
Zápis z jednání školské rady Gymnázia Jana Blahoslava Ivančice  

Konané dne 31. 8. 2016 v Ivančicích 

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

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

Návrh programu: 

1. Vyjádření k návrhu zákonné úpravy v ŠVP. 

2. Schválení úprav školního řádu. 

3. Projednání inspekční zprávy 

http://www.csicr.cz/cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy?d= 11991 

4. Informace ředitele k zahájení šk. roku. 

5. Diskuze. 

Hlasování o programu - pro se vyjádřilo 8 členů. 

1. Souhlasíme s navrhovanou úpravou ŠVP. 

2. Školská rada doporučuje doplnit slovní spojení „žáka vyššího stupně gymnázia“ 

v paragrafu 12 odst. 4 věta první.  

Školská rada schvaluje úpravu školního řádu. 

3. Projednání se odkládá na příští zasedání školské rady z důvodu změn, se kterými 

členové rady nebyli seznámeni.  

Dostavil se Petr Sláma. 

4. Zahájení rekonstrukce hřiště – proběhne 1. etapa zaměřená na vnitřní část hřiště, 

zajištění doplnění linky IDOS pro žáky dojíždějící z Ořechova a okolí z prostředků 

zřizovatele, změny ve složení pedagogického sboru, třídní učitelé 1. ročníků 

víceletého i čtyřletého gymnázia, přestupy žáků ve třídách, změny půlení jazyků 

z důvodu změn počtu žáků ve třídě 7. A, v návaznosti probíhá změna úvazků, 

organizační změny – 2 zástupci ředitele školy, snížení počtu žáků – přestupy na jiné 

školy. 

K 1. 9. 2016 odstoupila ze školské rady p. MgA. Eliášová. Pan ředitel byl informován  

o povinnosti doplnit člena rady. 

5. Opakované nevypracování zprávy o činnosti školské rady, nedostatečná 

informovanost veřejnosti o uskutečněných zasedáních, na stránkách školy chybí  

i aktualizace dat zasedání, pozvání na školskou radu neprobíhá s dostatečným 

předstihem. 

Nespokojenost s tím, že zpráva z poslední školské rady byla upravena – vypuštění 

mnoha bodů – za účelem plánovaného zveřejnění. Zveřejnění přesto neproběhlo. 

 

Školskou radu opustili MgA. Eliášová, Petr Sláma. 

 

Požadavek změn jednacího řádu školské rady – členové byli obeznámeni 

s navrhovanými změnami. Na příští školské radě bude zařazeno do programu. 

Navrhované změny byly na dnešní radě poskytnuty ve vytištěné podobě, budou 

zaslány i v elektronické podobě členům rady. 

Požadavek, aby na program příštího zasedání bylo zařazeno hlasování o vyhlášení 

konkursu na místo ředitele školy po konci dosavadního šestiletého období.   

http://www.csicr.cz/cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy?d


Při sestavování programu příští rady bude předseda postupovat v souladu s platným 

jednacím řádem. 

Dostavil se Petr Sláma. 

Žádost o zaslání zápisů rady předsedovi rady v elektronické podobě. 

Školské rady se jako host účastnil ředitel školy. 

            Zápis byl odsouhlasen školskou radou počtem 8 hlasů pro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


