
Rada školy při Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na 
Moravě, Leandra Čecha 152, Nové Město na Moravě 
 
 
7. schůze 
 
datum konání: 10. 12. 2008 ve 1500 hod. 
přítomni: Stanislav Marek, Petr Honzl, Jitka Musilová, Jana Dvořáková, 
   za vedení školy: Milan Pavlík, Eva Řádková, Marie Žilková 
omluveni: Martina Fuksová, Miloš Bukáček 
 
program:  

1. úvod – nové složení RŠ 
  volba předsedy rady 
  jednací řád školské rady 

2. výroční zpráva školy 
3. vize školy 
4. činnost rady v roce 2008/2009 
5. diskuse 

 
 
ad1. Novými členy rady školy se stali:  
  za zřizovatele školy byl zřizovatelem jmenován dne 9.12.2008 pan Stanislav Marek, 
  místostarosta Nového Města na Moravě a pan Petr Honzl, předseda Sportovního 

  klubu Nové Město na Moravě 
za zástupce rodičů byly hlasováním na třídních schůzkách 20. 11. 2008 zvoleny  
paní Martina Fuksová a  paní Jitka Musilová 

 Novým předsedou byl jednohlasně zvolen pan Stanislav Marek. 
 Rada hlasováním schválila jednací řád. 
 
 
ad2. Rada školy byla seznámena výroční zprávou školy za rok 2007/2008. 
 
 
ad3. V roce 2009 bude se zřizovatelem opětovně projednáno dokončení výměny oken 

 v přístavbě budovy školy- z důvodu nevyhovujícího technického stavu stávajících 
oken, byť jsou stará necelých 20 let 

 Zřizovatel byl upozorněn na havarijní stav kotelny a nutnost jeho řešení již v roce 2006. 
 Za pomoci sponzorů je plánována na jaro 2009 na pozemcích školy výstavba 
výukového altánu, který by doplnil výuku. Tato stavba by byla recipročně dávána 
k dispozici městu Novému Městu na Moravě, například pro komorní setkání 
s představiteli partnerských měst. 
Je třeba získat peníze na úpravu venkovního sportoviště v areálu školy. 
 
ŠVP obsahuje dva programy - pro všeobecné vzdělání 
   pro sportovní třídy 
Od školního roku 2007/2008 probíhá výuka podle ŠVP od primy nižšího gymnázia, 
od školního roku 2009/2010 začne probíhat výuka podle ŠVP od prvních ročníků 
vyššího gymnázia. 
Pro vrcholové sportovce – lyžaře ze sportovních tříd chybí možnost ubytování, které 
by nabízelo potřebné zázemí i o víkendech, v době závodů. 
 



Je připravován šestý ročník konference Počítač ve škole. Problémy s ubytováním 
účastníků pomůže zajistit P. Honzl v hotelu Ski. 
 
 

ad4. Další schůze je plánována na konec školního roku, jejím svoláním byl pověřen Milan 
Pavlík. Dle potřeby může být vyvoláno jednání členem rady i dříve. 

 
 
ad5. Byla diskutována možnost grantů na realizaci plánů školy. 

 Potřebná výpomoc studentů při organizaci lyžařských závodů Fis tour a Zlaté lyže 
bude upřesněna P. Honzlem. 

 
 
 
 
 
usnesení: 

1. svolání příští schůze rady školy - pověřen M. Pavlík 
2. jednáním o ubytování účastníků konference – pověřen M. Pavlík a P. Honzl. 
3. ověřovatel zápisu – pověřen M. Pavlík 

 
 
zapsala: J. Dvořáková 
ověřil: M. Pavlík 


