Rada školy při Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami,
Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 152

6. schůze
datum konání: 29. 11. 2007 ve 1400 hod.
přítomni: Zdeňka Marková, Petr Honzl, František Haněl, Jana Dvořáková, Miloš Bukáček,
za vedení školy: Milan Pavlík, Eva Řádková, Marie Žilková
omluvena: Magda Svobodová
program:
1.
2.
3.
4.
5.

ad1.

úvod – materiály školy, plány
výběrové řízení na funkci trenéra
stávka učitelů
výměna oken školy
diskuse

Rada školy byla seznámena:
s dokumenty o chodu školy – výroční zprávou, s propagačními materiály,
studentským časopisem
jak proběhly opravy topení a první etapa výměny oken během prázdnin
od září 2007 probíhá výuka v primě podle nových RVP
začala příprava RVP pro vyšší gymnázium

ad2. Milada Skalníková ukončila práci ve funkci hlavního trenéra. Na její místo nastoupil
současný trenér Marek Kovačič. Ve výběrovém řízení škola doplní místo trenéra.

ad3.

Zaměstnanci školy se připojí ke stávce 4.12.2007 za ekonomické posílení školství.

ad4. Bylo zahájeno řízení o barvě, členění a tvaru oken v hlavní části budovy, která se
budou měnit v druhé etapě v roce 2008.

ad5.

RŠ vyjádřila obavu z reakce veřejnosti na stávku a nepochopení jejích důvodů.

P. Marková oslovila vedení II.ZŠ a požádala o lepší spolupráci při návaznosti studia
na gymnáziu pro sportovně nadané děti. Začátek spolupráce by se měl projevit na náborové
schůzce 11.12.2007.
RŠ kladně hodnotila propagaci školy – technické vybavení, atmosféru spolupráce,
studentský časopis.
Při propagaci školy na Festivalu vzdělávání by se škola měla zaměřit na upoutání pozornosti:
např. demonstrací školních chemických pokusů, přítomností nebo fotografií známých
studentů – sportovců (M.Sáblíkové, H.Hančíkové, A.Jirků, M.Sáblíka)
Náboru žáků brání dopravní obslužnost:
Vypracovat projekt školního autobusu, který by svážel a rozvážel školní děti.

K odbourání některých odpoledních hodin by pomohlo posunutí začátku vyučování na
pozdější hodinu a tím zisk možnosti nultých hodin pro nepovinné nebo volitelné předměty.
Pro změnu začátku vyučování je třeba vyvolat diskusi s ostatními školami a autobusovými
dopravci.
Byla řešena možnost profilace školy, kterou zahrne nový RVP. Zachovat všeobecné
vzdělání, profesní profilaci nabídnout ve volitelných seminářích.
Byla řešena otázka nerovnováhy ceny a kvality oběda ve školní jídelně. Rodiče
studentů prostřednictvím Unie rodičů vyjádřili svoji nespokojenost. P.Marková situaci ve
stravování v obou školních jídelnách zmapuje prostřednictvím ankety strávníků, o kterou
požádá vedení obou městských základních škol.
Projekt na opravu kotelny – řešení finanční otázky. P.Marková nabídla pomoc při
vyhledávání způsobu a formy žádosti o finanční podporu, při zpracování projektu a žádosti
o grant z fondů kraje, případně EU.
Na základě zkušeností z jiných škol je možnost získat pomocí vhodného projektu i
peníze na vybavení laboratoří a nákup nových pomůcek.

usnesení:
1.
2.
3.
4.

svolání příští schůze rady školy - pověřen M. Pavlík
jednání o dopravní obslužnosti škol – pověřeno vedení školy
anketa strávníků školních jídelen – pověřena Zd. Marková
žádost o financování opravy kotelny - pověřeno vedení školy
při spolupráci se Zd. Markovou
5. ověřovatel zápisu – pověřen M. Pavlík

zapsala: J. Dvořáková
ověřil: M. Pavlík

