
Zápis ze školské rady dne 21. 06. 2018  

Přítomni: MUDr. Lucie Petrů, RNDr. Jana Randíková, Mgr. Marek Holinka, Ing. Tomáš 

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

Omluveni: PhDr. Iva Pospíšilová 

Program:  

1) Přivítání nového člena ŠR a poděkování ostatním za členství 

2) Volba předsedy ŠR 

3) Zateplení budovy a investiční plán na příští školní rok 

4) Přijímací zkoušky do prvních ročníků a primy 

5) Personální změny v pedagogickém sboru 

6) Hodnocení maturit 2018 

7) Aktuální události na začátku školního roku 2018 / 2019  

8) Mobily ve třídách – návrh na změnu 

9) Nostrifikace  

10) Pozvánka na akci Dramaťáku – 3. 9. 2018 – Hajzlbáby 

11) Úspěchy studentů ve školním roce 2017 / 2018 

12) Diskuse 

Usnesení: 

1) Novou členkou ŠR se stala MUDr. Lucie Petrů, zástupci od zřizovatele a 

z pedagogického sboru zůstali po jmenování, resp. volbách stejní; mandát končí Mgr. 

Marku Holinkovi – na začátku šk. roku proběhnou doplňující volby 

2) Školská rada volila předsedu – zvolen Mgr. Roman Bartoníček 

3) Ředitel školy, RNDr. Vladislav Slavíček představil ŠR časový harmonogram a vítěze 

soutěže na zateplení budovy (rekonstrukce by měla začít v září 2018 a trvat 31 měsíců); 

dále byly představeny nejbližší investiční akce – renovace počítačové učebny, osvětlení 

chodeb 

4) Zájem o studium byl v letošním roce velmi silný (viz počty přihlášek ke studiu), díky 

tomu byla otevřena diskuse se zřizovatelem o možnosti otevření třetí třídy čtyřletého 

gymnázia 

5) V příštím školním roce bude pedagogický sbor částečně obměněn, pracovní poměr 

ukončila Mgr. Daniela Zatloukalová a do důchodu odchází Mgr. Zbyněk Rudolf. Oba 

kolegové budou nahrazeni plně kvalifikovanými učiteli – Mgr. Petrem Sukem (zeměpis 

– tělesná výchova) a Mgr. Hanou Wiesnerovou (tělesná výchova) 

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

7) Byly představeny nejdůležitější akce v začátku šk. roku 2018 / 2019 – výměnné pobyty 

v USA a Číně, Veletrh cestovního ruchu  

8) Znovu byla otevřena otázka používání mobilních telefonů ve třídách – pro příští rok je 

plánováno možné řešení s kapsářem na mobily 

9) Nostrifikace – Mgr. Roman Bartoníček představil tuto aktivitu novému členu ŠR a 

konstatoval, že zájem ze strany Krajského úřadu platí i pro příští školní rok 

10) Členové ŠR byli pozváni na akci Dramaťáku dne 3. 9. 2018 – představení Hajzlbáby; 

představení nastudované studenty GJO proběhne po pasování nových žáků  



11) RNDr. Vladislav Slavíček zrekapituloval úspěchy studentů za tento školní rok – 

prezentiáda, středoškolská odborná činnost, předmětové olympiády (celý seznam 

úspěchů studentů viz ročenka) 

13) Diskuse – Mgr. R. Bartoníček představil ŠR Projekt Lepší místo ve škole (workoutové 

hřiště, lepší místo ve studovně, vybavení laboratoře fyziky) a badatelský, 

environmentální projekt na zisk vody (ve spolupráci s V4A) 

 

Předseda ŠR Roman Bartoníček  


