
Rada školy při Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami, 
Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 152 
 
 
3. schůze 
 
datum konání: 1. 11. 2006 v 1400 hod. 
přítomni: Zdeňka Marková, Petr Honzl, František Haněl, Jana Dvořáková, Miloš Bukáček, 
 za vedení školy: Milan Pavlík, Eva Řádková, Marie Žilková 
omluveni: Magda Svobodová  
 
program:  

1. zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/06 
2. změna učebních osnov pro čtyřletý cyklus vzdělávání 
3. změna názvu školy 
4. diskuse 

 
 
ad1. Rada školy byla seznámena s výroční zprávou školy za školní rok 2005/06 
Hodnocení a diskuse ke zprávě: 
 zpráva je vyčerpávající 
 upozornění při zveřejňování zprávy na povinnost utajovat osobní údaje žáků 
 vhodnost mediální prezentace školy, např. v Novoměstsku 
 žádost o možnost aktivní účasti členů rady na akcích školy 
 přijímací zkoušky – pravidla odvolacího řízení 
 možnost otevření dvou tříd čtyřletého gymnázia – brání nedostatečná kapacita školy, 
problémy s úvazky učitelů 
 otázka sportovních tříd – problémy s náborem 
Škola nabízí kvalitní vzdělání, výborné možnosti tréninku, chybí možnost ubytování 
s celodenním stravováním. Chybí návaznost a spolupráce se sportovními třídami při II. ZŠ 
 
ad2. Učební osnovy čtyřletého cyklu a vyššího gymnázia osmiletého cyklu byly na základě 
vyhlášky ministerstva navýšeny o 2 hodiny týdně, tj. na 33 hodin týdně. 

Byl posílen hlavní cizí jazyk, zeměpis, informatika a laboratoře chemie.  
Rada rozhodnutí vedení školy podpořila. 

 Od roku 2011/12 má platit nový RVP s 32 hodinami týdně. 
 
ad3. Nový název školy – Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami 
 
ad4. Nová maturita – dle současné vyhlášky je platná pro současné třetí ročníky. 
Probíhají diskuse o vhodnosti společného základu pro všechny střední školy. 
 Seznámení s termíny hlavních akcí gymnázia ve školním roce 2006/07 
 
usnesení: 

1. rozesílání pozvánek na akce školy členům rady - pověřen M. Pavlík 
2. na příští schůzi připravit diskusi ke školnímu řádu – pověřeni všichni 
3. předložit ekonomickou zprávu školy – pověřen M. Pavlík 
4. ověřovatel zápisu – pověřen M. Bukáček 

 
 
zapsala: J. Dvořáková 
ověřil: M. Bukáček 


