Zápis ze zasedání školské rady při Gymnáziu v Sušici č. 7
Datum konání: 19.6.2009
Přítomni: Zdeňka Bouzková, Božena Bůžková, Michael Fišer, PaedDr. Vít Potužák,
Mgr. Zdeňka Řezníčková, Eliška Stárková
Omluveni: Mgr. Edita Krouská
Místo: Gymnázium Sušice
Začátek jednání: 14°°
Průběh:
1) p.ředitel informoval přítomné o průběhu a výsledcích maturitních zkoušek.
2) p. ředitel dále informoval o tom, že v rámci úsporných opatření byla škole zřizovatelem
odebrána investiční dotace ve výši 1 mil. Kč určená na opravu střechy. V rámci přípravy
rozpočtu na rok 2010 má vedení gymnázia požadovat na tuto akci částku 2 mil. Kč.
3) p. ředitel informoval o prohlášení budovy gymnázia za kulturní památku, což samozřejmě
přinese určité komplikace při realizaci vnitřních i vnějších oprav budovy ( je vždy nutné
stanovisko a souhlas příslušných orgánů památkové péče ).
4) p. ředitel seznámil dále přítomné s dalšími plánovanými projekty:
− výměna oken v budově
− interaktivní tabule ( součást celkového projektu Plzeňského kraje )
− nové vybavení některých učeben
5) na přelomu měsíců května a června proběhla na škole inspekce zaměřená na průběh
přijímacích řízení. Vše bylo shledáno v pořádku a v souladu s platnou legislativou.
6) na škole dále proběhla kontrola OSSZ a kontrola finančního hospodaření provedená
kontrolním odborem KÚPK. Kontroly nezjistily žádné nedostatky.
7) školská rada schvaluje školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. Dokument
bude od září přístupný na internetových stránkách školy.
8) personální agenda: škola by nutně potřebovala druhého vyučujícího na předmět
“informatika“, od nového školního roku nastupuje nová vyučující s aprobací matematika a
fyzika.
9) různé: členové rady se seznámili se stížností rodičů, která se týkala nesprávného hodnocení
znalostí a prospěchu jejich syna.
10) školská rada se sejde na dalším jednání 9.října 2009.
Usnesení:
Školská rada
a) schvaluje školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání
b) bere na vědomí všechny informace ředitele školy PaedDr. V. Potužáka a ukládá mu, aby:
− předložil radě ke schválení do konce září výroční zprávu gymnázia za školní rok
2008/2009
− prověřil okolnosti uvedené ve stížnosti rodičů studenta gymnázia a do konce června
informoval členy rady o výsledku.
V Sušici 19.6.2009
Zapsala: Zdeňka Řezníčková

