Zápis ze zasedání Školské rady Gymnázia Jana Keplera

Přítomni:

Ing. Marie Kousalíková, Jiří Vihan – zástupci zřizovatele
Dr. Ludmila Knappová, Mgr. Filip Dostál – zástupci pedagogů
Jakub Rybka – zástupce zletilých žáků
Dr. Nataša Mazáčová – zástupkyně rodičů nezletilých žáků
Ředitel Jiří Růžička, ekonomka školy Eva Kaslová

1. Rada projednala úspěšnou reprezentaci GJK pí. Kaslové v Poháru Jana Amose
Komenského v přetahování lanem.
2. Ředitel školy presentoval Výroční zprávu školy za školní rok 2009/2010. Obšírnější
komentář věnoval následujícím skutečnostem:
a) Čtyři studijní obory díky změně jejich kódování
b) Zvýšení vybavenosti školy dataprojektory a zvyšující se kvality materiálně
technického vybavení školy. Vyzdvihl podíl Magistrátu hl.m. Prahy (zejména nová
sportovní hala zvyšující příjem z doplňkové hospodářské činnosti, podíl SRPŠ
v mezích jeho skromných možností)
c) Zhoršující se mechanismus financování
d) Překročení limitu v doplňkové hospodářské činnosti k povinné platbě DPH.
e) Kvalifikovanost pedagogických pracovníků
f) Další vzdělávání pedagogickým pracovníků
g) Školení pedagogů pro nový systém maturitní zkoušky – nový systém představuje
velkou
h) Vysoký počet „externích“ učitelů, kteří se nezapojují do chodu školy, zlepšují však
úroveň nabídky volitelných předmětů.
i) „Pohyb“ studentů zapříčiněných přechody do zahraničí
j) Rozpor představy RVP, ŠVP a finančního pokrytí nových vzdělávacích priorit.
k) Absenci rodilých mluvčích pro výuku cizích jazyků – dotaz J. Vihanyho
l) Případ vyloučených žáků ze studia a přidružené právní obstrukce
m) Výsledky přijímacího řízení a velký zájem o přijetí na GJK a pozitiva nového systému
přijímání (tři přihlášky).
n) Nárůst žáků cizí státní příslušnosti.
o) Inkluze handicapovaných. Současný počet dvou paraplegiků už překračuje přepravní
kapacitu plošin. Uvažuje se o výstavbě výtahu.
p) Rekonstrukce fasády a výměna oken u budovy Hládkov
q) Práce s nadanými
r) První absolutorium studentů, kteří celé studium absolvovali podle Školního
vzdělávacího programu a jeho průběžné změny.
s) Nárůst počtu dětí potřebných psychologické péče (psychopatických, sociopatických)
při nedostatečné péči Pedagogicko-psychologické poradny na Praze 6, která vykazuje
nedostatečnou kvalitu výkonu v rámci rezortu.
t) Akce osobnostně sociálního rozvoje, které představují další potenciál pro uplatnění
školního psychologa.
u) Mírný pokles úspěchů žáků v soutěžích (odchod z celosvětového výsluní).
v) Analýza přijetí maturantů na vysoké školy, zejména odchod na prestižní zahraniční
univerzity.
Výroční zpráva schválena všemi hlasy.

3. Rada projednala neúplné výsledky generálky společné části nové maturitní zkoušky.
14 neprospělo, zejména díky problematičnosti klasifikace v Čj.
4. Diskuse k aktuálním tématům školské politiky.

V Praze dne 10.11. 2010

Zapsal: Filip Dostál
Ověřila: Ludmila Knappová

