
Zápis 
 

ze zasedání Školské rady 

 

při Gymnáziu Brno, Slovanské náměstí, příspěvkové organizaci,  

konaného dne 29. 1. 2019 

 

Přítomni: Damir Solak, MUDr. Petr Diviš, Ph.D., Mgr. Martin Císař, Mgr. Eva Pláteníková, 

Zuzana Autratová 

 

Omluveni: JUDr. Jana Pejchalová, PhDr. Josef Filouš, Mgr. Marek Šlapal, Veronika 

Kazimírová 

 

Host: Mgr. Dalibor Kott, ředitel školy 

 

1. Úvod, volba místopředsedy 

 

Předseda ŠR zahájil zasedání v 17.00, omluvil nepřítomné a seznámil zúčastněné 

s programem. Přivítal Mgr. M. Císaře, který byl do ŠR zvolen jako zástupce pedagogického 

sboru namísto Mgr. T. Sargánka, současného zástupce ředitele školy.  

 

Do funkce místopředsedy ŠR byl navržen a poté všemi přítomnými jednomyslně zvolen 

MUDr. Petr Diviš, Ph.D. 

 

 

2. Projednání protokolu o kontrole z listopadového šetření ČŠI 

 

 Školská rada se seznámila s protokolem kontroly ČŠI a tento vzala na vědomí. 

  

 

3. Schvalování nového školního řádu  

 

Se zněním nového školního řádu se členové ŠR seznámili v předstihu. Damir Solak představil 

své návrhy na doplnění školního řádu (v části 9, čl. 41). 

 

Dalšímu jednání byl přítomen ředitel školy Mgr. Kott. Uvedl, že  oproti původnímu škol. řádu 

byly některé body upřesněny, především opatření týkající se absencí. Návrhy na doplnění 

vzešlé ze ŠR  budou do nového školního řádu zakomponovány. Vzhledem k tomu, že je s jeho 

zněním nutno nejprve prokazatelně seznámit žáky i zákonné zástupce, nabude školní řád 

účinnosti od 25. 2. 2019. Předpokládá se, že tento školní řád bude nutno ještě dále 

aktualizovat či doplnit v souvislosti se zavedením systému Bakaláři tak, aby v co nejlepší 

podobě fungoval od příštího školního roku. 

Školská rada poté nový školní řád schválila (pro - 5, zdržel se - 0, proti - 0). 

 

 

4. Různé 

Ředitel školy informoval o zavedení informačního systému Bakaláři od 2. pololetí. 

Dále informoval o přípravách oslav 100. výročí založení gymnázia, seznámil s uvažovanými 

akcemi a časovou osou oslav. Požádal členy ŠR o podporu a propagaci a o další případné 

návrhy k realizaci oslav. Pro financování bude zřízen jednorázový účelový spolek. 



 

Předseda ŠR se dotázal, zda je v této souvislosti plánováno vydání almanachu školy a zda se 

plánuje změna webových stránek. 

Mgr. Kott odpověděl, že je počítáno s obojím.  Tvorba webových stránek je plánována poté, 

co bude zaveden systém Bakaláři a ověřeno jeho fungování, výhledově od začátku příštího 

školního roku. Plánuje se též tvorba nového loga školy. 

D. Solak se dotázal na finanční náklady na zavedení systému Bakaláři. Mgr. Kott odpověděl, 

že náklady činí 24000 Kč + 600 Kč měsíčně. Tato částka je vzhledem k množství ušetřené 

administrativy výhodná. 

D. Solak připomněl, že ŠR má pravomoc projednávat návrh rozpočtu právnické osoby a 

navrhovat opatření na zlepšení hospodaření. Požádal, aby ŠR byla s návrhem rozpočtu na rok 

2019 seznámena. Mgr. Kott odpověděl, že hotový návrh rozpočtu bude školské radě zaslán. 

Mgr. Kott dále uvedl, že je snahou současného vedení, aby Gymnázium Slovanské náměstí 

bylo u zájemců o studium školou první volby. K tomu má mimo jiné sloužit zavedení 

„Přijímaček nanečisto“ od tohoto školního roku. 

Mgr. Císař uvedl, že učitelé i žáci hodnotí pozitivně, že vedení školy naslouchá jejich 

podnětům a snaží se ve škole vytvářet pozitivní klima. 

 

 

 

Školská rada jednomyslně přijala usnesení v tomto znění: 

1. Školská rada volí podle čl. 2 Jednacího řádu Školské rady při Gymnáziu Brno, Slovanské 

náměstí, příspěvkové organizaci MUDr. Petra Diviše, Ph.D. místopředsedou ŠR. 

2. Školská rada bere na vědomí protokol o kontrole České školní inspekce  

Čj. ČŠIB-1967/18-B. 

3. Školská rada schvaluje podle §168, odst. 1, písm.c) Zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání školní řád s účinností 

od 25. 2. 2019. 

 

 

5. Závěr 

Předseda ŠR  poděkoval p. řediteli za zprostředkované informace, všem přítomným za účast a 

ukončil schůzi v 18.00 hodin. 

 

 

V Brně dne 10. 2. 2019                                                 Zapsala: Zuzana Autratová 

                                                                                      Ověřil: Damir Solak  

 

 

 


