
Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: 

 Ředitelka školy Změny ve školním roce 2013/14, příspěvek Rady rodičů

 Zástupkyně ředitelky Zahraniční spolupráce Mainz, výjezdy do zahraničí, 

studijní pobyty , výzkumné spirometrické šetření 

 Výchovný poradce Adaptační a preventivní programy na škole, 

individuální úpravy vzdělávání, individuální plány

 Vzdělávací program školy Změny ŠVP

 Organizace školního roku Den otevřených dveří, Středoškolské soutěže

 Kultura školy Zájmové aktivity, prostředí školy, sponzorské dary

 Mediální mluvčí Veřejná prezentace školy, časopis Kurýr (město Říčany)



Hlavní vize školy

Se zaměřením na žáka a jeho rozvoj:

 všeobecných vědomostí, dovedností a návyků 

 studijních předpokladů k pokračování ve vzdělávání na VŠ 

 výuky cizích jazyků (angličtina, němčina, španělština, latina)

 využívání ICT ve vzdělávání, ve snadnější komunikaci, sdílení 

 mimoškolních aktivit ve spolupráci s odborníky externisty 

Se zaměřením na prostředí:

 zkvalitnění vzdělávacího prostředí, opravy budovy



Změny ve školním roce 2013/14

 Uvítali jsme nové pedagogy

 Posílena výuka španělštiny, úpravy hodinových dotací ŠVP

 E-learning Moodle – digitální učební materiály 

 E- maily v doméně gyri.cz (Google Apps ve vzdělávání)

 Nový vzhled webových stránek školy www.gyri.cz

 Karty ISIC (nebo čip) pro vstup do školy, nákup ve školním     

bufetu a ve školní jídelně, úpravy ve školní matrice

 Opravy budovy a projekty ke zlepšení současného stavu

http://www.gyri.cz/


Komentář ke změnám ve školním roce 2013/14

 Uvítali jsme nové pedagogy: 

Mgr. Kamila Šimková Broulová (španělský jazyk)

Mgr. Věra Kolářová (návrat MD, dějepis, latina)

Mgr. Jiří Kačírek (tělesná výchova)



Komentář ke změnám ve školním roce 2013/14

 Úpravy ve Školním vzdělávacím programu

 Posílena výuka španělštiny zavedená v loňském školním roce

 Optimalizace hodinové dotace učebních plánů:

 s platností od 1. 9. 2013

 týká se oboru vzdělání 79-41-K/41 (čtyřleté gymnázium)

 a 79-41-K/81 (osmileté gymnázium: nižší a vyšší)

 více na www.gyri.cz v části Dokumenty

http://www.gyri.cz/


Komentář ke změnám ve školním roce 2013/14

 Vzdělávací prostředí školy posíleno o E-learning Moodle

 Žáci kromě učebnic a poznámek v sešitu mohou využívat
digitální učební materiály vytvořené vyučujícími pro daný
předmět

 Například: souhrnné tematické přehledy o probíraném učivu,
pokyny k opakování, testy, prezentace a jiné učební materiály

 Přihlášení je shodné jako pro školní e-maily, vstupní heslo
poskytnou třídní učitelé, potíže hlaste na karasek@gyri.cz

mailto:karasek@gyri.cz






Komentář ke změnám ve školním roce 2013/14

 Žákům poskytnuty školní e-maily v doméně gyri.cz

 Pro snadnější komunikaci mezi učiteli, žáky a vedením školy

byly vytvořeny v prostředí Google Apps pro vzdělávání

e-mailové účty ve tvaru 4+3@gyri.cz

(4 písmena z příjmení a 3 z křestního jména)

 Žáci do 13 let využívají pouze e-maily bez služby G+ (veřejná

prezentace, v opačném případě zablokování účtu)

 Přihlášení je možné z úřední desky na www.gyri.cz

 Potíže s přihlášením napište na help@gyri.cz

mailto:4+3@gyri.cz
mailto:help@gyri.cz




Komentář ke změnám ve školním roce 2013/14

 Nový vzhled webových stránek školy www.gyri.cz

 Provoz webových stránek nově zahájený před dvěma lety byl
přerušen z důvodů ukončení spolupráce s bývalým studentem
gymnázia, který je pracovně vytížen a nyní působí v zahraničí

 Z poskytnutých záloh a možností nového správce webových
stránek školy jsme přešli na nový redakční systém,

 Připomínky napište na karasek@gyri.cz

 Postupně upravujeme nový vzhled po oslovení původní
návrhářky vzhledu webových stránek školy

http://www.gyri.cz/
mailto:karasek@gyri.cz




Komentář ke změnám ve školním roce 2013/14

 ISIC – sjednocení vstupů a dat, Školní matrika - Bakaláři

 Karty ISIC (místo čipů) lze využívat nyní sjednoceně pro vstup
do školy, pro nákup ve školním bufetu a ve školní jídelně

 Data poskytnutá pro ISIC jsou synchronizována rovněž ve
školní matrice v Bakalářích (přístup z webových stránek školy)

 Systém Bakaláři využíváme pro zápis známek a jako třídní
knihu včetně poznámek o zadaných úkolech apod. Z důvodů
citlivosti dat jsou uživatelská jména a hesla generována
administrátorem, potíže s přihlášením konzultujte na
zrs@gyri.cz (berankova@gyri.cz)

mailto:zrs@gyri.cz


Komentář ke změnám ve školním roce 2013/14

 Opravy budovy a projekty ke zlepšení současného stavu

 V období prázdnin bylo opraveno křídlo budovy školy v části
školní jídelny, zejména sanace zdiva k odstranění vlhkosti

 Do konce listopadu 2013 vedení školy podává projekt SFŽP
na zateplení budovy školy resp. Výměnu oken a oprav půdních
ve spolupráci s externími odborníky a zainteresovanými rodiči

 Škola usiluje ve spolupráci s Radou rodičů a Školskou radou o
získání finančních prostředků pro obnovu venkovního školního
hřiště



Rada rodičů při gymnáziu Říčany ve šk. r. 2013/14

 Dokončení „projektu Rady rodičů“ na šatní skříňky:

 žákům, kteří se podíleli na projektu z loňského šk. roku a přispěli
na šatní skříňky, jsou nyní přidělovány dle poskytnutých seznamů
šatní skřínky pro jednotlivce;

 hrazeno z příspěvku mimo základní částku 1 000 Kč, dle délky
studia od 100 do 700 Kč.



Rada rodičů při gymnáziu Říčany ve šk. r. 2013/14

 Program čerpání pro nový školní rok:

 připojení na Internet, výrazné posílení pro systém E-learning – asi

15 - 30 tisíc Kč;

 na dohodách o provedení práce, jež podporují vzdělávací aktivity

školy (odborné přednášky pro žáky, Comenius, E-learning Moodle,

Google Apps v doméně gyri.cz, webové stránky školy: aktuality,

grafické zpracování (iChoice s.r.o) – celkový odhad asi 130 000 Kč

maturitní a imatrikulační ples, 130 tisíc Kč záloha v prosinci 2013.



Rada rodičů při gymnáziu Říčany ve šk. r. 2013/14

 Rozpočet Rady rodičů a výběr příspěvku na žáka:

 zůstatek na účtu asi 9 tisíc Kč;

 nové příspěvky 1 000 Kč hradit na účet Rady rodičů:

422799369/0800 ;

 dotazy napište předsedovi Rady rodičů: jiri.kaspar@ctgroup.cz



Pokračování úvodní části třídních schůzek. Vystoupení: 
 Rada rodičů příspěvek v zastoupení z důvodů nepřítomnosti

 Zástupkyně ředitelky Zahraniční spolupráce Mainz, výjezdy do zahraničí, 

studijní pobyty , výzkumné spirometrické šetření 

 Výchovný poradce Adaptační a preventivní programy na škole, 

individuální úpravy vzdělávání, individuální plány

 Vzdělávací program školy Změny ŠVP

 Organizace školního roku Den otevřených dveří, Středoškolské soutěže

 Kultura školy Zájmové aktivity, prostředí školy, sponzorské dary

 Mediální mluvčí Veřejná prezentace školy, časopis Kurýr (město Říčany)



Děkujeme za pozornost

 Informace o žácích jsou poskytovány v kmenových třídách

 Další konzultace jsou poskytovány po dohodě s vyučujícími

 Kontaktujte je prosím e-mailem


