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Zápis z 8. schůze ze dne 19. února 2014 

1) Výsledky jednání s vedením školy ohledně školních výletů 
Předseda SP-GV spolu se zástupcem za profesory podali informace SP-GV o jednání s vedením školy ohledně 

školních výletů. Na poslední poradě bylo schváleno, že výlet na konci školního roku může být na dva dny přes 

noc. Dokonce je možno zkombinovat odpoledne – noc – den – noc – dopoledne, a tedy mít dva plné dny na výlet 

včetně dvou nocí. Nicméně výlet nesmí zasahovat do víkendu a v případě kombinace dvou nocí nesmí zasahovat 

do výuky onoho odpoledne odjezdu – tj. nelze v tento den zrušit odpolední vyučování. 

Na dotaz zástupkyně za 3. A, školní výlety přes noc nejsou povinné a třída si tedy může zvolit dva jednodenní.  

SP-GV žádá studenty, aby ve vlastním zájmu se na výletech chovali zodpovědně a slušně. 

2) Problém se stylem výuky a přístupem ke studentům ze strany Mgr. Kamily Jonové 
SP-GV byl seznámen s průběhem kauzy kolem Mgr. Kamily Jonové. V hodinách německého jazyka byla 

opakovaně provedena hospitace, kde byly zjištěny nedostatky, zejména v komunikaci, kdy Mgr. Jonová 

komunikuje s polovinou třídy. Proti tomu se však staví J. Procházka a A. Ježková prohlášením, ve kterém uvádějí, 

že na stylu výuky Mgr. Jonové neshledávají žádné problémy. Podle nich jde pravděpodobně o osobní spory 

jednotlivých žáků s Mgr. Jonovou. 

Ve třídě 7. A, kde byla situace vyhrocena, dospěl k řešení, že Mgr. Jonové nechal 1 hodinu NJ a 2 hodiny dostala 

Mgr. Jüptnerová. Zástupce za 7. A uvedl, že se kvalita výuky Mgr. Jonové zlepšila. 

Zástupkyně za 4. B poté uvedla, že s Mgr. Jonovou byly problémy v prvním ročníku, kdy někteří studenti dostávali 

za stejné chyby jiné známky. Po upozornění na tuto skutečnost s Mgr. Jonovou ve třídě 4. B žádné takové 

problémy nebyly. 

3) Činnost komisí 

a) Informačně-technologická komise 

Předseda IT komise uvedl, že 7. února byly do školy přivezeny nové počítače Dell Optiplex, které postupně 

nahradí starší počítače Fujitsu Siemens Scenic. Samozřejmě tyto počítače byly nasazeny i do studovny a 

nového počítače se po delší době dočkala i knihovna. 

Další věcí je multimediální učebna 7, která by měla být v provozu do konce tohoto školního roku. V současné 

době tam je nainstalován nábytek, včetně stolů, nastavena síť a hotové vedení. Ještě se musí připravit 

notebooky a mikroskopy, které k těmto notebookům lze připojit. 

4) Diskuze 
Zástupkyně za 3. A si stěžovala na nekorektní zobrazování prezentací na některých školních počítačích, například 

v učebně 13. Problémem podle IT komise je, že někteří studenti dělají prezentace v programu OpenOffice/Libre 

Office Impress, který je postavený na jiném jádře. Řešením je si najít jiný alternativní program (např. Kingsoft 
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Office Presentations) nebo si opatřit Microsoft Office PowerPoint. Ve většině případů by však mělo stačit ukládat 

prezentace ve formátu Open XML (přípona .pptx nebo. ppsx), eventuálně PDF.  

 

Zapsal: M. Řehořek v. r. 

Ověřil: D. Kupček v. r. 

Ve Vrchlabí 25. února 2014 

Jan Benčík v. r. Michal Kosina v. r. Martin Řehořek v. r.  Jaroslav Bareš v. r. 
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