
 

Program třídních schůzek 25. 11. 2021: ONLINE 

1. Zhodnocení dosavadního průběhu nového školního roku 
a) Prospěch (tel. aplikace Bakalář) 
b) Absence (elektronická třídní kniha, možnost kontroly rodiči) 
c) Úspěchy/neúspěchy  
d) Další informace o škole, projekty atd. dle programu třídního učitele (možno využít i web 

nebo výroční zprávu)  
https://www.gymceska.cz/download/5265/vron-zprva-2020-2021.pdf 
 

2. Školní řád  
- Schválen Školskou radou v říjnu 2014, za poslední rok žádné úpravy, zahrnuta již distanční 

forma vzdělávání, školní řád na chodbě v 1. patře, v každé kmenové třídě 
- https://www.gymceska.cz/download/5262/01-2021-01-08-skolni-rad-novy-2020-2021-

distancni-vyuka-last.pdf 
-  

Omlouvání žáků rodiči 

- Neuvádět důvod absence „rekreace“ 
- Školský zákon: „Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit 

žáka….“ 
- Při žádosti o uvolnění z Tv musí být součástí žádosti vždy posudek registrujícího lékaře, viz 

§. 67, odst. 2 ŠZ 

- "V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na základě posudku 
vydaného registrujícím lékařem, pokud má být žák uvolněn na pololetí školního roku nebo 
na školní rok. Žák není z předmětu, z něhož byl zcela uvolněn, hodnocen." 
 

3. Výchovná poradkyně a Školní metodička prevence 
- VP: Mgr. Radka Hrubešová, č. dveří 323 (3. p., půdní vestavba) 
- ŠMP: Mgr. Klára Ludvíková, č. dveří 010 (přízemí) 
- Další informace: https://www.gymceska.cz/gymnazium/prevence-a-vychovne-

poradentsvi 
 

4. Bezpečnost ve školách 
- Poučení žáků (rodičů na schůzkách) o nevpouštění cizích osob do školy, o dodržování šk. 

řádu 
- Další opatření školy: kamerový systém u všech vchodů do školy 

- Na základě doporučení MŠMT zpracován (dle vzoru), oba dokumenty na našem webu 
- A) Krizový plán 
- B) Bezpečnostní plán: https://www.gymceska.cz/download/3838/2015-09-01-bezp-

plan.pdf 
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Seznámení s minimálním standardem 
bezpečnosti žáky školy a jejich zákonné 
zástupce 

Metodické doporučení k bezpečnosti dětí, žáků a 
studentů ve školách a školských zařízeních – Minimální 
standard bezpečnosti, Č j.: MSMT-1981/2015-1 

Na www stránky školy umístěny základní 
informace k zajištění minimálního 
standardu bezpečnosti 

Metodické doporučení k bezpečnosti dětí, žáků a 
studentů ve školách a školských zařízeních – Minimální 
standard bezpečnosti, Č j.: MSMT-1981/2015-1 

 

5. Informace o plánovaných akcích 
- 17. 12. (pá) Adventní koncert gymnázia, katedrála sv. Mikuláše od 19.30:  s otazníkem 
- Den otevřených dveří 4. 1. 2022 od 16.30, s určitou pravděpodobností ONLINE 
- Harmonogram školního roku (termíny uzavírání klasifikace, třídních schůzek atd.) na webu 

https://www.gymceska.cz/download/5036/2021-2022-harmonogram-sk-roku.pdf 
 
 

Maturitní plesy:  

4.S  19.11.2021, Metropol  

8.E  10. 12. 2021, Metropol  

4.A  15. 12. 2021 (středa), Metropol  

6. Noc mladých vědců a umělců: 11. 2. 2022 (pá) od 18 hodin 
- Všichni jsou srdečně zváni (pokud bude možné uspořádat) 
 

7. Kroužky ve škole 
- Možnost využívat žáky zcela zdarma 

 
 

8. Specifické okruhy podle tříd: 
a) I. ročníky: adaptace na gymnáziu 
b) Maturitní ročníky: maturitní zkouška, její skladba zde: 

https://www.gymceska.cz/studium/maturitni-zkouska 

- Maturita na stránkách CERMATu zde:  
https://maturita.cermat.cz/ 
 

9. Nová multifunkční multimediální učebna 
- Pokud nenastane něco neočekávaného, měla by škola na jaře 2022 realizovat novou 

multimediální učebnu pro distanční a hybridní výuku (34 PC, kamery, ozvučení atd.) 
 

10. Ostatní: 
- web (podněty rodičů vítány) 
- možnost doučování a konzultací pro žáky 
- Velké poděkování školy rodičům za finanční dary do Spolku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Závěr z diskuse s rodiči: 

https://www.gymceska.cz/download/5036/2021-2022-harmonogram-sk-roku.pdf
https://www.gymceska.cz/studium/maturitni-zkouska
https://maturita.cermat.cz/


(podněty, návrhy, pochvaly/kritika, doporučení apod.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(možno pokračovat na další straně) 

Zapsal(a): 

…………………………………………………………………………………………………….. třída: …………………. 

Příloha: Prezenční listina 

 

 

 

 

 

 


