
Zápis z jednání školské rady Gymnázia Třebíč 

 

Datum: 30. srpna 2021, ředitelna školy 

Přítomni: Jan Břížďala, Irena Janíková, Soňa Olivová, Pavel Pacal, Josef Vomela, Marta Zimová 

Nepřítomen: 0 

Hosté: Alice Burešová, ředitelka školy 

 

Program jednání: 

1) Představení jednotlivých členů rady 

2) Schválení jednacího řádu 

3) Volba předsedy školské rady 

4) Informace ředitelky školy o 

 zabezpečení školního roku 2021-2022,  

 testování žáků,  

 navrhovaných změnách školního řádu, 

 organizační změně ŠVP  

 připravované rekonstrukci tělocvičny 

 připravovaných oslavách 150. výročí založení školy 

 

Průběh jednání a hlasování: 

ad 1) Ředitelka školy pronesla úvodní slovo a představila jednotlivé členy školské rady. 

ad 2) Členové školské rady se seznámili s jednacím řádem školské rady z období 2018 – 2021 a shodli se na jeho 

doplnění o možnost elektronického hlasování.  

ad 3) Členové školské rady se shodli na tom, že předsedou školské rady by měl být zástupce rodičů a zvolili paní      

Soňu Olivovou. 

ad 4) Dle informací ředitelky školy  

 je škola připravena na reflexi znalostí a dovedností žáků za období online výuky formou strukturovaného 

sebehodnocení žáků v jednotlivých předmětech, 

 v předem daných termínech proběhne testování žáků antigenními testy – rodiče i žáci byli předem 

informováni, 

 ze školního řádu  budou vypuštěny dva body, které nyní neodpovídají současné situaci – 3.7.3 Služby jsou 

povinny na začátku každé hodiny hlásit jména chybějících vyučujícímu a bod 7.2.10 ... na nižším stupni 

osmiletého studia zapisuje učitel známky do žákovských knížek, 

 ve druhém ročníku čtyřletého studia a šestém ročníku osmiletého studia bude jedna ze dvou hodin 

ZSV půlená, aby žáci měli možnost diskutovat a rozvíjet své argumentační dovednosti, 

 v tomto školním roce proběhne kompletní rekonstrukce tělocvičny a celého jejího zázemí (šatny, 

sprchy, toalety, posilovna, zrcadlový sál). Vítěz VZ firma ATOS, spol. s r. o. Ledeč nad Sázavou nastoupí 

s demoličními pracemi 11. 10. Škola musí zajistit náhradní prostory pro výuku TV. Většina hodin bude 

realizovaná v hale Leopolda Pokorného, 



 v souvislosti s oslavami 150. výročí založení gymnázia škola připravuje vydání almanachu, uspořádá 

hudební festival (25. 9.), výstavu žákovských prací a den otevřených dveří 9. 10. 2021. 

 

Usnesení 

Školská rada 

- zvolila předsedu nové školské rady Gymnázia Třebíč 

- schválila jednací řád školské rady Gymnázia Třebíč 

- schválila Školní řád Gymnázia Třebíč pro školní rok 2021-2022  

- byla seznámena s organizační změnu ŠVP Gymnázia Třebíč 

 

Přílohy: 

č. 1 jednací řád 

č. 2 školní řád 

 

Zapsala: Marta Zimová 


