
ŠxoIsta rada při
Gymnáziu Brnoo §lovanské náměstí, příspěvkové organizaci

Sídlo: Slovanské náměstí 180417,Královo Pole, 612 0a Bnro
IC: 005 59 016

7, LPí s
z druhóho za§edání škol§ké rady

ze dne 3. listopadu 202l

Fřítomuíi Mgr. Martin Císař (předseda ŠR;, MUDr. Petr Diviš, Ph.D., Mgr. Tereza Chladilová,
RNDr, Monika Jórková, \y'eronika Kachlíková, MUDr. Andrea Křivanová, Ph.D., Mgr. Damir Solak
(místopředseda ŠR.;, Mgr. Kristýna Urbánková

Onluven: Mgr. Filip Leder

ř{ost: Mgr. Dalibor Kott (ředitel školy) - přítomen v bodě č. 1

Předseda ŠR v 17:00 zahájilzaseděni,přivítal přítomné a představil nawženýprogram jednaní:

1 . Uvodnr slovo ředitele Školy Mgr. Datibora Kofia - shmutí průběhu školního rcl;|_ 20201202| ,
obsah Výroční zpráw školy 2020/2an.

2. Schválení Výroění zprávy školy za školní tok2070l2a21.

3. Současný stav koronaviroqých opatření ve škole.

4. Diskuse.

I{lasovánÍ: Štolsk,l rada schvaluje program zasedání (Pro: 8, Proti: 0rZdňelose: 0)

Program byl schválen.

YYhotovením zápisu byl pověřen Mgr. Damir §olak, zápis ověří Mgn Martin Císař
a Mgn Kristýna Urbánková.
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1. Úvodní slovo ředitele školy Mgr. Dalibora Kotta - shrnutí pruběhu školního roku2O2aD02l,

obsah Yýroční zpráw školy 2020na2l'

Ředitel školy představil předloženou výročru zprávu a stručně okomentoval její obsah.

MUDr. Křivanová informovala o projektu Jr,rrriorské akademie Lékařské fakulry Masarykovy ruriverzity, o

akci Den s medicínou, lterá proběhne 27.1islopadv2021, a o možnosti spolupráce gymněnla a LF MLINI.

Záležitostbude dale komunikoviána s vedením školy aRNDr. Jórkovou.

Na dotaz místopředsedy ŠR k weboqim stránkám školy pan ředitel odpověděl, že ptáce na novém webu

probíhají. Noť web by měl být spuštěn během tohoto pololetí u příležtosti jednoho z termínu dne

oteťených dveří.

2. Schválení Výroční zprávy školy za školní rok2a20l2a2l.

Bylo hlasováno po kíatší rozpravě ohledně skladby položek v přehledu o plnění rozpočtu v roce2020,

Illasování; ŠXotsm rada schyalujepodle §168 odst. 1písm. b\Zákonaé.56120a:4§b,, o předŠkolnímo

základním, střednímo vyššim odborném a jinóm vzdělr*vání, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy

za školní rok28ža?021. (Pro: 8 členů, Proti: 0 členů, Zďňe|o sel 0 členů)

Usnesoní bylo přijato.

3. Současný stav koronavirovýcb opatření ve škole.

Předseda ŠR podrobně informoval o současném stayu koronaviroqých opatření ve škole, nošení

ochranných pomůcek a o podobě výuky, která, s o}rledem na situaci, mfie probíhat i v hybridní či

distanční podobě.
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4. Diskuse

V. Kachlíková podala zptávu o možnostech financování investic a stavebních rlprav ve škole.

ŠR následně ukončil zasedání v 18:00. Další zasedrání bude svoláno dle pořeby.

á(rr"bl*(
Mgn Damir Solak Mgr. Martin Císař Mgr. Krisfýna Urbánková

zapisovatel ověřovatel ověřovatelka

místopředseda ŠR předseda ŠR členka ŠR za pedagogické pracovníky
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Škotskí rada při
Gynrnáziu Brno, Slovanské nárněstío příspěvkové organizaci

§ídlo: Slovanské náměstí I804l7, Královo Pole, 61,2 0a Brno
IC: 005 59 016

U§NE§§NÍ
z druhého zasedání škol§ké rady

ze dne 3. listopadu 2a2,1

Št okka rada schvaluje podle §168 odst. 1 písm. b) Zákana& Silnaa4 Sb., o předškolním, základnímo

středním, vyšším odbornénr a jiném vzdělávání, schvaluje výroční zprávu o činnosti Školy za Školní

rak2a28?021. {Pro: 8 členůo Proti: 0 členů, Zdňela se: 0 členů)

Usnesení bylo přijato.

/,ub'^hl/q/
Mgr. Damir §olak

zapisovate1

místopředseda ŠR

Mgr. Martin Císař Mgn Kristflna Urbánková

ověřovatel ověřovatelka

předsedaŠR členkaŠRzapedagogicképracovníky
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