Zápis ze zasedání školské rady při Gymnáziu v Sušici č. 6
Datum konání: 14.1.2009
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) Školská rada při Gymnáziu v Sušici se sešla v novém složení.
Za pedagogický sbor byly zvoleny Božena Bůžková a Mgr. Edita Krouská.
Za zákonné zástupce žáků a zletilé studenty byli zvoleni Zdeňka Bouzková a Michael Fišer.
Za zřizovatele ( Plzeňský kraj ) byly jmenovány Mgr. Zdeňka Řezníčková a Eliška Stárková.
Mandát nových členů školské rady platí od 1.1.2009 do 31.12.2011.
2) Ředitel školy přivítal přítomné a seznámil je s částí školského zákona č. 561/204 Sb., která se
týká pravomocí a náplně práce školské rady. Dále předal všem přítomným Školní řád, Jednací
řád školské rady, Stipendijní řád a rozpočet Gymnázia na rok 2009.
V případě Jednacího řádu školské rady se přítomní dohodli na změně v čl. II. – zasedání školské
rady svolává předseda 14 dnů před zasedáním ( v původním znění bylo stanoveno 7 dnů ).
3) Rada provedla volbu nového předsedy školské rady. Předsedou byl zvolen Michael Fišer.
Zástupkyní předsedy byla zvolena Mgr. Edita Krouská. Zapisovatelkou z jednání byla zvolena
Mgr. Zdeňka Řezníčková.
4) Ředitel školy seznámil radu s rozpočtem Gymnázia na rok 2009. Nikdo z přítomných neměl
k předloženému rozpočtu připomínky.
5) Ředitel školy seznámil radu s investičními akcemi plánovanými pro letošní rok. V současné
době je v plánu další etapa opravy střechy budovy gymnázia, na kterou byla získána investiční
dotace od zřizovatele ve výši 1 mil. Kč. Podle směrnice Rady Plzeňského kraje č. 2/2008 je
třeba na akci přesahující 500 tis. Kč vypsat výběrové řízení a oslovit minimálně 5 firem. Vlastní
oprava proběhne během prázdnin.
Mezi další potřebné opravy patří nové omítky v šatnách, oprava plotu a nové termoregulační
ventily.
6) Ředitel školy seznámil radu s plánem obnovy a výměny oken budovy Gymnázia ( okna jsou
stále původní ). Na tuto akci se Gymnázium pokusí získat prostředky z fondů EU. Je však nutné
zpracovat nový energetický audit budovy podle nové platné vyhlášky, zpracovat technickou
zprávu a návrh projektu a požádat zřizovatele o souhlas s podáním žádosti. V rámci pravidel
poskytování finančních prostředků z fondů EU lze v tomto případě získat cca 60 – 70%
z celkových nákladů.
7) Ředitel školy seznámil přítomné s přípravou školního vzdělávacího programu pro
gymnaziální vzdělávání. Nový školní vzdělávací program bude předložen školské radě ke
schválení na dalším jednání.
8) různé:
- ředitel školy informoval přítomné, že v roce 2008 se školská rada nesešla z důvodu časové
zaneprázdněnosti členů,
- E.Stárková upozornila, že na stránkách Gymnázia chybí zápis z posledního jednání školské
rady z roku 2007,

- B.Bůžková požádala členy rady, aby případné stížnosti rodičů byly řešeny přímo se členy
pedagogického sboru nebo s ředitelem školy,
- termín dalšího zasedání školské rady byl předběžně stanoven na pátek 19.června 2009 ve 14°°
hodin.
Usnesení:
Školská rada bere na vědomí informace ředitele školy PaedDr. V. Potužáka a pověřuje jej, aby:
a) předložil radě k vyjádření návrh školního vzdělávacího programu pro gymnaziální
vzdělávání, termín – červen 2009,
b) zajistil výběrové řízení pro další etapu rekonstrukce střechy a tuto v prázdninových
měsících zabezpečil,
c) pokračoval v přípravách projektu na obnovu a výměnu oken budovy školy a o stavu příprav
radu informoval na dalším jednání.

V Sušici 14.1.2009
Zapsala: Zdeňka Řezníčková

