Gymnázium Uherské Hradiště

Zápis ze zasedání Školské rady
pondělí 12. října 2015
Přítomni: doc. M. Pavlicová, Ing. S. Blaha, Mgr. I. Mařák, PaedDr. L. Kraváčková, Mgr. R. Horký,
MUDr. V. Dominec, Ing. T. Zubr, Mgr. M. Kratochvílová
Omluveni: Ing. H. Doupovcová, B. Janečka, Mgr. V. Karafiátová, Mgr. P. Machala
Host: ředitel školy doc. Z. Botek

1. Zasedání zahájila doc. M. Pavlicová přivítáním všech účastníků a seznámila s programem
2. Projednání dodatků školních vzdělávacích programů Labyrint světa, Labyrint světa II a Organizace
maturitní zkoušky – úvod doc. Pavlicová
Mgr. Kratochvílová shrnula změny, kterých se dodatky týkají, podrobněji byli členové ŠR
seznámeni s organizací maturitních zkoušek a se změnami, které jsou v dokumentu zakotveny pro MZ
- Jaro 2016
Dokumenty byly schváleny jednohlasně.
3. Projednání Výroční zprávy za školní rok 2014/2015.
doc. Pavlicová shrnula hlavní body zprávy a velmi kladně zhodnotila zveřejněné výsledky žáků
jednak v olympiádách a soutěžích během školního roku, ale také při vyhodnocení maturitních zkoušek
2015.
MUDr. Dominec se ve svém příspěvku dotkl pořadí škol ve Zlínském kraji a umístění G UH.
Ing. Zubr – dotaz a připomínka: počet strávníků v jídelně, doladění barev v grafech
(Členům Školské rady byla zaslána 1. verze výroční zprávy (25. 9.) před stylováním učitelem
IVT, aby měli dostatečný prostor výroční zprávu prostudovat.)
doc. Pavlicová nechala o přijetí výroční zprávy hlasovat, zpráva byla jednohlasně schválena.
4. Ředitel školy vyzval přítomné, aby neváhali a okamžitě ho kontaktovali, jakmile zjistí nějakou
skutečnost, která vyžaduje vysvětlení nebo zásah ředitele školy – nemusí čekat až na další zasedání
Navrhl témata k projednání a dotazům: alkohol a kouření studentů, chování mimo školu a jeho odraz
v hodnocení žákova chování ve škole. Na poslední téma se rozvinula diskuse: Závěr: škola by měla
reflektovat chování svých žáků mimo školu ve výchovném procesu a se žákem/žáky pracovat. Postih
žáka školou by byl ale legislativně sporný.

5. Diskuse:
Mgr. Mařák: Jak dopadlo vyhodnocení otravy potravinami v březnu 2015 ve školní jídelně?
Odpověděl doc. Botek – Vysvětlující zpráva je již zveřejněna na webu školy. Žaludeční problémy žáků
byly způsobeny fazolovými těstovinami a firma vyrábějící těstoviny se omluvila. 3 studenti, kteří byli
hospitalizování, byli odškodněni pojišťovnou.
MUDr. Dominec – Se dotázal na zásady klasifikace v TV a na přípravu studentů před měřením
atletických výkonů.
Odpověděla PaedDr. Kraváčková (vyučující TV) – bohužel na podzim je málo času na kvalitní přípravu,
měření je víceméně založeno na fyzickém stavu žáků, na jaro je příprava delší. V tělesné výchově jsou
limity pro klasifikaci sníženy vzhledem k dřívějším tabulkám (uvedla příklady), ale jsou měřeny, aby žák
měl možnost vyhodnotit své schopnosti. Klasifikace se ale nezakládá pouze na těchto známkách,
vyučující hodnotí posun žáka a vztah a přístup k pohybovým aktivitám.
Zasedání školské rady ukončila doc. Pavlicová. Příští školskou radu se členové budou podrobněji
zabývat školním řádem.

V Uherském Hradišti 13. 10. 2015

Zapsala: Mgr. Marta Kratochvílová

