ZÁPIS č. 33
ZE ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY KŘESŤANSKÉHO GYMNÁZIA
dne 1. 10. 2019 od 17:00 ve sborovně školy
Přítomni: H. Valenta, J. Bláhová, M. Vagenknechtová, pí Chalupová, J. Fiala, H. Hůlová,
M. Ulrychová, p. Zvěřina, pí ředitelka B. Böhmová (host)
Nepřítomen: P. Ženatý
1. Zahájení jednání
V úvodu zasedání uvítal předseda ŠR p. Valenta členy ŠR a přednesl navrhované body
jednání: (1) schválení Výroční zprávy o činnosti školy za rok 2018/19, (2) návrh na rozšíření
jednacího řádu ŠR o možnost hlasování per rollam, (3) různé.
Program zasedání byl schválen všemi členy ŠR.
2. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy za rok 2018/19
Předseda ŠR vyzval pí ředitelku, aby okomentovala jednotlivé body Výroční zprávy.
Pí ředitelka představila Výroční zprávu se dvěma novinkami – úvodním slovem pí ředitelky
a také úvodním slovem školního kaplana. Informovala zúčastněné členy ŠR o zapracování
obdržených připomínek do Výroční zprávy, dále o ukončení projektu Šablony I. a zahájení
projektu Šablony II. Vyzdvihla vysokou míru dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a úspěšnost žáků v soutěžích a olympiádách. Připomněla také, že na naší škole úspěšně
odmaturovala dívka, která uprchla se svou rodinou z Iráku. Zdůraznila, že každého výjezdu se
účastní duchovní; pro každou třídu (a taktéž pro pedagogy) je organizována duchovní obnova.
Je zde také možnost přípravy na svátosti, duchovní rozhovor atp. Zmínila výjezdy
jednotlivých tříd a mimoškolní aktivity (Školní klub, Středisko volného času). Ve Výroční
zprávě poděkovala dárcům a partnerům (Arcibiskupství pražské, MŠMT, ZŠ Hostivař,
Městská část Praha 15, Česká biskupská konference, Farnost Stětí sv. Jana Křtitele
v Hostivaři, Školská rada KG, Spolek rodičů a příznivců Křesťanského gymnázia atd.).
Uvedla, že se v dokumentu nachází také přehled hospodaření školy a fotogalerie.
Výroční zpráva byla všemi přítomnými schválena.
3. Návrh na rozšíření jednacího řádu ŠR o možnost hlasování per rollam
Pí Bláhová okomentovala a zdůvodnila svůj návrh pro možnost hlasování per rollam.
Na většině škol je tento způsob hlasování již zaveden. Je vhodný např. pro operativní
hlasování/schválení určitého dokumentu. Hlasování per rollam má sloužit spíše jako
prevence, doporučení. Nenahrazuje jednání ŠR.
Předseda ŠR může navrhnout hlasování per rollam (např. formou tabulky Google, aby
mohli členové ŠR sdílet hlasování) a dále hlasování per rollam koordinuje. Následně provede
zápis z hlasování per rollam.
Návrh byl všemi přítomnými jednohlasně schválen.
4. Různé
Pí Vagenknechtová informovala členy ŠR o tom, že pracuje na úpravách volebního
řádu ŠR. Podle zákona vydává volební řád ŠR zřizovatel školy, již ne ředitel školy, jak tomu
bylo dříve. Vlastní organizaci voleb má na starost škola.
5. Závěr

Schůze byla ukončena v 17:45. Příští zasedání ŠR bude 9. června v 17:00.

zapsala Michaela Ulrychová

