
Zápis z jednání školské rady Gymnázia Jana Blahoslava Ivančice 

konané dne 24. 10. 2016 v Ivančicích 

Přítomní: Mgr. Flekal, Mgr. Loudová, Ing. Kadlec, Mgr. Minsterová,  

PhDr. Chocholáčová, Mgr. Bc. Mrázová, Mgr. Pavlíková, p. Sláma 

Návrh programu:   

1) kontrola úkolů 

2) projednání a schválení úprav jednacího řádu 

3) projednání a schválení výroční zprávy 

4) informace ředitele o škole a doplňovacích volbách 

5) projednání inspekční zprávy a informace o nápravných opatřeních 

6) volba předsedy 

7) různé, diskuze 

Jednání bylo zahájeno v 17.10 hod. Předseda navrhl, aby rada až po bod programu č. 2 včetně 

hlasovala veřejně. 

Hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0. Návrh byl schválen. 

Schválení programu jednání podle návrhu programu v pozvánce. Radě byl podán návrh na doplnění 

programu schůze o bod:  

Projednání návrhu na vyhlášení konkurzu na ředitele školy podle §168 odst. 1 písmeno i zák. 

561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů 

Hlasování: pro 5 proti 3 zdržel se 0. Návrh byl schválen a zařazen do bodu 7. 

Schválení doplněného programu 

Hlasování pro 8 proti 0 zdržel se 0. Program byl schválen. 

Ad 1) Kontrola úkolů 

Rada vzala na vědomí informaci předsedy, že úkoly z minula byly splněny – zpráva o činnosti rady za 

rok 2015 byla zveřejněna na webu školy a na program schůze je zařazen bod o změně jednacího řádu. 

Ad 2) Projednání a schválení úprav jednacího řádu 

Na minulé radě byl členům podán návrh na změnu jednacího řádu v článcích 2, 5 a 6. 

 

Článek 2 – předseda podal protinávrh 

Hlasování o protinávrhu: pro 3 proti 5 zdržel se 0. Protinávrh nebyl přijat. 

 

Byl podán návrh na úpravu původního návrhu ve změně termínu z 14 pracovních dní na 21 

kalendářních dní. 

Hlasování: pro 6 proti 1 zdržel se 1. Návrh byl přijat s navrženou úpravou. 

Článek 5 – návrh na změnu v bodě 5 

Hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0. Návrh byl přijat. 



Článek 6 – předseda podal protinávrh 

Hlasování: pro 3 proti 2 zdržel se 3. Protinávrh nebyl přijat. Původní článek zůstává v platnosti. 

Ad 3) Projednání a schválení výroční zprávy 

Na projednávání byl pozván ředitel školy, který podal vysvětlení k připomínkám ze strany členů 

školské rady zastupujících zaměstnance. Rada doporučuje provést jazykovou korekturu zprávy. 

Projednané věcné připomínky byly zakomponovány do zprávy.  

Návrh na schválení výroční zprávy. 

Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 1. Výroční zpráva byla schválena.  

Ad 4) Informace ředitele o škole a doplňovacích volbách 

Ředitel školy podal informaci, že doplňkové volby budou vyhlášeny do 31. 10. 2016 a proběhnou  

15. 11. 2016 v době třídních schůzek. 

Ad 5) Projednání inspekční zprávy a informace o nápravných opatřeních 

Školská rada projednala inspekční zprávu bez připomínek a ředitel informoval o nápravných 

opatřeních. 

Ad 6) Volba předsedy 

Předseda nabídl na předešlé radě funkci k znovuzvolení a připravil volby. Ke kandidatuře na předsedu 

školské rady se přihlásila také Mgr. Mrázová. 

Průběh voleb byl zaznamenán v zápisu z volby. 

Novou předsedkyní školské rady byla zvolena Mgr. Mrázová. 

Nová předsedkyně požádala, aby schůzi dále vedl bývalý předseda. Ten žádosti vyhověl. 

Ad 7) Různé, diskuze, projednání návrhu na vyhlášení konkurzu na ředitele podle §168 odst. 1 

písmeno i zák. 561/2004 Sb. (školský zákon) 

Rada se dohodla, že o návrhu bude hlasovat veřejně. 

Návrh, aby rada podala zřizovateli návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy. 

Hlasování: pro 5 proti 3 zdržel se 0. Návrh byl přijat. 

Podle §166 odst. 3 zák. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, musí zřizovatel 

v období od začátku šestého do konce čtvrtého měsíce před uplynutím období 6 let výkonu práce na 

pracovním místě ředitele školy vyhlásit na toto pracovní místo konkurs. 

 

Další diskuze neproběhla. Rada byla ukončena v 19. 15 hod. 

Zápis byl jednohlasně odsouhlasen radou. 

Podpisy členů: 

 

 

 

 


