
Zápis z jednání školské rady dne 24. 6. 2021

Přítomní: 

Mgr. Lenka Havlíková, předsedkyně školské rady 

Mgr. Milan Schweigstill, zástupce zřizovatele 

pan Jiří Klepetko, zástupce zřizovatele 

Mgr. Miroslava Renková, zástupce pedagogického sboru 

Mgr. Tereza Drápalová Šajtarová, zástupkyně pedagogického sboru 

PhDr. Ilona Němcová, ředitelka školy, host

Program:

1. Projednání dodatku stávajícího ŠVP 

Dodatek školního vzdělávacího plánu GJP Mělník 0518/2017/GJPME č. 3 platný od 1. 9. 2021,

který rozšiřuje nabídku volitelných předmětů nižšího gymnázia (Volitelný předmět 5.18.11 

Dramatická výchova) a vyššího gymnázia (Volitelný předmět 5. 21.17 Konverzace ve 

španělském jazyce).

2. Projednání nového ŠVP s názvem Škola pro budoucnost platného od 1. 9. 2021

- při jeho tvorbě byla provedena revize a redukce stávajícího učiva

- při jeho tvorbě byl kladen důraz na posílení měkkých dovedností, tzv. soft skills, u žáků

- byla posílena výuka informatiky na NG z důvodu vydání revidovaného Rámcového 

vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Cílem této revize bylo modernizovat 

obsah vzdělávání tak, aby odpovídalo dynamice a potřebám 21. století. Nový RVP ZV 

zavádí vzdělávací oblast Informatika a rozvoj digitální gramotnosti žáků zařazuje na 

úroveň klíčové kompetence. 

- díky projektu Škola pro budoucnost se podařilo vybavit učebnu informatiky novými 

počítači, laserem, 3D tiskárnami a různými aplikacemi. Kmenové a odborné učebny jsou 

nyní také vybaveny počítačem a dataprojektorem.

- v ŠVP Škola pro budoucnost byly početně vyrovnány hodinové dotace českého jazyka 

a matematiky

- na revizi a redukci učiva spolupracovali všichni pedagogové v rámci svých předmětových 

komisí

- školní vzdělávací plán se zaměřuje na výuku jazyků, matematiky a přírodovědných 

předmětů (byla vybudována přírodní zahrada pro badatelskou výuku).

3. Změna provozovatele školní jídelny od 1. 9. 2021

- na základě koncesního řízení získala provozování jídelna firma GTH

- do školní jídelny bude investováno 1 000 000 Kč

- GJP se stalo v rámci Středočeského kraje pilotní školou, která bude tímto způsobem 

provozovat školní jídelnu

- i nadále budou obědy poskytovány veřejnosti

- nově bude školní jídelna zabezpečovat i prodej zdravých svačin žákům

4. Žáci se specifickými vzdělávacími potřebami – práce s nadanými a mimořádně nadanými 

žáky



- tito žáci jsou pedagogy zapojováni do různých soutěží (např. olympiád, středoškolské 

odborné činnosti, mimoškolních aktivit). Jsou jim nabízeny různé zájmové kroužky 

(robotický, sportovní, klub deskových her...) je jim poskytována možnost rozvoje.

Zápis provedla: Tereza Drápalová

Kontrolu provedla: Lenka Havlíková


