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Zpráva o činnosti 

Školské rady při Gymnáziu Mnichovo Hradiště 

za rok 2018 

Školská rada při Gymnáziu Mnichovo Hradiště (dále jen rada) se v roce 2018 

sešla na dvou zasedáních a to 9. května a 10. října 2018. 

Školská rada byla informovaná o aktivitách školy: 

• GDPR – GMH zveřejnilo na svých webových stránkách informace, jak 

zachází s osobními údaji. Zajistilo si svého pověřence pro ochranu 

osobních údajů, a to formou částečného úvazku příslušného experta. 

Proběhlo školení pedagogů. 

• Elektronická třídní kniha – úspěšně proběhl zkušební provoz. Systém je 

v provozu, zkušenosti pedagogů jsou pozitivní. 

• V sobotu 9.6. proběhla oslava 65 let školy. 

• Zřizovatel přiznal dotaci ve výši 680 tis. Kč. Byla použita na renovaci 

učebny fyziky – pro realizaci pokusů, oživení předmětu. 

• Akce dokončené v tomto roce: nové židle a lavice v učebně č. 213, nové 

židle v učebně č. 219 (nastavitelné - počítačová učebna, doporučení 

z hygienické stanice), vestavěné skříně v učebnách 211, 224, 223 

(výměna z estetických i bezpečnostních důvodů /původní výplň sklo, nyní 

dřevěné/). 

• Město Mnichovo Hradiště zajistilo vymalování chodby, schodiště. Bylo 

měněno linoleum v učebně Primy. 

• Realizují se zahraniční projekty. Se školou v Bamberku probíhá výměnný 

pobyt již 25 let. 

• Škola požádala o dotace v dotačních programech ŠKODA AUTO, ŠKO-

ENERGO a dalších institucí. Škola díky grantům od společnosti ŠKO-

ENERGO pořídila dva vnitřní a jeden vnější stojan na kola. Grant od 

ŠKODA AUTO umožní škole zakoupit pomůcky na výuku fyziky. 

• Program Fulbrightovy nadace zajistil rodilého mluvčího v anglickém jazyce. 

Asistentka (vystudovaná učitelka angličtiny) průběžně navštěvuje hodiny 

angličtiny. 

• Ve čtvrtek 15. listopadu 2018 školu navštívil velvyslanec Spojených států 

amerických Stephen B. King. 

• V areálu školy je v provozu nové rekonstruované sportoviště. 

• V říjnu proběhla volba zástupců za zletilé žáky. Byl zvolen Pavel Tvrzník. 

• Rada projednala a schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 

2017/2018. 

Počet projednávaných inspekčních zpráv z České školní inspekce – 0. 

Počet projednávaných podnětů zaslaných radě od rodičů či třetích osob – 0. 
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Aktuální složení rady k dni 31.12.2018 je následující: 

Bc. Pavel Rak předseda 
zástupce zákonných zástupců 
nezletilých žáků 

Mgr. Miloslav Zajíc místopředseda zástupce pedagogických pracovníků 

Mgr. Iva Štrojsová  zástupce pedagogických pracovníků 

Pavel Tvrzník  zástupce zletilých žáků a studentů 

Ing. Petr Šíma  zástupce zřizovatele 

Ing. Dagmar Mocová  zástupce zřizovatele 

 

Podněty radě mohou být zasílány prostřednictvím sekretariátu Gymnázia. 

Zprávu vypracoval: Bc. P. Rak, předseda Školské rady 


