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Zpráva o činnosti 

Školské rady při Gymnáziu Mnichovo Hradiště 

za rok 2019 

Školská rada při Gymnáziu Mnichovo Hradiště (dále jen rada) se v roce 2019 

sešla na dvou zasedáních a to 16. května a 27. listopadu 2019. 

Školská rada byla informovaná o aktivitách školy: 

• Proběhla rekonstrukce učebny fyziky v místnosti 225 včetně doplnění 

nábytku. Byly dodány nové židle a lavice v učebně č. 213, v učebně č. 

219, vestavěné skříně v učebnách 211, 224, 223. 

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

amerických Stephen B. King. 

• „Šablony“ končí 31.8., budou pokračovat a díky tomu může v práci 

pokračovat školní psycholožka. 

• Studentský parlament se připojil k aktivitě Hrdá škola – studenti si sami 

navrhli oblečení triko/mikinu jako neformální oblečení pro školní akce. Bylo 

objednáno cca 200 kusů. 

• Škola zajistila pro studenty zkoušku z anglického jazyka (Cambridge, 

úroveň B2). 

• Škola zorganizovala poznávací zájezdu do rumunského Banátu. Kapacita 

autobusu byla zájemci zcela naplněna. Expedice do rumunského Banátu – 

se uskutečnila od 20.9. do 29.9.2019 a byla účastníky hodnocena velmi 

pozitivně. V prostorách školy byly vystaveny velkoformátové fotografie 

pořízené účastníky. 

• Byla schválena úprava školního řádu. Změna se týkala části Získávání 

podkladů pro klasifikaci. 

• Výsledky voleb pedagogického sboru: V červnu byl zvolen pan M. Zajíc, 

v září paní J. Peldová. Volba zástupce nezletilých studentů proběhla 

v listopadu. Byl zvolen P. Rak. Rada si následně zvolila svého předsedu (P. 

Rak) a místopředsedu (M. Zajíc). 

• Škola je zapojena do programu Šablony II. Z této šablony je např. hrazena 

školní psycholožka, nákup techniky pro žáky do výuky. 

• Grant od ŠKO-ENERGO s.r.o. umožnil aktivně trávit přestávky zakoupením 

ping-pongového stolu a stolního fotbalu. 

• Škola se zapojila v září do veřejných sbírek s tímto výsledkem: 

o Světluška – 11 720 Kč 

o Srdíčkový den – 5 848 Kč 

o Bílá pastelka – 3 684 Kč 

• Vlastník budovy (město) nechal o prázdninách vymalovat šatny a chodby. 

• Vzdělávací institut středočeského kraje provedl dvě supervize, poskytl 

konzultace vedení školy a pedagogům (řešil se např. přístup k problémové 

třídě). 
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• ERASMUS+ – do programu je zapojeno 6 škol (Česko, Řecko, Itálie, Litva, 

Německo a Francie). Za GMH koordinuje aktivity p. Umáčený. Od 17.11. 

do 23.11.2019 navštívili 2 pedagogové a 4 žákyně kvarty Řecko, kde se 

zúčastnili mj. školní výuky. 

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

2018/2019. 

Počet projednávaných inspekčních zpráv z České školní inspekce – 0. 

Počet projednávaných podnětů zaslaných radě od rodičů či třetích osob – 0. 

Aktuální složení rady k dni 31.12.2019 je následující: 

Bc. Pavel Rak předseda 
zástupce zákonných zástupců 
nezletilých žáků 

Mgr. Miloslav Zajíc místopředseda zástupce pedagogických pracovníků 

Mgr. Iva Štrojsová do 8/2019 zástupce pedagogických pracovníků 

Mgr. Jana Peldová od 8/2019 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 


