Zápis ze zasedání školské rady při Gymnáziu v Sušici č. 3
Datum konání: 4. 12 . 2006
Přítomni: Mgr. Pavel Princ, Jana Švelchová, JUDr. J. Rippelová, Ing. Josef Mužík,
Mgr. Jiřina Kalivodová, PaedDr. Vít Potužák, Božena Bůžková
Místo:Gymnázium Sušice
Začátek jednání: 16.15
Průběh:
1.Předseda rady Mgr. P. Princ zahájil jednání návrhem programu, který byl schválen.
Zároveň informoval účastníky jednání o tom , že je pro následující období uvolněn
z pedagogické činnosti, aby mohl vykonávat funkci starosty v obci Kolinec. Dále
představil členům rady nového ředitele školy PaedDr.Víta Potužáka.
2.Bylo kontrolováno plnění usnesení z 28. 2. 2006. Usnesení bylo splněno; došlo však
k posunu termínu schůzky rady s ohledem na časovou náročnost řady akcí, jichž
se členové rady v květnu 2006 museli zúčastnit (přípravy oslav stoletého výročí školy,
výběrové řízení na funkci ředitele školy)
3. Bez připomínek byla schválena výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005-2006.
4. Radě byl předložen a okomentován ředitelem školy návrh rozpočtu školy na rok 2007.
Škola se bude snažit získat další prostředky na instalaci termoventilů na ústředním topení,
na pokračování opravy střechy budovy gymnázia a na omítky v šatnách. Rozpočet školy
byl schválen všemi hlasy.
5. Ředitel školy předložil radě svůj návrh rozvoje gymnázia, kde je řešena tvorba
vzdělávacího programu, změny v personálním složení sboru a další vybavování
školy(jsou dokončovány práce na počítačové síti, byla dokončena výstavba hřiště.
probíhají školení pro práci s dotykovou tabulí). Koncepce rozvoje gymnázia byla schválena
všemi hlasy.
6. Na základě podnětu Mgr. J. Kalivodové byla řešena otázka zpětné vazby mezi školou a
rodinou. Ředitel školy radu informoval o formách kontaktu s rodiči (2 x ve školním roce
rodičovské schůzky, možnost se kdykoliv po dohodě s vyučujícím individuálně na žáka informovat.) Byl zároveň školskou radou pověřen, aby prostřednictvím ankety mezi
rodiči na nižším stupni gymnázia zjistil další požadavky rodičů.
7. Mgr. J. Kalivodová upozornila na změnu ve vzdělávacích výstupech národní školy,
a tudíž i na potřebu užší spolupráce mezi vyučujícími ZŠ a gymnázia.
Usnesení:
1. Rada bere na vědomí a schvaluje a) výroční zprávu o činnosti školy
b) návrh na rozpočet školy
c) návrh rozvoje gymnázia
2. Rada pověřila ředitele školy, aby se prostřednictvím ankety zabýval dalšími možnostmi
spolupráce s rodiči a informoval radu o opatřeních v této věci.
3. Rada se sejde v dubnu 2007-01-11
V Sušici 04.12. 2006

zapsala B. Bůžková

