
Zápis ze zasedání školské rady č. 5 Gymnázia Brno, Vídeňská, 

příspěvkové organizace 
 

 17. října 2016 
 

 

Přítomni: Ing. JUDr. Zdeněk Dufek, Ph.D., Mgr. Jindřich Svoboda, Martin Slonek, Mgr. 

Dagmar Nešporová, Mgr. Tomáš Řepa. 

 

Omluveni: Mgr. Petr Sekanina, Lucie Plchotová, Ondřej Beneš, Mgr. František Černín 

 

Hosté: Mgr. David Andrle 

 

Pozn.: Výsledky hlasování o přijatých usneseních jsou uvedeny v pořadí: PRO – PROTI – 

ZDRŽEL SE. 

 

 

Program: 

 

1. Zahájení a schválení programu 

 

2. Volba zapisovatele 

 

3. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy 2015/2016 

 

4. Projednání a schválení návrhu úpravy školního řádu, jenž je vyvoláno novelou 

školského zákona, které žákům nově dává právo obracet se prostřednictvím 

vlastní samosprávy nejen na ředitele školy, ale také na školskou radu 

  

5. Projednání předloženého souhrnu investičních akcí pro další rozvoj našeho 

gymnázia (vč. jejich popisu a odůvodnění) 

 

6. Informace o dění ve škole 

 

7. Různé 

 

 

 

 

1. Zahájení a schválení programu  

Schůze byla zahájena v 14:30. Jednomyslně schválen program jednání.  

SCHVÁLENO (5 – 0 – 0)  

 

2. Volba zapisovatele 

Na zapisovatele navržen Mgr. Tomáš Řepa. Jednomyslně schváleno.  

SCHVÁLENO (5 – 0 – 0)  

 

3. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy 2015/2016 



Školská rada projednala a schválila Výroční zprávu o činnosti školy 2015/2016. 

Jednomyslně schváleno. 

SCHVÁLENO (5 – 0 – 0)  

 

4. Projednání a schválení návrhu úpravy školního řádu, jenž je vyvoláno novelou 

školského zákona, které žákům nově dává právo obracet se prostřednictvím 

vlastní samosprávy nejen na ředitele školy, ale také na školskou radu  

Školská rada projednala a schválila úpravy školského dle novely školského zákona. 

Jednomyslně schváleno.  

SCHVÁLENO (5 – 0 – 0) 

 

5. Projednání předloženého souhrnu investičních akcí pro další rozvoj našeho 

gymnázia (vč. jejich popisu a odůvodnění) 

Předseda školské rady JUDr. Dufek navrhnul usnesení v následujícím znění: „Školská 

rada bere na vědomí souhrn nezbytných investičních akcí gymnázia Vídeňská, 

doporučuje jejich postupnou realizaci a vybídne zřizovatele k jejich aktivnímu 

realizování dle předloženého souhrnu a jeho priorit.“ Jednomyslně schváleno.  

SCHVÁLENO (5 – 0 – 0) 

 

6. Informace o dění ve škole 

Pan ředitel Mgr. David Andrle a pan Mgr. Jindřich Svoboda informovali o akci Slučák 

slučáků konané dne 27. 10. 2016 a o školním plese, který se koná 25. února 2017. 

7. Různé 

Předseda školské rady JUDr. Dufek podal informaci o předpokládaném termínu 

konání dalšího jednání školské rady dle potřeby a v 15:20 jednání ukončil. 

 

 

V Brně dne 30. října 2016 

 

 

 

Zapsal: Mgr. Tomáš Řepa 

 

 

 

Ověřila: Mgr. Dagmar Nešporová   Ing. JUDr. Zdeněk Dufek 

                  předseda školské rady 

 

 

 

 

Příloha:   Prezenční listina 

      Znění Výroční zprávy o činnosti školy 2015/2016 

                 Znění revidovaného školního řádu 

      Znění předloženého souhrnu investičních akcí       


