
I. beuronský koncil 

Přinášíme zápis z koncilu v Beuronské kapli. 

Technikálie – modře reakce ředitele 

• Prosíme o vytučnění jména Anny Bradáčové (8.F) v seznamu poslanců PGT (je 

nemístopředsedkyně). 

• Vytučněno. 

• V Bergbaru je málo světla, zjm. na straně u okna (tam zřejmě nesvítí zářivky). Prosíme 

o pořízení silnějšího osvětlení a možná případně odbednění okna. 

• Školník provede kontrolu a případnou opravu nebo výměnu osvětlení. 

• Nápis na lávce přes Alejní je neaktuální, poslanci prosí o jeho odstranění. 

• Nápis se změní po Novém roce – už je to připravené. 

• Na některých dívčích záchodech chybí dveře. 

• Zjistím proč a zajistím nápravu. 

• Máme hlášeny problémy na pánských záchodech ve 2. patře C – vysoušeče jsou příliš 

slabé a utěráky se nedoplňují. 

• Vysoušeče v dohledné době měnit nebudeme, ale zvážím přidání nových. S papírovými 

ručníky bohužel chlapci dělali vandalské schválnosti. Proto jsme je tam přestali dávat.  

• PGT znovu prosí o zpřístupnění školy před 7:30, přicházejí opakované žádosti z mnoha 

tříd. Přenastavování kartiček je možné, vzhledem k množství studentů by však bylo 

jednodušší školu otevřít dříve. Mimo to prý někteří žáci čekají na přenastavení již 

několikátý týden. 

• Pro ty, kteří nebydlí v Teplicích a dojíždějí z dálky (mimo dosah trolejbusů) platí, že budou 

mít umožněn vstup dříve. Paní Hyklová, která čipy nastavuje, byla dva týdny nemocná – 

proto ta prodleva. Omlouvám se za ni. Teď to musíme dohnat.  

• Estetické oko některých poslanců říká, že je výtah na A špinavý a stálo by za to jej umýt. 

• Nevím, kde přesně to má být špinavé, ale jednou za rok nám celé prosklení zevnitř umyje 

výtahářská firma. 

• PGT se dlouze zabýval problémy s příliš pomalými počítači. Seznam pošle předseda 

následující týden po ověření, kde je situace skutečně nejhorší. 

• Dobře – čekám na seznam. 

Personálie 

• Poslanci nadnesli problém s německou lektorkou Ninou Strumpf – problém je zřejmě 

hlavně v primě (ale ozvali se i zástupci dalších tříd) – prý má hodiny samostatně (bez 

českého učitele) a dochází k situaci, kdy lektorka nerozumí žákům a žáci nerozumí jí. 

Zřejmě jde o dočasný způsob výuky (suplování), přesto prosíme vedení, aby zvážilo, 

nakolik je tento způsob výuky vhodný a prospěšný. 

Ano, jistě šlo o nějakou výjimečnou situaci. Slečna Strumpf nemůže samostatně vyučovat.  

• Pan učitel Ruiz podle poslanců dostává pokyny od vedení v češtině a nerozumí jim. PGT 

proto prosí vedení, aby situaci prověřilo a pokusilo se zajistit, aby dostával pokyny ve 

srozumitelné formě (aby mu to někdo přeložil a vysvětlil). 



• Pokyny ředitele jsou opravdu psány česky. Panu Ruizovi je ale jistě (při nějakých 

pochybnostech s porozuměním) může vysvětlit pokyn někdo z kolegů. Bohužel neuvádíte, 

v jakém případě nastalo nějaké nedorozumění kvůli špatnému pochopení mého pokynu. 

 

• Olympiády – někteří učitelé neinformují své studenty o soutěžích, olympiádách apod., 

přestože vědí, že mají ve třídě studenty, které by tyto soutěže mohly zajímat. Poslanci též 

zmiňovali, že se o akcích dozvídají pozdě. 

PGT proto prosí učitele, aby o podobných akcích studenty informovali. Zároveň by bylo 

vhodné oslovovat talentované žáky individuálně, což se častokráte neděje. 

Tak to mě mrzí, že to takhle vnímáte, protože mám velký zájem na co nejširší účasti našich 

žáků v soutěžích. Já sám dávám mnoho informací o soutěžích na web. Soustřeďují se tam 

na stránce https://www.gymtce.cz/cs/zakum/souteze. Učitele vyzvu, aby žáky oslovovali 

též individuálně a včas.  

Ostatní 

• V poslední době je problémem neinformování studentů o covidu. Běžně se stává, že se 

nikdo neobtěžuje studenty informovat o tom, že mají pozitivního spolužáka/učitele, natož 

aby jim někdo řekl, co mají dělat. Prosíme tedy vedení, aby co nejrychleji stanovilo způsob, 

jak tyto věci komunikovat, kdo to má řešit atp. 

Jsme si vědomi, že škola nemůže suplovat hygienu a nařizovat karantény, ovšem není dle 

našeho mínění možné to neřešit vůbec. Je nevhodné, když se informace o pozitivitě 

učitele (případně žáka) šíří šeptandou mezi studenty, ovšem oficiálně nikdo nikomu nic 

neřekne. Je ke zvážení, zda těm, kteří byli v bezprostředním kontaktu, nenabídnout online 

výuku, než je hygiena stihne vytrasovat a otestovat. 

Informovat o tom, kdo má jakou nemoc, nemůžu – a ani nesmím. To jsou citlivá osobní 

data. Nicméně o výskytu nemoci covid-19 informuji prostřednictvím webu – např. zde 

https://www.gymtce.cz/cs/zpravy/kovidova-situace-na-gt/3045 či tady 

https://www.gymtce.cz/cs/zpravy/kovidova-situace-na-gt-ii/3059. Informace, které máte 

dostat, máte. Z mé strany jsou pro vás dost obecné (noste roušku, myjte si ruce…) – 

konkrétně informuji jen o výskytu nemoci v jednotlivých třídách a o počtech nakažených a 

očkovaných. Vy ale víc vědět nepotřebujete. Dodržujte hygienické pokyny a případně 

nařízení Krajské hygienické stanice o karanténě. 

• PGT navrhuje, aby se maturity, jejich struktura atd., začaly řešit dříve než v maturitním 

ročníku, ideálně někdy v prvním pololetí kvinty a septimy. Studenti ani v septimě obvykle 

nemají dostatek informací k průběhu maturitní zkoušky, přitom by je dávno měli mít již 

v době, kdy si vybírají semináře. 

Proto prosíme zvážení nějakých seminářů (např. něco jako formátovací semináře k 

seminární práci), případně jiné formy informování studentů s dostatečným předstihem. 

https://www.gymtce.cz/cs/zakum/souteze
https://www.gymtce.cz/cs/zpravy/kovidova-situace-na-gt/3045
https://www.gymtce.cz/cs/zpravy/kovidova-situace-na-gt-ii/3059


Ze strany školy je podoba a organizace maturit docela stabilní již řadu let. (A dokumenty 

o tom jsou k dispozici na webu GT.) Ovšem ze strany Parlamentu ČR a MŠMT tomu tak 

není. Tyto instituce podobu maturity mění téměř každoročně. S tím však nic nenadělám.  

• Studenti prosí o možnost přefocení na studentské kartičky; někteří po dvou letech 

nejsou na kartičce k poznání, případně se kartička opotřebuje a obrázek sleze. Mimo to je 

kvalita fotografií v evidenci obecně dosti otřesná, proto studenti prosí o možnost dodat 

vlastních průkazových fotografií. 

To možné je, ale školu to stojí nějaké peníze, takže to neděláme hromadně. Každý, kdo 

chce nový studijní průkaz, nechť pošle p. Čermákové svou fotku (formát jpg, jednolité 

světlé pozadí, 600x800 pixelů). Průkaz mu bude vyměněn. 

Zamítnuté 

• PGT hlasováním zamítl návrhy na akce „Pyžamový den“ a „Do školy bez batohu“. 

Předseda je toho názoru, že podnět na den, kdy by studenti chodili do školy místo batohu 

s barelem nafty, nůší nebo na žebřiňáku je rozhodně zajímavý, přesto není do našich 

podmínek vhodný. A vyjadřuje obavu, co za akci by přišlo po pyžamovém dni. 

• Byl vznesen požadavek na zavedení více dezinfekčních stojanů na chodbách. Návrh 

nebyl přijat, PGT považuje za dostatečné zásobníky na dezinfekci na záchodech. 

 

Docházka 

Omluveni: Pondělíček (4.A), Matušková (5.A), Ševčíková (5.D), Černík (6.B), Šimral (7.F) 

Nepřítomni: Benešová, Körnerová (obě 3.A), Novotný (6.E), Lusková, Lána (oba 7.C), Svitáková (8.C) 

Zapsal: Vojtěch Šafránek (8.A), předseda 

 


