
Zápis z jednání  Školské rady Gymnázia dr. A. Hrdličky v Humpolci 

 

Pořadové číslo jednání: 36 

 

Datum jednání 12. 11. 2019 

Přítomni:  Dita Urbánková Čeledová 

                  Jiří Dalík 

                  Jarmila Kasalová 

                  Jiří Maryška 

                  Eva Karafiátová  

Omluveni:  Daniela Havlíčková 

 Nepřítomni: 0 

 

Program jednání:  Společná schůzka Rady školy, Poradního sboru a Správní rady Nadačního  

                                  fondu Gymnázia dr. A. Hrdličky v Humpolci  

1. Zahájení 

Přivítání všech přítomných a seznámení s programem schůzky 

 

2. Seznámení se stavem finančních prostředků Nadačního fondu (viz přílohy) 

stabilní stav i zdroje příjmů, výdaje 

poděkování za spolupráci ZUŠ 

platba za zájezd studentů do Norska 

vize do budoucna: udržet úroveň příjmů 

 

3. Další projednávané body 

Investice do školní budovy – viz přílohy  

Přijímací řízení pro  šk. rok 2018/2019 

    8letý cyklus – přijato 30 uchazečů (z 66 přihlášených = spokojenost) 

    4letý cyklus – přijato pouze 28 uchazečů (z 57 přihlášených = spokojenost) 

                             realizován přípravný kurz k PZK, snaha o větší propagaci školy   



Vize vzdělávání 2030 + - zahájena diskuze nad redukcí počtu víceletých gymnázií 

 

Přehled prospěchu - velice pěkné výsledky maturantů ve státní i profilové části  

                                      maturit – viz přílohy 

                                      1 student až v září, 1 studentka neuspěla u ústních zkoušek 

                                      chystané změny v hodnocení písemných prací (opětovně budou  

                                      převedeny na školy) a pravděpodobné zrušení povinné maturity  

                                      z matematiky 

Úspěšnost studentů v přijímání na VŠ 

Mimořádné úspěchy studenta Matěje Doležálka – laureát ceny „Česká hlavička“ 

Nové financování regionálního školství – rezerva u PHmax asi 30 hodin 

Personální zajištění výuky – 5 nových kolegů 

Mezikrajové vyrovnání – vyplaceny prostředky převedené z KÚ Jihlava 

Neúčast školy na stávce pedagogů – nezájem ze strany vyučujících 

 

 

4. Diskuze 

- přílišná náročnost ve výuce fyziky v 3. ročníku 

- další literární počin p. kolegy Z. Škrabánka 

- chystané akce (DOD, vánoční program, přípravný kurz k PZK)     

 

        

 

 

 

Schváleno v Humpolci dne 12. 11. 2019  

MgA. Dita Urbánková Čeledová, DiS. Jiří Dalík v.r. 

(předsedkyně školské rady) (zápis provedl) 


