Zápis z 19. zasedání školské rady při Gymnáziu v Sušici
Datum konání: 6.1.2014
Přítomni: Mgr. Vilemína Hraničková, Mgr. Ivan Kratochvíl, PaedDr. Vít Potužák, Mgr. Pavel Princ, Mgr.
Zdeňka Řezníčková, Mudr. Lenka Tomášková, Ing. Ondřej Uher, Ph.D.
Místo: Gymnázium Sušice
Začátek jednání: 15°°
1) RŠ při Gymnáziu v Sušici se sešla v novém složení:
- za pedagogický sbor byli zvoleni: Mgr. Vilemína Hraničková, PaedDr. Vít Potužák,
- za zákonné zástupce žáků a zletilé studenty byli zvoleni: Mudr. Lenka Tomášková, Ing. Ondřej Uher, PhD.,
- za zřizovatele ( Plzeňský kraj ) byli jmenováni: Mgr. Pavel Princ, Mgr. Zdenka Řezníčková.
Mandát nových členů školské rady je tříletý a platí od 1.1.2015 do 31.12.2017.
2) Ředitel školy seznámil nové členy s příslušnými paragrafy zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) které
se vztahují k činnosti a pravomocem školské rady. Dále předložil návrh Jednacího řádu školské rady a
vysvětlil a zdůvodnil jeho jednotlivá ustanovení.
3) RŠ provedla volbu nového předsedy a zapisovatele. Předsedkyní byla navržena a veřejným hlasováním
zvolena Mgr. Vilemína Hraničková, která s touto volbou souhlasí. Zapisovatelkou byla zvolena Mgr. Zdeňka
Řezníčková.
4) RŠ schválila navržený Jednací řád.
5) Ředitel školy dále podal přítomným následující informace:
- seznámení s návrhem rozpočtu na rok 2015 (od zřizovatele příspěvek na provoz 2 537.000,- Kč +
předpoklad přímých invest. výdajů na platy cca 9 mil.) – přesné hodnoty rozpočtu budou známy do března
2015,
- investiční akce plánované na rok 2015 (podařilo se získat od zřizovatele dotaci 250.000,- Kč na pořízení
dokumentace a přípravné práce na rekonstrukci šaten),
- zpracovává se studie na rekonstrukci kanalizace pro dešťovou vodu (odvlhčení základů budovy školy),
- nadále trvá požadavek na zřizovatele na poskytnutí investičních prostředků na výměnu oken
- za podpory prostředků z ROP budou modernizovány 4 učebny pro technické vzdělávání (chemie, fyzika,
biologie a informatika), prostředky je možné využít pouze na vybavení, veškeré ostatní související náklady
(např. malování, stavební úpravy, el. rozvody, rozvody vody atd.) musí uhradit škola z vlastních prostředků,
- do budoucna se plánuje oprava plotu, výměna ventilů v kotelně
- vymalování některých tříd (o letních prázdninách – podle potřeby a financí)
- plánuje se také úprava multifunkčního hřiště s umělým povrchem ( toto hřiště je přístupné veřejnosti a na
jeho úpravu bude škola žádat o poskytnutí fin. podpory i Město Sušici ),
- v roce 2015 bude podána žádost na pokračování projektu ERASMUS+ (vzdělávání pedagogů v zahraničí),
- plánuje se podání žádostí o poskytnutí grantů z rozpočtu MÚ Sušice a KÚ Plzeň na akce - Čarodějnice,
Majáles, výstava Houby, 2. ročník SUDOKU a XTERRY,
- v prosinci 2014 proběhl Den otevřených dveří a zájem byl i o absolvování přijímacích zkoušek „nanečisto“,
- informace o akcích plánovaných na II. pololetí.
6) V uplynulém roce proběhly na škole dvě kontroly – Odboru majetku a investic KÚ a Krajské hygienické
stanice, nebyly shledány žádné závady.
7) Došlo ke změně ve vedení SRPŠ – novou pokladní byla zvolena p. Galušková.
8) Ředitel informoval o uzavření kauzy propuštěného pedagoga (sdělení OSPODu a Policie ČR).
9) V rámci diskuse požádal p. ředitel, aby případné stížnosti, podněty a dotazy ze strany rodičů a veřejnosti
byly směřovány přímo na vedení školy nebo členy pedagogického sboru. P. Hraničková požádala členy RŠ,
aby se na ní obraceli s případnými návrhy na činnost RŠ.

V Sušici 6.1.2015
Zapsala: Zdeňka Řezníčková

