádět v něm pravdivé údaje. Učitelé
mají do této aplikace přístup a mohou průběžně zápisník známek kontrolovat.

Rada souhlasí s těmito změnami ve školním řádu
4. Příští zasedání rady bylo orientačně stanoveno na jaro 2015. Bylo konstatováno, že
všichni členové rady mají své funkční období ještě minimálně jeden rok, v případě
zástupců zřizovatele dojde možná po podzimních magistrátních volbách ke změně.
Jednání bylo ukončeno v 17.30 hod.
Zapsala
V Praze, dne 11.11.2014

Ludmila Knappová

Verifikuje: Martin Kapoun

