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Zpráva o činnosti 

Školské rady při Gymnáziu Mnichovo Hradiště 

za rok 2020 

Školská rada při Gymnáziu Mnichovo Hradiště (dále jen rada) se v roce 2020 

sešla na zasedání 15. října 2020. Schůze rady plánovaná na 3.12.2020 se 

z důvodu trvání nouzového stavu nekonala. 

Školská rada byla informovaná o aktivitách školy: 

• V důsledku pandemie Covid-19 byla škola nucena na jaře 11. března, ze 

dne na den, přejít na distanční formu výuky. Byla vytvořena pravidla pro 

hodnocení studentů. Na podzim byla vydána směrnice pro distanční výuku. 

 

• 2. října byla opět zavedena distanční výuka. Byla zpracována zpětná vazba 

od studentů a získané zkušenosti od žáků i rodičů vedly k úpravě rozvrhu. 

 

• Škola získala 10 notebooků z tzv. Šablon. Notebooky byly nainstalovány 

do učeben a byly pedagogy využívány k on-line výuce z učeben. Někteří 

pedagogové dojížděli za složité situace do školy, kde se připravovali na 

výuku a realizovali on-line hodiny. Někteří pedagogové pracovali z domova 

s vlastním technickým vybavením nebo s technickým vybavením, které jim 

bylo zapůjčeno školou. 

 

• Bylo zjištěno, že distanční výuka vede ke zlepšování digitálních kompetencí 

jak u žáků, tak i pedagogů. 

 

• Škola úspěšně zrealizovala adaptační kurz primy a 1.A a sportovní kurz 

septimy a 3.A. Na obou kurzech byla dodržována hygienická pravidla a 

žádný z účastníků neonemocněl. Ostatní kulturní a jiné akce byly do konce 

kalendářního roku zrušeny. 

 

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

2019/2020. 

 

• Rada schválila aktualizovaný Školní řád školy. 

 

• Dne 30. září 2020 byla zvolena Sofiia Boychuk jako zástupce za zletilé 

studenty. 

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 31.12.2020 je následující: 

Bc. Pavel Rak předseda 
zástupce zákonných zástupců 
nezletilých žáků 

Mgr. Miloslav Zajíc místopředseda zástupce pedagogických pracovníků 

Mgr. Jana Peldová  zástupce pedagogických pracovníků 

Pavel Tvrzník do 9/2020 zástupce zletilých žáků a studentů 

Sofiia Boychuk od 9/2020 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 


