
Zápis z jednání Občanského sdružení 01. 12. 2022 

• Uvítání 

• Začalo přijímací řízení – sportovní třída počet přihlášek 73 loni 66 – zvyšující se trend – 

počet přijímaných 28. 

• maturitní zkoušky  

o celkem maturovalo 142 žáků 

o prospěli s vyznamenání 74 

o prospěli 68 (3 v podzimním termínu) 

• hodnocení 3.čtvrtletí – 27 žáků z 26 tříd má problémy – řešíme je ve spolupráci: třídní učitel 

(a ostatní učitelé, kteří jej učí – Teams skupina)– výchovná poradkyně, školní psycholožka, 

zástupkyně ředitele školy – ředitel školy. 

• Možné změny v koncepci – otevírá se možnost otevřít o jednu třídu č-letého studia víc, 

budeme nabírat 28 žáků na třídu 

• Zajímavé co proběhlo: 

o Ocenění školní les 

o Příprava a požádání o „šablony“ – pro naší školu je to cca 3,5 mil Kč pro podporu 

vzdělávání 

o Příprava žádosti o neinvestiční finanční dotaci pro sport– 1 mil Kč 

o V rámci Erasmu+ jsme přivítali na týden 3 kolegyně z Polska, naši učitelé vyjeli do 

Španělska 

o Měli jsme návštěvy – hejtman kraje a ministr školství – apolitické setkání na půdě 

školy 

o Školní parlament měl volby a došlo ke změně vedení 

o Proběhla Noc Vědců 

o Proběhla návštěva 3. ročníků na VŠPJ 

o Mnoho aktivit – relativně málo dětí co má problémy s výukou – ty sledujeme 

• Výrazné aktivity, které připravujeme: 

o Školní akademie 

o Koncerty HSGJ 

o Krajské soutěže (problematika financování z MŠMT a KU) 

o Lyžařské a jazykové zájezdy (Erasmus+, …) 

o … 

• školní parlament letos: 

o nové vedení školního parlamentu 

o Tematické dny, Webové stránky parlamentu, Plonkový den, Přednáškový den, Vejška 

na gymplu, F8 cup, Univerzita 3. věku, Just Talk, Mikulášská pošta, Maraton psaní 

dopisů, Valentýnská pošta, Valentýnský ples, LGBTQ+ klub, Filmový klub, Hra na 

kočku a myš, Cukrcheck, Herní sféra, Běh pro Paměť národa, Zpravodaj 

• Start školního roku – školení učitelů (BOZP, školení digitálních technologií, školení pro třídní 

učitele) 



• Přestupy k nám a odchody od nás, opakování ročníku – předpoklad realizovat v minimální 

možné podobě – max počet žáků třídy nyní 32 žáků (výjimka 1 třída 33 žáků), standard 

příštího roku 28 žáků 

• Září 2022 

o Sportovní kurzy žáků 3. ročníků, adaptační kurzy nových žáků 

• Opravy:  

o Probíhá stavba vnitřního atria a sklepů – neprobíhá optimálně, v tuto chvíli nejsem 

schopen urychlit 

o Stavba venkovní plochy „gymnázium- průmyslovka“ – slíbena na jarní období – 

investice za cca 30 mil Kč 

o Získáme jedno hřiště zcela pro sebe, jedno hřiště společně sdílené s průmyslovkou, 

prostor pro odpadové hospodářství, venkovní travnatý prostor pro výuku a 

biologické činnosti, parkovací plochu pro kola, parkovací místo pro auta návštěvníků 

školy (pouze 6 míst) 

 

• Co nás v nejbližší době čeká 

o Konec kalendářního roku 

▪ Tento týden Job shadowin – 3 kolegyně z Polska 

▪ Semináře a příprava na soutěže přírodovědných olympiád 

▪ NJD II – ústní zkoušky 

▪ Vánoční koncert HSGJ 

▪ Lyžařský zájezd pro jednotlivce do Krkonoš 

▪ čt 22. 12. – program pro žáky na 4 hodiny (Vánoční Salzburg, F8 cup,  

o Průběžná kontrola školního roku (třídní knihy, klasifikace, přihlášky k MZ, …) 

o Průběžná výměna světel ve třídách dle provozních možností školy 

o Erasmus + jazykové vzdělávání pro učitele – směr Clil do výuky na G Ji a podpora 

zahraničních návštěv – výuka nejazyků v ANJ 

• Různé 

o hospodaření Občanského sdružení  bude uloženo na webu – omluva ředitele školy 

o situace ohledně energií 

• Dotazy a připomínky: 

• Upřesnění - koncepce 28 žáků na třídu platí pouze pro nově nastupující třídy 

• V A1-1 větší zima nežli v jiných částech školy  - škola provede kontrolu a bude řešit možnosti 

změny místností výuky žáků, následně bude projednáno se zřizovatelem 

• Jak bude probíhat další výuka ve škole – hrozí distanční vzdělávání? Ředitel školy slíbil, že na 

distanční výuku nechce v žádném případě děti posílat (v tuto chvíli mu to ani nedovoluje 

zákon) 

• Pro výuku informatických předmětů chybí instalovat do jedné z učeben 17-tý počítač. 

Ředitel školy to slíbil na minulé, setkání a nesplnil. Ředitel školy se omluvil a slíbil rychlou 

nápravu. V tuto chvíli (8. 12. 2022) již je 17-tý počítač nainstalován v B3-C2. Jedná se o 

náhradní řešení, ale je to funkční počítač. 

zapsal: Mgr. Pavel Suk ŘŠ 
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