Zápis z jednání - RADY ŠKOLY
Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami
Nové Město na Moravě
7. dubna 2015 v 17:00 – ředitelna gymnázia
Členové:
Mgr. Miloš Bukáček
Mgr. Dagmar Hromádková
Ing. Ludmila Švandová

přítomen
přítomna
přítomna

Mgr. Jana Dvořáková
Michal Šmarda
Martina Fuksová Dis.

přítomna
přítomen
přítomna

Hosté:
Mgr. Jiří Maděra

přítomen

Mgr. Miloš Okurka

přítomen

schválení programu jednání:

pro 6

zdržel se 0

proti 0

a) informace o hospodaření


členové RŠ byli seznámeni s hospodařením školy



ředitel školy informoval o zapojení do grantů a projektů = přínos pro školu

b) informace o jmenování členů RŠ za zřizovatele pro období 2015 až 2017:


Krajem Vysočina byli jmenováni tito členové pan Michal Šmarda
Mgr. Dagmar Hromádková

starosta města
učitelka ZŠ a MŠ Křižánky

c) informace o přípravě voleb do RŠ za učitele, za zletilé žáky a rodiče = listopad 2015


na rodičovských schůzkách 16. 4. 2015 budou rodiče informováni o připravovaných volbách do RŠ



každý navržený musí podepsat souhlas s kandidaturou a odevzdat tři dny před volbou

d) diskuse
 Mgr. M. Okurka ocenil spolupráci s UR a to jak po stránce organizační, tak finanční (zakoupení ozvučení
v hodnotě 120 000,- Kč)
 ředitel informoval o krizové situaci při rozlomení stromu související s ledovou kalamitou a následném
řešení události (pojistné plnění cca 7 000,- Kč, ale škoda přesahuje 30 000,- Kč = důvodem je zeleň, na
kterou se pojistka nevztahuje)
 Mgr. M. Okurka informoval o akci „Zatmění slunce“, které se na hřišti školy zúčastnilo přes 1 000 zájemců
z okolních škol a veřejnosti
 Mgr. M. Bukáček informoval o konferenci „Počítač ve škole 2015“ a o jejím celorepublikovém významu
 ředitel školy informoval o rozvíjející se mezinárodní spolupráci a možném zapojení do připravovaných
projektů OPVK a OP3V
 starosta města navrhl prověření historických vazeb na partnerská města s možností nových řešení nejen
ve vazbě na studenty, ale i na seniory, sportovce, hasiče i spolky – podpořeno Mgr. D. Hromádkovou
 ředitel školy poděkoval za dlouholetou činnost v RŠ předsedkyni Martině Fuksové, jejíž syn končí osmý
ročník studia
 ředitel školy informoval o stavebních úpravách a záměrech školy
 ŠVP – projednáno zpracování dodatku – Obor se sportovní přípravou (Ma místo TV) – bez připomínek
V Novém Městě na Moravě 7. 4. 2015

provedení zápisu – Mgr. Jana Dvořáková.

