
Zápis ze zasedání Školské rady Gymnázia Elišky Krásnohorské ze dne 20. 10. 2020 

Jednání svolal a zahájil ředitel školy Mgr. Karel Bednář. 

Program: 

1. Představení nově zvolených členů Školské rady (volby proběhly v září 2020): 

za pedagogy zvoleny: PhDr. Kristýna Svobodová, Mgr. Lenka Janečková; 

za zákonné zástupce a zletilé žáky zvoleni: ing. Arch. Ivan Drobný, Mgr. Helena Sixtová; 

stávající členové jmenovaní za zřizovatele: Mgr. Jiřina Růžičková, Ing. PhDr. Josef Svoboda;  

Volby ve ŠR: členové ŠR si zvolili předsedkyni Helena Sixtovou, místopředsedu Ivana Drobného 

a zapisovatelky Kristýnu Svobodovou a Lenku Janečkovou. 

 

2. Školní řád – nové znění vzhledem k uzákonění distanční výuky v srpnu 2020 

Proběhla diskuse a připomínky k úpravě Školního řádu. Ing. Svoboda navrhl drobné úpravy 

vztahující se k řádné docházce studentů distanční výuky. Diskutovalo se o přístupu zákonných 

zástupců k rozvrhu studentů a učitelů na platformě MS Teams, dále o pravidlech hodnocení, 

která budou přizpůsobena podmínkám žáka pro tento způsob vzdělávání. Rada jednohlasně 

schválila nové znění Školního řádu. 

3. Výroční zpráva za školní rok 2019/2020 

Členové rady byli seznámeni s Výroční zprávou za školní rok 2019/2020 ještě před jednáním 

a své připomínky mohli zaslat mailem. Na jednání se členové seznámili s verzí výroční zprávy 

po zapracování relevantních připomínek. Ing. Svoboda upozornil na důležitost problematiky 

GDPR, gymnázium má svého pověřence k GDPR, více informací na webových stránkách školy. 

Rada jednohlasně schválila Výroční zprávu za školní rok 2019/2020. 

4. Informace ředitele školy 

Ředitel školy Mgr. Bednář seznámil radu s financováním školy (v souvislosti s novým způsobem 

financování škol), s plánovaným rozpočtem, čerpáním tzv. šablon a plánem postavení auly 

a dvou učeben nad prostorem školních šaten. 

V souvislosti s pandemií koronaviru budou zrušeny všechny (mimo)školní akce pro studenty, 

včetně lyžařských kursů, všech zahraničních zájezdů a filmového festivalu Jeden svět 

na Ohradní konaného každoročně v prosinci ve spolupráci s neziskovou organizací Člověk 

v tísni. 

5. Diskuse 

Mgr. Sixtová navrhla nabídku a zahrnutí třídnických hodin do online výuky každý týden, což se 

v některých třídách již děje. 

 

Zapsala:  Mgr. Lenka Janečková 


