
Zá pis z 5. schů ze SP-GV (16. 1. 2015): 

Poznámka: Nezúčastnili se zástupci 1.A, 2.A, 3.A, 4.B bez omluvy. Zástupci třídy 4.A byli omluveni. 

Za třídy 6.A, 1.B, 2.B, 3.B se zúčastnil pouze jeden zástupce. 

Průběh: 

1) Zahájení 

Seznámení s průběhem a účelem schůze. 

2) Z minulé schůze 

 Počítače ve studovně 

Jeden počítač už je plně funkční i s tiskem. Druhý by měl být hotový do měsíce. 

Bohužel někdo odcizil i myš, která sloužila jako náhrada předchozí. 

 

 Topení ve škole 

Zástupci SP-GV se shodli, že teplota ve škole se zlepšila. Nicméně toto je nejspíš díky 

přírodě, která nám nadělila teplejší počasí, protože na systému topení se nic 

nezměnilo. 

3) Diskuze 

 Nová podoba školních webových stránek 

Stránky školy se jeví jako nereprezentativní, chaotické a nemoderní. IT komisí byl 

vypracován návrh na jejich úpravu. Byl předložen ke schválení k rukám vedení školy. 

O spuštění se jedná, jako možnost se jeví spuštění na začátku dalšího školního roku. 

 

 Ztrácení počítačových myší ze studovny 

Byly podány návrhy zabezpečení, aby se myši nedaly snadno ukrást. Jako možnost se 

jevilo, že by byly k dostání v kabinetě pp. Bareše na jméno. Nakonec se SP-GV 

přiklonil k možnosti mechanického připevnění myší k počítačům. 

 

 Teče topení v učebně č. 24 

V učebně č. 24 dochází k úniku kapaliny z topení. Hrozí nebezpečí uklouznutí a 

zranění. Situace byla dlouho neřešena, proto byla věc oznámena řediteli, který 

uvědomil školníka.  

 

 Informování o konání schůze SP-GV 

Z počtu neomluvených absencí bylo usouzeno, že informování o konání schůze je 

nedostatečné. Informace o schůzích budou proto zveřejňovány i prostřednictvím 

Facebooku. Papírová upozornění budou tisknuta ve větším formátu a budou nově 

vyvěšována i na hlavní nástěnce poblíž sborovny. 

 

 

 



 Systém psaní známek a absencí 

Od začátku roku je v provozu elektronická třídnice. Od února by měla elektronická a 

papírová třídnice fungovat paralelně a od nového školního roku by měla být 

zavedena pouze ta elektronická (o zavedení ještě rozhodne vedení na základě 

spokojenosti se systémem). Zájemci z řad učitelů navštěvují školení o používání 

elektronických přístrojů, obzvlášť počítačů a tabletů. Byl zaveden jednotný 

známkovací systém, ale je třeba, aby si na něj všichni zvykli a začali ho používat. Škola 

udělala tento chvályhodný krok směrem do budoucnosti na svoje uvážení, tzn. že 

toto nebylo nařízeno z vyšších míst.  

 

 Seznam četby k maturitě 

Seznam povinné četby k maturitě se jeví jako nedostačující. Upozorněno třídou 8.A. 

Bylo upozorněno na absenci některých klíčových děl a autorů. Dále bylo upozorněno 

na fakt, že současná podoba seznamu studentům spíše bere motivaci číst a vzdělávat 

se. Dle zákona je seznam dostačující. V porovnání se školami v okolí, kde obsah 

seznamu nejde pod 100 děl, je seznam Gymnázia (všeobecného) se svými 69 díly 

poměrně krátký. Situace řešena s pp. Zaplatílkem a s panem ředitelem. Problémem 

se zdá býti spolupráce ve školní komisi pro český jazyk, kde se musí všichni členové 

(6) shodnout na díle, které by se mělo přidat, všichni ho musí přečíst a následně 

vypracovat materiály, které se k dílu vztahují. Prvním krokem k řešení by mohlo být 

zveřejnění seznamu vyšší úrovně maturity z minulého roku, díky kterému by se 

seznam mohl rozrůst až dvojnásobně. Záležitosti ohledně seznamu je však třeba řešit 

již před začátkem školního roku. To znamená, že třída, ve které by větší počet 

studentů měl zájem o přidání konkrétní položky do seznamu četby, by měla se svým 

požadavkem, pokud možno podloženým skutečnostmi, které tuto akci podporují, jít 

za zástupci komise pro český jazyk, jejímž předsedou je pp. Zaplatílek, případně za 

panem ředitelem. 

 

 Pomoc IT komise 

IT komise, jejímž předsedou je Petr Šída (2.B), nabízí pomoc učitelům, kteří by 

potřebovali okamžitou technickou pomoc. Nabídla pomoc i pp. Blažkovi, který vznesl 

argument, že má moc práce a nestíhá vše řešit. Úroveň spolupráce je předmětem 

jednání. 

 

4) Závěr 

Poděkování za účast. Ukončení schůze. 
 

 

 

Zápis vytvořil Michal Kosina 


