
Zápis z 2.zasedání školské rady Gymnázia, Brno, Vídeňská 47

20. června 2012

Přítomni: Ing. Mgr. Zdeněk Dufek, Ing.Jan Holík, Mgr. Dagmar Nešporová,
Mgr. Jindřich Svoboda, Mgr. Petr Sekanina, Petr Galasovský, Zuzana Plisková, Simon 
Vejtasa

Omluveni: Ing. Augustin Krejčí 

Hosté: RNDr.Bc. Pavel Faltýsek

Program:
1. Schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatele z  jednání rady
2. Informace o výsledcích konkurzu na místo ředitele školy
3. Výsledky přijímacího řízení
4. Problematika optimalizace škol
6. Různé

Ad 1) 
- ŠR jednomyslně schválila navržený program jednání, který doplnila  bodem 

5.  Informace o setkání předsedy ŠR  se studenty 20.6.2012 
- zapisovatelkou byla zvolena Mgr. Dagmar Nešporová, ověřovatelem zápisu Simon 

Vejtasa

Ad 2)
- ŠR informovali zástupci školské rady v konkurzní komisi (Ing. Mgr. Zdeněk Dufek  

a Mgr. Jindřich Svoboda) o výběrovém řízení na místo ředitele školy.
- ŠR bere na vědomí, že pro následujících šest let byl jmenován ředitelem školy 

RNDr.Bc. Pavel Faltýsek 

Ad 3)
- Ředitel školy RNDr.Bc. Pavel Faltýsek  seznámil ŠR s průběhem a výsledky 

přijímacího řízení (shrnuto v přiložené tabulce).
- ŠR bere na vědomí výsledky přijím. řízení na školní rok 2012/13

Ad 4)
- RNDr.Bc. Pavel Faltýsek  -   provedl diskusi postavení gymnázií mezi ostatními 

školami v regionu, které umožňují získání maturitní vysvědčení
- předložil Kriteria pro optimalizaci gymnázií JMK (viz příloha)
- ŠR požádala ředitele školy o připravení materiálu hodnotící Gymnázium Vídeňská 

podle předložených Kriterií.
- ŠR bere na vědomí předložený dokument Kriteria pro optimalizaci gymnázií JMK



Ad 5)
- 20.6. proběhlo setkání zástupců tříd gymnázia s předsedou ŠR Ing. Mgr. Zdeňkem 

Dufkem a členy ŠR, kteří byli zvoleni za studenty, Zuzanou Pliskovou, Simonem 
Vejtasou a Petrem Galasovským

- S jednotlivými podněty a připomínkami (viz příloha) byli seznámeni i ostatní přítomní
jednání

- Ředitel školy se podněty bude zabývat i s ohledem na legislativní  a finanční rámec. 
Pro jednání žáků s vedením školy se jeví vhodné obnovení  studentského senátu.

- Další setkání předsedy ŠR a zástupců studentů bylo dohodnuto na říjen 2012.

Ad 6)
- Ředitel školy RNDr. Bc. Pavel Faltýsek  informoval o snížení stavu  vyučujících ve 

škole z důvodu snížení počtu tříd ( o dvě) a přiděleného limitu zaměstnanců pro 
školu..

Termín následujícího zasedání byl stanoven na říjen 2012.

V Brně  dne 22. června 2012

Zapsala : Mgr. Dagmar Nešporová

Ověřil: Simon Vejtasa Ing. Mgr. Zdeněk Dufek
předseda školské rady

Příloha:   Prezenční listina
    Výsledky přijímacího řízení na šk.rok 2012/13
    Kriteria hodnocení gymnázií zřizovaných JMK
    Koncepce rozvoje Gymnázia, Brno, Vídeňská 47
    Informace o průběhu besedy předsedy školské rady se studenty


