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Zápis z jednání Školské rady při Gymnáziu Dvůr Králové nad Labem
Datum: 18.10.2021, 14:30, sborovna školy
Přítomni:
Ing. Eva Žižková
Dan Jarolímek
Ing. Jan Jarolím
Mgr. Emil Kudrnovský, Ph.D.
Mgr. Jiří Erlebach
Mgr. Petr Tomek

eva.zizkova@nanamesti.cz
jarolimekd@gym-dk.cz
jarolim.jan@mudk.cz
emil.kudrnovsky@zsbt.cz
jiri.erlebach@gym-dk.cz
petr.tomek@gym-dk.cz

zástupce rodičů nezletilých žáků
zástupce zletilých žáků
zástupce zřizovatele
zástupce zřizovatele [online]
zástupce pedagogických pracovníků
zástupce pedagogických pracovníků

Mgr. Martina Kubíková

reditelka@gym-dk.cz

ředitelka školy

Program:
1. Zahájení, prezence
Mgr. Kudrnovský, Ph.D. účasten distančně prostřednictvím MS Teams.
Návrh zapisovatele jednání – Mgr. Jiří Erlebach.
2. Představení nových členů školské rady
V průběhu září a října 2021 proběhly doplňovací volby do školské rady, z nichž vzešla
školská rada ve složení uvedeném výše.
3. Informační prezentace ředitelky školy o činnosti školy v uplynulém období
a o nejbližších akcích:
• Personální změny ve škole: odchody RNDr. Dobroruková, RNDr. Hušek, Mgr.
Kortanová, PhDr. Neumann; přírůstky Mgr. Procházková (po RD), Mgr. Špačková.
Do – pokračuje jako externí vedoucí Klubu NATURA, Hu – externí doučování M
v maturitních ročnících.
• Proběhlo školení pedagogů – profesní růst, prevence syndromu vyhoření,
formativní hodnocení.
• Zlepšení digitálního vybavení – „mobilní učebna“ – dodáno 20 dotykových NB
s perem, + již dodaných 6 ks brýlí pro virtuální realitu, budování vhodné strategie
využití. Rozvoj polytechnického vzdělávání – „polytechnický kroužek“ Do, Je, Po,
Sr, Tk… – od října 2021.
• Rekonstrukce venkovního školního hřiště na dvorku školy + stolu na stolní tenis;
využívání hřiště zatím brání administrativní úkony (nedokončená kolaudace)
• Změna na pozici výchovného poradce (od září 2021 namísto PhDr. Neumanna
Mgr. Hofmanová, dokončené kvalifikační studium, přichází s náměty na oživení
činnosti VP), změna na pozici preventisty sociálně-patologických jevů (od října
2021 namísto PhDr. Syrovátkové Mgr. Bártová, absolvuje kvalifikační studium)
• Probíhající doučování: Hu M 4.roč. 2 hod./týdně, příprava k MZ F 1 hod./týdně,
Ch 1 hod./týdně, přípravy na jazykové zkoušky (A, Fr, N, R). Pokračuje Klub
anglického jazyka (Du, Hm).
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•

Preventivní činnost – pravidelné schůzky školního parlamentu, plánované besedy
k tématu sociální fobie, školení první pomoci pro učitele a volitelně pro žáky.
• Proběhlé akce – adaptační kurz 1. ročníků, environmentální kurz primy, exkurze
a výjezdy dle plánu exkurzí + nerealizované z minulého roku kvůli distanční
výuce.
• Plánované výjezdy do zahraničí: Německo-Cloppenburg IV/2022 a VI/2022,
Francie-Provence VI/2022, Rusko -Petrohrad IX/2022, Anglie IX/2023.
• Společenské akce: ples absolventů 19.2.2022 Hankův dům, maturitní ples
25.2.2022 Uffo Trutnov.
• Záměry ve výuce: omladit pedagogický sbor, realizovat účelné projekty, vhodně
přistoupit ke změnám ŠVP vyplývajícím z revize RVP, zejména v informatice.
Příspěvek E. Kudrnovský, ředitel ZŠ Bílá Třemešná – navázat na RVP ZV, na výuku
informatiky na ZŠ, prohlubovat tam nabyté dovednosti. Požadován akcent na
algoritmizaci a konstruktivní myšlení, vnímaná komplikace – nedostatečná
metodika, kvalifikovaní vyučující. Zintenzivnit formativní hodnocení žáků vedoucí
ke zlepšení práce v jejím průběhu.
• Záměry ve vybavení školy: plán na venkovní učebnu, příp. rekonstrukci půdních
prostor se vznikem nových učeben, snaha o bezbariérovost budovy – komplikace
požární nařízení + zejména památkový charakter budovy. Dovybavení
outdoorového zázemí na hřišti, obnova vybavení jazykových laboratoří; obnova
počítačové infrastruktury (I/2021 pořízen nový server, plán XII/2021 nový firewall
jako zásadní prvek kybernetické bezpečnosti školy); rekonstrukce podlah ve
třídách.
• Spolupráce s JUTA a Ing. Hlavatým – generální partner školy, navýšení finanční
částky za prospěchová stipendia (v gesci SPG).
• Jednání o zřízení pobočky VŠ Varšavské univerzity managementu Collegium
Humanum, iniciováno Městem Dvůr Králové nad Labem, mimo pravidelnou
výuku (so/ne).
• Dny otevřených dveří 20.10.2021, 20.11.2021, 12.1.2022 + další kroky
v propagaci školy (billboardy, online reklama).
4. Volba předsedy ŠR, navržena Ing. Eva Žižková, hlasování 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení: Předsedkyní ŠR se stává Ing. Eva Žižková.
5. Volba místopředsedy ŠR, navržen Mgr. Jiří Erlebach, hlasování 6 pro, 0 proti, 0 zdržel
se.
Usnesení: Místopředsedou ŠR a zapisovatelem jednání se stává Mgr. Jiří Erlebach.
6. Předložení Výroční zprávy o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2020/2021,
členům ŠR byla zpráva zaslána již s předstihem do e-mailu. Nebyly vzneseny žádné
připomínky, byl podán návrh na schválení.
Schválení proběhlo počtem 6 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení: Výroční zpráva za rok 2020/2021 byla schválena.
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7. Diskuse, různé:
• Ing. Jarolím: doplnění informací k rekonstrukcím budovy, jednání s Městem
DKnL, byt školníka, půdní prostory, důraz na bezbariérovost; oprava vestibulu –
finanční krytí je již v jednání.
• Ing. Žižková a další: postcovidové situace, fobie, poruchy příjmu potravy,
nepojmenovatelné úzkosti apod. Dány podněty na školním parlamentu, řešení
velice individuální, dlouhodobé, s nejistým výsledkem a možnou regresí. Ku:
minimální prevence – akce ke znovuobnovení sociální pohody, den třídního
učitele, sportovní den, besídka naruby, adaptační kurzy aj.
• Mgr. Kudrnovský, Ph.D.: doplněk k doučování – nutně postaveno na
dobrovolnosti, což necílí na potřebnou skupinu žáků. Dodržovat fyziologické
potřeby žáků vhodnou úpravou rozvrhu (přestávky na stravování); Er, Tk:
následná komplikace v prodloužení celkové doby pobytu ve škole zejména ve
vztahu k volitelným předmětům ve vyšších ročnících, „nabobtnání“ rozvrhu
hodin, komplikace pro dojíždějící.
• Diskuse k „překotnému“ začleňování informatiky do všech předmětů. Er, Tk, Ku:
revize RVP provedena ne postupně během uplynulých let, ale skokově a naráz
během jara 2021, školy seznámeny v VI/2021 s možností připomínkování do
VII/2021 (!!!), komunikace ze strany MŠMT naprosto minimální. Obava o averzi
žáků při nesprávné aplikaci – chybí rozumná jednotící metodika, nedostatek
kvalifikovaných učitelů apod. Závěr: ŠR se staví rezervovaně k takto pojaté revizi
RVP aplikované v jen jedné ze vzdělávacích oblastí bez koncepční úpravy RVP
jako celku. Přistupovat k situaci v postupných krocích v návaznosti na předchozí
vzdělávání a dovednosti získané v oblasti ICT, sledovat další kroky v revizi RVP
nejen v informatice. Úpravy konkretizovat v ŠVP postupně, na základě
zkušeností, výrazná změna ŠVP až s finální revizí RVP.
8. Závěr

Zapsal a upravil:

Mgr. Jiří Erlebach, místopředseda školské rady

Schválila:

Ing. Eva Žižková, předsedkyně školské rady

