
 ZÁPIS č. 27 

 

ZE ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY KŘESŤANSKÉHO 

GYMNÁZIA 

dne 27. 9. 2016 od 17:00 ve sborovně školy 

 
Přítomni: p. Valenta, p. Dostál, p. Doležal, p. Fiala, pí Novotná, V. Müller, pí Hůlová, 

pí Ulrychová, pí Böhmová (host)   

Omluveni: pí Bláhová 

 

 

1.   Zahájení a seznámení členů ŠR 

      Předseda Školské rady p. Valenta zahájil zasedání Školské rady, uvítal nové členy ŠR 

a vyzval zúčastněné členy, aby se představili. Poté předložil předseda ŠR jednotlivé body 

programu. 

 

2.   Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy za rok 2015/16 

      Pí ředitelka okomentovala jednotlivé body Výroční zprávy. Zdůraznila, že všichni 

pedagogičtí pracovníci na Křesťanském gymnáziu jsou kvalifikovaní (pouze jeden si nyní 

ještě doplňuje vzdělání). Vyzdvihla výborné výsledky žáků u maturitní zkoušky (všichni 

prospěli). Upozornila na výborná umístění žáků v soutěžích, SOČ, olympiádách atd. Zmínila 

úspěšnou výměnu oken, opravu osvětlení, malování tříd a také zdůraznila snahu pořídit do 

každé učebny dataprojektor s plátnem. Připomněla úzkou spolupráci s Křesťanskou 

pedagogicko-psychologickou poradnou (KPPP). Dále upozornila, že na všechny školní 

výjezdy (kromě jazykových pobytů) jezdí školní kaplan a jsou tedy se spirituálním 

programem a mší sv. Seznámila s úpravou ŠVP pro nižší gymnázium vzhledem k zavedení 

jazykové zkoušky Deutsches Sprachdiplom II (DSD) pro všechny žáky, kteří si zvolili 

německý jazyk. Vyzdvihla vysokou úroveň studia cizích jazyků (anglické divadlo a možnost 

přípravy na jazykové zkoušky: v NJ – DSD I, DSD II, v AJ – PET, FCE, CAE, ve FJ - 

DELF), ale také matematiky a přírodovědných předmětů. Pí ředitelka informovala 

o provedeném šetření ČŠI v latině. Výroční zpráva byla všemi přítomnými schválena. 

 

3.   Školní vzdělávací program - projednání 

      Pí ředitelka blíže okomentovala jednotlivé změny v novém ŠVP pro nižší gymnázium. 

Důvodem změn je zavedení druhého cizího jazyka již do primy (doposud se začínalo 

s výukou druhého cizího jazyka v sekundě) a zařazení inkluze do ŠVP (úspěšné studium 

integrovaných žáků). Projednání ŠVP bylo s pozitivním stanoviskem jednomyslně schváleno.   

   

4.   Závěr 
      Schůze byla ukončena v 17:48. Příští zasedání ŠR bude 14. června v 17:00.  

 

 

 

                                                                                                     zapsala Michaela Ulrychová   


