
Zápis z jednání - RADY ŠKOLY 

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami 

Nové Město na Moravě 

12. dubna 2016 v 18:00 – ředitelna gymnázia 
 

Mgr. Miloš Bukáček  ANO   Mgr. Jana Dvořáková ANO  

Mgr. Dagmar Hromádková ANO   Michal Šmarda  ANO 

Mgr. Martina Pulgretová ANO   Ing. Otakar Smetana ANO 

 

Hosté: 

Mgr. Jiří Maděra  ANO   Mgr. Miloš Okurka ANO 

 

Program jednání: 

a) činnost školy v druhém pololetí 2015/2016 = stavební rekonstrukce a průběh výuky 

 ředitel školy předložil rozpis aktivit v druhém pololetí 

b) informace o úpravě kapacity oborů 

 ředitel školy podal informaci o rozhodnutí Kraje Vysočina, které schválilo úpravy v kapacitě 

jednotlivých studijních oborů gymnázia 

 celková kapacita školy zůstala nezměněna 

c) plánované úpravy ŠVP 

 ředitel školy informoval o plánovaných změnách v přijímacím řízení od roku 2017 a vazbě na 

plánovanou povinnou maturitu z matematiky 

 ředitel školy informoval o zahájení příprav na posílení matematiky a možnostech dělení hodin u 

početných tříd 

d) ředitel školy podal informaci o činnosti školy za uplynulé období a následném výhledu 

 rodilá mluvčí, změny zaměstnanců 

 OPVK 56 – jazyky 

 počty žáků, zahraniční studenti 

 plán činnosti a rozvoje školy 

e) diskuse 

 společné setkání s výborem UR a SRPG v úterý 24. 5. 2016 v 18:00 u gymnázia  

 počty přihlášených studentů k letošním PZ 

 stravování žáků a zaměstnanců gymnázia 

 zástupce rodičů vystoupil s negativním hodnocením kvality a pestrosti stravování ve školní 

jídelně  

 zástupce pedagogů vystoupil s negativním hodnocením stravování ve školní jídelně, které 

podložil krátkou vyhodnocenou anketou: 

o učitelů – účast 16 respondentů 

o žáků – účast 209 respondentů 

 zástupce zřizovatele potvrdil z facebookové komunikace stížnosti a negativní hodnocení 

školní jídelny žáky gymnázia 

 Rada školy požaduje projednat tyto informace se zřizovatelem školní jídelny a vedoucí školní 

jídelny s cílem zajistit kvalitnější stravování, zlepšení nabídky čerstvé zeleniny a ovoce. Rada 

školy pověřuje tímto projednáním ředitele školy. 

 

Mgr. Dagmar Hromádková 

předsedkyně Rady školy 


