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Zápis z jednání školské rady 

Termín konání 02. prosince 2021 

Místo konání Na Návsi 5, Babice, PSČ 251 01 

Přítomni členové školské rady:  

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

Marek Šimoňák, Ing. Jitka Tkadlecová 

hosté: 

Mgr. Petr Šlemenda, Mgr. Ondřej Bílý 

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

Petr Šlemenda, Mgr. Marek Šimoňák, Ing. Jitka Tkadlecová 

 

Program jednání: 

1. Přivítání a schválení programu 
2. Hlasování o zapisovateli 
3. Aktuální epidemická opatření  
4. Různé ze školy 
5. Podněty rodičů 
 
Seznam písemných podkladů: 

Peter Andris, podněty: pdf dokument OG-006-ŠR-podněty-exct-211201 
 

1. Přivítání a schválení programu 
Petra Dobešová přivítala přítomné členy školské rady Open Gate a seznámila je s programem. 

Členové školské rady jednomyslně a bez výhrad souhlasili s programem. 

2. Hlasování o zapisovateli 

Návrhy: Jitka Tkadlecová  
Hlasování  
Pro: JUDr. Peter Andris, Ing. Pavla Šaterová, Ing. Petra Dobešová, Mgr. Luděk Michalik, Mgr. Marek 
Šimoňák, Ing. Jitka Tkadlecová  
Proti:  
Zdržel se:  
Školská rada jednohlasně schválila paní Jitku Tkadlecovou zapisovatelem pro dnešní zasedání 

školské rady. 
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3. Aktuální protiepidemická opatření ve škole 

Luděk Michalik, zástupce ředitele pro gymnázium, seznámil školskou radu s provozem školy v reakci 

na aktuální protiepidemická opatření: 

✓ Testování probíhá každý týden pro všechny očkované i neočkované studenty a zaměstnance 

(dobrovolné), v pondělí antigenními testy, absolvuje je většina studentů a zaměstnanců. 

Polovinu potřebných testů nakupuje škola na vlastní náklady. 

 

✓ Přibližně polovina studentů gymnázia je očkovaná. Očkovaní jsou všichni pedagogičtí 

pracovníci, postupně se nechávají očkovat třetí posilovací dávkou. 

 

✓ Škola se snaží učit především prezenčně. Je ale dobře připravena i na kombinované vzdělávání.  

 

✓ Co nejméně rušíme akce školy, s výjimkou celoškolních akcí, kde by se potkali studenti ze všech 

ročníků. Proto byla zrušena tradiční Christmas revue – studenti natočili videa, která OG sdílela 

na soc. sítích (odkaz zde). 

 

✓ Na zahraniční akce budou jezdit pouze očkovaní – s ohledem na opatření v zemi, kam se jede. 

 

✓ Lyžáky na Šumavě chce škola zachovat. 

 

✓ Postup školy při ohlašování pozitivního testu:  

 

o email rodičům 

o distanční výuka pro neočkované 

o škola vyplňuje tabulku pro hygienu – kontakty studentů za poslední dva dny (pravidlo, 

které vychází z doporučení krajské hygienické stanice) 

 

Petr Šlemenda, ředitel školy, shrnul situaci na základní škole: 

✓ V družině a na kroužky nosí děti roušky. 

 

✓ Hygiena přenesla odpovědnost za nahlašování rizikových kontaktů na školu, proto i na ZŠ 

vyplňujeme tabulku kontaktů za poslední dva dny. 

 

✓ Pro páťáky zvažuje ZŠ online konzultace k přípravě na přijímačky. 

 

4. Různé ze školy 

Nové fleesové mikiny a upravená pravidla pro nošení školní uniformy 

Petra Dobešová informovala o rozšíření školní uniformy o fleesové mikiny. Je určena především pro 

krátkodobou ochranu před chladem při přecházení mezi budovami, větrání ve třídě. 

 

V únoru na assembly škola studentům představí souhrn nových pravidel upravujících nošení 

uniformy. 

 

Piercing 

Petra Dobešová zdůraznila, že škola v době vyučování a školních akcí netoleruje piercing. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOJG5OL_Ra_oCGpUCKcMJX_5xjDK4r_yU
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Studentská rada 

Luděk Michalik seznámil školskou radu s prací nově zvolené studentské rady: noví členové se 

seznamují se svými pravomocemi, probíhají jednání s vedením školy, fungují tématické kluby. 

Vedení školy diskutuje o změně pravidel volby zástupců do vedení studentské rady. V současné 

době platí tento způsob volby: přímá volba prezidenta a viceprezidenta (kandidují dvojice) a pak 

každá třída volí zástupce do parlamentu. 

Přecházení mezi budovami v areálu školy 

Snažíme se eliminovat při tvorbě rozvrhů, ale nelze je zcela omezit především s ohledem na 

jazykové vyučování v učebnách za knihovnou. Každoročně revidujeme. Ale na druhou stranu 

z hlediska vyučovacího procesu je prospěšné, když studenti mění prostředí.  

Registrace a platforma na online třídní schůzky 

Rodiče oceňují formu online schůzek. Zatím ale v menší míře využívají i setkání s vedením školy. 

Třídní učitelé zdůrazní tuto možnosti při rozesílání pozvánky na třídní schůzky. 

L. Michalik přednesl záměr školy, že i v době prezenčních třídních schůzek zachová pro rodiče online 

možnost účasti na schůzkách. 

Maturitní ples 

Plánovaný na 11. března v Lucerně, organizačně se připravuje. 

DOD a kampaň pro zájemce o studium 

J. Tkadlecová informovala o aktuální kampani školy k oslovení nových zájemců o studium na Open 

Gate (inzerce, vyhledávače a sociální sítě, CLV ve vybraných městech, newsletter pro registrované). 

 

5. Podněty rodičů 

Zástupci rodičů pochválili projekt marodtřídka na ZŠ: online pro děti ZŠ napříč ročníky, které jsou 

doma v karanténě 

P. Šaterová tlumočila školské radě spokojenost rodičů s průběhem školního roku na Open Gate 

a s pochopením pro současnou situaci. Ke gymnáziu obdržela od rodičů v několika případech 

drobné výhrady, které rychle a zdárně řešil individuálně Ondřej Bílý a ostatní učitelé. Požádala o 

předání velké pochvaly panu učiteli Reardonovi za jeho pojetí výuky angličtiny. 

P. Šaterová předala školské radě požadavek jednoho rodiče zcela omezit používání mobilních 

zařízení ve škole.  

Odpověď L. Michalika za gymnázium: škola zůstává u zákazu v jídelně, ve výuce studenti využívají 

aplikace, pro které potřebují mobilní zařízení. 

Odpověď P. Šlemendy za ZŠ: děti ráno odevzdávají mobily a nemají je během vyučování k dispozici. 

P. Andris ocenil seriál na FB profilu školy #JsmeOpenGate. Škola v něm bude dále pokračovat. 
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P. Andris nabídl pro využití při výuce: program „Advokáti do škol“.  Bližší informace, spolu 

s přehledem témat a některými materiály naleznete na stránkách ČAK - odkaz: 

https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=19639 

 

Zápis vyhotoven v Babicích dne 2. prosince 2021 

 

 

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

Ing. Petra Dobešová 

předsedkyně školské rady 

 

 

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

Ing. Jitka Tkadlecová 

členka školské rady a zapisovatelka 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cak.cz%2Fscripts%2Fdetail.php%3Fid%3D19639&data=04%7C01%7Cdobesova%40opengate.cz%7C2aa58e06b94143da2a9e08d9b553beec%7C1ef36533205546888f5a0ae7187e9494%7C0%7C0%7C637740193558807989%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=HM3XqqhqL1hBdto9M4WPMGuwL4mE33FMvwSouy21ndw%3D&reserved=0

