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

4. schůze
datum konání: 28. 2. 2007 v 1500 hod.
přítomni: Zdeňka Marková, Petr Honzl, František Haněl, Magda Svobodová,
Jana Dvořáková, Miloš Bukáček,
za vedení školy: Milan Pavlík, Eva Řádková, Marie Žilková

program:
1.
2.
3.
4.

školní řád
vize školy, opravy, investice
činnost rady školy v roce 2006/07
diskuse

ad1. Rada školy byla seznámena s návrhem nového školního řádu
Hodnocení a diskuse:
otázka preambule školního řádu, její obsah a rozsah
V preambuli jsou shrnuta základní pravidla slušného chování. Jejich dodržování by mělo vést
studenty k dodržování školního řádu.
délka vyučovací hodiny
Přes možnost úpravy délky vyučovacích hodin, zůstává vyučovací jednotka o délce 45 minut.
týdenní hodinová dotace
Týdenní hodinová dotace vyššího gymnázia byla navýšena od září 2007 na 33 hodin týdně.
Toto opatření by nemělo znamenat větší zátěž pro studenty - zvýšení hodinové dotace by
mělo přenést těžiště domácí přípravy studenta do vyučovacích hodin. Množství potřebných
znalostí pro výuku by mělo být nahrazeno schopností jejich vyhledávání a používání
(v souladu s novým ŠVP)
ochrana mobilních telefonů
Student je povinen chránit svůj mobilní telefon. Nemá-li student tuto možnost (např. při
hodině TV), může požádat vyučujícího TV o jeho úschovu.
Schválení školního řádu
výsledky hlasování: 6 hlasů pro,

ad2.

0 hlasů proti,

0 hlasů se zdrželo

Z důvodů zateplení budovy a regulace topení proběhne:
výměna vnitřních oken v atriu školy
výměna regulačních ventilů radiátorů
(červenec, srpen 2007)
nátěr topných těles
výměna oken vnější strany budovy
zateplení a fasáda školy
regulace topného systému
oprava zastřešení vstupu do tělocvičny
využití prostor bývalé kotelny

(do 3 let)

ad3. Rada školy svoji činnost podřídí potřebám školy. Svolání schůze může v případě
potřeby iniciovat kterýkoli člen, jinak je další schůze plánována na konec školního roku.

ad4.

Nábor do sportovních tříd
Při náboru studentů do sportovních tříd se osvědčila spolupráce se sportovním
klubem lyžování, přetrvává problém s návazností na sportovní třídy II. ZŠ

LVK prvních ročníků
LVK prvních ročníků proběhne v Rakousku. Cena zájezdu je pro studenty
srovnatelná s pobytem v Krkonoších, v zahraničí je záruka možnosti lyžování při nepřízni
počasí na ledovci.

usnesení:
1. svolání příští schůze rady školy - pověřen M. Pavlík
2. podpořit spolupráci s II. ZŠ na školní radě II. ZŠ – pověřena Zd. Marková
3. ověřovatel zápisu – pověřen M. Bukáček

zapsala: J. Dvořáková
ověřil: M. Bukáček

