
ZÁPIS č. 35 

 

ZE ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY KŘESŤANSKÉHO GYMNÁZIA 

 

dne 29. 9. 2020 od 17:00 ve sborovně školy 

 

Přítomni: p. Valenta, pí Mátlová, p. Fiala, p. Zvěřina, pí Hůlová, pí Ulrychová, pí ředitelka 

B. Böhmová (host), M. Andreas (host)    

Omluveni: p. Hlaváček, p. Hůrka 

 

Zahájení jednání 

Předseda ŠR uvítal členy ŠR a přítomné hosty a seznámil je s navrhovanými body jednání: 

(1) schválení Výroční zprávy o činnosti školy za rok 2019/20, (2) distanční výuka na KG na jaře 2020, 

(3) různé. 

Další body jednání navrženy nebyly. Program zasedání byl schválen všemi přítomnými členy ŠR. 

 

1. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy za rok 2019/20 

Paní ředitelka B. Böhmová představila předloženou Výroční zprávu. Popsala činnost školy během 

školního roku 2019/20, kdy do března 2020 probíhalo vše standardně. Okomentovala jednotlivé části 

Výroční zprávy (např. přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, zpráva o činnosti 

metodičky prevence a výchovné poradkyně, aktivity v jednotlivých předmětech, umístění v soutěžích 

a olympiádách, výměnný pobyt v německém Mendenu, organizace Anglického divadla, adaptační 

kurzy, class spirity aj.). Pí ředitelka připomněla, že jsme od března 2020 přešli na distanční výuku 

(viz bod (3)). 

Výroční zpráva byla schválena všemi přítomnými. 

 

2. Distanční výuka na KG na jaře 2020 

Paní ředitelka zhodnotila distanční výuku na jaře 2020. Popsala činnost pedagogů a vedení školy. 

Kladla důraz na komunikaci učitelé – žáci – rodiče – vedení/pí ředitelka a na variabilitu metod distanční 

výuky (použití různých platforem v jednotlivých třídách). Pí ředitelka také poukázala na komplikace 

v realizaci distanční výuky, kdy docházelo např. k technickým problémům s nedostatečným datovým 

připojením v rodinách, popř. nedostatečné technické vybavení v rodinách s více dětmi, s rodiči v režimu 

„homeoffice“ apod. Zástupci učitelů informovali o konkrétních způsobech jejich výuky.  

V průběhu tohoto období vyvstala potřeba založení jedné společné platformy, došlo k online 

proškolení a zavedení jednotné platformy Google classroom.  

Proběhla diskuze členů ŠR k tomuto tématu.   

 

3. Různé 

Pan předseda H. Valenta zdůraznil význam organizování celoškolních akcí. Příslušná třída, která 

akci organizuje, nese vždy zodpovědnost za veškerou realizaci. Velkou výhodu vidí v posílení 

schopnosti mezilidské spolupráce. 



M. Andreas připomínkoval volbu seminářů v septimě. Do výukového plánu by bylo podle něj 

potřebné zařadit seminář z biologie, který by využili především studenti, kteří by chtěli skládat přijímací 

zkoušky na medicínu. Pí ředitelka přislíbila zvážení zařazení tohoto předmětu do výukového plánu pro 

septimu.    

 

Závěr 

Schůze byla ukončena v 18:00. Příští zasedání ŠR bude 8. června 2021 v 17:00. 

 

 

 

Zapsala Michaela Ulrychová  

 

   


