
Zápis ze školské rady dne 21. 10. 2017  

Přítomni: PhDr. Iva Pospíšilová, RNDr. Jana Randíková, Mgr. Marek Holinka, Ing. Tomáš 

Havlíček, Mgr. Roman Bartoníček, RNDr. Vladislav Slavíček – ředitel školy 

Omluvena: Ing. Kamila Dostálová 

 

Program: 

1) Výroční zpráva 2016/2017 

2) Výsledky podzimních maturit 

3) Školní řád 

4) Rekonstrukce budovy – osvětlení, počítačová učebna, dopadové plochy u lezecké 

stěny, laboratoř pro přírodní vědy 

5) Havárie světel ve školní jídelně 

6) Sporofytárium 

7) Oslavy 20 a 160 let gymnázia 

8) Úklid – plánovaná personální výměna 

9) Nová partnerská škola v Číně 

10) Diskuse 

11) Poděkování za funkční období  

Usnesení: 

1) Členové rady neshledali ve výroční zprávě za rok 2015/2016 žádné nedostatky a všemi hlasy ji 

přijali. 

2) Členové ŠR GJO byli informováni o výsledcích podzimního termínu maturit. 

3) Z hlediska úprav školního řádu pro rok 2017 / 2018 byly konstatovány první výsledky v rámci 

omlouvání plnoletých studentů – září a říjen 2017 – zlepšení docházky. 

4) Ředitel školy Dr. Slavíček představil ŠR investiční záměry, které se uskutečnily během 

prázdnin, viz program. 

5) Dne 16. 10. 2017 byl požár světel ve školní jídelně; Dr. V. Slavíček předložil žádost ke 

zřizovateli o finanční podporu k výměně světel v celé školní jídelně; havárie se bude řešit jako 

pojistná událost. 

6) R. Bartoníček představil ŠR další upravenou část školní zahrady. Jedná se o sbírku výtrusných 

rostlin, která je součástí školního arboreta – Sporofytárium postavil Jiří Posselt. 

7) ŠR byly představeny záměry oslav 20 a 160 let gymnázia v Kutné Hoře. Třídy představí 

vylosované období v průvodu, který obejde všechny 3 budovy, ve kterých gymnázium sídlilo.  

Průvod bude zakončen na Palackého náměstí. 

8) Začátkem roku 2018 bude zapotřebí sehnat 1 nebo 2 paní uklízečky; stávající 

odcházejí do důchodu. 

9) Dr. Vladislav Slavíček představil projekt partnerství s novou školou v Hangzhou 

WenLan Middle School, ZheJiang, 

10) Diskuse 

11) Předseda ŠR Roman Bartoníček poděkoval členům ŠR za tříleté funkční období. 

Volby nových členů proběhnou 9. 11. 2017. 

Předseda ŠR Mgr. Roman Bartoníček  


