Zápis ze zasedání školské rady při Gymnáziu v Sušici č. 4
Datum konání:29. 08. 2007
Přítomni: Mgr. Pavel Princ, Ing.Josef Mužík, Mgr. Jiřina Kalivodová, PaeDr. Vít Potužák
Božena Bůžková
Omluveny: JUDr. J. Ripplová, Jana Švelchová
Místo:Gymnázium Sušice
Začátek jednání:14.00
Průběh:
1.Předseda rady Mgr. P. Princ zahájil jednání návrhem programu, který byl schválen.
2.Bylo kontrolováno usnesení ze 4. 12. 2006. Usnesení bylo splněno.
3.Ředitel školy seznámil radu se Školním vzdělávacím programem Gymnázia v Sušici.
Ten byl radou schválen.
4.Ředitel školy předložil radě úpravy stávajícího Školního řádu, týkající se způsobu
omlouvání absence a vyplývající z příslušné legislativy. Změny byly radou schváleny
5. Ředitel školy informoval radu o investičních akcích školy – sám dále počítá s účastí
na školení k získávání evropských grantů.
6. Ředitel školy informoval radu o personálním obsazení školy, o organizaci školního roku
2007-2008, o výsledcích prospěchu za uplynulý školní rok, o výsledcích maturitních
zkoušek a o dalším uplatnění abiturientů ( v rozsahu dosud získaných informací).
7. Ředitel školy informoval radu o výsledcích ankety ke spolupráci rodičů a školy – většina
rodičů je se stávající situací spokojena. Mgr. P. Princ navrhl, aby byl výsledek ankety
zveřejněn na webových stránkách školy. Na webových stránkách je také nutno zveřejnit zápisy ze zasedání školské rady.
8. Mgr. P. Princ navrhl, aby škola zvala členy školské rady na předávání maturitních vysvědčení.
9. Ředitel školy se zavázal, že počátkem října 2007 seznámí prostřednictvím elektronické pošty členy rady s výroční zprávou školy za rok 2006-2007, aby se k ní mohli členové rady
vyjádřit.
Usnesení:
1.Rada bere na vědomí a schvaluje a) školní vzdělávací program
b) úpravy školního řádu
2. Rada bere na vědomí a)informace o investičních akcích školy
b)informace o personálním obsazení školy
c)informace o dosažených studijních výsledcích ve šk. roce 2006-07
3. Rada pověřuje ředitele školy, a) aby členy rady seznámil prostřednictvím elektronické
pošty s výroční zprávou školy
b) aby na webových stránkách školy byly zvěřejněny
výsledky rodičovské ankety a zápisy ze zasedání šk. rady
c) aby zajistil pozvání členů rady k předávání maturitních
vysvědčení
4. Rada počítá s další schůzkou v prosinci 2007
V Sušici 29.08.2007

zapsala B. Bůžková

