ŠR při GVN J.Hradec
Zápis z 1.zasedání v r.2009/10
Datum konání : 15.10.2009
Přítomni : p.Burian, p.Flídrová, p.Kozlovský, p.Matoušek, p.Vybíralová
Hosté : PaeDr.Jiří Moravec, vedoucí Odboru školství Krajského úřadu
Mgr. Miloš Maxa, zástupce ředitele
Mgr. Květa Bartošová, učitelka
Omluveni : Mgr. Miloslav Vokáč, ředitel
Nepřítomni : p.Freimann

Program : 1. projednání dvou podmínek stanovených ŠR při svém posledním jednání pro
volbu předsedy ŠR
2. předložení Výroční zprávy a materiálů ŠVP radě ke schválení
ad.1. Pan Burian informoval, že práce na tvorbě Almanachu běží, opět začala fungovat nová
redakční rada, koncepce dle jeho mínění je dobrá.
Tyto informace doplnila paní Bartošová : do činnosti redakce se zapojil i pan Rudolf Prokop,
bývalý ředitel GVN. Redakce pracuje na doplnění informací o sportovcích od r.1945. Ostatní
texty jsou hotovy, do elektronické podoby by je měl převést pan Vojtěch Soukup, učitel. Do
konce prosince bude Almanach připraven k předání do tisku.
Pan Burian dále informoval o jednání s novými členy Společnosti pro rozvoj GVN. Někteří
již dříve oslovení (Ing.Jelínek) přislíbili spolupráci, s ostatními bude ředitel jednat na
rodičovské schůzce
5.11.´09 a po té bude stanoven nový výbor Společnosti.
Ad.2. Pan Maxa předložil členům ŠR materiály Školního výchovně vzdělávacího programu a
Výroční zprávu. Dal podnětný návrh ke stanovování termínů jednání ŠR s předstihem, aby
tomu mohl eventuelně pozvaný ředitel školy přizpůsobit svůj program a mohl se jednání
účastnit. Dále konstatoval práci na Almanachu a zdůraznil probíhající stavební práce na půdní
vestavbě školy, které se dějí dle plánu.
Jako host vystoupil pan PaeDr.Jiří Moravec, který přítomné seznámil se spoluprací ředitele
školy a Krajského úřadu, s níž není bohužel spokojen. Své důvody konkretizoval,
nespokojenost souvisí především s neplněním dohodnutých termínů ze strany ředitele.
Po té bylo zkonstatováno, že podmínky pro volbu předsedy ŠR se plní, a přistoupilo se
k hlasování. Zvolena byla paní Libuše Flídrová, která volbu přijala.
Závěr : 1. ŠR vzala na vědomí, že práce na Almanachu zdárně pokračují a v období prosinecleden tohoto šk.roku budou dovedeny do finále.
2. ŠR zvolila svého předsedu.
3. ŠR vzala na vědomí zprávu pana Moravce

4. ŠR přijala předložené materiály, které projedná na své příští schůzce, a to
12.11.2009, v 15,00hod v budově GVN.
Na vědomí všem členům ŠR.
Zapsala L.Flídrová, 20.10.2009

