
Zápis ze zasedání školské rady Gymnázia Židlochovice dne 15. 6. 2020 

 

Přítomni: MUDr. Jiří Ventruba, CSc., předseda školské rady, Markéta Pospíšilová, doc. Mgr. Petr 

Francán, Mgr. Hana Stravová, Mgr. Lucie Pazderská, Ing. Jan Vitula, Mgr. Martina 

Bartáková, Mgr. Dana Pauková 

Omluven: Ing. Petr Hýbler 

Hosté:  Mgr. Jan Vybíral, ředitel školy 

 

1. Předseda školské rady přivítal všechny přítomné a požádal je o schválení programu zasedání. 

(8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo) 

2. Volba zapisovatele a ověřovatele jednání. 

Zapisovatel Mgr. Hana Stravová, ověřovatel Mgr. Hana Stravová 

        (8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo) 

3. Hlasování o přítomnosti ředitele školy na jednání. 

        (8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo) 

4. Zpráva ředitele školy, Mgr. Jana Vybírala o distanční výuce na jaře 2020 v období koronavirové   

    karantény: 

- společné proškolení učitelů pro práci v G Suite, aplikaci Google Classroom 

- zařízení školní licence a školních g-mailových účtů v jednotném formátu pro žáky i pedagogy 

gymnázia 

- založení jednotné platformy pro výuku v G Suite 

- nejnáročnější byly první dva týdny 

- náročné období zadávání a plnění úkolů 

- zahájení výuky online prostřednictvím meetů 

- všichni žáci vstoupili do systému a více či méně pracovali 

- ocenění práce pedagogů školy, kteří odvedli kus práce 

- maturitní zkoušky (MZ) a přijímací zkoušky (PZ) proběhly v 1. polovině června při dodržení všech 

pravidel včetně hygienických 

- když se maturovalo nebo probíhaly přijímací zkoušky, škola nebyla z důvodu naplnění 

hygienických předpisů přístupná žákům školy 

- MZ proběhly obvyklým způsobem bez obtíží, všichni studenti odmaturovali 

- PZ proběhly obvyklým způsobem, letos byl MŠMT stanoven jediný termín 

- hodnocení za 2. pololetí: žák bude během konzultací tento týden seznámen se známkou, pokud 

nebude spokojen, lze se dohodnout na případném přezkoušení s učitelem   

      

5. Rozprava. 

• Doc. Francán uvedl připomínku, kterou podpořila paní Pospíšilová, že by rodiče potřebovali 

zpětnou vazbu, jak jejich děti v rámci distanční výuky pracují (lze získat přístup do Google 

Classroom pro zákonné zástupce?).  



• Paní Pospíšilová uvedla připomínku – zapracovat distanční výuku formou GCR do školního řádu. 

• Paní Pospíšilová navrhla pozdější začátek vyučování, podpořil ji Ing. Vitula. Oponovala Mgr. 

Pauková – výuka se posune do odpoledních hodin a zkomplikuje žákům mimoškolní činnost 

(ZUŠ, sport apod.). 

• Ing. Vitula požádal předsedu školské rady o jiný den konání schůzí školské rady než pondělí 

z důvodu trvalé pondělní pracovní zaneprázdněnosti. 

 

6. Návrh na inovaci pravidel Projektu podpory přírodovědných předmětů (PPPP) 

- financování studentských projektů předem 

- nadále ocenění úspěchů v SOČ a přírodovědných soutěžích 

- podpora rozvoje prezentačních dovedností (zpracování projektu) 

- s návrhy přišli zástupci Studentského parlamentu 

 

Reakce Ing. Vituly, starosty města – vedení města návrhy promyslí, zváží změny v organizaci projektu, 

předloží návrh na zastupitelstvu v září 2020. 

 

7. Seznámení školské rady s koncepcí aktuálně vytvářeného nového školního vzdělávacího programu 

- v srpnu předloží ředitel školy školské radě konečný návrh a požádá členy o schválení per rolam 

- změny hodinových dotací některých předmětů 

- širší nabídka volitelných předmětů pro septimu a oktávu (biochemie, geopolitika, žurnalistika, 

širší nabídka jazyků v rámci jedné třídy) 

 

 

 

V Židlochovicích 17. 6. 2020  Zapsala: Mgr. Hana Stravová  

 

 

     Ověřila: Mgr. Dana Pauková 

 

 

     MUDr. Jiří Ventruba, CSc. 

     předseda školské rady 

 

 


