
Zápis z schůzky RR 8. 2. 2017

Přítomni rodiče: 

Marie Nováková (1.G), Hana Hurtíková (2.G), Klára Kloučková (3.G), Jarmila Momutová (4.G), 

Slavěna Zajícová (5.G), Klára Vondrová (5.G), Dagmar Skalníková (7.G), Zdeněk Kloz (8.G), Jarmila 

Růžková (1.A), Martina Hanousková (3.A), Simona Pakandlová (1.B), František Jícha (3.B), paní 

Lahodová (3.B)

Za školu:  A. Plecháček, Z. Knoppová, E. Popová

Ředitel školy sdělil témata k diskuzi:

• Jak se vám líbí model třídních schůzek, výuka a další aktivity?

• Podzimní minikonference  ukázala možné změny (zajímavou inspirací je  gymnázium Na 

Zatlance), nyní probíhají setkání vedení školy, bude probíhat vzdělávání učitelů.

• Na jaře bude anketa pro rodiče - Rada souhlasí s oponenturou.

Z diskuze rodičů:

• při nedostatku žáků na OA návrh na změnu oboru (možná místo OA “jiné” gymnázium)

• třídní schůzky - některým vyhovuje starý způsob = prezenční setkání všech rodičů od 17 

hodin, některým konzultace s výběrem času a individuální přístup

• Bakaláři - zpřístupnit rodičům statistiku známek na konci čtvrtletí. 

Řešení - třídní učitelé zveřejní přehled při schůzkách, mohou zaslat emailem.

• pozvat na výuku odborníky

• plesy studentů - jednání s KASSem, ohlídat alkohol, počet lístků a dodržování bezpečnosti 

Řešení - jednání vedení školy s vedením KASSu.

• Vítání prázdnin - s větší podporou rodičů, příprava 3.A + 3.G

Příští setkání: po třídních schůzkách 11. 4. 2017

Děkujeme rodičům, kteří se zúčastnili oponentury Dotazníku pro rodiče.



Zápis z schůzky RR 11. 4. 2017

Přítomni rodiče: 

Marie Nováková (1.G), Hana Hurtíková (2.G), Renata Mašínová (2.G a 6.G), Klára Kloučková (3.G), 

Michaela Kuptíková (4.G), Jarmila Momutová (4.G), Slavěna Zajícová (5.G), Klára Vondrová (5.G), 

Dagmar Skalníková (7.G), Zdeněk Kloz (8.G), Jarmila Růžková (1.A),Ilona Holcová (2.A),  Martina 

Hanousková (3.A), Simona Pakandlová (1.B), František Jícha (3.B), Petra Lahodová (3.B)

Za školu:  A. Plecháček, Z. Knoppová, J. Czechmanová, E. Popová

Z diskuze rodičů:

• bude projednána povinná četba v Rj v kvartě

• špatný stav omítky školy (= ostuda KÚ, nyní snad snaha o nápravu) + možnost oplocení 

asfaltového hřiště?

• lépe vydláždit cestičku kolem beachvolejbalového hřiště, kudy chodí “složky” do tělocvičny

Řešení: Dlaždice byly znovu položeny a vyrovnány.

• zjistit, zda mají studenti zájem o beachvolejbalové hřiště (zda se vyplatí investice do písku) 

Řešení: Studentský parlament projedná zájem studentů.

• zvážit výměnu obrázků/výzdoby na podestách

• dotaz na změny učitelů při přechodu do kvinty

Odpověď: Nemáme pravidlo, že by se učitelé museli měnit, vždy záleží na dohodě.

• Vítání prázdnin - terciáni a kvartáni nechtějí připravovat akci s rodiči :)

Děkujeme panu Klozovi za aktivní účast v RR a loučíme se s ním jako s rodičem studentky, která 

letos maturuje.


