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Zápis z jednání školské rady 

Termín 

konání 
01. prosinec 2022 

Místo konání Na Návsi 5, Babice, PSČ 251 01 

Přítomni 

členové školské rady:  

JUDr. Peter Andris, Ing. Pavla Šaterová, Mgr. Luděk Michalik, Mgr. Marek Šimoňák, 

Ing. Jitka Tkadlecová 

 

hosté: 

Ing. Petra Dobešová, Marie Zicháčková 

 

omluvena 

Ing. Marina Andrlíková 

Rozdělovník 

JUDr. Peter Andris, Ing. Pavla Šaterová, Ing. Petra Dobešová, Mgr. Luděk Michalik, 

Mgr. Marek Šimoňák, Ing. Jitka Tkadlecová, Ing. Marina Adrlíková, Marie 

Zicháčková 

 

Program jednání: 

1. Přivítání 
2. Volba zapisovatele 
3. Výsledky hloubkové kontroly České školní inspekce 14. - 21. 11. 2022 
4. Aktuální informace ze ZŠ 
5. Aktuální informace z gymnázia 
6. Aktuální informace z kolejí 
7. Ostatní podněty 

 
1. Přivítání a schválení programu 

Luděk Michalik přivítal přítomné členy školské rady Open Gate a seznámil je s programem. 

Členové školské rady jednomyslně a bez výhrad s programem souhlasili.  

Zároveň L. Michalik členům školské rady poděkoval za proběhlé hlasování per rollam. 

 

2. Hlasování o zapisovateli 

Návrhy: Jitka Tkadlecová  
Hlasování  
Pro: JUDr. Peter Andris, Ing. Pavla Šaterová, Mgr. Luděk Michalik, Mgr. Marek Šimoňák 
Proti: 0; Zdržel se: Ing. Jitka Tkadlecová 
Školská rada schválila Jitku Tkadlecovou zapisovatelkou pro dnešní zasedání školské rady. 

 

3. Informace o hloubkové kontrole České školní inspekce 

Dle poslední informace od týmu ČŠI dorazí závěrečné hodnocení škole do poloviny prosince.  

Předběžné hodnocení od ČŠI je velmi pozitivní. ČŠI ředitelce školy avizovala drobné nálezy, 

kterými se vedení školy bude v následujících dnech zabývat. 

mailto:info@opengate.cz


  

   2 z 4 
 

 

Marie Zicháčková informovala o průběhu kontroly ČŠI na základní škole: inspekce chválila 
výrazně aktivní zapojení žáků ve výuce, práci s nadanými dětmi, formu předávání informací 
v týmu pedagogů, prostředí školy, partnerství s jinými externími institucemi a důraz na rozvoj 
cizojazyčného vzdělávání. 
 
Luděk Michalik shrnul průběh kontroly na gymnáziu: ČŠI ocenila, že mnoho aktivit se studenty 
je vysoko nad standardním rámcem, který vidí v jiných školách, všimla si také nadstandardního 
komunitního servisu a dobrovolničení. Vztah mezi studenty a učiteli hodnotila jako 
vyrovnaný/partnerský, vyzdvihla i dobrou práci s chybou. Poslední dva roky výuky, která 
probíhá v programu mezinárodní maturity IB, je vedená ve stylu univerzitní výuky. Výborně 
ohodnotila vzdělávání učitelů systémem TLC (Teaching Learning Community). 
 
Dotaz P. Andrise: probírali jste s ČŠI přijímací proces na ZŠ?  
Odpověď P. Dobešová: přijímací proces na ZŠ je nastaven v souladu s pravidly i s očekáváním 
školy. 
 
P. Šaterová pogratulovala zástupcům školy k průběhu hloubkové inspekce ČŠI. 
 

 

4. Aktuální informace ze ZŠ 
Informace od Marie Zicháčkové: 
Proběhly hodnotící rozhovory s novými kolegy, před koncem zkušebního období. Od listopadu 
posílily tým ZŠ učitelka a asistentka žáka ve druhé třídě. 

Uskutečnilo se několik setkání s rodiči, tzv. kavárny pro rodiče, jedním z témat bylo i slovní 
formativní hodnocení žáků. Probíhají individuální schůzky s rodiči. 
 

P. Šaterová pochválila třídního učitele 3. třídy S. Červeného, který dříve vedl pouze 5. třídu, a 
tlumočila jeho velmi dobré hodnocení rodiči. Také poděkovala vedení školy za organizaci 
schůzky s rodiči, k osobní prezentaci nového nastavení v týmu pedagogů ZŠ. 
 
 

5. Aktuální informace z gymnázia 
Informace od Luďka Michalika: 
Na gymnáziu proběhly třídní schůzky, online i prezenčně. I nadále budeme pokračovat v této 
hybridní formě. Učitelé jsou k dispozici ke konzultacím i mimo časy třídních schůzek, 
především u exponovaných předmětů. Při třídních schůzkách učitelé zpravidla vítají i 
přítomnost studenta, tj. krátké pohovory probíhají ve formátu rodič&student&učitel. Tuto 
praxi budeme i nadále rozvíjet. 
L. Michalik shrnul informace ke školním akcím: ročně se jim věnuje přibližně 10 školních dnů 
(exkurze, sportovní aktivita). Snažíme se o efektivní poměr mezi výukou ve třídě a mimo třídu. 
 
Personálie: probíhá zapracování nových vyučujících ze zahraničí do systému výuky a 
používaných hodnotících kritérií.  
 
Odd. uměleckých předmětů: posílili jsme výuku pohybových předmětů, nová vyučující Hanlon 
Rovena, původem Britka se zkušenostmi z mezinárodních škol, byla jmenována vedoucí 
oddělení Art. Chceme dát důraz i na umělecké předměty, které mohou rozvíjet dovednosti 
získávané v technických a vědeckých předmětech. 
 
Spolupráce se studentskou radou: pravidelné schůzky L. Michalika se zástupci studentů. 
Například na podnět studentské rady řešíme nabíjecí stanice na elektroniku, polstrování lavic 
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mezi skříňkami, box na ztracené části uniformy. Studenti dobře kooperují, ve studentské radě 
jsou zástupci studentů bydlících na koleji i těch, kteří denně dojíždějí do školy. 
 

Podnět P. Andrise: zařadit i na gymnáziu aktivity pro společné setkávání učitelů a 
rodičů, kde budou mít rodiče možnost více poznat učitele, tak jak je to zvykem na ZŠ. 
 
Odpověď L. Michalik: na gymnáziu už výrazně posilujeme kompetence studenta, který 
je odpovědný za své vzdělávání. Podnět zvážíme. 
 
 

6. Aktuální informace z kolejí 
Informace od M. Šimoňáka: 
Na podzim bylo hodně akcí na kolejích i o víkendu s externími partnery. 
Tým je v plném obsazení, na konci září odešel na vlastní žádost jeden vychovatel, nahradil ho 
bývalý vysokoškolský učitel (T. Gnad), který školu zná, zapojoval se již dříve do sportovních 
akcí. 
 

7. Ostatní podněty 
Informace od P. Dobešové: během ledna plánujeme hlasování per rollam, k aktualizaci 
samostatného vnitřního kolejního řádu; s účinností od 1. února 2022. V lednu pošleme návrh k 
diskusi. 
 
P. Dobešová k podnětům zástupců rodičů ze září 2022: 
_QR kódy na fakturách jsou k dispozici; nelze ale zatím aplikovat při předpisech plateb, kde se 
nevydává faktura, hledáme řešení 
_IB koordinátor: řešíme s R. Marksem 
_přehled ročníkových akcí: je nyní k dispozici na webu, třídní učitelé komunikují k rodičům 
_rehabilitace, fyzioterapie: předáno učitelům tělocviku 
 
 

Podněty P. Andrise, od rodičů studentů:  
_dokládání potvrzení u omluv: není možné vložit dokument do Školy Online. 
Odpověď L. Michalik: běžnou komunikaci chceme ponechat v outlooku, pro zachování 
jednoho místa, kde se řeší komunikace s rodiči. 
 
_autobus: návrh na změnu zastávkového místa na Roztylech, vzhledem k většímu počtu 
nastupujících na této zastávce.  
Odpověď P. Dobešová: prosíme o bližší informace k návrhu, budeme řešit s dopravcem. 
 
Dotazy P. Šaterové, od rodičů studentů: 
_od maminky, jejíž dítě má bezlaktózovou dietu – někdy chybí v nabídce vhodné jídlo. 
Odpověď: prosíme o zaslání dotazu na vasa@opengate.cz. 
 
_je možné ponechávat učebnice ve skříňkách ve škole?  
Odpověď L. Michalik: ano, je to možné. 
 
_Škola Online (ŠOL): stále nefunguje uspokojivě, nelze sdílet všechny dokumenty od 
učitelů (například vytvořené přes padlet).  
Odpověď L. Michalik: prostředí ŠOL ve spolupráci s dodavatelem stále zlepšujeme, 
dodavatel je ale často pomalý v reakci na naše požadavky nebo pro nás nemá 
uspokojivé řešení.  
_Podnět od maminky: větší propojení s PPF, například stáže pro studenty.  
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Odpověď: Škola Open Gate je především samostatná akademická instituce. Studentům 
v septimě nabízíme týden stáží, kdy si studenti mohou vybírat ze stáží ve firmách, kde 
pracují absolventi Open Gate, rodiče našich studentů, případně i ve společnostech 
patřících do skupiny PPF.  
 
 
 

 

Další setkání školské rady se uskuteční 02. 03. 2023 od 8.15 v Open Gate. 

Zápis vyhotoven v Babicích dne 1. prosince 2022. 

 

 

 

 

........................................ 

Mgr. Luděk Michalik  

předseda školské rady 

 

........................................ 

Ing. Jitka Tkadlecová 

členka školské rady a zapisovatelka 

 

 


