
 

Zápis ze zasedání školské rady č. 4 

Gymnázia Brno, Vídeňská, příspěvkové organizace 

 

3. prosince 2018 
 

 

Přítomni: Ing. Jan Novotný, Ph.D., Dipl.-Kfm. Dalimil Ospalý, Mgr. Tomáš Řepa, Ph.D., 

RNDr. Radka Kočí Voznicová, Ph.D., Mgr. Petr Sekanina, Mgr. Jindřich Svoboda 

 

Omluveni: David Vogel, David Vyhlídal, Martin Kleinhampl 

 

 

Hosté: Mgr. David Andrle, ředitel gymnázia  

 

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

ZDRŽEL SE.  

 

 

 

 

Program:  
 

 

1. Zahájení. 

2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu. 

3. Návrhy na doplnění programu a jeho schválení. 

4. Projednání a schválení změny školního řádu 

5. Různé. 

6. Stanovení termínu další schůze ŠR. 

7. Ukončení schůze ŠR. 

   



1.  Zahájení a schválení programu  

Schůze byla zahájena v 18:00.  

 

 

2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 

Na zapisovatele navržen Mgr. Tomáš Řepa, Ph.D. Ověřovatelem navržen Mgr. Petr 

Sekanina. Jednomyslně schváleno.  

SCHVÁLENO (6 – 0 – 0) 

 

3.    Návrhy na doplnění programu a jeho schválení. 

       Žádné nebyly vzneseny. Jednomyslně schválen program jednání.  

SCHVÁLENO (6 – 0 – 0) 

 

4.    Projednání a schválení změny školního řádu 

Již z předchozího jednání školské rady vyplynuly dva návrhy Mgr. Jindřicha Svobody a 

to sice:  

 

– Úprava v části C bodě 2.3: „Ve školní budově se žáci přezouvají. Tato povinnost může 

být zrušena písemným oznámením ve vestibulu školy, které při vhodných venkovních 

klimatických podmínkách vydává vedení školy. Pro účely přezouvání jsou vyhrazeny 

suterénní prostory, kde má každý žák k dispozici svou uzamykatelnou šatní skříňku, do 

které si odkládá boty a svrchní oděv. Žák odpovídá za technický stav přidělené skříňky a 

za případnou ztrátu klíčů. Šatní skříňky si žáci po celý školní rok udržují v čistotě a 

neskladují v nich věci, které tam nepatří. Šatní skříňky nejsou určeny k odkládání 

cenností, dokladů, školních batohů, přístrojů, klíčů apod. Pokud žák tyto věci nemůže mít 

pod stálým osobním dohledem, odkládá je pouze na místo určené učitelem.“ 

 

– Úprava v části D v doplnění bodu 2.12 tímto zněním: „Výše uvedená pravidla pro 

hodnocení a klasifikaci prospěchu žák v průběhu a na konci klasifikačního období může 

ředitel školy v případech hodných zvláštního zřetele upravit jiným způsobem vydáním 

dokumentu „Specifický přístup pro omlouvání absencí a klasifikací“, a to na základě 

písemné žádosti žáka a jeho zákonných zástupců.“  

 

O bodech se vedla diskuze, všichni přítomní se shodli, že jsou přínosem pro fungování 

školy a že obě úpravy školního řádu budou hlasovány společně. 

 

Pan předseda Ing. Jan Novotný, Ph.D. následně navrhnul usnesení ve znění: „Školská 

rada projednala a schválila návrh na úpravu Školního řádu Gymnázia Brno, Vídeňská, 

příspěvková organizace s platností od 3. ledna 2019.“ 

Jednomyslně schváleno.  

SCHVÁLENO (6 – 0 – 0) 

 

5.    Různé.  



Diskuze vedena o možnostech dalších investic ve prospěch školy a jejich případném 

časovém horizontu.  

 

6.    Stanovení termínu další schůze ŠR. 

Přesný termín dalšího jednání nebyl určen, nejpozději by se mělo jednat o první polovinu 

měsíce dubna, spíše však již průběh března.  

 

7.    Ukončení schůze ŠR. 

Schůze školské rady byla ukončena v 18:45 s možností následné návštěvy koncertu sboru 

Mladí madrigalisté.  

 

 

 

V Brně dne 18. prosince 2018  

 

 

 

Zapsal: Mgr. Tomáš Řepa, Ph.D. 

 

 

 

Ověřil: Mgr. Petr Sekanina     Ing. Jan Novotný, Ph.D. 

předseda školské rady  

 

 

Příloha:  

Prezenční listina  

Návrh na úpravu Školního řádu Gymnázia Brno, Vídeňská, příspěvková organizace s platností od 

3. ledna 2019 


