Školská rada Gymnázia Děčín
Zápis z jednání konaného dne 29.4.2019
Přítomni:

předseda – Mgr. Václav Trajer, Mgr. Hana Jirglová, Mgr. Šárka Opatová, Mgr. Pavla
Rážová, Ing. Vladislav Raška

Přizváni:

Mgr. Lenka Holubcová, ředitelka školy

Program:
1. Přijímací zkoušky 2019
2. Maturity 2019
3. Třídní schůzky
4. Přezouvání
5. Školní bufet
1. Přijímací zkoušky 2019
Paní ředitelka seznámila ŠR s průběhem přijímacích zkoušek, sdělila že na vyšší gymnázium
bylo přijato 82 studentů a na nižší gymnázium 30 studentů. Výsledky přijímacího řízení byly
vyvěšeny hned 1. den konání přijímacích zkoušek, a to na dvěřích i na webu školy. Z výsledků
přijímacího řízení vyplývá, že budou otevřeny 2 třídy čtyřletého a 1 třída osmiletého gymnázia ve
školním roce 2019/2020.
2. Maturity 2019
Rada byla informována, že k maturitě půjdou kromě jedné studentky všichni žáci. Ve
čtvrtek a v pátek začnou studenti s didaktickými testy.
3. Třídní schůzky
Předseda ŠR požádal paní ředitelku o vysvětlení omlouvání/neomlouvání účasti
studentů na veletrhu vysokých škol Gaudeamus. Paní ředeitelka objasnila, že by na veletrh měli
jezdit především studenti 3. a 4. ročníků. Závěrem bylo doporučeno, aby studenti i jejich rodiče byli
informováni na třídních schůzkách o přesných pravidlech pro uvolňování na tento veletrh.
4. Přezouvání
Mgr. Šárka Opatová se ptala paní ředitelky a Rady, zda by bylo možné, aby se zrušilo
přezouvání. Nebo v opačném případě zavést dvojí režim: letní a zimní, kdy by se studentí v letním
režimu přezouvat nemuseli. Rada i paní ředitelka zamítly variantu, že by se studenti nepřezouvali
vůbec. Druhá varianta zůstává otevřená s tím, že by se musel přesně vymezit čas letního a zimního
režimu.
5. Školní bufet
Mgr. Šárka Opatová sdělila členům ŠR, že školní bufet je nevyhovující ve stávající podobě. Není
stanovena přesná otevírací doba a nedá se spolehnout, že si děti koupí svačinu, pokud ji nemají.
Paní ředitelka informovala, že bude osloven nový dodavatel, který bude poskytovat lepší služby a
kvalitnější potraviny v novém školním roce 2019/2020.
Datum příštího jednání Školské rady se uskuteční v termínu 21.10.2019.

Zapsala: Mgr. Pavla Rážová

V Děčíně dne 29.4.2019

