
Zápis z jednání školské rady dne 18. 6. 2019 

 
Přítomní: Ing. Michal Helemik, předseda, zástupce rodičů 
pan Jiří Klepetko, zástupce zřizovatele 
Mgr. Milan Schweigstill, zástupce zřizovatele 
Mgr. Lenka Havlíková, zástupce rodičů 
PhDr. Ilona Němcová, ředitelka školy, host 
Mgr. Tereza Drápalová Šajtarová, nově zvolená zástupkyně pedagogického sboru 
Mgr. Miroslava Renková, nově zvolená zástupkyně pedagogického sboru 
 

1. Projednání dodatku č. 5 v ŠVP VG - tzv.  Francouzské reálie - školská rada 
projednala a vzala na vědomí rozšíření stávající nabídku volitelných předmětů do 
4. ročníku o předmět Francouzské reálie 

 
2. Hospodaření školy - škola je v mírném přebytku, peníze jsou rozděleny do 

investičních fondů; nejvíce peněz bylo za rok 2018/19 investováno do rekonstrukce 
vstupního schodiště (přes 1,5 mil. Kč); škola dále investovala peníze do vybavení 
nové počítačové učebny, byly nakoupeny mikroskopy a další pomůcky pro výuku. 

 
3. Provoz haly - halu využívá škola pro výuku tělesné výchovy; v odpoledních hodinách 

a o víkendech je pronajímána (do dubna je každý víkend v provozu), ceny za 
pronájem haly jsou srovnatelné s ostatními cenami za pronájem hal na Mělníku. 
Peníze jsou posílány zřizovateli, který cca 70 % škole vrací a ty jsou využity na 
pokrytí nákladů drobných oprav a malování. Školská rada vzala na vědomí zprávu 
o  hospodaření školy a pronájmu haly. 
 

4. Školní akční plán do roku 2022 byl schválen odborným garantem krajského akčního 
plánu, a proto škola může požádat o dotace na projekt Šablony II. V říjnu 2019 bude 
ukončen projekt Šablony I. a od ledna budou pokračovat Šablony II. Pedagogové se 
aktivně zapojili do obou projektů. Ocenili možnost osobnostního rozvoje a dalšího 
vzdělávání pedagogů. Šablony II. jsou zaměřeny mimo jiné na tandemovou výuku 
a vzájemnou spolupráci mezi pedagogy.   
 
Školská rada se s dokumentem seznámila a věří, že bude projekt Šablony II. 
přínosem pro školu. 

 
5. Úspěšnost maturit v jarním termínu:  Třída osmiletého gymnázia oktáva měla 100% 

úspěšnost. Úspěšnost ve 4. ročníku byla 60procentní. 
 

6. V rámci projednávání připomínek rodičů byla školská rada seznámena s kritérii 
rozřazování studentů (v případě početního převisu) do volitelných předmětů; 
sorganizací projektových dnů a exkurzí. 

 


