Zápis ze schůze Školské rady
při Gymnáziu Josefa Jungmanna v Litoměřicích Svojsíkova ulice
1015/1a, 41265 Litoměřice
Datum: 14. června 2016

Místo konání: GJJ v Litoměřicích
Přítomní členové školské rady:


za zřizovatele: PaedDr. Dušek Zdeněk, MUDr. Kejř Pavel



za rodiče: PhDr. Kubelková Olga, Černá Petra



za pedagogické pracovníky: Mgr. Kovandová Dagmar, Mgr. Vomáčková Kateřina

Program:
1. Zahájení jednání a odsouhlasení programu jednání školské rady(dále ŠR).
2. Projednání a odsouhlasení změny školního řádu.
3. Projednání a odsouhlasení ŠVP po revizi.
4. Seznámení ŠR s inspekční zprávou, České školní inspekce.
5. Diskuze a závěr

Ad1. Jednání zahájila předsedkyně ŠR p.Petra Černá přivítáním přítomných členů ŠR,
seznámila je s programem schůze školské rady.
Ad2. ŠR projednala a odsouhlasila změny školního řádu, bez připomínek.
Ad3. Při projednávání ŠVP po revizi byly je nutno ještě upravit tyto uváděné skutečnosti:
a)V ŠVP vypustit slovo postižený a nahradit jej slovem znevýhodněný, nebo
handicapovaný
b)Je potřebné uvádět ve ŠVP počet tříd?
c)Rodiče mohou dohlížet na docházku žáků v programu Bakalář.
d)Ve ŠVP je chybně uváděná mezinárodní spolupráce, která už neexistuje.
Po odstranění těchto, námi uváděných připomínek, lze považovat ŠVP GJJ v Litoměřicích za
odsouhlasený.
Ad4. ŠR nesouhlasí s formulací závěru inspekční zprávy, České školní inspekce. Jmenovitě
slabých stránek GJJ v Litoměřicích, a to komplikované mezilidské vztahy ovlivněné
medializací. Medializace GJJ v Litoměřicích probíhala v letech 2011-2012. Od této
doby medializace ohledně personálních vztahů na GJJ v Litoměřicích žádná nebyla.
Na str.č.2 inspekční zprávy je napsáno, že ředitel zřídil pedagogickou radu jako svůj
poradní orgán. Prokazatelně s ní projednává všechny zásadní pedagogické dokumenty
a opatření týkající se vzdělávací činnosti školy.
Žádáme o vysvětlení p.Štykse, zdali myslí „Pedagogickou radou“ v inspekční zprávě
celý pedagogický sbor učitelů na GJJ v Litoměřicích?
Ad5. Dva členové ŠR vyslovili znepokojení nad počtem žáků, kteří byli pro školní rok 2016
- 2017 přijati do 1. ročníku. Školská rada žádá vysvětlení od p.Štykse, proč bylo
odmítnuto 9 žáků pro nedostatečnou kapacitu GJJ v Litoměřicích, ačkoli splnili
podmínky pro přijetí? Proč byli odmítáni zájemci o studium, kteří si GJJ zapsali jako
2. volbu? Proč nebylo uspořádáno 2. kolo přijímacích zkoušek / a jaká opatření budou
přijata v příštím roce, aby se tato situace neopakovala.

V Litoměřicích dne 14.6.2016
zapsala: p. Petra Černá

PREZENČNÍLISTINA
k zápisu ze schůze Škokke rady při Gymnaziu Josefa Jungmanna v Litoměřicích, konané dne
14.6.2016 v Litoměřicích
Připomínky:

PaeDr. Dušek Zdeněk

MUDr. Kejř Pavel
PhDr. Kubelková olga ...
Černá Petra
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