Školská rada při Gymnáziu V.Nováka,Husova 333, Jindřichův Hradec
Zápis ze 2. Zasedání
Datum konání: 17.3.2006, 14,00hod
Místo: GVN- učebna NJ (REPEC)
Přítomni: Mgr.Burian, p.Flídrová,p.Komárek, p.Vybíralová
Hosté: Mgr.Vokáč,ředitel školy, Mgr.Maxa,zástupce ředitele
Omluveni: Ing.Matoušek, Mgr.Zimola
Školská rada byla svolána předsedou ŠR p.Burianem.
Program:
1. předložení dokumentů k novému Školnímu řádu ředitelem školy a jeho další informace o chodu školy
2. příspěvek p.Maxy o získaném energetickém auditu pro školu
3. diskuze: p.Burian,p.Komárek,členové ŠR
4. usnesení
5. závěr, návrh termínu dalšího zasedání.

ad 1)

− ředitel školy se omluvil ŠR za zpožděné dodání dokumentů o novém školním řádu z důvodu časové
zaneprázdněnosti
− ředitel školy předložil návrh nového Školního a Klasifikačního řádu a slíbil dodat návrh organizačního
řádu pro školní jídelnu a mimoškolní akce, jako jsou zahraniční zájezdy, školní výlety, exkurze, lyžařské
a sportovní kurzy
− ředitel školy informoval ŠR:
a) o tzv. energetických auditech, pro který byla KÚ Č.Budějovice vybrána i naše škola (blíže
informace p.Maxy)
b) o momentálním stavu přijímacího řízení na 4leté a 8leté gymnázium (podrobné informace na
WEB.stránkách školy)
c) o snaze vylepšit WEB.stránky školy (dohodnuto s p.M.Kukačkou v rámci seminární práce studentů
3.ročníků)

ad 2)

− p.Maxa informoval ŠR o konkrétních krocích naplňování energetického auditu.Momentálně probíhá
příprava výměny oken školy.Výběr typu oken a realizující firmy bude procházet výběrovým
řízením.V předběžném výběru byla zamítnuta plastová okna, nová okna by měla být členěna jako ta
stávající

ad 3)

− diskuze,přítomni pouze členové ŠR
- otevření otázky dosud nevydaného almanachu, na jehož vydání se již v roce 1994 vybíraly peněžní
částky a byly sepisovány konkrétní příspěvky
- návrh na tvorbu výroční zprávy o činnosti školy, nejen jako příručky informující veřejnost o činnosti
školy,ale i možnosti,jak získávat další sponzory (možnost spolupráce se Sparkasse o materiálním
zabezpečení, možnost reklamy,uvedení konkrétních jmen sponzorů a firem,možnost prodávat ji a
získat tak další finanční obnos)
- informace o problému možného pití alkoholu studenty během školního dne v budově
- informace o neuspokojivém stavu organizace ve školní jídelně,zejména problém odhlašování obědů
prostřednictvím čipových karet (čipové zařízení často nefunguje a pokud není vedoucí jídelny
přítomna, je problém oběd odhlásit) a dále nespokojenost s dobou vydávání obědů, které mají být
vydávány do 14,30hod a touto dobou bývá jídelna již často zavírána
- získávání finančních prostředků pro školu - potřeba konkrétního jednání
- vytvoření tabule u vchodu školy se jmény sponzorů
důležitost reklamy i na WEB.stránkách školy (návrh prodávat jednotlivé pixely na Webu či díly na
reklamní tabuli)

- návrh vytvořit seznam konkrétních požadavků a potřeb školy jako nabídky ke sponzorskému
zajištění

ad 4)
4.1 ŠR ukládá:
1. řediteli školy,aby doplňky k návrhu školního řádu byly dodány do pondělí 7.3.2006
2. členům ŠR prostudovat dokumenty k novému školnímu řádu tak, aby tento mohl být na příštím
zasedání připomínkován a připraven ke schválení
3. členům ŠR, aby navrhli místa zveřejnění nového Školního řádu,který dle zákona má být povinně
vystaven k nahlédnutí
4.2
− ŠR dotazuje ředitele školy na dosud nevydaný almanach (viz bod 3.1 a/) - jak vysoká finanční částka
byla vybrána?
− jak s ní bylo naloženo?
− bude almanach vydán?
4.3 ŠR navrhuje řediteli školy:
a) zveřejňovat zápisy z jednání ŠR na WEB.stránkách školy
b) zapracovat do školního řádu možnost preventivních kontrol alkoholu (kompetentní osobou k tomu
určenou, např. ředitel+vých.poradce, s konkrétním řešením a důsledky)
c) vytvoření reprezentativního fondu na zajišťování akcí reprezentujících GVN(oslavy,jubilea školy,
mezinárodní návštěvy,maturitní zkoušky), konkrétně v blízké době na důstojné zajištění návštěvy
ze Zlatých Moravců
d) spolupráci se Společnosti pro rozvoj GVN, zejména v oblasti sponzoringu (vytvořit nové návrhy
pro získávání finančních prostředků pro školu)
4.4
− ŠR žádá ředitele školy o poskytnutí podkladů o hospodaření Společnosti pro rozvoj GVN za posledních
5 let, ve snaze s touto společností dále konkrétně spolupracovat.
4.5
− ŠR požaduje vyjádření k jednání ŠR do pondělí 3.4.2006.

ad 5/

− návrh na další jednání ŠR : 7.4.2006, 14,00hod

na vědomí : všem členům ŠR
řediteli školy p.Vokáčovi
zástupci ředitele školy p.Maxovi
v Jindřichově Hradci 19.3.2006
zapsala: L.Flídrová

