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Zápis z jednání školské rady 

Termín konání 09. září 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. Zahájení a schválení programu 
2. Hlasování o zapisovateli a předsedovi školské rady 
3. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2020/2021 
4. Informace o provozu školy 
5. Školní řád 
6. Školní vzdělávací program gymnázia 
7. Školní vzdělávací program ZŠ 
8. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání na gymnáziu 
9. Rozpočet pro školní rok 2021/2022 
10. Vnitřní řád kolejí 
11. Podněty rodičů a různé 

 
 

Seznam písemných podkladů: 

1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2020/2021 
2. Rozpočet pro školní rok 2021/2022 
3. Školní řád 
4. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání na gymnáziu 
5. Vnitřní řád kolejí 
6. Školní vzdělávací program gymnázia 
7. Školní vzdělávací program ZŠ 
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1. Zahájení 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 a předsedovi školské rady 
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. 

Odchodem Mgr. Kariny Divišové ze školské rady ke konci předchozího školního roku nemá školská rada 

obsazenu pozici předsedy, proto Petra Dobešová iniciovala hlasování o předsedovi školské rady. 

Návrhy: Petra Dobešová 

Hlasování o předsedovi školské rady 
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 Ing. Petru Dobešovou předsedkyní školské rady Open Gate, 

s účinností od 9. září 2021. 

3. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2020/2021 

Jednatelka školy předložila školské radě v souladu s § 168 odst. 1) písm. b) školského zákona ke schválení 

Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2020/2021. Výroční zprávu obdrželi členové před konáním 

školské rady, Petra Dobešová shrnula nejdůležitější údaje z výroční zprávy a poté iniciovala hlasování. 

Hlasování 
Pro: JUDr. Peter Andris, Ing. Pavla Šaterová, Ing. Petra Dobešová, Mgr. Luděk Michalik,  Mgr. Marek 

Šimoňák, Ing. Jitka Tkadlecová 

Proti: 

Zdržel se: 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2020/2021 byla schválena. 

4. Informace o provozu školy 
Zástupce ředitele pro gymnázium informoval o aktuálním provozu gymnázia s ohledem na 

„proticovidová“ opatření: proběhlo třetí testování, dosud bez pozitivního testu; všichni dodržují 

hygienická opatření; zástupce pro gymnázium také seznámil členy školské rady s postupem v případě, 

že by byl ve škole pozitivně testován student nebo zaměstnanec školy na nemoc covid-19. 
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Ředitel školy informoval o provozu v ZŠ: také proběhlo třetí testování, dosud bez pozitivního testu; 

v prvním týdnu školy dodržování homogenních skupin, postupně uvolňování. Snažíme se o pokud 

možno standardní školní rok. 

Členové školské rady vznesli několik dotazů k provozu školy:  

Peter Andris 

Dotaz: pokud zavřete třídu/ročník, bude náhradní distanční výuka?  

Odpověď L. Michalik: ano, jsme na to připraveni, dle dostupných informací by v takovém případě 

očkovaní studenti/kteří prodělali covid-19 ve stanovené lhůtě, docházeli na prezenční výuku, jejich 

výuka tedy bude nadále pokračovat ve třídě, ostatní studenti budou doma a bude pro ně zajištěna 

distanční výuka. Škola je na tuto situaci technicky i metodicky dobře připravena. 

Dotaz: můžete rodičům připomínat zodpovědný přístup, tedy aby neposílali děti s příznaky respiračního 

onemocnění do školy? 

Odpověď P. Šlemenda: ano, je to součástí pokynů pro rodiče a škola na to bude i nadále upozorňovat. 

Pavla Šaterová 

Dotaz: kolik studentů je proočkovaných?  

Odpověď L. Michalík: škola o tom nemá přesné informace, ale na vyšším gymnáziu odhadujeme, že více 

než polovina studentů je proočkovaných/prodělalo onemocnění covid-19. 

Informace od P. Dobešové k očkování učitelů: s výjimkou jedné osoby jsou všichni učitelé kompletně 

očkovaní. 

5. Školní řád 
Zástupce ředitele školy pro gymnázium informoval o drobných změnách ve školním řádu, jako například 

zákaz používání mobilů v jídelně, úprava nošení uniforem, odstranění citací ze školského zákona z textu 

školního řádu, protože celý školní řád je v souladu se školským zákonem. 

Člen školské rady P. Andris vznesl dotaz k čl. 4, odst. 5 školního řádu: čekání studentů na autobus, který 

jede později, než dokdy mohou být denní studenti v areálu školy - kde mohou být v této době studenti? 

Odpověď L. Michalik: dozor po 16.00 je zajištěný v knihovně, studovně u knihovny a v hale kolejí. 

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 přijala změny školního řádu bez výhrad. 
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6. Školní vzdělávací program gymnázia 
Zástupce ředitele školy pro gymnázium informoval školskou radu o změnách ve vzdělávacím programu 

gymnázia, především o úpravách týkajících se výuky informatiky a navýšení hodin u tohoto předmětu a 

větším důrazu na práci s talentovanými dětmi. 

Školská rada projednala změny Školního vzdělávacího programu gymnázia bez výhrad. 

7. Školní vzdělávací program ZŠ 
Ředitel školy informoval školskou radu o změnách ve vzdělávacím programu ZŠ, především o úpravách 

týkajících se integrace digitální gramotnosti a rozložení témat v předmětech a sjednocení českého a 

anglického kurikula. 

Školská rada projednala změny Školního vzdělávacího programu ZŠ bez výhrad. 

8. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání na gymnáziu 
Zástupce ředitele školy pro gymnázium představil změny v pravidlech hodnocení studentů gymnázia. 

Byla doplněna povinnost učitelů hodnotit studentské práce do 7 dnů, byl sjednocen počet opravných 

textů na jeden za pololetí a změněno hodnocení studenta v případě opisování.  

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 schválila změnu v pravidlech pro hodnocení výsledků vzdělávání na gymnáziu bez 

připomínek. 

9. Rozpočet pro školní rok 2021/2022 
Školská rada v souladu s § 168 odst. 1) písm. f) projednala návrh rozpočtu školy pro školní rok 2021/2022 

bez výhrad. 

10. Vnitřní řád kolejí 
Ředitel kolejí informoval školskou radu o zavádění změn dle nového Vnitřního řádu kolejí. Upozornil 

především na pravidla pro plnoleté studenty při opuštění kolejí, snížení počtu kroužků pro sextány a 

rozšíření počtu divadelních kroužků. 
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11. Podněty rodičů a různé 
P. Dobešová představila Ondřeje Bílého, nového člena vedeí školy. O. Bílý informoval o programu 

Biologie v praxi. 

Podněty od rodičů  

Členka školské rady P. Šaterová seznámila školskou radu s tím, že rodiče školu především chválí. Od 

minulého jednání obdržela několik dotazů nebo podnětů od rodičů, které předložila školské radě. 

✓ Je možné komunikovat změnu ve výuce Informatiky na ZŠ více i v komunikaci rodičům? 

Odpověď vedení školy: informace v pátečních dopisech, na soc. sítích školy 

 

✓ Uvažujete o posílení projektového vyučování? 

Odpověď vedení školy: O. Bílý má odpovědnost za tuto oblast a zabývá se tím 

 

✓ Mohla by škola nabídnout některý den pro rodiče „zapnutí“ online návštěvy do výuky?  

Odpověď vedení školy: po předchozí domluvě je možné navštívit osobně vyučovací hodiny, online 

formu škola zatím nezvažuje 

 

✓ Je možné zveřejňovat zápisy z jednání školské rady? 

Odpověď vedení školy: škola zváží možnosti, tak aby zápisy byly k dispozici všem rodičům 

 

✓ Je možné zveřejňovat jídelní lístek? 

Odpověď vedení školy: jídelní lístek je k dispozici na webu školy, v sekci Gymnázium/Pro rodiče 

✓ Podněty od rodiče, který pracuje v oblasti marketingu, k externí komunikaci školy 

Odpověď vedení školy: prosíme o předání kontaktů pro sjednání schůzky 

✓ Výměnné pobyty pro studenty gymnázia – do jakých zemí? 

Odpověď vedení školy: škola spolupracuje se partnerskými školami v Německu, Španělsku a Francii; 

hledáme řešení pro výměnu se školou v UK. 

✓ Rodiče denních studentů požadují možnost občasného ubytování na kolejích. 

Odpověď vedení školy: není to z provozních důvodů možné; škola neposkytuje hotelové služby. 

✓ Rodiče žáků na ZŠ by přivítali možnost odpoledních zdravých svačin pro děti.  

Odpověď vedení školy: škola už prověřovala možnost umístění automatu se zdravými svačinami – 

vzhledem k malému počtu dětí je to ale pro provozovatele neekonomické. Ředitel školy prověří 

možnosti balíčků s vedoucím jídelny. 

✓ Je možné, aby svozové autobusy zajížděly až k bydlišti dětí? 

Odpověď vedení školy: škola již tyto možnosti prověřovala, není to, bohužel, možné z důvodu 

neekonomického provozu a výrazného prodloužení svozového času. Škola zákonným zástupcům 

zprostředkovala nabídku společnosti www.pandaride.cz , zákonní zástupci si službu mohou 

objednat přímo u přepravce, škola ji neorganizuje. 

Jednatelka školy na závěr poděkovala zástupcům rodičů za aktivní přístup. Jakkoliv není možné všem 

podnětům vyhovět, náměty jsou vítány a budou vždy vedením školy posouzeny. 

Na závěr se předsedkyně školské rady dotázala, zda jsou k průběhu dnešního jednání školské rady 

připomínky nebo výhrady či zda je navrhováno projednání dalších otázek. Po zjištění, že nejsou vzneseny 

žádné připomínky, výhrady nebo další návrhy, prohlásila jednání školské rady za skončené. Zápis z jednání 

školské rady bude doručen řediteli školy. 
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Seznam příloh: 

1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2020/2021 
2. Rozpočet pro školní rok 2021/2022 
3. Školní řád 
4. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání na gymnáziu 
5. ŠVP ZŠ 
6. ŠVP gymnázia 
7. Vnitřní řád kolejí 
 

Zápis vyhotoven v Praze dne 13. září 2021 

 

 

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

Ing. Petra Dobešová 

předsedkyně školské rady 

 

 

……………………….. 

Ing. Jitka Tkadlecová 

členka školské rady a zapisovatelka 

 


