Zpráva o činnosti
Školské rady při Gymnáziu Mnichovo Hradiště
za rok 2017
Školská rada při Gymnáziu Mnichovo Hradiště (dále jen rada) se v roce 2017
sešla na dvou zasedáních a to 16. května a 10. října 2017.
Školská rada byla informovaná o aktivitách školy:
•

•
•

•
•
•

•

•

•

•

Proběhla revize Školního vzdělávacího programu – část A a část B. Změny
probíhají především v návaznosti na povinnou maturitní zkoušku
z matematiky a zavedení nového cizího jazyka (francouzský jazyk).
Školní akční plán byl pracovníky školy připraven a bude se postupně
realizovat.
Škola plánuje zavést elektronickou třídní knihu. Proběhne testování a po
vyhodnocení bude rozhodnuto o dalším postupu. Během testu se paralelně
povede elektronická i písemná podoba.
Byl zprovozněn nový web školy, který se průběžně doplňoval o materiály
školy.
Byla realizována akce Kurzu první pomoci. Zúčastnily se jej všechny třídy
kromě maturitních. Akce se konala díky sponzorskému příspěvku.
Škola získala certifikát „Rodiče vítáni“. Rok a půl práce přinesl kýžený
certifikát pro GMH. Značka Rodiče vítáni je garancí otevřeného a
vstřícného přístupu k žákům a zákonným zástupcům, dává najevo úsilí
školy o bezpečné a podporující klima.
Byl realizován projekt Společně a bezpečně finančně zajištěný
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. V rámci projektu již
proběhla tři celodenní kurzy (Třídnické hodiny, Heterogenita skupiny a
klima školní třídy, Principy nezraňující komunikace) pro pedagogický sbor.
Součástí projektu je i nákup odborné a populárně naučné literatury a
revize probíhajících aktivit primární prevence.
Od 9/2017 působí ve škole školní psycholožka na 0,5 úvazku, a to díky
prostředkům z tzv. šablon. Je k dispozici pro žáky, pedagogický sbor i
rodiče žáků.
Mgr. I. Štrojsová rozšířila svou působnost a od současného školního roku
zastává odděleně funkci kariérové poradkyně (dříve součást výchovného
poradenství). Poskytuje např. individuální konzultace pro žáky (výběr
maturitních předmětů, výběr VŠ apod.).
Program Fulbrightovy nadace měl zajistit rodilého mluvčího v anglickém
jazyce. Příslušný student však ze zdravotních důvodů svůj pobyt v ČR
předčasně ukončil. GMH bylo informováno, že nadace příští rok zajistí
náhradníka.

Výroční zpráva GMH a Školní řád byly radou schváleny.
Počet projednávaných inspekčních zpráv z České školní inspekce – 0.
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Počet projednávaných podnětů zaslaných radě od rodičů či třetích osob – 0.
Aktuální složení rady k dni 10.10.2017 je následující:
Bc. Pavel Rak
Mgr. Miloslav Zajíc
Mgr. Iva Štrojsová
Anna Chmelická
Ing. Petr Šíma
Ing. Dagmar Mocová

předseda
místopředseda

zástupce zákonných zástupců
nezletilých žáků
zástupce pedagogických pracovníků
zástupce pedagogických pracovníků
zástupce zletilých žáků a studentů
zástupce zřizovatele
zástupce zřizovatele

Podněty radě mohou být zasílány prostřednictvím sekretariátu Gymnázia.
Zprávu vypracoval: Bc. P. Rak, předseda Školské rady
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