
Školská rada p i

Gymnáziu Brno, slovanské náměstí, p íspěvkové organizaci

Sídlo: Slovanské náměstí 18o4l7, Královo Pole, 612 o0 Brno

tč: 005 59 016

2zAPIs
ze zased ání Školské rady

ze dne 31. íina 2022

P ítomni:

Mgr. Tereza Chladilová, Mgr. Filip Leder, MUDr. Petr Diviš, Ph.D., MUDr. Andrea K ivanová, Ph.D., Veronika

Kachlíková, M8r, Martin císa , RNDr. Monika Jórková, Mgr. Krist na Urbánková

P ítomen on-line:

Mgr. Damir Solak

Mgr. Dalibor Kott ( editel GSN)

1) Úvod, určení zapisovatete a ově ovatele, schválení programu

P edseda ŠR Mgr, Martin CÍsa zahájil zasedání v 17:00, p ivítal p ítomné členy i hosta zasedání a seznámil

ŠR s programem zasedání. Proti programu a zprisobu zasedání (hybridní podoba - zároveň prezenčně a pro

Mgr. Damira Solaka on-line) nebyly rrzneseny žádné námitky. Vyhotovením zápisu ze zasedání byla pově ena

Mgr. Krist, na Urbánková a ově ovatelkou zápisu RNDr. Monika Jórková.

Hlasování o schválení programu zasedání, zapisovatele a ově ovatele zápisu:

Pro (8, paní Kachlíková se p ipojila později), Proti (0}, Zdrželi se (O} - Štorta rada Jednomyslně schvátlla,

program zasedání, zaplsovatele a ově ovatele zápisu.

Hosté:



2} Schvalování vr roční zprávy o činnosti školy za školní rok 2o2l.l2o22

Na rjvod seznámil pan editel, Mgr. Dalibor Kott, školskou radu s tím, co ve v, roční zprávě není - ,,po-

covidov"' rok se na vr uce promítl negativně, znalosti studentri se zhoršily, pozitivní zprávou je, že uplynulr/

Školní rok byl již odučen prezenčně. Vr roční zpráva obsahuje individuální i kolektivní rispěchy žák GsN.

V dubnu 2022 se uskutečnila školní akademie a školní rok 2O22l2O23 byl už zahájen standardně v Barce.

zaČátek tohoto školního roku byl ovlivněn stále ještě postcovidovou situací, stavebními pracemi (v, měna

oken, zateplenÍ, atd.), oslavami 100+2 letého v, ročí založení gymnázia a íjnovou fiiž dlouho avizovanou)

návštěvou ČŠl. preo odchodem pana editele byl prostor pro dotazy či námitky k vr roční zprávě.

Námitky vznesl Mgr. Damir Solak:

V, roční zpráva by měla, podle zákona o svobodném p ístupu k informacím, obsahovat samostatnou

část s názvem "Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu k

informacím".

Měla by b t provedena jazyková korektura (str. 3, 15)

Negativní zprávou je procento nerispěšnosti u maturitních zkoušek (12%) - z toho Wpl vá dotaz, jak

na to Škola zareaguje? Odpověd'pana editele na tuto otázku zní, že tento vr sledek je d sledkem

distanční vr uky a pocovidové doby, kterou byli nejvíce poznamenaní právě maturanti. Dále - 14 z 15

maturant se dostavilo v zá í na opravn, termín a zkoušku r]spěšně složili, 1 byla omluvena ze

zdravotních dtivodtl, tento termín pro ni tedy není započítán a maturitu bude skládat v náhradním

termínu na ja e.

Dotaz/námitka ohledně hospoda ení v rámci kolonky ,,ostatní služby", kde je finanční částka vyšší,

neŽ d íve (cca 1,5 mil KČ) - otázka: co si lze pod touto položkou p edstavit? Pan editel v odpovědi

p islíbil dodat informace a vysvětlení k této námitce do konce tohoto ttídne,

Dotaz ohledně webov ch stránek školy - pan Solak se opakovaně ptá, kdy budou hotovy nové

webové stránky. Odpověd'pana editele - v nejbližších měsících, nov, web je p ipravenr a vedení

musí některé pasáže p enést na nov, web.

Do diskuze se zapojuje paní K ivanová a pan Diviš. Paní K ivanová namítá, že vysoké procento

ne spěšn ch maturant negativně ovlivňuje reputaci školy, pan Diviš vyjad uje názor o zanedban, ch

základech a komplexním balíčku drjvodrj - d íve byl jinak postaven, rozvrh a během distanční u uky

bylo na studenty kladeno méně nárokťr, po návratu k prezenční v, uce bylo náročné takto nastavené

parametry změnit.



Předseda po krátké diskusi přečetl návrh usnesen i: Školská rdda schvatuje podte §768 odst,7 písm. b) Zókona

Č. 561/2@4 Sb., o předškolním, zókladním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, výroční zprávu o

činnosti školy za školní rok 2O27/2022.

Hlasování o usnesení:

Pro (8 - vČetně paní Kachlíkové, která se dostavila později), Proti (0), Zdrželi se (1) - Škobká rada schvátila

výroční zprávu za školní rok202l|2o22.

3) Schvalování školního ádu

P edseda ŠR p ednesl návrh usnesení: Školskd rada schvaluje podte 768 odst, 7 písm. c) Zdkona č. 561/2004

Sb., o p edŠkolním, základním, st edním, vyšším odborném a jiném vzděldvání, škotní ád (číslo směrnice: 7,

číslo vydóní:4) s tičinnostl od 7, listopadu 202i2.

Hlasování o usnesení:

Pro (9}, Proti (o|,Zdrželi se (0) - šrolstá rada schválita škotní ád.

4) lnformace o pr běhu odložen, ch oslav 1OO let školy

P edseda Šn, mgr. Martin Císa , shrnul první vlnu oslav založení školy - setkání s b vah mi absolventy v KD

Semilasso a na gymnáziu, koncert školního sboru se souborem Hradišťan, obojí s velmi pozitivním ohlasem.

DalŠÍ fáze oslav proběhne v prosinci - formou sportovního utkání (basketbal, fotbal) pro Gymnáziu Brno,

t ída Kapitána JaroŠe a na ja e 2023 formou plesu gymnázia s vystoupením Janka Ledeckého a festivalu

slovaňák na slovaňáku, kterl je plánován na červen 2023, poděkování za dosavadní oslavy a koncert vyjád ila

paní Chladilová.

5) Diskuse, r zné

- žádné podněty

V Brně 31. 10. 2022 áhL-buq/
Zapsala: Mgr. Krist, na Urbánková

Ově i!a: RN . Moni ka Jórková

p edseda škols rady:.Mgr. Martin CÍsa
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Školská rada p i

Gymnáziu Brno, Slovanské náměstí, p íspěvkové organizaci

Sídlo: Slovanské náměstí L8O4l7, Královo Pole, 612 00 Brno

lč: 005 59 016

UsNEsENí

ze zased ání Školské rady
ze dne 31. íina 2022

r} školstá rada schvaluje podle 168 odst. 1 písm. b) Zákona č. 561/2004 Sb,, o p edŠkolním, základním,

st edním, Wšším odborném a jiném vzdělávání, v roční zprávu o činnosti Školy za Školní rok 2O2 2022.

(Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 1).

Usneseníbylo p ijato.

z1 št<otstá rada schvaluje podle 168 odst. 1písm. c) Zákona č. 561/2004 Sb., o p edškolním, základním,

st edním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, školní ád (číslo směrnice: 1, číslo vydání: 4} s ričinností od

1. listopadu 2022. (Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0).

Usneseníby|o p ijato.

s) Školská rada vzala na vědomí informace o prriběhu odložen, ch oslav 100 let školy.

V Brně 31. 10. 2022

Zapsala: Mgr. Kristrina Urbánková

/ftr[nfia(uu*
Ově ila: RNDr. Monika Jórková

P edseda školské rady: Mgr. Martin Císa
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šrobká rada
Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, p íspěvková organizace

tČ: 005 59 016
síd!o: Slovanské náměstí 180417 , Královo Pole, 612 00 Brno

Zasedání dne 31 . íjna 2022

prezenční Iistina

Podpis

1 Mgr.Tereza Chladilová /

2 Mgr. Filip Leder

3 Damir Solak t4Ť. gu+tuF + _lt}tvqN?
,/l

4 Mgr. Martin Císa

5 RNDr. Monika Jórková
d

6 Mgr. Krist na Urbánková 7l, aalihta'
7 MUDr. Diviš Petr, Ph.D.

8 MUDr. K ivanová Andrea, Ph.D.
/

9 kachlíková veronika

ž{

/rt4,/


