Zápis ze zasedání školské rady Gymnázia Christiana Dopplera ze dne 18. 10. 2017
Přítomné osoby dle prezenční listiny
členové školské rady:
MUDr. Zlatko Marinov za zřizovatele
Mgr. Pavla Haschková za pedagogické pracovníky
Mgr. Radana Vlčková za pedagogické pracovníky
Ing. Jan Sychra za nezletilé a zletilé žáky
Vojtěch Švandelík za nezletilé a zletilé žáky
hosté:
Mgr. Renata Pauchová, ředitelka školy
Mgr. Ondřej Machů, zástupce ředitelky školy
Nepřítomné osoby dle prezenční listiny
omluvení členové školské rady:
Ing. Marie Kučerová, za zřizovatele
Program zasedání
1. Zasedání školské rady zahájila předsedkyně školské rady Mgr. Pavla Haschková. Podle
prezence byla na zasedání přítomna nadpoloviční většina členů školské rady a školská rada byla
tedy schopna usnášet.
2. Předsedkyně vyzvala školskou radu ke schválení navrženého programu zasedání.
PRO: 5

PROTI: 0

ZDR.: 0

Navržený program zasedání školské rady byl schválen.
3. Dle programu se přistoupilo k projednávání výroční zprávy Gymnázia Christiana Dopplera o
činnosti za rok 2016/2017. Členové rady vznášeli připomínky k VZ. Ty byly diskutovány a
případně byly prováděny patřičné úpravy VZ
4. Paní Mgr. Pavla Haschková vyzvala školskou radu ke schválení výroční zprávy o činnosti školy
za rok 2016/2017.
PRO: 5

PROTI: 0

ZDR.: 0

Výroční zpráva o činnosti za rok 2016/2017 byla schválena.
5. Předsedkyně vyzvala školskou radu k projednání dopisu od ředitelky odboru školství a mládeže
MHMP, týkající se vyjádření školské rady k působnosti ředitelky školy na konci 6 letého
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funkčního období. Školská rada projednala působení paní ředitelky na Gymnáziu Christiana
Dopplera a dohodla se na formulaci odpovědi.
6. Předsedkyně vyzvala školskou radu ke schválení dohodnutého stanoviska školské rady.
PRO: 5

PROTI: 0

ZDR.: 0

Školská rada jednohlasně schválila dohodnuté stanovisko školské rady k žádosti o vyjádření
k působnosti ředitelky školy na konci 6 letého funkčního období.
7. Paní ředitelka informovala školskou radu o důvodech neúčasti školy na akci Odboru školství
Městské části Praha 5 Slavnosti škol.
8. Paní ředitelka informovala školskou radu o nedávných školeních, kterých se zúčastnil
pedagogický sbor.
9. Člen školské rady MUDr. Zlatko Marinov vyzval paní ředitelku, aby informovala školskou radu
o počtu nových studentů školy k 30. 9. 2017.
10. Vojtěch Švandelík seznámil členy školské rady s kritérii soutěže SCOOLWEB týkajícími se
školské rady.
11. Člen školské rady Vojtěch Švandelík vyzval paní ředitelku, aby informovala školskou radu o
aktuálním stavu ve věci souhlasu zletilých žáků a rodičů nezletilých žáků se zpracováním
osobních údajů, konkrétně o souhlasu s užíváním fotografií studentů k propagačním účelům.
12. Zástupce studentů Vojtěch Švandelík vyzval paní ředitelku, aby školskou radu seznámila
s postojem vedení školy k možnosti používání webové aplikace Bakaláři pro účely vedení
přehledu docházky.
13. Na závěr poděkovala předsedkyně všem přítomným za aktivní účast na zasedání a jednání
ukončila.
Zapsal: Vojtěch Švandelík
Předsedkyně školské rady: Mgr. Pavla Haschková
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