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Zápis a usnesení z 19. zasedání školské rady dne 26. 6. 2019 

Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově 

postižené,  

Radlická 115, Praha 5 
 

Den, čas a místo konání:  

26. 6. 2019, 14:00 hodin, budova Gymnázia pro ZP a SOŠ pro ZP, Radlická 115, Praha 5 
 

Přítomní:  
Mgr. Ivana Cabrnochová, Mgr. Ivana Seifertová, Ing. Jakub Jelínek, Martin Navrátil, Ondřej 

Šnajdr 

Omluveni:  
PhDr. Milan Pešák  
 

Program: 

1) Projednání podnětu žáků, týkajícího se čerpání studijní doby na internátě. 

2) Projednání podnětu žáků, tykajícího se kvality stravování ve školní jídelně. 

3) Projednání podnětu žáků, týkajícího se ukládání cyklistických kol na internátě školy 

 

 

Ad 1)  Členové školské rady projednali možnosti úprav čerpání studijního volna v rámci 

denního programu na internátě školy. Konsensuálním návrhem bylo, aby žáci mohli 

čerpat studijní volno, v čase jim vyhovujícím, nebo alespoň ve větším časovém 

rozpětí. Zároveň by byla vhodná možnost kumulace studijní doby v rámci vícedenního 

cyklu. S konkrétním řešením tohoto problému se školská rada obrátí na ředitele školy. 

 S tímto návrhem souhlasili všichni přítomní členové školské rady. 
 

Ad 2) Školská rada projednala podnět žáků týkající se nevyhovující kvality potravin 

servírovaných ve školní jídelně. Žáci si stěžují na nízkou kvalitu některých potravin 

(např. pečiva) a nevhodné kombinace jednotlivých složek jídel. V důsledku těchto 

příčin, pak někteří žáci trpí zažívacími potížemi. 

 Školská rada nedokáže objektivně posoudit, na kolik jsou tato zjištění subjektivního 

rázu, nicméně požádá ředitele školy o prošetření situace a případnou nápravu. 

 S tímto závěrem souhlasili všichni přítomní členové školské rady. 
 

Ad 3)  Školská rada projednala podnět žáků týkající se žádosti, aby bylo možné v budově 

internátu skladovat osobní cyklistická kola. Členové ŠR se shodli na tom, že v okolí 

školy jsou velmi dobré podmínky pro cykloturistiku. Je proto škoda, že se jí žáci 

z důvodu nemožnosti uložení kol v budově internátu (či jinde v areálu) nemohou 

věnovat.  

 Členové školské rady se shodli na tom, že i v této záležitosti osloví ředitele školy 

s žádostí o vyřešení tohoto problému. 
 

 

Zapsal: Ing. Jakub Jelínek    Četli: 

Dne 28. 6. 2019 


