Zápis ze zasedání školské rady při Gymnáziu v Sušici č. 2
Datum konání: 28. 2. 2006-03-01
Přítomni:Mgr. Pavel Princ, Jana Švelchová, JUDr. J . Rippelová, Ing. Josef Mužík, Božena
Bůžková, Mgr. František Březina
Omluvena: Mgr. Jiřina Kalivodová
Místo: Gymnázium Sušice
Začátek jednání: 15. 00
Průběh:
1) Předseda rady Mgr. P. Princ zahájil jednání návrhem programu, který byl schválen.
2) Ředitel školy předložil na základě usnesení rady z 21. 12.05 Koncepční záměry
rozvoje Gymnázia Sušice, Rozpočet na rok 2006 a Školní řád. Zároveň vznesl
dotaz stran možnosti obnovit historickou Mooserovu nadaci pro méně majetné
studenty, která jako zdroj příjmů určila dům 10/ I v obecním majetku města.
Na základě informace pí Rippelové nelze s takovým postupem počítat. Pí Rippelová
zároveň doporučila podrobněji rozpracovat v koncepčním plánu školy téma spolupráce
gymnázia s městem.
3) Předseda rady seznámil přítomné se studijními výsledky žáků za první pololetí
roku 2005/2006.
4) Předseda rady seznámil přítomné s projekty SIPV. Žádostem vyučujících o granty
v rámci města byly podle pí Rippelové vyhověno částečně.Městská rada schválila
pro gymnázium příspěvek ve výši 25 000 Kč na vydání almanachu v rámci oslav
100letého výročí založení gymnázia. Pro příště je žádoucí,aby žádosti o granty byly
podávány pod hlavičkou gymnázia,nikoli pod jménem jednotlivých vyučujících.
Předseda rady seznámil přítomné s úsilím školy získat grant v rámci kraje na obnovu
školního hřiště.
5) Byl představen návrh rozpočtu školy a dán členům rady k úvaze
6) Proběhla volba člena konkurzní komise pro výběrové řízení na funkci ředitele školy.
Pro tuto funkci byl všemi hlasy zvolen Ing. Josef Mužík.
7) Byl projednán a schválen Školní řád .

Usnesení:
1) Rada bere na vědomí dokumenty předložené ředitelem školy Mgr. Fr. Březinou
a doporučuje rozpracovat v Koncepčních záměrech kapitolu spolupráce školy a města.
2) Rada bere na vědomí zprávy o prospěchu a grantovém řízení předložené předsedou
rady.
3) Rada zvolila Ing . J. Mužíka členem konkurzní komise pro výběrové řízení na funkci
ředitele školy.
4) Rada schválila Školní řád.
5) Rada se sejde v měsíci květnu.
V Sušici 28. 2. 2006
zapsala : B. Bůžková

Mgr. P. Princ-předseda školské rady

