Zápis ze zasedání školské rady při Gymnáziu v Sušici č. 11
Datum konání: 14.10.2011
Přítomni: Zdeňka Bouzková, Božena Bůžková, Michael Fišer, Mgr. Edita Krouská,
PaedDr. Vít Potužák, Mgr. Zdeňka Řezníčková, Eliška Stárková
Místo: Gymnázium Sušice
Začátek jednání: 14°°
Průběh:
1) členové RŠ schvalují výroční zprávu gymnázia za školní rok 2010/2011.
2) p. ředitel informoval přítomné o průběhu a vysledcích opravných státních maturitních zkoušek.
Ve školním roce 2010/2011 maturovalo celkem 46 studentů, z toho neuspěli 4 studenti. V opravném
termínu uspěli všichni.
3) p. ředitel informoval o úspěšném průběhu oslav 100. výročí otevření budovy Gymnázia.
4) p. ředitel informoval o pokračování projektu G – learning. V červnu proběhl projektový týden na
společné téma LABYRINT. 24. října 2011 proběhne na Gymnáziu jednodenní konference o
podpoře interaktivní výuky. Dále podal p. ředitel informaci o připravovaném projektu „Šablon“.
Cílem tohoto projektu je zjednodušit základním školám získávání evropských dotací z Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Řešení spočívá ve využívání tzv. šablon klíčových
aktivit. Pomocí těchto šablon si školy podle svých potřeb sestaví projektovou žádost, na jejímž
základě mohou získat dotaci.
5) v rámci různého seznámil p. ředitel přítomné s průběhem investičních akcí:
− vzhledem ke stavu střechy na budově gymnázia přislíbil odbor školství KÚ PK, že tuto
záležitost zařadí mezi priority. Střechu je třeba opravit najednou a celkové náklady se
pohybují ve výši cca 2 mil. Kč.
− nadále je snaha pokračovat v projektu zateplení budovy, který se nyní orientuje především
na výměnu oken ( nelze provést zateplení budovy ). Projekt by měl šanci uspět v případě, že
by se zřizovatel ( Plzeňský kraj ) podílel polovinou z celkových nákladů ( cca 4 mil. Kč ),
což v současné době není příliš reálné.
− v rámci dosažení dalších tepelných úspor je možné provést výměnu ventilů topení v celém
objektu, což by znamenalo částku cca 0,5 mil. Kč. O poskytnutí této investiční dotace se
jedná se zřizovatelem
6) p. ředitel upozornil, že k 31. 12. 2011 končí současné radě školy tříletý mandát.
Usnesení:
Školská rada:
a) schvaluje Výroční zprávu za školní rok 2010/2011
b) bere na vědomí informace ředitele týkající se maturit, probíhajícího projektu G-learning,
připravovaného projektu „Šablon“ a oslav 100.výročí otevření budovy gymnázia
c) ukládá řediteli, aby:
−
nadále usiloval o získání investičních prostředků, zejména na dokončení rekonstrukce střechy
−
zabezpečil přípravu a průběh voleb členů do školské rady z řad pedagogů a z řad zákonných
zástupcům a studentů

