
 

Zápis ze školské rady dne 18. 06. 2015 

 

Přítomni: PhDr. Iva Pospíšilová, Ing. Kamila Dostálová, RNDr. Jana Randíková, Mgr. 

Marek Holinka, ředitel školy RNDr. Vladislav Slavíček, Mgr. Roman Bartoníček 

 

Omluveni: Ing. Tomáš Havlíček 

 

Program:  
1) Představení nového člena ŠR 

2) Personální změny ve školním sboru  

3) Změna v ŠVP  

4) Dotační programy od zřizovatele 

5) Novinky na GJO 

6) Zhodnocení maturit 

7) Volby předsedy ŠR  

8) Diskuse  

 

Usnesení:  
1) Po tříletém funkčním období bylo představeno staronové složení ŠR. Novým členem, který 

nahradil MUDr. Alenu Ryšavou, je Ing. Kamila Dostálová. 

2) RNDr. Jana Randíková nastínila možné úpravy ŠVP pro matematiku, které budou platné od 

nového školního roku 2015/2016. 

3) Ředitel školy RNDr. Vladislav Slavíček seznámil členy ŠR s personální změnou ve 

školním sboru pro následující školní rok. GJO opouští na vlastní žádost PaeDr. Vladimír 

Šmahaj a na jeho místo přichází Mgr. Černohorský. 

4) Ředitel školy RNDr. Vladislav Slavíček prezentoval členům ŠR nejzávažnější problémy na 

budově školy a jejím vybavení, které by měly být v nejbližší době opraveny. Finančně 

závazky ponese zřizovatel školy. Jedná se o opravu střechy a krovů, výměna radiátorů (již 

začala), strojovna + čerpadla a nové lajnování tělocvičen. 

5) Ředitel školy RNDr. Vladislav Slavíček zhodnotil výsledky maturit v letošním roce. Bylo 

konstatováno, že neuspěli 4 studenti.  

6) Pro následující školní rok se počítá s několika vylepšeními stávajících prostor GJO. 

a) vybudování nového fotoateliéru – financováno sponzorským darem, který obstaral Ing. 

Zdeněk Oliva 

b) posílení stávající Wi – Fi sítě – dar z Nadačního fondu GJO 

c) zřízení arboreta a lesní školky – dar z Nadačního fondu GJO 

7) Školka rada volila předsedu – zvolen Mgr. Roman Bartoníček 

8) Diskuse  
a) možná spolupráce s Úřadem práce Kutná Hora – letošní půlroční výpomoc v podobě osoby 

Petra Jiráska byla hodnocena kladně; výhledově možná další personální výpomoc 

b) výchovný koncert a jeho průběh 

c) zavedení v blízké budoucnosti systému Moodle 

 

 

 předseda ŠR Roman Bartoníček 


