
Zápis z Rady rodičů konané dne 12. 1. 2022 

  

Po přivítání paní ředitelkou RNDr. Helenou Štěrbovou a úvodní prezenci 

zástupců rodičů z jednotlivých tříd začalo jednání Rady rodičů Gymnázia 

Ústavní. 

Předseda Rady rodičů se omluvil ze zdravotních důvodů. 

Prvním bodem programu byla informace o prodloužení možnosti zaplatit 

příspěvek Sdružení rodičů až do 31. 1. 2022. 

  

Dále paní ředitelka informovala o důležitých termínech (vše je uvedeno i na 

webu) 

úterý 25. 1. 2022 uzavření klasifikace za 1. pololetí 

pondělí 31. 1. 2022 předání vysvědčení za 1. pololetí 

pátek 4. 2. 2022 pololetní prázdniny 

  

Paní ředitelka naléhavě žádá rodiče, aby v lednu, před uzavřením kvalifikace, 

nedocházelo k uvolňování studentů z vyučování z důvodu pobytu na 

horách, rodinných dovolených atd. V únoru či březnu by to již neměl být 

problém. 

  

Informace ke covidové situaci: 

Tento týden probíhá ve škole antigenní testování všech žáků v pondělí a ve 

čtvrtek. 

Další testování proběhne v pondělí 17. 1. 2022. Další postup závisí na 

aktuální situaci a případné změně covidových pravidel, která budou platit 

pro školy v příštím týdnu. Nové informace ohledně testování, podmínek pro 

vstup do karantény apod. budou případně zveřejněny na webu školy. 



Studenti si nemohou do školy nosit vlastní testy, ale v případě, že byli 

testováni v covid centru a mají platný certifikát, škola jim ho uzná a již se 

nemusí testovat ve škole. 

Na gymnáziu je aktuálně 10 pozitivně testovaných žáků, počty se ještě 

mohou měnit, čeká se na výsledky trasování... 

Pokud je dítě nemocné, rodiče jej nechali doma a je covid pozitivní, je nutné 

tuto informaci neprodleně oznámit škole. 

  

Maturitní ples v Lucerně je odložen na 30. 5. 2022, vše opět závisí na 

aktuální epidemiologické situaci v ČR. 

  

Dále jsme byli informováni o tom, že do konce února si žáci třech 

posledních ročníků (nynější kvinty, sexty a septimy osmiletého a 3.C, 4.C a 

5.C šestiletého gymnázia) musí vybrat volitelné předměty. Letos to bude 

možné pouze online přes platformu Bakaláři v sekci Ankety. Paní ředitelka 

upozornila, aby si studenti dobře zvážili svůj výběr, dodatečné změny na 

začátku následujícího školního roku jsou velmi komplikované. 

  

Národní plán doučování u nás ve škole funguje, bohužel na něj bylo 

vyčleněno oproti loňsku pouze 50 % objemu prostředků. Jednotlivé třídy si 

stanovují své priority, v období od ledna do června bude vykryto 105 

vyučovacích hodin. 

Dále lze využít možnosti navštívit konzultační hodiny jednotlivých profesorů. 

  

Rodiče byli dále informováni o možnosti výjezdů, exkurzí a výletů. Škola s 

akcemi počítá, již skoro dva roky jsou velká omezení, vše opět závisí na 

aktuální epidemiologické situaci na jaře resp. na podzim. Trpí tím zejména 

třídy italské sekce, 5.C ještě nikdy nevyjela do Itálie... 

  



Dále byly zmíněny úspěchy studentů gymnázia v soutěži Angličtinář roku, 

kde se naše škola umístila na velmi pěkném 18. místě z 595 škol ze 32 zemí. 

V rámci ČR se umístili na 4. místě, v Praze na 3. místě. Paní ředitelka velmi 

chválí zvyšující se úroveň anglického jazyka studentů. Dále si zasluhují 

pochvalu i ti, kteří se pod vedením profesora Mistra zúčastnili hudebního 

představení v rámci programu Erasmus Plus, které mělo vysokou uměleckou 

hodnotu, 

  

Česká školní inspekce – na jaře proběhne prezenční formou šetření 

pohybových aktivit, online již proběhlo formou dotazníku šetření metodiky 

prevence. 

  

Prosba o 100% dodržování hygienických opatření, respektovat, že je ve 

škole nezbytné se přezouvat, zvlášť v době covidu! 

Velká část studentů nezdraví učitele ani zaměstnance školy, apelovat na 

slušnost, situace je dle paní ředitelky kritická! 

  

Velké rozdíly ve třídách, jsou třídy pasivní, kde se žáci příliš neprojevují, 

naproti tomu je i hodně tříd, kde jsou studenti neukáznění a nesoustředění. 

Jsou i třídy apatické, bez zájmu, kdy je všem všechno jedno a nepracují příliš 

dobře. Ve spolupráci mezi rodiči a školou se pokusit o nápravu, v prezenční 

výuce je velmi důležité, aby studenti dávali pozor a věnovali se výuce. Vše je 

pak následně znát na výsledcích, které mnohdy neodpovídají potenciálu 

jednotlivých studentů a to je škoda! 

Zvlášť u studentů posledních ročníků je potřeba zapracovat na rozvoji 

studijních návyků, zvlášť pro následné studium na VŠ. 

  

Následují dotazy jednotlivých zástupců tříd: 

  



Na dotaz ohledně možnosti vysílat online prezenční výuku studentům, kteří 

nejsou ve škole přítomni, paní ředitelka odpovídá, že to nejde z důvodu 

GDPR, je to zakázané. 

  

Proočkovanost studentů ve škole je průměrně 75%, číslo se mění a neustále 

zvyšuje. 

  

Na dotaz ohledně moderních postupů výuky, paní ředitelka odpovídá, že ve 

škole jsou kvalitní a zkušení vyučující, kteří dělají vše, co je v jejich silách, jak 

nejlépe dovedou, škála moderních metodických postupů je široká a vše je 

na pedagogickém umění jednotlivých profesorů. 

  

Projekty – momentálně nelze mixovat studenty z různých tříd, na konci roku 

budou projektové dny, kdy je výuka velmi kvalitní, studenti objevují nové 

věci, jsou vtaženi do tématu. 

  

Zápis vypracovala: Štěpánka Kasandová 

 


