
Zápis z jednání školské rady dne 23. 6. 2020 

 

Přítomní: Ing. Michal Helemik, předseda, zástupce rodičů 

pan Jiří Klepetko, zástupce zřizovatele 

Mgr. Milan Schweigstill, zástupce zřizovatele 

Mgr. Lenka Havlíková, zástupkyně rodičů 

PhDr. Ilona Němcová, ředitelka školy, host 

Mgr. Tereza Drápalová Šajtarová, zástupkyně pedagogického sboru 

Mgr. Miroslava Renková, zástupkyně pedagogického sboru 

 

Program 

1. koronavirová krize na gymnáziu 

- paní ředitelka informovala o pojetí distanční výuky na gymnáziu. Po uzavření 

škol 11. 3. se pedagogickému sboru řádově do dvou týdnu úspěšně podařilo 

přejít na on-line výuku za využití Google aplikace Učebna (Classroom) 

a Meet. Distanční výuku pedagogové a žáci víceméně zvládli bez velkých 

obtíží. Dílčí problémy se podařilo hned v zárodku eliminovat.  

- tlak na učitele byl zvýšený, ale zvládnutelný 

- nesetkali jsme se s žáky bez technického vybavení, všichni se byli schopni 

zapojit do distanční výuky 

- ukázalo se, že v distanční výuce využili příležitost i ve škole jinak méně 

průbojní žáci, řadě žáků výuka vyhovovala jak z hlediska časového (delší čas 

na přípravu), tak i díky individuálnímu přístupu 

- i nadále budeme využívat Google formu distanční výuky 

- v dalším školním roce bude zahájena diskuse o formativním hodnocení žáků 

- byly zrušeny všechny zahraniční zájezdy - jednání s CK byla solidní, peníze 

byly vráceny  

- z důvodu zavření školy byly ušetřeny peníze určené na provoz, a proto bylo 

umožněno nakoupit nové řady učebnic a učebních pomůcek pro žáky  

- jídelna byla do konce školního roku uzavřena z provozních a ekonomických 

důvodů 

- během období uzavření škol byl zrekonstruován vchod do jídelny 

- nepedagogický personál se podílel na údržbě školy 

- byla zahájena oprava terasy z důvodu havárie 

- byly dokončeny úpravy relaxačního koutku u jezírka (výsadba, lavičky) 

- byly zahájeny přípravy na vznik nového relaxačního koutku pro studenty 

i pedagogy v budově školy 

- během léta proběhne instalace předokenních žaluzií v učebnách se zvýšenou 

intenzitou slunečního světla (předejde se tak rozpáleným učebnám 

a vysokým teplotám v nich v období veder) 

- v šatnách sportovní haly budou rekonstruovány sprchy 

 

2. přijímací zkoušky 

- z důvodu stanovení jednoho termínu proběhly tentokrát velmi rychle 

- kapacity prvních ročníků VG byly letos naplněny (29 a 30 žáků) 

- do primy ze 152 přihlášených bylo přijato 30 žáků 

- ve školním roce 2020/21 bude na gymnáziu studovat 430 žáků, počet žáků ve 

škole ročně stoupá 



- nejen z těchto důvodů přibude do pedagogického sboru dalších 5 nových 

pedagogů  

 

3. maturity 

- z důvodu korona krize maturovala každá třída zvlášť po 3 dnech 

- nejúspěšnější dle očekávání byla třída oktáva (všichni prospěli) 

- didaktické testy: 4 žáci neprospěli z celkového počtu 58 žáků 

- ústní maturity: 3 žáci neprospěli z celkového počtu 58 žáků 

- ukázalo se, že maturitu nezvládli ti, kteří rezignovali na distanční výuku 

- oproti loňskému roku byly maturity úspěšnější; korona krize negativně 

neovlivnila výkony žáků 

 

4. rozšíření nabídky volitelných předmětů ve stávajícím ŠVP 

- školská rada projednala rozšiřující nabídku volitelných předmětů o mediální 

výchovu a programování na NG a seminář Člověk ve společnosti na VG 

-  

5. volba nového předsedy školské rady 

Ing. Helemik z důvodu absolvování jeho dcery se vzdal funkce ve školské radě. Do 

funkce předsedkyně školské rady byla navržena Mgr. Lenka Havlíková (zástupkyně 

rodičů) a byla jednomyslně zvolena novou předsedkyní školské rady. 

 

Mělník  24. 6. 2020 

 

Zapsala Tereza Drápalová 


