
Zápis z jednání školské rady Gymnázia Jana Blahoslava lvančice
konané dne 22. říina 20í5

Přítomni: Mgr. Martin Fleka!, Petr Sláma, Mgr. Magdalena Pavlíková,
lng, Vlastimil KadIec, Mgr. Danuše Minsterová, PhDr. Jana Chocholáčová,
Mgr. Bc. Petra Mrázová, MgA. Jarka Eliášová (telekonferenčně)

Nepřítomni (omluveni): Mgr. Jarmila Loudová

Host: ředitel gymnázia Mgr. Radek Musil

Program: 1) informace ředitele k podnětům z předcházqíci rady

2) schválení výroční zprávy o činnosti školy

3) informace ředitele k zahájení školního roku

4) rúzné

Ad 1) a 3) lnformace ředitele k podnětům z předcházející rady a informace ředitele k zahájení
ško|ního roku (ředitel gymnázia podal informace o chodu školy):

1, Zména složení školské rady.

2. Česká škoIní inspekce - kontrola a průběh podzimního termínu maturitnízkoušky (14. 9. 2015)

- seznam četby, správné jmenování komisí, inspekční zpráva předložena k nahlédnutí
Mgr. Martinem Flekalem, zpráva stará 3 dny.

3. Majetkové vypořádání - hřiště zůstane kraji- pozemek pod jídelnou dostane město - město
předá JM kraji pozemky, které přísluší městu lvančice, majetkové vypořádání a finanční
vypořádání- řeší JMK. Závér: Zřizovatel přislíbil financování opravy hřiště.

4. Od 1. 9. 2015 - novela o maturitních zkouškách - do roku 2021 - lze nahradit jazykovou
zkoušku na úrovni 81 státnízkouškou, žádné změny v profilové části maturitní zkoušky.

5. Zviditelnění školy - příspěvky do Zrcadla, kabelové televize lvančice a lvančického zpravodaje

6. Zimní výcvikový kurz - pro žáky sekundy NG a í . ročníku VG.

7. Specializace školy - bude nutná úprava školního vzdělávacího programu - požadavek ze
strany zřizovatele , Zména koordinátora ŠVP, zrejmě půjde o zavedení franc. jazyka, nutno zvážit
profilaci.

8. Stav žákú:1. ročník 27 žákú, prima 30 žáků, podařiIo se posílit přestupy do 3. ročníku VG.

9. Ministryně školství- karierní řád nebude, budou jednotné přijímací zkoušky.

Ad 2) Schválení výroční zprávy o činnosti ško!y:
- doplnit kontakt na školskou radu do bodu D,
- spoIupráce s odborovou organizací ohledně vzdě!ávání- doplnit do článku N.

- připomínkuje Mgr. Danuše Minsterová:
- formální stránka zprávy (např. povinně volitelný jazyk), rada školy na školská rada, problém
navyšování absence žáků (podnět k součinnosti s odbory a školním řádem školy),
- upozornila na četné naprosté shody něktených bodů výroční zprávy gymnázia s výročními



zprávamijiných škol (ZŠ TGM lvančice, G Vídeňská Brno).
- návrh předsedy - návrh výroční zprávy bude více konzultován s podklady vyučujících.

průběh hlasování:
1, Bylo hIasováno o platnost! v,ýroční zprávy.7 přítomných, 2 nepřítomní. Výsledky hlasování - 4
hlasy pro a 3 hlasy proti.

2. Závér hlasování: podle článku 6 jednacího řádu ško|ské rady neby! vyjádřen názor nadpoloviční
většiny všech členů rady.
3. Hlasování o možnosti vyjádřit se chybějícím členům telefonickým hlasitým hovorem před
svědky (souhlas x nesouhlas) 7 přítomných - 6 hlasů pro, 1 se zdržel hlasování.
4. Výsledek hlasování přes telefon - p. Eliášová - se vyjádřila ano (bez připomínek).
5.Závérečný souhrn: 5 hlasů pro,3 hlasy proti, 1 nepřítomen.

Závér: Výroční zpráva za školní rok201412015 Gymnázia Jana Blahoslava lvančice byla
schválena.

Ad 4) Různé:
Bez připomínek.

V lvančicích dne: 22. 10.2015

{e-
Mgr. Martin Flekal

předseda školské rady GJB

Podpisy čIenů školské rady GJB schvalujících výše uvedený zápis:

lng. Vlastimi! Kadlec

Mgr. Danuše Minsterová

PhDr. Jana Chocholáčová

Mgr. Bc. Petra Mrázová - 17haa2a-n

4';; .,petrsláma h
Mgr. Magdalena Pavrl{ova ft/Ú

Přítomen ředitel gymnázia Mgr. Radek Musi!


