Zápis z jednání Rady školy – Gymnázia Jana Keplera v Praze 6

Datum:
Místo:
Přítomni:

Omluveni:

I.

03. 12. 2009
Gymnázium Jana Keplera, Parléřova 2, Praha 6
Marie Kousalíková a Jiří Vihan – zástupci zřizovatele
Ludmila Knappová a Filip Dostál – zástupci pedagogů
Nataša Mazáčová – zástupce rodičů
Jiří Růžička – ředitel školy
Eva Kaslová – ekonomka školy
Jakub Rybka – zástupce zletilých studentů

Rada projednala výroční zprávu školy za školní rok 2008/2009, kterou
předkládá ředitel. K následujícím bodům bylo podáno podrobné vysvětlení.

a) Ke změně čísel vzdělávacích oborů v souvislosti s přechodem na studium podle
Školního vzdělávacího programu.
b) K čerpání prostředků z FRIM a stavbě nové tělocvičny, která byla nedávno
zkolaudována. Informace doplnila radní Kousalíková.
c) Ke stavu pedagogických pracovníků 73 osob na na 50 přepočtených úvazků. Rozdíl je
způsoben řadou „externistů“ vyučující povětšinou volitelným předmětům (viz záměr
ŠVP). 1/3 nekvalifikovaných lze vysvětlit obdobně – jde většinou o odborníky se
vzděláním nepedagogického směru. Dále pak studenty vysokých škol,
nekvalifikovanost neznamená neodbornost výuky.
d) Ke stavu nepedagogických pracovníků. Jde o dlouhodobě neřešený problém malého
počtu tabulkovaných míst na všeobecně vzdělávacích školách.
e) K počtu studentů, kteří ukončují studium a k počtu studentů s bydlištěm mimo hl. m.
Prahu (18 % - komentář radní Kousalíkové)
f) Ke způsobu výuky jazyků na GJK.
g) K prospěchu studentů.
h) K přijímacímu řízení v novém systému – zevrubný výklad radní Kouaslíkové
i) K podmínkám pro studium handicapovaných studentů. Ukázalo se, že dva paraplegici
již mají s pohybem ve škole problémy díky malé rychlosti plošin. Uvažuje se o dalším
řešení v oblasti zmenšování bariér..
j) K dalším aktivitám a kurzům na GJK
k) K hospodaření školy – zevrubný výklad podala ekonomka Kaslová. Není dobrá
situace v oblasti přímých nákladů (silně podhodnocené finance od zřizovatele).
II.

Rada školy jednomyslně schvaluje výroční zprávu za školní rok 2008/2009.

V Praze dne 15. 12. 2009

Zapsal:

Filip Dostál

Ověřila:

Ludmila Knappová

