Sdružení přátel Gymnázia Přerov Gymnázium Jakuba Škody, Komenského 29
Zápis ze zasedání rady SPGP ze dne 11. – listopadu 2014.
Přítomni: I. a – p. Tvaróg, I. b – Mgr. Voženílková, II. b – Mgr. Švábová, V. a
Mgr. Krejčířová , V. b – Ing. Gala, VI. b – p. Bujnoch, VII. a – Ing. Olivíková, VIII. a –
p. Vincena, VIII. b – p. Čech, 1. A – p. Stiskálek, 1. B – pí Vodáková, 2. A Ing. Trnčáková,
2. B pí Lada Bočanová, 3. B – p. Hradilík, 4. A – pí Stanislava Bočánová, 4. B –
pí Zapletalová, vedení školy, Mgr. Ticháčková, Mgr. Vychodil
Omluveni: – Mgr. Raška , II. a – Ing. Hudcová , IV. a – Mgr. Hausnerová,
Program zasedání
1. Přivítání nových zástupců tříd 1. A, 1. B, primy b
2. Zpráva o vybraných příspěvcích
3. Připomínky a dotazy ze třídních schůzek
4. Různé

Ad 1/ Noví zástupci tříd 1. A, 1. B, primy b
Zástupcem třídy 1. A je pan Jaromír Stiskálek, třídy 1. B paní Hana Vodáková, primy b
Mgr. Jarmila Voženílková.
Ad2/ Zpráva o vybraných příspěvcích
Pro školní rok 2014 – 15 se vybralo 180. 788, – Kč. Zůstatek na účtu z minulých obdobích
byl k 31. 8. 2014 ve výši 95 692, 31 – Kč. Tento stav umožní zajistit požadavky rozpočtu
tohoto školního období.
Ad 3/ Připomínky a dotazy ze třídních schůzek
Sexta b – na schůzkách zaznělo, že žáci třídy mají během týdne 3x na 7, 00 a 2x do 15, 30 a
to již druhý rok.
Mgr. Vychodil – to není možné, aby takový rozvrh měla celá třída. Časový rozvrh je pro
žáky 34 hodin týdně, takto by měli 37 hodin. Jedná se určitě o část třídy, která chodí ráno a
další část která má odpolední vyučování.
Oktáva a – zda jsou nutné studijní průkazy, když je elektronická klasifikace.
Mgr. Vychodil – zatím se používá to i to. Připomněl slova pana ředitele při zahájení el.
klasifikace – pokud by došlo k rapidnímu úbytku rodičů na třídních schůzkách, bude el.
klasifikace zrušena – je nutná vzájemná komunikace mezi učiteli a rodiči.
Sekunda b – nejsou zapsány známky z fyziky
Kvinta a – nejsou zapsány známky z angl. jazyka
Mgr. Vychodil – budou příslušní pedagogové upozorněni, aby klasifikace byla do systému
zapisována nejpozději s týdenním zpožděním.

1. A – jsou problémy s výukou angl. jazyka – z důvodu absence vyučujícího je
desetihodinový rozdíl mezi počtem hodin jedné a druhé skupiny.
Mgr. Vychodil – Příští týden by již mělo být po problému. Vyučující se vrátí. Bude
provedena hospitační činnost.
Ad4/Různé –Pro nové členy Rady SPGP byly sděleny základní informace o Sdružení a
zasedání Rady SPGP.

V Přerově 17. 11. 2014 Ing. Pavel Gala
Předseda SPGP
mob. 602 561 589
e – mail – pavelgala@email. cz

