
Jednání Školské rady Gymnázia, Příbram, Legionářů 402 
dne 25. 10. 2022 

Místo jednání: Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 – ředitelna 
 
Přítomni: Mgr. Simona Luftová 
  Mgr. Václav Havlíček 
                  Mgr. et. Mgr. Jan Charvát Ph.D. 
  Anežka Vojáčková 
 
Hosté:  Mgr. Iva Kadeřábková 
  RNDr. Petr Hrubý 
 
Omluven: Petr Halada 
 
Program jednání: 
 
1) Školská rada zahájena paní ředitelkou Mgr. Ivou Kadeřábkovou 

 
2) Úvod – přivítání nového člena rady 

 
- Přivítání nového člena za zástupce pedagogů, Jana Charváta 

 
3) Volba předsedy školské rady 

 
- Předsedou školské rady byl přítomnými členy zvolen Mgr. Václav Havlíček 
- Hlasovalo (4) – pro (4) 
- Místopředseda bude volen po zvolení nových zástupců rady z řad rodičů žáků 
- Školská rada na detašovaném pracovišti Balbínova byla rozpuštěna  

 
4) Schválení programu jednání + schválení jednacího řádu školy 

 
- Program jednání – schválen všemi přítomnými členy ŠR 
- Hlasovalo (4) – pro (4) 
- Jednací řád školy – schválen všemi přítomnými členy ŠR 
- Hlasovalo (4) – pro (4) 

 
5) Výroční zpráva školy – školní rok 2021/2022 

 
- Výroční zpráva byla rozeslána k připomínkování členům ŠR 
- Cílem výroční zprávy je ukázat práci školy, seznámit se statistickými tabulkami – maturitními 

zkouškami, přijímací řízením, stěžejní část zprávy tvoří i projektová práce, jazykové poznávací 
pobyty atd. 

Diskuse a připomínky k výroční zprávě: 
- Mgr. Simona Luftová vznesla otázky k začleňování metody CLIL do výuky, využívání nových 

technologií ve výuce a k praktické aplikaci tandemové výuky. 
Odpovědi: 

o CLIL probíhá na detašovaném pracovišti a za rok přejde i na hlavní pracoviště, počítá se 

s nabídkou živých jazyků pro všeobecné studium, v současnosti je otevřený volitelný 

předmět zeměpis v CLILU 



o Z nových technologií dobře funguje prostor Google Workspace jako prostor pro sdílení a 
spolupráci v digitálním prostředí, jsou nakoupeny i čtyři headsety pro virtuální realitu 

o Spolupráce v tandemové výuce; vyučující se doplňují a spolupracují ve dvojici, předávají 

si materiály a sdílí postřehy. Efektivita dvou vyučujících je zřejmá.  

- Mgr. Simona Luftová vznesla otázku na srpnovou havárii vody. Havárie vody poškodila 

především kanceláře vedení a ekonomického úseku školy. Opravy budou hrazeny z pojištění, 

případně z fondu oprav kraje. 

- Zástupkyně žáku Anežka Vojáčková vítá nárůst školních akcí a obnovení činnosti studentského 

parlamentu. 

- Mgr. Simona Luftová vyzdvihla volitelnou aktivitu DofE, která otevírá cestu k celostnímu rozvoji 

žáků 

- Dále probíhají metodická školení k novým metodám ve výuce, zavádějí se nová jednotná 
softwarová řešení, například MozaWeb 

- Podoba výroční zprávy byla schválena všemi přítomnými členy 
- Hlasovalo (4) – pro (4) 

 
6) Vyhodnocení maturitních zkoušek ve školním roce 2021/2022 

- Úspěšně odmaturovalo 112 maturantů, Jedna žákyně konala opravnou maturitní zkoušku 
(didaktický test z českého jazyka) v září 2022, u této zkoušky opět neuspěla. 54 žáků prospělo 
s vyznamenáním, 58 prospělo. 

- Cermat zaslal výsledky didaktických testů:  
- ANJ – nad průměrem u osmiletého gymnázia, u čtyřletého na průměru.  
- CJL – nad průměrem u osmiletého gymnázia, u čtyřletého mírně pod průměrem. 
- NEJ, FRJ – maturoval nízký počet žáků, statistika je neprůkazná 

7) Přijímací řízení pro letošní školní rok 
 
- 4leté obory – 3 třídy 
- osmiletý obor – 1 třída 

 
8) Sloučení gymnázií 

 
- Probíhá úspěšně, vytvořeno společné ŠVP, spojení systémů Bakaláři, spojení webových stránek 

škol, spojení ekonomických úseků škol 
- Od příštího roku započne fyzické propojování, žáci mohou přecházet mezi pracovišti, 

v současnosti propojování v rámci projektů, například Erasmus+ 
- Byla podána žádost o nadstavbu nad školní jídelnou, přístavba by zvedla komfort pro studující 

žáky 

9)  Plán akcí na školní rok 2022/2023 

- Akce Samet na školách 
- Národní plán doučování – pro žáky ohrožené neúspěchem 
- Klub pro nadané děti, přednášky a aktivity pro nižší gymnázium 
- Psychohygiena jako téma do vzdělávacího procesu  
- Školní psycholog – jeho role je hodnocena jako přínosná, je využíván 
- Proběhla reflexe od absolventů, kteří jsou úspěšní na univerzitách  
- Akce Obzory – významná v získání kontaktů na absolventy, přínosný formát akce, který inspiruje 

žáky 
- Budou školní prezidentské volby  



- DofE pojede na Sardinii 
- GymBand pojede do Německa 

10) Diskuse 
- Probíráno téma návykových látek; užívání návykových látek na škole nebylo prokázáno. 

Problematická je dostupnost některých látek na volném trhu i pro nezletilé. Kratom, CBD, LYFT. 

V dohledu je regulace těchto látek. 

- Diskutováno uzavírání klasifikace maturantů v nematuritních předmětech, to bude předmětem 

dalšího jednání pedagogického sboru. 

 

Zapsal dne 25. 10. 2022 

Jan Charvát 

 

zápis ověřil  

Václav Havlíček 

 

 


