
Rada školy při Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na 
Moravě, Leandra Čecha 152, Nové Město na Moravě 
 
 
8. schůze 
 
datum konání: 26. 11. 2009 v 1500 hod. 
přítomni: Petr Honzl, Martina Fuksová, Miloš Bukáček, Jana Dvořáková, 
  za vedení školy: Milan Pavlík, Eva Řádková 
omluveni: Stanislav Marek, Martin Černý 
 
program:  

1. výroční zpráva školy za rok 2008/2009 
2. volba nových členů rady školy 
3. vize školy, opravy, investice 
4. činnost rady v roce 2009/2010 
5. diskuse 

 
 
ad1. Rada školy byla seznámena s výroční zprávou školy za rok 2008/2009. 
 Výroční zpráva školy bude zveřejněna na internetových stránkách školy. 
 
 
ad2. Novým členem rady školy byl jako zástupce rodičů unií rodičů navržen Martin Černý 
 výsledky hlasování: 4 hlasy pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželo 
 Na základě hlasování byl Martin Černý zvolen do rady školy. 
 
 
ad3. Řešení prostor bývalé kotelny.  

Na havarijní stav kotelny byl zřizovatel poprvé upozorněn již v roce 2005. Ředitelství 
má v plánu využít prostory kotelny k vybudování učeben pro výuku. Škole chybí 
kmenové učebny. Na podporu řešení je potřeba zpracovat záměr a předběžný rozpočet, 
který bude předán zřizovateli. O pomoc s realizací byl požádán P. Honzl a 
prostřednictvím M. Pavlíka M. Černý. 

 Výměna oken v přístavbě školy 
 Výukový altán na zahradě školy 

Pomoc sponzorů zajistí M. Pavlík, realizaci projektu M.Černý. 
Konference Počítač ve škole.  
Účastníci budou ubytováni v hotelu Ski. V jeho areálu proběhnou i některé přednášky 
a společný raut. 
 
 

ad4. Další schůze bude naplánována podle postupu řešení prostoru bývalé kotelny. 
Svoláním byl pověřen Milan Pavlík. Dle potřeby může být vyvoláno jednání členem 
rady i dříve. 

 
 
ad5. P. Fuksová – proč se mění místo pobytu LVK prvních ročníků. 
 M. Pavlík – změna v přerozdělování peněz školních rozpočtů. Není dostatek peněz na 
krytí zahraničních cestovních nákladů učitelů a není možnost tyto platby hradit z jiných 
zdrojů, např. z ušetřených peněz na provoz školy, jak tomu bylo v minulosti. 
 P. Honzl – volba místa konání LVK, přesný rozpočet LVK, nabídl možnost kontroly a 
případné snížení ceny ubytování. 



 M. Pavlík – předseda předmětové komise Tv před výběrem místa konání kurzu 
prostudoval cenové nabídky ubytování a možnosti sportovního zámezí dané lokality a rozhodl 
se pro nejvýhodnější nabídku. Aby škola mohla využít kontaktů p. Honzla, předá předseda 
předmětové komise Tv M. Okurka p. Honzlovi kalkulaci ceny LVK. 
 
 
 
 
 
usnesení: 

1. svolání příští schůze rady školy - pověřen M. Pavlík 
2. projekt na řešení prostor bývalé kotelny - pověřen M. Černý a P. Honzl. 
3. příprava výstavby výukového altánu - pověřen M. Pavlík a M. Černý. 
4. ověřovatel zápisu – pověřen M. Bukáček 

 
 
zapsala: J. Dvořáková 
ověřil: M. Bukáček 


