
  

  
 

 

 

Open Gate – gymnázium a základní škola, s.r.o. 

Na Návsi 5, 251 01 Babice, Česká republika 

+420 323 641 405 info@opengate.cz 

IČ 270 89 941 DIČ CZ27089941 

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku  

vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 95491 1 z 4 
 

Zápis z jednání školské rady 

Termín konání 03. března 2022 

Místo konání Na Návsi 5, Babice, PSČ 251 01 

Přítomni 

členové školské rady:  

JUDr. Peter Andris, Ing. Pavla Šaterová, Ing. Petra Dobešová (online), Mgr. Luděk 

Michalik, Mgr. Marek Šimoňák, Ing. Jitka Tkadlecová 

hosté: 

Mgr. Petr Šlemenda 

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. Pomoc Ukrajině  
4. Aktuální protiepidemická opatření  
5. Informace k zápisu na ZŠ a jednotné přijímací zkoušce na gymnázium, ohlasy na Den otevřených 

dveří 
6. Den gympláka pro páťáky 
7. Úpravy pravidel oblékání školních uniforem: platné od 1. 3. 2022 
8. Úspěchy studentů gymnázia v soutěžích 
9. Personální změny ve škole 
10. Plánované zvýšení stravného, platby za školní autobus a uniformy: od 1. 9. 2022; školné 

nezvyšujeme 
11. Akademická stipendia 
12. Ostatní podněty 
 
1. Přivítání a schválení programu 

Petra Dobešová se jednání školské rady účastnila online, jejího vedení se proto ujmul Luděk 

Michalik, který přivítal přítomné členy školské rady Open Gate a seznámil 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: 0; Zdržel se: 0 
Školská rada jednohlasně schválila Jitku Tkadlecovou zapisovatelem pro dnešní zasedání školské 

rady. 
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3. Pomoc Ukrajině 

Škola jednoznačně odsoudila bezohledný válečný akt ze strany Ruské federace.  

Bezprostředně po propuknutí konfliktu 24. února zahájili učitelé a pracovníci Poradenského centra 

práci s dětmi ve třídách na ZŠ i gymnáziu, a to jako součást preventivních programů v ranních 

oázách a třídnických hodinách, tak i ve výuce dějepisu a jazyků. 

Škola se také hned zapojila do programů pomoci Ukrajině a později ukrajinským uprchlíkům 

v České republice: například finanční a materiální sbírky, dobrovolnictví zaměstnanců školy i 

studentů. Škola podporuje dlouhodobou pomoc konkrétním ukrajinským rodinám v ČR. Do aktivit 

se velkoryse zapojuje celá komunita školy, včetně rodičů. O aktivitách škola informuje komunitu 

prostřednictvím emailů a profilů na sociálních sítích. 

 

Dotaz od zástupců rodičů: „Má škola připravený plán, pokud se zhorší bezpečnostní situace v ČR?“  

Odpověď Luděk Michalik: Škola má dobře nastavené bezpečnostní plány na reálná rizika, 

pravidelně probíhají potřebná cvičení nebo revize těchto plánů. 

 

4. Aktuální protiepidemická opatření 

✓ Prozatím zachováváme nastavená opatření v jídelně, očekáváme v polovině března zrušení 

těchto pravidel.  

✓ Pravidelně škola apeluje na rodiče, aby do školy posílali pouze děti bez známek respiračního 

onemocnění. 

✓ Na gymnáziu je aktuálně vyšší nemocnost učitelů, u studentů je na standardní úrovni; na ZŠ 

proběhly lyžařské výcviky, nemocnost je na obvyklé úrovni. 

✓ Uvolnění opatření je pro školu velká úleva, můžeme organizovat i sportovní akce společně 

s dalšími školami, realizujeme aktivity mimo školu. To vše napomáhá pestrosti vzdělávacích 

aktivit.  

✓ Tento rok opět proběhne maturitní ples v Lucerně. 

 

5. Informace k zápisu a jednotné přijímací zkoušce, ohlasy na Den otevřených dveří 
Zápis na ZŠ 
Pro zájemce připravujeme akci „Prvňáčkem nanečisto“, kde se budoucí školáci budou mít možnost 
lépe seznámit s prostředím školy, uskuteční se 23. 3. 
Kritéria zápisu škola zveřejnila na webu školy, zápis bude probíhat od 1. do 10. dubna a součástí je 
i rozhovor s rodiči. 
 
Přijímací zkouška na gymnázium 

Uzávěrka pro příjem přihlášek byla 1. 3., zaznamenali jsme nárůst zájemců o 25 %. 

Kritéria přijímacích zkoušek zůstávají nezměněna: testy CERMAT 60 % + školní část tvoří studijní 

předpoklady a rozhovory s uchazeči, do kterých se zapojují budoucí třídní učitelé; malá váha 

v rozhodování je dávána předchozím akademickým výsledkům. 

 

Oba dny otevřených dveří do areálu školy přivedli velké množství zájemců o gymnázium i ZŠ, 
včetně potenciálních studentů z regionů. 
 

6. Den gympláka pro páťáky 

Škola pokračuje v aktivitách, které propojují ZŠ a gymnázium, především v pátém ročníku. Jedna 

z novinek je Den gympláka pro žáky 5. třídy naší ZŠ, kdy si zažili jeden den jako studenti gymnázia. 

Akce měla výborný ohlas od dětí i rodičů a budeme v ní pokračovat i v následujících letech.  
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7. Úpravy pravidel oblékání školních uniforem: platné od 1. 3. 2022 
Škola spolupracuje se stylistkou, která pomáhá zapracovat obecné změny ve společnosti ve vztahu 
k pravidlům oblékání do pravidel pro nošení školní uniformy. Zároveň škola probírá zkušenosti 
s nošením uniformy se zástupci studentské rady. 
Výsledkem je mírné rozvolnění pro formální i neformální uniformu: změny představila škola 
studentům během Assembly v únoru a 1. 3. je zveřejnila na webu školy a v e-shopu uniforem. 
Příležitostně bude zvát stylistku do školy, aby studenty upozornila na vhodné/nevhodné nošení 
uniformy. 

Dotaz od zástupců rodičů: „Jak reagovali studenti?“  

Odpověď Luděk Michalik: Ocenili rozvolnění pravidel především u obuvi povolené k uniformám; na 

podnět studentů škola připravuje ještě změny designu sukní a také doplnění nových částí uniformy. 

 

8. Úspěchy studentů gymnázia v soutěžích  
Studenti se tradičně zapojují do velkého množství logických i oborových olympiád, a to českých 
i mezinárodních. Často postupují do finálového kola. 
 

9. Personální změny ve škole 
Tým ZŠ i gymnázia je stabilní, čeká nás pouze několik změn.  
 

Gymnázium: jedna kolegyně odchází na mateřskou dovolenou a dva zahraniční kolegové se po 

několika letech vrací zpět domů. Škola má otevřenou pozici učitele/ky českého jazyka a do 

oddělení Art. 

Koleje: potřebujeme doplnit tým o denní vychovatelku. 

ZŠ: již dříve oznámený odchod Petra Šlemendy z pozice ředitele ZŠ z rodinných důvodů, do konce 

školního roku zůstává na částečný úvazek ředitelem školy; vedením ZŠ je pověřena A. Děžínská, 

část agendy přebrala M. Zicháčková. Škola hledá vhodného kandidáta na pozici ředitele ZŠ a 

asistenta/asistentky pedagoga. 

Přípravu páťáků k přijímacím zkouškám nadále povede P. Kobrová. 

Do provozu školy hledáme uklízečku a ošetřovatele/ku koní. 

 

10. Plánované zvýšení stravného, platby za školní autobus a uniformy: od 1. 9. 2022; školné 
nezvyšujeme 
✓ Nárůst inflace výrazně ovlivňuje rentabilitu provozu školní jídelny; pokud chceme zachovat 

pestrou a kvalitní stravu, budeme muset navýšit cenu za stravné, a to od 1. 9. Úpravu cen škola 
oznámí v dubnu. 

✓ Stejně se výrazný nárůst cen dotýká i provozu školního autobusu, kde bude muset škola od 
nového školního roku také reagovat úpravou ceny.  

✓ Avízo o zvýšení cen vstupů máme i od výrobce uniforem, který šije v ČR, ale materiály 
nakupuje v zahraničí. Škola samozřejmě nebude měnit ceny u současných zásob, ale u nově 
nakupovaných bude muset promítnout zvýšení ceny od dodavatele. 

✓ Školné pro následující školní rok se nemění. O jeho výši na rok 2023/24 se vedení a zřizovatel 
rozhodne podle aktuálních kalkulací v říjnu/listopadu 2022. 

 
11. Akademická stipendia 

Škola bude opět udělovat akademická stipendia a stipendium za mimořádný přínos komunitě školy 
pro následující školní rok, uzávěrka přihlášek je 15. března. 
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12. Ostatní podněty 
✓ Třídní schůzky: škola uspořádá anketu mezi rodiči, zda preferují online nebo prezenční třídní 

schůzky. 
 

✓ Ředitelské volno: zatím škola neuvažuje navýšit počet čerpaných volných dnů. 
 

✓ Závěr školního roku: septimy mají poslední dva týdny vyhrazeny na stáže studentů; pro ostatní 
ročníky jsou v posledním týdnu naplánované školní výlety a společné aktivity v komunitě. 
 

✓ Svačiny v družině: škola bohužel neumí zajistit svačiny pro děti v odpolední družině pro obtížné 
plánování počtu žáků, který se každým dnem výrazně mění. 

 
 
 

Zápis vyhotoven v Babicích dne 3. března 2022 

 

 

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

Ing. Petra Dobešová 

předsedkyně školské rady 

 

 

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

Ing. Jitka Tkadlecová 

členka školské rady a zapisovatelka 

 


