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Zápis č. 16 

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

Datum konání: 31. října 2016 

Místo konání: Gymnázium Židlochovice 

Přítomni: Ing. Marie Kozáková 

  Markéta Pospíšilová 

  MUDr. Jiří Ventruba, CSc.  

  Mgr. Dagmar Nováková 

  Mgr. Hana Stravová 

  Mgr. Dana Pauková 

                        Mgr. Radka Zamazalová 

 

Omluveni: Bc. Josef Cikán – rezignoval na členství ve Školské radě 

doc. Mgr. Petr Francán  

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) Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 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 byla zvolena Hana Stravová                          (pro 7, proti 0, zdržel se 0) 

Ověřovatelem zápisu byla zvolena Markéta Pospíšilová                     (pro 7, proti 0, zdržel se 0)   

  

2. Schválení programu zasedání 

Program jednání byl schválen  

(pro 7, proti 0, zdržel se 0) 
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3. Kontrola úkolů z minulého zasedání ŠR 

Ředitel školy (dále jen ŘŠ) byl požádán o informaci, zda tlumočil prostřednictvím učitelů českého 

jazyka žákům žádost o příspěvky do židlochovického zpravodaje. Ano, v několika posledních 

číslech jsou uvedeny příspěvky žáků školy. 

 

 

 

4. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2015/2016: 

Členové ŠR obdrželi výroční zprávu (dále jen VZ) před jednáním ŠR a měli tak možnost VS 

prostudovat a vyjádřit své připomínky k ní. Veškeré zaslané připomínky byly do textu VZ 

zapracovány. ŠR ocenila obsahovou kvalitu VZ, vysokou úroveň školy a její zapojení do 

mezinárodních projektů.  VZ byla přítomnými členy projednána a schválena.                                                                                   

                                                                                                                                         (pro 7, proti 0, zdržel se 0) 

 

5. Různé, diskuze 

MUDr. Jiří Ventruba, CSc. ocenil výuku latiny na škole a obsah výroční zprávy. 

 

Ing. Marie Kozáková – dotazy k řediteli školy: 

1) Jak je to se změnou školního řádu?  

Odpověď ředitele školy: změna od podzimu nebyla nutná, neboť se naší školy nedotýkají 

legislativní změny, např. integrace a dosud jsme nepřešli na zvažované elektronické omlouvání 

absence. Během listopadu bude školské radě představen návrh nového ŠŘ (jako předloha 

posloužily ŠŘ brněnských gymnázií, ŠŘ bude reflektovat aktuální potřeby školy a ochranu jejích 

práv – např. ukládání kol v prostorách zahrady apod.) 

2) Jak je to s realizací nového hřiště? 

Odpověď ředitele školy: realizace se podařila, provázela ji řada problémů (např. nesplněný 

termín); hřiště je zkolaudováno. Byly zbourány staré garáže, které již byly nebezpečné. V nových 

dvou místnostech bude sklad pomůcek pro tělesnou výchovu a sklad pro technickou a zahradní 

údržbu areálu školy). Na příští kalendářní rok zažádáno o mimořádnou dotaci na úpravu 

venkovních prostor kolem školy – výstavba výukového altánu, oprava chodníků, zamezení 

zatékání do suterénní učebny, zaizolování hlavního venkovního schodiště, oprava zdi 

k sousedům. 

Ředitel školy ocenil výbornou spolupráci se zřizovatelem a jeho podporu. 

 

RNDr. Jiří Kubeš, ředitel školy (dále jen ŘŠ) – informace: 

1) poděkování zástupkyni ředitele školy Mgr. Haně Žampachové za práci pro školu – zajištění 

financí na ERASMUS +.  

2) letos jsme měli nejvíce přihlášených žáků v historii školy: 113 na 30 míst. 

3) trochu horší byly výsledky v soutěžích, jedna účast v celostátním kole, 3x SOČ do 3. místa, 

jeden postup do krajského kola. 
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4) maturita – jeden žák opakoval v září (úspěšně), ostatní odmaturovali na jaře. Výborný 

výsledek maturity z matematiky – 10x výborná, 3x chvalitebná známka. 

5) 18. 11. 2016 bude ředitelské volno – nebude přístupná školní jídelna pro plánované výkopové 

práce. ŘŠ se pokusí s pomocí městské policie zajistit větší bezpečnost na tomto staveništi, 

v jehož blízkosti se pohybují naši žáci při cestě do jídelny a zpět. 

6)ŘŠ požádá krajský úřad o jmenování člena ŠR za pana Bc. Josefa Cikána, který na členství 

rezignoval. 

 

6. Závěr 

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

rady bude stanoven koncem února 2017, případně dříve podle potřeby v návaznosti na 

projednávání potřebných dokumentů. 

 

 

 

V Židlochovicích dne 31. 10. 2016  

 

 

 

Předsedkyně ŠR:  Ing. Marie Kozáková _______________________________ 

Zapsal:    _______________________________ 

Ověřil:                  _______________________________ 

  


