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Zpráva o činnosti 

Školské rady při Gymnáziu Mnichovo Hradiště 

za rok 2021 

Školská rada při Gymnáziu Mnichovo Hradiště (dále jen rada) se v roce 2021 
sešla na zasedání 12. května prostřednictvím telekonference za pomocí služby 
Google Meet a podruhé dne 13. října. 

Školská rada byla informovaná o aktivitách školy: 

 V důsledku pandemie Covid-19 jsou informace k fungování školy průběžně 
aktualizovány, avšak tyto informace přichází z ministerstva školství nebo 
od zřizovatele často se zpožděním. Mnohdy jsou informace vyhlašovány 
dříve v médiích, ale oficiální informace přicházejí do datové schránky 
pozdě. 
 

 Povinné testování studentů a zaměstnanců na Covid-19 probíhá od 17.5. 
1x týdně. Pedagogové, kteří dosud neobdrželi druhou dávku očkování, se 
testují též. Zatím byly všechny testy negativní. Na testování je vyhrazena 
jedna vyučovací hodina a rozvrh se o jednu hodinu posunul. Ve škole se 
povinně nosí respirátory. 
 

 Výuka probíhala distančně podle stálého rozvrhu, který nebyl prostým 
překlopením rozvrhu z prezenční výuky. Pátek měli studenti volný a byl 
určen pro vypracování domácích úkolů. 
 

 Byly zrušeny plánované akce: lyžařský kurz, projektový týden, maturitní 
ples, poslední zvonění. 
 

 Od září se škola snaží fungovat normálně, jako před vypuknutím 
pandemie. Od počátku školního roku škola řešila jen 2 třídy, které se buď 
částečně nebo zcela ocitly v karanténě. Pro třídu v karanténě byla 
realizována distanční výuka. Pro druhou třídu se využila hybridní výuka. 
Očkovaní žáci se učili ve škole a zbytek distančně přes MS Teams. 
 

 Probíhá realizace šablon, které mají být ukončeny v 2/2022. 
 

 Školní vzdělávací program prochází od ledna 2021 úpravami. Provádí se 
revize tohoto dokumentu, ruší se humanitní a přírodovědná větev, 
navyšují hodiny IT gramotnosti a zavádějí se nové povinné a volitelné 
předměty. ŠVP pro vyšší gymnázium pro přijaté první ročníky začne platit 
od září 2021. Revize ŠVP pro nižší gymnázium bude probíhat od září 2021 
a v platnosti bude od září 2022. Paní ředitelka ocenila přístup pedagogů při 
práci na úpravách ŠVP prostřednictvím programu MS Teams. 
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 ŠKODA AUTO poskytla příspěvek 70.000 Kč a škola pořídila didaktické 
pomůcky (Ozoboty, dvě 3D tiskárny). Pomůcky jsou zařazeny do výuky. 
 

 Spolek přátel GMH poskytl 2 notebooky pro potřeby školy. Ty byly 
zapůjčeny studentům pro distanční výuku. 
 

 Škola byla úspěšně akreditovaná do programu Erasmus+ na období 2021– 
2027. Výhodou akreditace bude následné zjednodušení procesu 
předkládání grantových žádostí. Ze 110 škol v ČR bylo akreditováno jen 
27. 
 

 Studenti se účastnili v online soutěžích a olympiádách, které se konali na 
úrovni školních a okresních kol, některé však i s postupem do krajského 
kola. Pedagogové se účastnili online seminářů a webinářů. 
 

 Probíhá revize RVP a převedení témat do ŠVP s cílem posílení digitálních 
kompetencí, konkrétně posílení hodin informatiky. 
 

 Úspěšně byla zavedena tandemová výuka v tercii, kde druhý pedagog 
doprovází výuku i laboratorní práce. Žákům se tato výuka líbí a těší se na 
ni. Pedagogové v příbuzných oborech (fyzika, chemie, biologie) provádí 
hospitaci v hodinách a vzájemně upravují učivo, aby např. nedocházelo 
k duplicitnímu výkladu látky. 
 

 Předseda Spolku přátel GMH Mgr. Jan Nohýnek požádal pedagogy, žáky a 
rodiče žáků o odpověď na anketní otázku nejvhodnějšího směřování 
finančních prostředků SP GMH tak, aby co nejlépe pomáhaly studentům 
i učitelům. 
 

 Během roku se rodiče i žáci ve zvýšené míře obraceli se svými požadavky 
na školní psycholožku. Problémy se řešily operativně. Lze konstatovat, že 
se v tomto roce navýšil počet žáků s různými obtížemi, jež vyžadovaly 
odbornou pomoc. 
 

 Rada projednala a schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 
2020/2021. 
 

 Zřizovatel jmenoval nové zástupce do Školské rady. Jsou to: František 
Kopřiva a JUDr. Marek Jansta. 

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 ke dni 31.12.2021 je následující: 

Bc. Pavel Rak předseda 
zástupce zákonných zástupců 

nezletilých žáků 
Mgr. Miloslav Zajíc místopředseda zástupce pedagogických pracovníků 
Mgr. Jana Peldová  zástupce pedagogických pracovníků 

Sofiia Boychuk  zástupce zletilých žáků a studentů 
František Kopřiva  zástupce zřizovatele 

JUDr. Marek Jansta  zástupce zřizovatele 
 
Podněty radě mohou být zasílány prostřednictvím sekretariátu Gymnázia. 

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


