
Zápis ze schůze SRPŠ

$druŽení rodíčŮ a přátel školy při Gymnáziu Josefa Jungmanna v Litoměřicích,z's' se

sídlem Svojsikova ulice 1 01511a, 41265 Litoměřice

Zápis z členrské schůze rsdružení konané dne 7.9.2a22

Přítomno: 16+1

Omluveni: 0

Nepřítomno: 3

Hosté: 0

(viz příloha: prezenční listina)

Program:

1' Přivítání, prezence a seznámení se snovými členy rady SRPŠ a s programem

schůze'

2^ Etický kodex

3. Št<otni rao

4. Hodnocení

5. Studentská portfolia

6. Ly;Žařskó kurzy

7. Škotní psycholog

8. lnťormační GJJ

9' Elektronická peněŽenka

10. Žádost o příspěvek na dobrovolníka z Německa

11' Usnesení,závér

Ad1) Jednárrí schůze sRPŠ zahájila paní ředitelka GJJ v Litoměřicích přivítáním všech

přítomných'

PřítomnítřídnÍ zástupci spolku rcldičů, podepsali prezenční listinu a byli seznámeni

S programenr schůze.

Adz't Žádámre rodiče o seznámení se s etickým kodexem, kteý lze pročíst na :

htt p s : //www.,r i i . czlo - s ko I elet ic kv- kod e{:q i i/



Ad3) Šrolní řád, Žádáme rodiče, aby se s ním seznámili :

. Podporujeme nadané studenty (účast na soutěŽích, studium v zahraničí, studentů

se SVP, IVP)

. Dbáme na prevenci patologických jevŮ - nabídka Klubu GJJ, nabídka školních

projektů, preventivních programů, adaptačních kurzů

' Setká,'ráme se s rodiči* připadové konference
. Zvýše,ná přÍsnost V posuzování porušování školního řádu týkajícíse

návyltových látek!!!_ podmínečrré vyloučeni aŽ vyloučení ze školy

Ad4) Nová jrrdnotná, transparentní pravidla hodnocení v jednotlivých předmětech

. Pedagogický sbor zahájil práci na jednotných a transparentnich pravidlech

hodnocení studentů v jednotlivých předmětech

. PeclaE1ogové se shodli na váhách, které udělují ke známkám

. Studenti byli v jednotlivých předmětech seznámeni s těmito pravidly

. V sou'}asné době r;e chystá celý dokument, ktery bude zveřejněn nejpozději do

čtvrtletn í listopadové klasifi kace

Ad5} Studentská portfolia
. Pilotni projekt pro rstudenty primy a prvních ročníků

. Studenti si zakláderjí veŠkeré mimoškolní aktivity související s jejich další profilaci

. Patříjsem ale také besedy nebo aktivity organizovanó ve škole mimo vlastní výuku

. Forma individuální

. Třidní v rámci oS\/ kaŽdý měsíc věnovat jednu hodinu diskuse nad portfolii

. Zpětná vazba od pedagogů a studentů 2. ročnÍků

, Zpětná vazba od rodičů 2' roČníků - zeptat

Ad6) LyŽařské kurzy
. Týká 'se 2. a 3' ročníků, sexty, septimy a sekundy

. Třídni profesoři/profesorky budou informovat rodiče ve svých třidách

Ad7) Školní psychologové
. Dr. Hiana Honzíková - aŽod ffi.říina2022
. KontaLkt: 603 469 942



KonzultaČní hodiny: po dohodě v Lovosicích

Mgr. l\lice Hradecká * kabinet č" 88 (druhé patro)

Kontakt: +420 603 374 460

Konzultační hodiny: každý lichý čtvrtek cld 9 * 15 hod

Ad8} lníormiačník GJJ
https : //www. ct i i . czlstud e nti/ i nfo rm a cn i k-q i i-2l

Na webových stránkách školy v sekci studenti se nachází informačník GJJ, kde jsou

informace o organizace školního roku, akcích školy, např. termíny maturitnÍch plesů,

adaptačních kurzů, volné dny pro studenty (tzv' ředitelské volno) atd'

Ad9} Elektronická peněž-enka

, Zítra -- B.9' 2a22 přes systém EduPage přijde příkaz pro

A) naplnění peněŽenky (1500 Kč)

B) pťíkaz na 500 Kč _ zaplacení příspěvku SRPŠ

Ad10) Žádorit o příspěvek na dobrovotníka z Německa

Paní ředitelk.a GJJ v Litoměřicích poŽádala přítomné o možnost zaplacení příspěvku na

dobrovolníka z Německa" Jedná se o peněŽní příspěvek po ce|ý rok, jako rodilý mluvčí v

hodinách němčiny. Tato částka je 9 000 Kč' Tato částka i zámér byl radou rodičů SRPŠ

odsouhlasen.

Ad11)Usnersení

V závěru jedrrání přislíbili všichni přítomní členovó aktivní spolupráci pro spolek. Další schůze

SdruŽenI byla naplánována na listopad 2022'
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Zapsala.

ověřila:

Petra Černá

RNDr. Bc. Fladka Balounová Ph.D.

podpis. .?et- ť.p't'n^-

podpis &pe
Příloha: Pre;:enční listina ze dne 7 'g'2022


