Zápis ze zasedání školské rady Gymnázia Židlochovice dne 21. 10. 2019

Přítomni:

MUDr. Jiří Ventruba, CSc., předseda školské rady, Markéta Pospíšilová, doc. Mgr. Petr
Francán, Ing. Petr Hýbler, Mgr. Hana Stravová, Mgr. Lucie Pazderská

Omluveni:

Ing. Jan Vitula, Mgr. Martina Bartáková, Mgr. Dana Pauková

Hosté:

Mgr. Jan Vybíral, ředitel školy

1. Předseda školské rady přivítal všechny přítomné a seznámil je s programem zasedání.
(6 pro – 0 proti – 0 se zdrželo)
2. Volba zapisovatele a ověřovatele jednání.
Zapisovatel Mgr. Lucie Pazderská, ověřovatel doc. Mgr. PetrFrancán.
(6 pro – 0 proti – 0 se zdrželo)
3. Hlasování o přítomnosti ředitele školy na jednání.
(6 pro – 0 proti – 0 se zdrželo)
4. Schválení výroční zprávy.
Na výzvu předsedy MUDr. Ventruby představil ředitel školy Výroční zprávu školy za školní rok
2018/2019. Odsouhlasena.
(6 pro – 0 proti – 0 se zdrželo)
5. Inspekční zpráva.
Na základě dotazu doc. Francána seznámil ředitel školy členy rady se závěrem inspekční zprávy. Bude
potřeba zaměřit se na nové metody výuky a umožnit žákům častější sebehodnocení.

6. Zapojení rodilého mluvčího do hodin anglického jazyka.
Od září 2019 pomáhá s výukou angličtiny na škole také rodilá mluvčí Sarah Hall z USA. Na škole působí
jako asistentka pedagoga a finančně je zajištěna stipendiem z Fulbrightovy nadace.

7. Zásadní změny ve školním řádu 2019/2020
Od nového školního roku 2019/2020 platí nový školní řád.
Hlavní změny:
a) Omlouvání absence: Rodič píše důvody absence, omlouvá ji však třídní učitel, případně ředitel školy.
b) Ročníkové práce: Ročníková práce se píše pouze v septimě, měla by motivovat studenty ke psaní
středoškolské odborné práce (SOČ).

8. Školní parlament
S podporou ředitele školy vzniká na škole Školní parlament. Volby proběhly v říjnu. Volilo se 25 členů,
z toho min. 10 z vyššího stupně, min. 10 z nižšího stupně gymnázia.

9. Novinky v ŠVP
Mgr. Hana Žampachová v současné době studuje kurz na koordinátora ŠVP v rozsahu 250 hodin. Ve
škole se tvoří nové ŠVP, které bude zaneseno v InspISu. Výhodou bude provázání a snadnější kontrola
s RVP. Aktuálně se řeší možné změny v učebních plánech jednotlivých předmětů.

10. Úspěchy studentů v soutěžích
Dle informace pana ředitele došlo ve srovnání s předchozím školním rokem ke 100% nárůstu úspěchů
na nižším i vyšším stupni gymnázia. To se projeví ve vyšším zisku financí z programu Excelence ZŠ a
Excelence SŠ. Jedná se o programy MŠMT, ve kterých se školy hodnotí podle úspěchů žáků v soutěžích.

11. Investiční akce
Škola je nově zabezpečena alarmovým systémem.
Proběhlo setkání s arch. Jurou – pracuje se na vizualizaci prodlouženého kratšího křídla budovy školy.

12. Různé
Ředitel školy ukázal členům rady náhled na nové webové stránky školy, které se aktuálně dokončují.
K návrhu byli osloveni studenti Ateliéru Grafického designu z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

V Židlochovicích 1. 11. 2019

Zapsala: Mgr. Lucie Pazderská

Ověřil: doc. Mgr. Petr Francán

MUDr. Jiří Ventruba, CSc.
předseda školské rady

