
Zápis ze schůzky školské rady ze dne 10. 10. 2022 

 

1) Úvod ředitele školy 

2) Projednání výroční zprávy za školní rok 2021/22 – komentář ředitele školy 

k jednotlivým kapitolám výroční zprávy. Členové ŠR neměli žádné připomínky 

k předložené výroční zprávě.  

3) Předložen ke schválení školní a klasifikační řád. 

4) Ředitel školy informoval o nejdůležitějších cílech letošního roku: 

 dokončit projekty, 
 získat podklady pro závěrečné vyhodnocení akce projektu Snížení 

energetické   náročnosti  budovy Dvořákova gymnázia a SOŠE Kralupy nad Vltavou, 
 zavést nové hodnocení učitelů, 
 stále doplňovat školní vzdělávací program tak, aby akcentoval větší spolupráci mezi 

učiteli, smysluplnost vzdělávání na naší škole, aby posílil životní kompetence 
(dovednosti) našich žáků, 

 dát všeobecný základ všem (s důrazem na souvislosti) a odbornost zájemcům (důraz 
na volitelnost), zajistit konečnou podobu systému seminárních prací, primárních a 
sekundárních předmětů, o kterých vedeme dlouhodobě diskuzi, 

  zajistit zpětnou vazbu z výuky nových tříd 1.P, 2.P, 3P (přírodovědně-technická) a 
1.S, 2.S, 3.S (společenskovědní), 

 zajistit humanitní a přírodovědné výjezdy pro třídy 2.P a 2.S, 
 realizovat školení učitelů v oblasti formativního hodnocení a na jeho základě 

vypracovat nová pravidla hodnocení žáků, sebehodnocení žáků i učitelů a zpětné 
žákovské vazby, 

 dále spolupracovat s nově ustanovenou Radou rodičů při DG, 
 využívat moderní technologie ve vyučování a v komunikaci se žáky a s rodiči, 
 věnovat se nadaným žákům, 
 zajistit fungování žákovské reálné firmy v gymnaziálních třídách, 
 využít aktivity žákovského parlamentu a zvýšit odpovědnost žáků za kvalitu jejich 

života na naší škole, 
 získat finanční prostředky na vybavení školy novou výpočetní technikou (učitelské 

notebooky, kamery ve třídách pro zajištění distanční výuky 
 zorganizovat oslavu 100 let školy 

 
Školská rada schválila výroční zprávu za školní rok 2021/22, školní řád a klasifikační řád. 

 
 

Přítomni: 
Členové ŠR: 
Hana Hurtíková 
Jan Malínský 
Vanda Láchová 
Libor Lesák 
Lucie Němcová 
Hosté: 
Andrej Plecháček – ředitel školy  
Šárka Hrušovská – zástupkyně ředitele školy 
Omluven: 
Petr Holeček 
Kralupy nad Vltavou, 10. 10. 2022 
Zapsala: Šárka Hrušovská 


