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Zápis č. 15 

ze zasedání Školské rady při Gymnáziu Židlochovice, Tyršova 400, 667 01 Židlochovice 

Datum konání: 23. února 2016 

Místo konání: Gymnázium Židlochovice 

Přítomni: Ing. Marie Kozáková 

  Markéta Pospíšilová 

  MUDr. Jiří Ventruba, CSc.  

  doc. Mgr. Petr Francán 

  Mgr. Dagmar Nováková 

  Mgr. Hana Stravová 

  Mgr. Dana Pauková 

                          Bc. Josef Cikán 

Omluveni: Mgr.  Radka Zamazalová 

Hosté:   RNDr. Jiří Kubeš, ředitel Gymnázia Židlochovice 

 

 

Program: 

1) Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 

2) Schválení programu jednání   

3) Kontrola úkolů z minulého zasedání ŠR 

4) Aktuální informace ředitele školy: 

 Projednání Výroční zprávy o hospodaření za rok 2015 Gymnázia Židlochovice 

 Rozpočet na rok 2016 

 Informace o čerpání evropských dotací 

 Vyhodnocení prvního pololetí školního roku 2015/2016 

5) Různé, diskuze 

6) Závěr 

 

 

1. Zahájení 

Jednání zahájila předsedkyně školské rady, Ing. Marie Kozáková. Konstatovala, že je přítomna 

nadpoloviční většina členů školské rady a zasedání je usnášeníschopné. Poté proběhla volba 

zapisovatele a ověřovatele zápisu. 

Zapisovatelem zasedání byl zvolen      Mgr. Dana Pauková                    (pro 8 , proti 0 , zdržel se 0) 

Ověřovatelem zápisu byl zvolen           Markéta Pospíšilová                   (pro 7 , proti 0 , zdržel se 1 )   

 

2. Schválení programu zasedání 

Program jednání byl schválen  

(pro 8 , proti 0 , zdržel se 1 ) 
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3. Kontrola úkolů z minulého zasedání ŠR 

Ředitel školy RNDr. Kubeš seznámil předem písemnou formou členy školské rady o 

způsobu zohlednění prospěchu na základní škole při přijímacím řízení na Gymnázium. Bodování 

prospěchu bylo po projednání v pedagogické radě upraveno tak, aby se jeho podíl na celkovém 

bodovém zisku v rámci přijímacích zkoušek nezměnil. 

 

4. Aktuální informace ředitele školy: 

 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015  

 Rozpočet na rok 2016 

 Informace o čerpání evropských dotací 

 Vyhodnocení prvního pololetí školního roku 2015/2016 

 

Ředitel školy RNDr. Jiří Kubeš prezentoval přehled hospodaření školy s mzdovými, 

provozními i nákladovými prostředky dle Výroční zprávy o hospodaření školy za rok 2015. 

Výroční zprávu obdrželi členové rady písemně v předstihu. 

Pan ředitel konstatoval, že rozpočet na rok 2016 bude v provozních a nákladových 

prostředcích fakticky odpovídat roku 2015, finální podobu rozpočtu na kalendářní rok 2016 

obdrží škola na přelomu února a března. 

Škola získala v rámci Výzvy 56 dotaci na jazykové pobyty studentů. Patnáct žáků  a jeden 

učitel se zúčastnilo jazykově poznávacího pobytu v Německu, čtyřicet pět žáků  a tři učitelé  pak 

pobytu ve Velké Británii. Gymnázium také žádá o dotaci na vzdělávací jazykové pobyty 

vyučujících v rámci programu Erasmus.  

V minulém pololetí školního roku všichni žáci prospěli, téměř polovina žáků 

s vyznamenáním. Vážné kázeňské problémy se nevyskytly.  

Gymnázium vyhlašuje doplňovací přijímací řízení do kvinty (přijetí do vyššího ročníku) 

v souladu s platnou školskou legislativou. 

 

Členové školské rady vzali informace ředitele školy na vědomí. 

 

 

5. Různé, diskuze 

Doc. Mgr. Petr Francán navrhl, aby žáci školy přispívali pravidelně vlastní literární 

tvorbou do rubriky Židlochovického zpravodaje Básníci Židlochovicím. Ředitel školy bude 

tlumočit nabídku žákům prostřednictvím vyučujících českého jazyka.  

Doc. Mgr. Petr Francán vznesl dotaz týkající se možného přestupu žáků z  primy  jednoho 

gymnázia do primy druhého gymnázia v září po ukončení přijímacího řízení. 

Ředitel školy vysvětlil, že tato možnost je zcela legální a v souladu se školským zákonem, 

protože od 1. září aktuálního školního roku jde o přijetí formou přestupu. V případě, že takových 

zájemců bude více, škola zorganizuje rozdílové zkoušky. 
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6. Závěr 

Předsedkyně ŠR poděkovala přítomným a ukončila zasedání. Termín příštího jednání školské 

rady bude stanoven koncem srpna nebo začátkem září, případně dříve podle potřeby 

v návaznosti na projednávání potřebných dokumentů. 

V Židlochovicích dne 23. února 2016 

Předsedkyně ŠR:  Ing. Marie Kozáková _______________________________ 

Zapsala:    _______________________________ 

Ověřila:                  _______________________________ 

  


