
Sdružení přátel Gymnázia Přerov,z.s.                 Gymnázium Jakuba Škody, Komenského 29 

 

 

Zápis ze zasedání rady SPGP ze dne 15. listopadu 2016. 

 

Přítomni: I.a-pí Koubová, II. a pí Zavadilová II.b-Ing. Hlavinka, III.a-p. Tvaróg, III.b Mgr. 

Voženílková, IV.a Ing. Hudcová,  IV.b-Mgr. Švábová, VI.a - Mgr.Hausnerová, VI.b-pí 

Minaříková, VII.a Mgr. Krejčířová , VII.b-Ing. Gala,  VIII.b - p.Bujnoch, 1.A-pí Tvarógová, 

1.B-pí Vinklárková (za paní Možíšovou), 2.A p. Procházka 2.B-pí Janková, 3.A- p. Stiskálek 

3.B-pí Vodáková, 4.B pí Bočanová 

Zástupci školy- ředitel Mgr. Raška, Mgr. Ticháčková, Mgr. Vychodil 

 

Omluveni, 1. B-pí Možíšová, 4.A Ing. Trnčáková 

 

 

 

Program zasedání 

1. Přivítání nových zástupců tříd 1.A, 1.B. 

2. Připomínky a dotazy ze třídních schůzek 

3. Různé 

  

 

 

Ad 1/  Přivítání zástupců tříd 1. A, 1. B   

 

Zástupcem třídy 1. A je paní Dagmar Tvarógová, třídy 1. B paní Jana Možíšová. Paní 

Možíšová se z jednání omluvila a pro informovanost se jednání zúčastnila paní Vinklárková. 

 

 

Ad2/ Připomínky a dotazy ze třídních schůzek  

          

2. A - zda je možná partnerská spolupráce v rámci jazykových pobytů týkající se německého 

jazyka. Zda je možno zmenšit počet žáků ve skupině s výukou německého jazyka (souč. stav 

20 žáků). 

Odpověď vedení školy- Byla navázána spolupráce se školou v rakouském Grazu. Jednalo se o 

čtyřletý program a bohužel nebyl oboustranný zájem. Co se týká zahraničních cest, tak žáci 

gymnázia vycestovali v minulém roce 2x do Anglie, 1x do Francie, 2x Německo, Rakousko. 

 

Počet žáků ve skupině je standardní a odpovídá zkrátka zájmu studentů o daný jazyk. 

 

VII. a -podnět od žáků zda by mohly být přístupny pro žáky prezentace přednášejícího učitele 

z biologie, protože jsou podkladem pro otázky při písemných pracích.  

Odpověď vedení školy- bude to s příslušným pedagogem probráno. 

 

II.a - podnět z hodiny tělesné výchově- žáci byli nastoupeni v nevhodném deštivém počasí. 

Odpověď vedení školy- záležitost bude probrána s příslušným pedagogem. 

 

III. b – zpřísnit výuku anglického jazyka 

Odpověď vedení školy- bude opět probráno s vyučujícím 

 



 

 

Ad3/ Různé 

 

Vzhledem k tomu, že probíhaly před jednáním Rady třídní schůzky bylo jednání posunuto na 

18,30, aby byla možnost navštívit co největší množství učitelů.  

Bylo dohodnuto, že opět bude nastolen od příštího jednání stálý časový režim a to v 18,00 po 

třídních schůzkách.  

 

V Přerově 23.11.2016                                       Ing.  Pavel Gala  

                                                                          Předseda SPGP                                                                         

                                                                           mob. 602 561 589 

                                                                           e-mail- pavelgala@email.cz 

                                 

 


