Zápis z jednání - RADY ŠKOLY
Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami
Nové Město na Moravě
8. října 2015 v 16:00 – ředitelna gymnázia
Mgr. Miloš Bukáček

přítomen

Mgr. Jana Dvořáková

přítomna

Mgr. Dagmar Hromádková

omluvena

Michal Šmarda

přítomen

Ing. Ludmila Švandová

přítomna

Martina Fuksová Dis.

přítomna

Mgr. Jiří Maděra

přítomen

Mgr. Miloš Okurka

přítomen

Bc. Petra Stará, DiS.

přítomna

Hosté:

Navržený program jednání:
a) rozpočet školy na 2016


rada školy byla seznámena s návrhem rozpočtu na rok 2016



byly představeny náměty pro investice


celková rekonstrukce ZTI – více let – Kraj Vysočina



příprava projektu rekonstrukce plynové kotelny – Kraj Vysočina



příprava projektu zateplení půdy – přihláška do projektu Kraje Vysočina



příprava prostupu z budovy gymnázia do školní jídelny byla v budově
gymnázia zrealizována = napojení na plánovaný tunel 2. ZŠ (prázdniny
2016 + omezení provozu školní jídelny)




další aktivity až po zjištění stavu s generální rekonstrukcí ZTI

Rada školy vzala záměry a návrh rozpočtu na vědomí
pro: 5

zdržel: 0

proti: 0

b) schválení Výroční zprávy


Rada školy byla předem seznámena s výroční zprávou školy za rok
2014/2015 elektronicky



členové rady vyjádřili souhlas s jejím zněním



Výroční zpráva byla jednohlasně schválena



Výroční zpráva bude zveřejněna na internetových stránkách školy a
portálu



Rada školy schvaluje Výroční zprávu 2014/2015
pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

c) změna na pozici ekonomky školy – problém s účetnictvím


byla podána informace o špatném zaúčtování v roce 2014



byla podána informace o stavu účtů k datu ukončení pracovního poměru Ing. Marie
Trojanové



Rada školy vzala informaci o stavu účetnictví na vědomí
pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

d) činnost školy za uplynulé období


rodilá mluvčí, změny zaměstnanců



OPVK 56 – jazyky



Talent Vysočiny, cena hejtmana, dřevěná medaile



počty žáků, zahraniční studenti



čerstvá sváča – reakce 10 rodičů (5x ANO, 3x NE, 2x MOŽNÁ) = bez realizace



Rada školy vzala informaci o činnosti školy za uplynulé období na vědomí
pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

e) příprava voleb do Rady školy na další období – délka funkčního období je tříletá


volba zástupců pedagogických pracovníků proběhla 8. 11. 2012 = volební období
končí v listopadu 2015 = proběhne 22. 10. 2015 volba zástupců pedagogického sboru



volba zástupců Unie rodičů proběhla 13. 11. 2012 = volební období končí v listopadu
2015 = proběhne 26. 11. 2015 volba zástupců rodičů a zletilých žáků



jmenování zástupců za zřizovatele proběhlo v roce 2014



Rada školy vzala informaci o přípravě voleb do Rady školy na vědomí
pro: 5

f)

proti: 0

zdržel: 0

diskuse


byla projednána otázka naplněnosti tříd



Rada školy vzala informaci o naplněnosti tříd a možnosti zvýšit kapacitu oboru
79-42-K/41 na vědomí a nemá námitek
pro: 5



proti: 0

zdržel: 0

Michal Šmarda informoval o stavu dopravy před budovou gymnázia, zejména při ranní
špičce a při dovážení dětí do škol – je nutné respektovat a důsledně dodržovat
dopravní značení

provedení zápisu – Mgr. Jana Dvořáková

