
Zápis ze školské rady dne 23. 06. 2022  

Přítomni: MUDr. Markéta Nykodýmová, Mgr. Irena Čepková, Ing. Tomáš Havlíček, Mgr., 

Bc. Vít Šnajdr, Mgr.  Mgr. Roman Bartoníček, RNDr. Vladislav Slavíček – ředitel školy 

Omluvena: JUDr. Adriana Vavrušková 

Program:  

1) Úvod 

2) Volby do ŠR 

3) Lex Ukrajina 

4) Přijímací zkoušky do prvních ročníků a primy 

5) Personální změny v pedagogickém sboru 

6) Hodnocení maturit 2022 

7) Eduzměna 

8) SOČ 

9) Výměnné zahraniční pobyty 

10) Klima školy – dotazníky 

11) Úprava školního řádu 

12) Diskuse 

Usnesení: 

1) Seznámení přítomných členů s body zasedání ŠR 

2) Vzhledem k tomu, že v minulém školním roce proběhly volby do ŠR na straně 

zákonných zástupců žáků a v pedagogickém sboru a zřizovatel nominoval dva zástupce, 

zasedla ŠR ve staronovém složení; proběhla i volba předsedy ŠR, na tuto pozici byl 

navrhnut a schválen R. Bartoníček  

3) Ředitelem školy RNDr. Vladislavem Slavíčkem byl v měsíci květnu zaslán členům ŠR 

návrh na úpravu školního řádu týkající se Ukrajinské krize tzv. Lex Ukrajina. V souladu 

s § 3 zákona č. 67/2022 Sb), může ředitel školy rozhodnout o nahrazení obsahu školního 

vzdělávacího programu nebo jeho části po dobu nezbytně nutnou jiným vhodným 

vzdělávacím obsahem, zpravidla výukou českého jazyka. Členové zaslali své souhlasné 

stanovisko metodou per rollam. 

4) Zájem o studium byl v letošním roce velmi silný, škola bez problémů naplnila stav počtu 

žáků v prvních ročnících i primě; do osmiletého gymnázia bylo podáno 30 a do 

čtyřletého 60 zápisových lístků 

5) Personální změny v pedagogickém sboru – v následujícím roce nastupuje nový pedagog 

s aprobací IVT – ZEM; bylo konstatováno, že mladí učitelé,  kteří nastoupili v minulém 

školním roce, se bez problémů integrovali do pedagogického sboru. I nadále vedení 

školy hledá učitele s aprobací FYZ. 

6) RNDr. V. Slavíčkem byly zrekapitulovány výsledky státních a profilových maturit – ve 

státních maturitách uspěli všichni studenti a studentky, v profilové části neuspělo 5 

studentů 

7) Ředitelem školy byla rekapitulována spolupráce s Eduzměnou; byl ukončen roční 

přípravný kurz badatelské výuky a učení venku, kterého se účastnilo 11 pedagogů; 

v současné době probíhá kurz profesního a osobnostního rozvoje. Díky Eduzměně 



pracujeme na přípravě projektu Šablony II - JAK a dalším projektu, který by propojil 

spolupráci VŠ, SŠ a ZŠ v regionu 

8) V letošním školním roce proběhla na půdě školy Krajská i celostátní přehlídka SOČ; 

v obou úrovních jsme obdrželi velice kladná hodnocení za přípravu a organizaci. 

Úspěch byl podpořen i vynikajícím umístěním studentů GJO. 

9) V následujícím školním roce bychom chtěli opět otevřít možnost zahraničních 

výměnných pobytů. Ještě v červnu se uskutečnila výměna s maďarskou partnerskou 

školou. V příštím školním roce, pokud to situace dovolí, bychom chtěli pokračovat ve 

spolupráci i s dalšími partnery. 

10) Ředitelem školy byly představeny výsledky dotazníkového šetření Klima školy. Tyto 

dotazníky byly vyplněny žáky, rodiči a zaměstnanci školy.  

11) Členové školské rady odsouhlasili změny týkající se školního řádu s ohledem na 

následující školní rok 

12) Diskuse 

 

Předseda ŠR Roman Bartoníček  


