
Omluveni:

Hosté:

Zápis z í. zasedání školské radv Gvmnázia Židlochovice dne 20. í0. 202í

Přítomni: Markéta Pospíšilová, doc. Mgr. Petr Francán, Mgr. Hana Stravová,
Mgr. Lucie Pazcierská, Mgr. Dana Pauková, lng. Jan Vitula, lng. Jana
Králová, Mgr. Jan Šenkýř, Ph.D., lng. Pavla Dratvová

Mgr. Jan Vybíral, ředitel školy

1. zahájení, schválení účasti ředitele školy na zasedání
Čbnové odsouhlasili účast ředitele školy na školské radě.

(9 pro - 0 proti - 0 se zdrželo)

2. volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
Zapisovatel: Pavla Dratvová

(9 pro - 0 proti- 0 se zdrželo)

ověřovatel: Hana stravová
(9 pro - 0 proti- 0 se zdželo)

3. návrhy na změny programu, schváIení programu zasedání
Změny nebyly navrženy, program schválen.

(9 pro - 0 proti - 0 se zdrželo)

4. přivítání nových členů ŠR, představení jednotlivých členů
Místopředsedkyně Hana Stravová přivítala všechny čIeny školské rady a všechny
pokračující i nové členy. Zástupce za školu, rodiče i zřizovatele stručně představila.

5. slovo ředitele školy aneb co by měla vědět školská rada o dění ve škole za
gR|vnulý školní rok
Ředitel informoval o fungování školy v roce 202012021, ktený byl ovlivněn covidem
a žáci se učili převážně online.
škola se v distanční době snažila na maximum, ředitel konstatoval, že všem to
v mnohém dalo i něco pozitivního. ŠrolsrY zákon bohužel v mnohém omezuje a online
může biýt škola jen při určitém režimu, nelze toho využít i v běžném školním roce. Jana
Králová se ptala, zda již funguje norný lepší způsob vYuky než jen zapisování uýkladu
učitele. Ředitel vysvětlil, že od školního roku 202312024 se chystá nový koncept uýuky,
ktený má tři základní body:
1, zrušení tradičního hodnocení 1-5, jeho nahrazení smysluplnějším slovním
hodnocením,
2. zrušení tradičních předmětů a výuka v blocích. Hlavní předměty by pravděpodobně
zůstaly.
3. spoIupráce s VŠ a univerzitami a prezentace tam. Metoda tandemové výuky, metoda
CLlL, uznávání určitých jazykorných certifikátů místo maturity.

6. volba nového předsedy školské rady
Dana Pauková navrhla Petra Francána, ktený souhlasil.

(8 pro - 0 proti- 1 se zdržel)

Petr Francán navrhljako místopředsedkyni Hanu Stravovou. Ta souhlasí.
(8 pro - 0 proti- 1 se zdržela)



Petr Francán navrhuje představit školskou radu školskému parlamentu a opačně

7. seznámení ředitele školy s výroční zprávou za školní rok 202a-2O21
a s plánovanými změnami školního řádu

Výroční zpráva se snaží oprostit od statistických údajů - kostrou se stávají akce, které
se dějí ve škole a kteqých i v online prostoru proběhlo překvapivě ve]ké množsfuí.
Úspěšnost gymnázia Židlochovice byla vysoká. Výroční zprávu bude vhodné doplnit o
obrazovou přílohu, aby byla čtivější. Je však de facto propojena s ročenkou školy, kde
je obrazové přílohy dostatek, Výroční zpráva by|a odhIasována.

(9 pro - 0 proti- 0 se zdrželo)

Školní řád a změny - byla prodloužena jedna přestávka. Ročníkové práce musí b;ýt

konzultovány průběžně, nelze je pouze odevzdat hotové, Změny školního řádu
odhlasovány.

(9 pro - 0 proti- 0 se zdrželo)

8. diskuse, schválení dokumentů
Dana Pauková informovala, že v loňském školním roce mohli na Erasmus vyjet jen
učitelé, žáci se programu účastnit nemohli.
Markéta Pospíšilová vznesla dotaz, zda by ze šablon bylo možné zajistit školního
psychologa. Považuje to za velice důležité a prioritní, Navrhuje využití prostředků SPG.
Hana Stravová již kontaktovala nějaká pracoviště. Škola, vzhledem k počtu žáků, má
možnost získat pouze část úvazku školního psychologa. Bude zvážena a projednána
možnost využít peněz ze SPGŽ. Starosta nastínil možnost, krátkodobě, v nutných
případech, využít služeb psychologa, spolupracujícího s městem. Střednědobě,
možnost využít psychologa a psychiatra, kterého bude město poptávat na novou
poliklin iku (možnost spolupráce),
Byl vznesen dotaz, zda existuje klíč pro výběr třídního učitele. Měli by informovat
zákonné zástupce a s dětmi komunikovat, Žaany klíč určen není.

9. usnesení
ŠR schvaluje výroční zprávu ředitele škoIy za školní rok2020-2021.
SR schvaluje změny školního řádu představené ředitelem školy.
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