
 

Zápis ze zasedání školské rady č. 3 

Gymnázia Brno, Vídeňská, příspěvkové organizace 

 

9. října 2018 
 

 

Přítomni: Ing. Jan Novotný, Ph.D., Dipl.-Kfm. Dalimil Ospalý (na jednání se pan Ospalý 

dostavil v 14:54), Mgr. Tomáš Řepa, Ph.D., RNDr. Radka Kočí Voznicová, Ph.D., Mgr. Petr 

Sekanina, Mgr. Jindřich Svoboda, David Vyhlídal, Martin Kleinhampl 

 

Omluveni: David Vogel 

 

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 Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2017/18. 

5. Informace členů školské rady a ředitele školy z jednání s představiteli 

Jihomoravského kraje o plánovaných investičních akcích. 

6. Různé. 

7. Stanovení termínu další schůze ŠR. 

8. Ukončení schůze ŠR. 

   



1.  Zahájení a schválení programu  

Schůze byla zahájena v 14:45.  

 

 

2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 

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

Sekanina. Jednomyslně schváleno.  

SCHVÁLENO (7 – 0 – 0) 

 

3.    Návrhy na doplnění programu a jeho schválení. 

       Žádné nebyly vzneseny. Jednomyslně schválen program jednání.  

SCHVÁLENO (7 – 0 – 0) 

 

4.    Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2017/2018. 

V 14:54 se na jednání školské rady dostavil pan kolega Dipl.-Kfm. Dalimil Ospalý. 

Diskuze byla následně vedena o resumé počtu studentů, kteří opakují ročník. Dále byly 

vyjasněny položky z kapitoly výnosy z prodeje, které ošetřují zejména hrazení školních 

zájezdů rodiči žáků. Jako poslední vyžádaná informace v tomto bodu bylo sděleno, že 

současný aktuální počet žáků je 609.  

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

rada projednala a schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2017/18.“ 

Jednomyslně schváleno.  

SCHVÁLENO (8 – 0 – 0) 

 

5. Informace členů školské rady a ředitele školy z jednání s představiteli 

Jihomoravského kraje o plánovaných investičních akcích.  
Všichni 3 zástupci ve školské radě za zřizovatele uvedli poznatky z letního setkání s paní 

radní Pejchalovou jako gesčně příslušné radní, přičemž akcentovali zejména to, že jsou 

dále připraveni pomáhat v pozitivním tlaku na zřizovatele ohledně uvolnění dalších 

nutných prostředků k rozvoji školy, diskuze byla vedena zejména o opravě 

elektroinstalace, která má pokračovat svojí další etapou. Další pozornost byla věnována 

projektu na nutnou modernizaci hřiště.  

 

6.    Různé.  

V tomto bodě byla vedena diskuze o fungování studentského senátu, panem Davidem 

Vyhlídalem bylo uvedeno, že již rok nezasedal a že by chtěl senát ve své funkci 

aktivizovat. K této bohulibé činnosti pan předseda Ing. Jan Novotný, Ph.D. poznamenal, 

že by byla škoda, kdyby zůstalo u aktivity pouze jednoho člověka. Dále v tomto bodě 

informoval pan Mgr. Jindřich Svoboda o záměru drobných úprav školského řádu v těchto 

oblastech:  

– individuální studijní plán s možností další precizace nazvané specifický přístup, tedy 

domluvy s hodnocením (zejména u sportovně nadaných jedinců)  

– dále v oblasti přezouvání po vzoru gymnázia Křenová se zveřejněním informace, který 

den mají studenti povinnost se přezouvat a který nikoliv 



7.    Stanovení termínu další schůze ŠR. 

Termín dalšího jednání stanoven na 3. prosince 2018 v 17:30 i s ohledem na koncert 

sboru Mladí madrigalisté.  

 

8.     Ukončení schůze ŠR. 

        Schůze školské rady byla ukončena v 16:10.  

 

 

 

V Brně dne 15. října 2018  

 

 

 

Zapsal: Mgr. Tomáš Řepa, Ph.D. 

 

 

 

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

předseda školské rady  

 

 

Příloha: Prezenční listina  


