Školská rada při Gymnáziu V.Nováka,Husova 333,J.Hradec.
Zápis ze 4.zasedání.
Datum konání: 8.9.2006
Místo:
GVN,učebna NJ (Repec)
Přítomni:
Mgr.Burian,p.Flídrová,p.Komárek,Ing.Matoušek,Mgr.Vybíralová
Omluven:
Mgr.Zimola
Host:
Mgr.Vokáč
ŠR byla svolána předsedou ŠR p.Burianem.
Program: 1./ - projednání návrhu nového Organizačního řádu školy (dále OŘŠ) , ředitel školy
- otázky týkající se nevydaného Almanachu ke 400.výročí založení GVN,
ředitel školy
2./ diskuze, členové rady
3./ usnesení
4./ závěr,návrh termínu příštího zasedání.
ad 1./ ředitel školy a/ předložil ŠR ke schválení nově upravené podklady OŘŠ a provedl
komentář k jednotlivým připomínkám ŠR k OŘŠ předloženým řediteli
školy p.Vybíralovou 10.4.2006
b/ informoval ŠR o chystaném průběhu školního roku 2006-07 (viz.
příloha)
c/ informoval o spravování Společnosti pro rozvoj gymnázia (zejména
o finančním zajištění – zisk finančních prostředků od sponzorů školy
a od rodičů)
d/ podal ŠR své vysvětlení použití vybraných finančních prostředků
v době oslav 400let založení GVN (vybraný finanční obnos byl
použit na zajištění akcí spojených s oslavami GVN; vyúčtování nelze
zpětně doložit, účetní podklady byly zkartovány v souladu
s platnými předpisy)
ad 2./ - důraz na finanční zabezpečení plánovaných akcí v novém školním roce
- členové ŠR by uvítali a/dodržování dohodnutých termínů ze strany vedení školy
b/užší spolupráci s vedením školy v oblasti rozvoje a
propagace školy (viz. návrhy z předchozích zasedání)

ad 3./ 1./ ŠR a ředitel školy se dohodli,že v nově chystaném Almanachu k 200letému výročí
obnovení školy bude v úvodu ředitelem školy zveřejněno vysvětlení,proč nebyl
vydán veřejností očekávaný Almanach ke 400letému výročí založení školy a jak
bylo naloženo s vybranými finančními prostředky.
2./ ŠR do 22.9. bude připomínkovat předložený návrh OŘŠ.
Od 22.-29.9. bude tento připomínkovaný návrh OŘŠ zveřejněn na webových stránkách školy k diskuzi.
Od 1.10.2006 nabude nový OŘŠ platnosti.

3./ Ředitel školy předloží každému členu ŠR výroční zprávu školy do 15.10.2006
(elektronickou cestou,nebo přímo).
ad 4./

ŠR se dohodla,že nové jednání v nejbližší době není nutné, další bude svoláno
p.Burianem dle potřeby.

Zapsala L.Flídrová, 18.9.2006

