
Zápis z jednání Rady rodičů Gymnázia ve Žďáře nad Sázavou konané dne:  15.4.2021 
 
Jednání proběhlo formou videokonference. 
Přítomni (připojeni): Ing. Šindelář, MVDr. Janovský, Ing. Bogaň, ing. Brázda, Ing. Hofman, Ing. 
Pavlisová, Ing. Filipenská , pí. Krejčí, pí. Havránková, Ing. Porubský, Ing. Danihel, Ing. Přibyl, Ing. 
Veselý, p. Hanslová, Mgr. Materna, Bc. Svatoň, Mgr. Prokopová,  
Za gymnázium: Mgr. Dočekalová, ředitel školy Mgr. Čepelák 
 
Omluveni: MUDr. Hrdina, MUDr. Hladká   
 
Program:  1. Aktuální třídní problémy  

2. Zpětná vazba od rodičů na distanční výuku  
3. Upřesnění rozpočtu 
4.  Maturitní slavnost 
5. Různé 

                                                                        
                       
                        
                        
Ad1) 

- byl přednesen problém v 3.B s výukou dějepisu, ZSV – prof. Ležák – již v řešení 
ředitelstvím školy 

- připomínka k pozdnímu zveřejňování známek – také již v řešení 
- 1.A, kvinta – problémy s výukou fyziky – původní vyučující je dlouhodobě nemocen, 

zastupující profesor Pavel Černý má vysoké nároky na studenty – bylo již řešeno 
úpravou systému výuky 

Ad 2) 
zkušenosti s distanční výukou a zpětnou vazbou od rodičů a studentů sdělil ředitel 
školy:  

- vzhledem k délce nouzového stavu a následných opatření dochází k velkému přetížení 
profesorů i studentů tímto typem výuky 

- studenti si pomalu zvykli na výuku z domu bez kontaktu s ostatními – někteří se obávají 
návratu ke klasické formě výuky, ze sociální komunikace, vstávání 

- po návratu do školy začne výuka jen „zlehka“, budou se upřednostňovat týmové aktivity  
- dotazník probíhal loni v květnu, letos začátkem roku, zúčastnilo se 240 studentů ze 480 
- velká část studentů je spokojena s formou výuky  
- maturanti se chtěli učit jen maturitní předměty – není možné, jen těsně před maturitou– 

škola poskytuje všeobecné vzdělání 
- byl požadavek na nahrávání hodin – využívali jen někteří vyučující – možnost 

zopakování výkladu látky 
- nedostatek pohybové aktivity řeší škola s velkým úspěchem „Off- line dnem“, kdy 

neprobíhá distanční výuka 
- v tomto typu výuky není zcela objektivní známkování 
- problémem je rozdílná a kolísající kvalita připojení internetu 
- bylo oceňováno velké úsilí učitelů při přípravě a provedení distanční výuky 
- práce s videi a materiály ve sdílených složkách pomáhají výuce – možnost přípravy 

dopředu, popř. opakování látky 
- někteří si stěžovali na mnoho online hodin, hodně dlouhých úkolů 
- velké zatížení studentů primy vzhledem ke změně systému výuky, objemu učiva 
- ředitel školy uvedl, že v porovnání s jinými školami je gymnázium ZR na tom velmi 

dobře, zdůraznil zájem studentů o výuku 
 



Ad 3) 
 

- Ing. Braunová přednesla informaci o financích a čerpání rozpočtu 
- celkově je na účtu a v hotovosti celkem 349 321,99 Kč, což je historicky nejvíce 
- důvodem je snížené čerpání, detaily o čerpání jsou v příloze 
- částka bude ještě navýšena o příspěvky rodičů – část již vybrána v hotovosti 
- Ing. Veselý poukázal na poplatek za vedení účtu RR v bance – v současné době nabízí 

banky vedení účtu zdarma  
- RR pověřila Ing. Veselého o vypracování přehledu o službách bank a jejich cenách 

 
Ad 3) 
- slavnostní zakončení maturit pátek 4.6.2021 – jeho forma je stále nejistá 
- klasický ples v DK je asi již neproveditelný 
- řeší se venkovní varianta v Zámku Žďár (je zamluven) – 100 studentů + 300 rodičů, popř. 

kamarádi 500 osob – toto je první varianta akce (dvě části: 1) slavnostní vyřazení + 
šerpy, 2) podvečerní zábava s kapelou) 

- detaily ještě upřesní Mgr. Dočekalová při jednání s provozovateli Zámku, některé věci je 
nutné rezervovat již teď– kapela, občerstvení 

- předseda RR sdělil, že prioritou je provedení zakončení v jakékoliv podobě 
- druhá varianta je rozdělení studentů na třídy bez kapely 
- vzhledem k nákazové situaci bude asi nutné testovat studenty – zajišťuje škola během 

maturit, problém bude s rodiči – není zatím možné určit, jak to provést 
- v případě akce na Zámku jsou dvě možnosti: buď jen vyřazení – vhodný je pivovarský 

dvůr, nebo vyřazení + kapela – je vhodnější 1. nádvoří 
- Ing. Braunová vznesla připomínku, jak bude probíhat kontrola příchozích, popř. omezení 

počtu – nutné zajistit pořadatelskou službu 
- bude nutné připravit alespoň jednoduché lístky vytištěné na laserové tiskárně, popř. 

pásky na ruce 
- cena lístků jen symbolická 50-100 Kč (dle toho, zda tam bude hudba) 
- byla vznesena připomínka, že 1. nádvoří nelze zcela uzavřít – je nutné zajistit průchod 

osob do kostela  
- všichni se shodli, že příští schůzka by byla lepší naživo venku (za dodržení 

protiepidemických opatření) než distančně 
 
 

 
 
Další setkání RR: 18.5.2021 - čas a forma bude oznámena dle aktuální nákazové situace  
  
Zapsal: MVDr. P. Janovský dne 15.4.2021 Za Radu rodičů: Ing A. Šindelář  


