Zápis z jednání - RADY ŠKOLY
Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami
Nové Město na Moravě
23. října 2014 v 17:00 – ředitelna gymnázia
Mgr. Miloš Bukáček

přítomen

Mgr. Jana Dvořáková

přítomna

Mgr. Dagmar Hromádková

přítomna

Michal Šmarda

přítomen

Ing. Ludmila Švandová

omluvena

Martina Fuksová Dis.

omluvena

přítomen

Mgr. Miloš Okurka

přítomen

Hosté:
Mgr. Jiří Maděra
Navržený program jednání:
a) rozpočet školy na 2015


rada školy byla seznámena s návrhem rozpočtu na rok 2015



byly představeny náměty pro investice


obnova PC učebny



vybavení dvou tříd novými lavicemi



obnova multifunkčního kopírovacího stroje (časté opravy)



víceúčelový stroj na údržbu okolí gymnázia – pan Michal Šmarda navrhl
jednání s městem NMnM a dalším školami s možností společného
postupu při řešení této situace



příprava prostupu z budovy gymnázia do školní jídelny = napojení na
plánovaný tunel 2. ZŠ – v této souvislosti bude nutná reorganizace
umístění spisovny, knihovny a kabinetů




malování tříd a rekonstruovaných prostor

Rada školy vzala záměry a návrh rozpočtu na vědomí

b) schválení Výroční zprávy


Rada školy byla předem seznámena s výroční zprávou školy za rok
2013/2014 elektronicky



členové rady vyjádřili elektronicky souhlas s jejím zněním 14. 10. 2014



Výroční zpráva byla jednohlasně schválena



Výroční zpráva bude zveřejněna na internetových stránkách školy a
portálu

c) bezpečnost školy (vstupy, kamerový systém, ...)


u hlavního vstupu bude k elektronickému zámku doplněna kamera



děti i zaměstnanci byli opakovaně poučeni o zásadách pohybu ve škole



je připravována obnova kamerového systému při vstupech do budovy



základem je prevence a kvalitní posouzení zdravotního stavu duševně nemocných

d) vyhodnocení oslav 120


Rada školy vyjádřila spokojenost s průběhem oslav



Rada školy vyzdvihla význam této akce pro NMnM



Rada školy doporučuje zvážit přípravu oslav 125. výročí

e) příprava jmenování a voleb do Rady školy na další období – délka funkčního období je tříletá


volba zástupců pedagogických pracovníků proběhla 8. 11. 2012 = volební období
končí v listopadu 2015



volba zástupců Unie rodičů proběhla 13. 11. 2012 = volební období končí v listopadu
2015



jmenování zástupců za zřizovatele musí proběhnout v tomto školním roce, neboť
podle informace zřizovatele končí jejich tříleté funkční období v lednu 2015

f)

diskuse


byla projednána otázka naplněnosti tříd



možnost zařazení šestého individuálního sportu – cyklistika



možnost opakování závodů na kolečkových lyžích u gymnázia ve spojení
se sportovním dnem pro mládež

provedení zápisu – Mgr. Jana Dvořáková

potvrzení zápisu – Mgr. Dagmar Hromádková

