
Šrolstá rada p i

Gymnáziu Brno, Slovanské náměstí, p íspěvkové organizaci

Sídlo: Slovanské náměstí L804l7, Královo Pole, 612 0O Brno

lč: 005 59 016

,zAPls
ze zased ání Školské rady

ze dne L2. ledna 2023

P ítomni:

M8r. Filip Leder, Ph.D., MUDr. Andrea K ivanová, Ph.D., Veronika Kachlíková, M8r. Martin Císa , RNDr. Monika

Jórková, Mgr. Krist na Urbánková

P ítomni on-line:

Mgr. Damir Solak, Mgr. Tereza Chladilová

Omluven:

MUDr. Petr D!viš, Ph.D.

Hosté:

Mgr. Dalibor Kott ( editel GSN)

1) tjvod, určení zapisovatele a ově ovatele, schválení programu

P edseda ŠR Mgr. Martin CÍsa zahájil zasedání v 16:3Q p ivítal p ítomné členy i hosta zasedání a seznámil

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

Mgr. Damira Solaka a Mgr. Terezu Chladilovou onJine) nebyly vzneseny žádné námitky, Vyhotovením zápisu

ze zasedání byla pově ena Mgr. Kristr na Urbánková a ově ovatelkou zápisu RNDr. Monika Jórková.

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

Pro (7), Proti (O), Zdrželi se (t) - Školská rada schválila program zasedání, zapisovatele a ově ovatete

zápisu.



2} Projednání inspekčn í zpráwl ČŠl z inspekční činnosti ve škole ve dnech 3. - 6. t0.2022

Na vod seznámit pan editet, Mgr. Datibor Kott, škotskou radu s tím, jak proběhlo šet ení ČŠl.

šet ení proběhto vťldnu, kter l byl sóm o sobě náročn,-ve škole probíhaly stavební práce a p ípravy na

oslavy 700 let gymnázid. Pan editel pochvólil inspektory za jejich vst ícnost a empdtii vtok nelehké situaci.

ústní zpětná vozba byta pro škotu ještě pozitivnější než to písemnó, ve které byly obsaženy kritické poznámky

k bezpeěnosti v budově během inspekce, kdy probíhaty stavební práce během vyučovánÍ. ČŠt dÓIe kritizovala

hospitační činnost a diferenciaci ve v, uce a nevhodnost někter ch prostor k v, uce p írodovědn ch p edmět

- tyto prostory neodpovídají moderním požadavk m na v ,uku.

Mgr. Damir Solak vznesl otázku: Existuje koordinátor, kten věnuje pracovní náplň této agendě (tj. práci

s nadan, mi studenty)? Jsou možnosti financování praktické vybavenosti p írodovědn, ch učeben v rámci

projektri? Pan editel odpověděl na obě otázky:

_ Ano, existuje koordinótor pro nadané studenty, je to RNDr. Monika Jórkovó. Žóci se reotizují v rámci SOČ,

cTM a ročníkov,ch procía uvažuje se o6tz.t írychlostní v uce, kdy by měli učitelé p ipravené r zné obtížnosti

pro nodané nebo méně nadané studenty. V tomto lměru je v plánu další vzdělávání učitelského sboru.

- Co se t če projektri, už delší dobu existuje plán na rekonstrukci chemické laborato e a rn stavbu anglického

centra na p dě školy. Pro druh, zmíněn, už je vypracován návrh (vizualizaci vypracovali architekti Kopeck

otec a syn), realizace by měla proběhnout v letech 2O27 a 2O28. Umístění chemické laborato e je zatím ale

problém, protože letos ve škole p ibyla další t ída a tedy i učebna, takže momentálně je problém najít další

prosto r.

Mgr. Damir Solak rrznesl další otázku -jak to bude se zapojením rodič do zpětnl ch vazeb (také poznámka

čšt)l pan editel: o zpětné vazbě rodič uvažuje vedení již dlouhou dobu (zpětná vazba obecně je pro školu

d ležiť,m zdrojem infotmdcí - probíhó každoročně mezi studenty i učitelsk m sborem), zatím je v plánu

kombinace papírové formy zpětné vazby, kterou dostonou rodiče na t ídních sch zkách v dubnu a také

elektronické formy zpětné vazby. Budou vypracovón ,tab aby základní část nezabrala více než 5 min.

Mgr. Chladilová rrznesla dotaz na téma hospitací. Pan editel odpověděl: Hospitační činnosti je mólo

z časov,ch dťtvod - došIo novíc k nav ,šení p ímé pedagogické činnosti zástupc , proto každ ,z nich provádí

cca 5 hospitací ročně, primárně tam, kde jde o začínající učitele nebo kde je podnět od student nebo rodiČ .

Novinkou a kompromisem m že b t forma tzv. rychlé hospitace v časové délce 7G75 min. Paní Chladilová

namítla, zdali toto nebude prisobit spíše jako kontrola. Pan editel odpověděl, žeft to z čosov ,ch d vodti, ole

i kdyby to bylo l<v li kontrole, neshledóvá na tom nic zóvadného.



Předseda školské rady, Mgr. Martin Císai, dodal, že i vedoucí předmětov,ých sekcí budou častěji chodit na

hospitace, ale vzhledem k tomu, že máme jednu třídu navíc a počet učitelů zůstal nezměněn, je to skutečně

časově obtížné.

Školská rada znění inspekční zprávy ČŠl vzala na vědomí.

3) Plánované změny ve všech Školních vzdělávacích programech (ŠVp) školy k 1.9.2023.

Na úvod seznámil pan ředitel, Mgr. Dalibor Kott, školskou radu s plánovanými změnami ŠVP a

s harmonogramem prací na novém zněníŠVP. Ty by měly platit od 1.9. 2023.

Mgr. Damir Solak vznesl fiiž v přípravné fázi zasedání) dotaz, proč návrhy nov,ých částí nov,ých ŠVP nebyly se

školskou radou projednány dříve, než byly zveřejněny na webu školy. Vyjadřování se k návrhům ŠVP

předpokládá i školský zákon (§ 168 odst. 1 písm. a).

Odpověd'pana ředitele: RVP pro gymnázia se mění kvůli navýšení počtu hodin informatiky, proto probíhají

tyto změny. Ana!ýza stávajícího ŠVP se děje v rámci Šablon lt, dalším krokem je diskuze o nových učebních

plónech, které probíhají od minulého listopadu v jednotlivých sekcích. Úprovo by měla být hotova do března,

finální provedení do května 2023, kdy by měl být nový ŠVP schválen školskou radou. V platnost vejde od září

2023.

Na otázku Damira Solaka, kdo se účastnil diskuzí ohledně učebních plánů, odpovídá pan ředitel, že ťoťo

probíhalo mezi pedagogy a v rámci kolegia. Jedna hodina informatiky bude navýšena d ubrala se jedna

hodina v předmětu NOS v předmaturitním roěníku (nově bude 2x týdně). V l.A navíc nově nebude předmět

Svět práce, tématd z tohoto předmětu se přesunula jinam. Ve druhém ročníku bude také o jednu hodinu 2.

cizího jazyka méně (nově 2x ťýdně). Novýšení hodiny informatil<y se týká všech gymnázil, i když na nošem

gymnóziu to pan ředitel považuje za nekoncepční (protože jsme jazykově zaměřeni). Původní vize pond

ředitele bylo zořazení latiny a ročníkového předmětu ve 3. ročníku, pan ředitel se ale těchto vizí vzdal.

4} Dovysvětlení položek ve zprávě o hospodaření školy ve školním rcce2o2!|2o22 panem ředitelem.

Dotaz ohledně hospodaření v rámci kolonky ,,ostatní služby", kde je finanční částka vyšší, než dříve (cca 1,5

mil Kč) - otázka: co si lze pod touto položkou představit?

Dalibor Kott: Přilo ha s podrobným rozpisem položek byla s předstihem rozeslána písemně.

Dotaz: Na kdy plánujete předložení rozpočtu na r.2023 k projednání?

Dalibor Kott: přiznóm se, že nevím. Přesněji: rozpočet na rok 2023 předložím cca do 74 dnů, kdy nám bude

naŠim zřizovatelem rozepsán. V současné době máme předepsóno, jak velkou dostdneme dotaci na provoz

budovy školy od zřizovatele, tj. od Jihomoravského kraje, rozpočet ťýkající se transíerů ze státního rozpoďu

(ploty o ostatní neinvestiční iáklady) zatím není k dispozici - nebyl zveřejněn,



Dotaz: Pro zpracování administrativní agendy v rámci projektů gymnázium oslovuje třetí subjekt (gymnázium

v Olomouckém kraji), které toto zpracování provede za určitou odměnu v procentech. Z jakého důvodu GSN

jako příjemce projektu neprovádí administrativní agendu samo?

Dalibor Kott: Protože na to nemáme čas a lidi. Museli bychom najmout nějakou další pracovní sí!u, kterou
'bychom museli stejně zaplatit (naštěstí klidně i z projeku). le to stejné, jako v případě výroby speciálního

právního dokumentu: také si na to rdději najmeme a zaplatíme právníka, tj. profesionála. Nebo v případě

organizace výběrového řízení na dodavatele například stdvebních prací: toké si nd to najdeme ogenturu,

kteró se tím dlouhodobě zdbý,vá, tj. profesionóla. V tomto případě se jedná o projekt tzv. Šablon ilt _ projekt

JAK (projekt Jan Amos Komenský), což je dotace z fondů ElJ a platí tdm přísné podmínky čerpání. Jen pro

informaci: objem finančních prostřed!<ů, o keré se musíme postarat s péčí řádného hospodáře, je cca 2,6 mil,

Kč a každá koruna musí být v souladu pravidly projektu. Staró se nám o to jedna profesionólka z Gymnázio

HejČÍn, paní Mgr. PetrovÓ, která se projekty profesionólně zobývá, spravuje je pro více škol a dalších institucí.

Pro naší školu vyróbělo jednak žádosti o dotace Šoblon lt, Šablon lll a dělala kompletní dozor a vyúčtování

Šablon lI a to samé bude dělat pro Šdbtony ltl. Jen pro úplnost: Šablony l byly realizovány ještě předchozím

vedením.

Mgr. Damir Solak poděkoval za podrobné vysvětlení financování školy ve složce,,ostatní službyi které bylo

provedeno písemně před zasedáním školské rady a také za vysvětlení zprávy a protokolu ČŠl. Žaane aatsi

komentáře ani dotazy členové ŠR neměli.

5) Diskuse, r zné

- žádné podněty

P edseda ŠR poděkoval panu editeli a p ítomn, m člen m za aktivní ričast a jednání ukončil v 18:15 hod.

V Brně ].2. ledna 2023

[rant/ zl
Zapsala: Mgr. K strina Urbánková

Ově l!a: R Monika Jórkova
P edseda školské rady: Mgr. Martin Císa


