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INFORMACE ZE ŠKOLY 

Ve školním roce 2019/2020 bude otevřena jedna třída osmiletého studia se 30 žáky, bylo 

podáno 102 přihlášek. Čtyřleté studium se neotevírá. 

Státní maturitu udělali všichni žáci maturitního ročníku, školní část maturity neudělali 4 

studenti, vždy z jednoho předmětu. 

Odešel vyučující Ing. Sluka, hledá se učitel AJ na částečný úvazek na 1. stupeň. 

Od 1.9.2019 jsou volné pozice:  školník – plný úvazek 

                                                   asistent pedagoga – plný úvazek 

Nově spolupracuje gymnázium s Městským kulturním střediskem v Hostivici. V aule školy se 

budou konat v pondělí přednášky pro seniory. Cena jednoho bloku je 50,- pro seniory 

s průkazem do knihovny, cena pro cizí návštěvníky je 80,-. Za pronajatý prostor bude MKS 

Hostivice platit gymnáziu nájem. 

Od 2. 7. 2019 proběhne ve škole malování auly, budou se dávat nové žaluzie. Hodiny TV 

budou už pouze v Sokolovně. 

FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 

Z fondu IKAP získáno: 

 90 000,- na nákup knižní publikace do knihovny 

 multifunkční přístroj na analýzu vody, půdy – učitelé budou proškoleni 

 17 notebooků 

 finance na nákup 3D tiskárny 

 finance na výukový 3D program CORINTH, každý vyučující si může stáhnout licenci 

a používat 3D výukový systém 



Z prostředků SRPSGH zakoupeny 3 notebooky, šerpy na Majáles a robotické stavebnice 

VEX IQ SUPERKIT- sestava 

Od 1. 1. 2020 bude nové financování školství – zatím se neví, jaký bude PH MAX – kolik 

škola bude mít finančních prostředků na mzdy (nenárok. Složky) 

Majáles – konání dne 24. 5. 2019 na Husově náměstí 

OSTATNÍ 

Na dotazy rodičů, zda se budou konat třídní schůzky, vedení školy odpovědělo, že schůzky 

jsou plně v kompetenci třídních učitelů. Pokud budou chtít s rodiči hovořit, svolají si třídní 

schůzky své třídy. 

Omluvenky zletilých studentů – sami studenti si mohou omluvit 14 hodin v každém pololetí, 

jinak je potřeba potvrzení od lékaře. 

Semináře – na dotazy rodičů a studentů ohledně seminářů vedení školy upozornilo, že 

semináře jsou k rozšíření vědomostí v dané oblasti a neměly by být brány jako doučování. 

Škola dodá rozpis seminářů. 

Návrh- škola by se měla ráno uzavírat v 7. 55 hodin, aby se zamezilo pozdním příchodům a 

studenti se mohli včas připravit na výuku. 

 

 

Zapsala dne 27.5.2019     

 

Bc. Petra Rátonyi, DiS. 

 

 


