
Zápis z jednání Školské rady Gymnázia J.Barranda, Beroun, Talichova 824 (dále ŠR) 

Datum konání: dne 4. října 2012, 15 hod., učebna č. 215 

Přítomni: 
Mgr. Ivan Kůs, e-mail: mgr.ivankus@seznam.cz - zástupce zřizovatele
Ing. Kateřina Špetová, kspetova@seznam.cz - zástupce zákonných zástupců nezletilých studentů
Ing. Petr Pekárek, Karlštejn petr.pekarek@spinvest.cz - zástupce zákonných zástupců nezletilých 
studentů
RNDr. Stanislava Pojerová, bytem: Králův Dvůr – Zahořany, e-mail: pojerova@gymberoun.cz 
-zástupce pedagogického sboru
RNDr. Marie Poledníková, bytem: Beroun, Nerudova 812, e-mail: polednikova@gymberoun.cz - 
zástupce pedagogického sboru 

Nepřítomni: 
Omluveni: Richard Dolejš, zástupce zřizovatele, e-mail: dolejsr@psp.cz 

1. Zahájení jednání - předsedkyně ŠR 
2. Školská rada schválila výroční zprávu o činnosti školy č.j. GJB 202/2012 za školní rok 

2011/2012 podle §168 odst. 1, písm. b) z. č. 561/2004 Sb. 
3. Školská rada projednala Dlouhodobý plán rozvoje školy č.j. GJB 201/2012 na období 

školních roků 2012/2013 až 2013/2014 podle §168 odst. 1, písm. e) z. č. 561/2004 Sb. 
4. Školská rada schválila změnu Školního řádu č.j. GJB 169/2012 podle 

§168 odst. 1, písm. c) z. č. 561/2004 Sb.
(na základě změny vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání – zajištění dozoru v 
době polední přestávky na oběd, úprava zákazu kouření v areálu i na elektronické cigarety, 
úprava bodu 8.6. Hodnocení chování studentů – klasifikace sníženým stupněm z chování a 
udělování napomenutí a důtek za porušení školního řádu) 

5. Školská rada projednala celkové upravené znění ŠVP Joachim č.j. GJB 149/2012 podle 
§168 odst. 1, písm. a) z. č. 561/2004 Sb.
(Tento ŠVP je publikován jako kompletní se začleněnými dodatky č.j. 391/2010, č.j. 
332/2011 a č.j. GJB 100/2012. Tento ŠVP dále obsahuje „nové volitelné předměty 
financované z prostředků EU“ - Geometrické projekční metody a Komunikujeme 
francouzsky. Tento ŠVP je platný od 1.9.2012) 

6. Ředitel školy informoval členy ŠR o aktuální situaci školy: 
• stav čerpání rozpočtových prostředků školy k 30.6.2012 a k 30.9. 2012 
• personální situace ve škole od 1.9. 2012 
• stav studentů (473 studentů k 30.9.2012) 
• informace o DOD (28.11.2012) a podmínkách přijímání ke studiu ve šk. roce 

2012/2013 
• příprava GJB-Párty 2012 (11. a 12.12.2012) 
• informace o připravované změně formy maturitní zkoušky, předpokládané změny 

školského zákona a vyhlášky č.177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování 
vzdělávání ve SŠ maturitní zkouškou 

• Projekt EU – šablony – informace o realizaci projektu jsou na www.gymberoun.cz 
• zahraniční spolupráce školy (zájezd Londýn, Paříž, příprava: výměna do Schia 

aVizille) 
7. Školská rada stanovila předběžný termín dalšího zasedání na úterý 26. března 2013 v 15 

hodin. 

V Berouně dne 4. října 2012 

Zapsala: PhDr. Marie Poledníková 

Ověřila: Ing. Kateřina Špetová 


