Zápis ze zasedání Školské rady Gymnázia F. M. Pelcla v Rychnově
nad Kněžnou
konaného dne 10. 06. 2020 od 13,30 hod. v budově školy
Přítomní:
za zřizovatele – Jana Drejslová, Ivana Skřítecká
za rodiče a studenty – Věra Horníčková
za učitele – Soňa Tyčová a Eva Nouzová
Hosté: Petr Kačírek – ředitel školy, Pavlína Školníková – ředitelka školy od 1. 8. 2020
Omluven:
za rodiče a studenty – Filip Novák

1. Přijímací zkoušky
• Zájem ze strany uchazečů o studium je přibližně stejný jako loni. V tomto týdnu proběhlo 1. kolo,
výsledky zatím nejsou známy. V plánu je přijmout žáky do 1 třídy osmiletého a 2 tříd čtyřletého
studia.
2. Maturitní zkoušky
• Při jarním termínu neuspěla 1 žákyně při didaktickém testu z ČJ a 1 studentka při didaktickém testu
z AJ. Ústní část maturit začala právě dnes.
3. Vzdělávání na GFMP po 11. 3. 2020
• ŘŠ informoval členy ŠR o organizaci distanční výuky v uplynulých 3 měsících, od 8. 6. dobrovolná
přítomnost žáků NG ve škole (4 dny á 5 vyuč. hodin, účast žáků cca 90%).
• Klasifikace se řídí aktuální vyhláškou MŠMT.
• Nutnost zrušit či přesunout řadu plánovaných akcí včetně zahraničích mobilit v rámci programu
Erasmus+.
4. Představení nové ředitelky školy Pavlíny Školníkové
5. Návrh na změny v ŠVP s platností od šk. roku 2020/21:
• Paní Školníková všem přítomným podrobně představila návrh změn ve školním vzdělávacím plánu
pro nižší i vyšší gymnázium – viz příloha tohoto zápisu (tištěný text = aktuální ŠVP, červenou barvou
ručně dopsané = návrh změn v ŠVP).
• Hlavním záměrem je posílit výuku IVT a přesunout ji do dřívějších ročníků, na VG by do předmětu
mělo být začleněno psaní všemi deseti.
• V návaznosti na navrhované změny by pak došlo k přesunům hodin mezi ročníky u dalších
předmětů dle návrhu a ke snížení počtu volitelných předmětů ve 3. ročníku a jeho navýšení
v ročníku 4. (místo stávajícího modelu 3+1 se navrhuje model 2+2).
• V maturitním ročníku se zároveň navrhuje navíc jednohodinový povinně volitelný předmět
Moderní dějiny NEBO Enviromentální výchova (pracovní názvy).
• Paní Školníková též hovořila o snaze v budoucnosti více propojovat předměty formou tandemové
výuky (např. biochemie, politický zeměpis) a podporovat intenzivnější komunikaci a spolupráci
mezi předmětovými komisemi.
Přijetí změn v ŠVP:
• Školská rada se hlasy všech přítomných vyslovila pro přijetí změn v ŠVP Gymnázia F. M. Pelcla
s platností od šk. roku 2020/21 dle předloženého návrhu.
6.

7. Ostatní:
• Na žádost z učitelského sboru budou termíny zasedání ŠR nově součástí plánu práce na dotčený
měsíc.
Příští zasedání ŠR se bude výhledově konat na přelomu září/října 2020.
Přílohy: návrh změn v ŠVP školy - 2 str.
Zapsala: Eva Nouzová
Zápis byl rozeslán na e-mailové adresy všech účastníků zasedání.

