Zápis z jednání Školské rady Gymnázia Blovice ze dne 19. 12. 2011
Škola:

Gymnázium, Blovice, Družstevní 650

Datum konání: 19. 12. 2011 od 17 hodin
Místo konání: Gymnázium Blovice
Přítomni: Ing. Miloslava Brejchová, MUDr. Hana Veselovská, MUDr. Václav Šimánek,
Ing. Ladislav Vítek, Mgr. Ivo Barca, PaedDr. Milena Durasová
Host: Mgr. Marcela Šustrová – ředitelka školy
Omluveni:
Program:

1.
2.
3.
4.

Zahájení, výsledky voleb do školské rady
Volba předsedy školské rady
Jednací řád školské rady
Různé

ad 1)
První zasedání školské rady zahájila ředitelka školy Mgr. Marcela Šustrová. Ta informovala
ŠR o způsobu voleb do tohoto orgánu. Volby byly vyhlášeny 21. 10. 2011, kdy byla na
webových stránkách školy a na místě ve škole přístupném všem žákům a rodičům zveřejněna
informace o vyhlášení voleb do ŠR. Návrhy na kandidáty bylo možno podávat do 8. 11. 2011.
Celkem bylo nominováno šest kandidátů. Hlavní část voleb se odehrála dne 22. 11. 2011 při
třídních schůzkách. Z 290 zákonných zástupců nezletilých žáků a zástupců zletilých žáků se
voleb zúčastnilo 164 oprávněných voličů.
Na kandidátní listině zástupců pedagogického sboru byla uvedena jména všech jeho členů.
Z 26 oprávněných voličů z řad pedagogických pracovníků volilo 22 voličů. Volbu
organizovala a řídila volební komise ve složení Jitka Matoušková, Michal Wendl, Tomáš
Krásný.
Členové školské rady z řad rodičů nezletilých žáků a z řad zletilých žáků a zástupci pedagogů
byli do tohoto orgánu nominováni na základě získání nejvyššího počtu hlasů.
Školská rada má 6 členů:
zástupci zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků
MUDr. Hana Veselovská
Ing. Miloslava Brejchová
zástupci zřizovatele
MUDr. Václav Šimánek
Ing. Ladislav Vítek
zástupci pedagogických pracovníků
PaedDr. Milena Durasová
Mgr. Ivo Barca

ad 2)
Předsedkyní školské rady byla zvolena pěti hlasy Milena Durasová.

ad 3)
Školská rada je v souladu s ustanovením § 167 odst. 7 zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) orgánem školy
umožňujícím zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům,
pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
Podle školského zákona má školská rada tyto pravomoci:
a)
vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému
uskutečňován í
b)
schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
c)
schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád a
navrhuje jejich změny
d)
schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních
školách
e)
podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
f)
projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru
hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
g)
projednává inspekční zprávy České školní inspekce
h)
podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní
správu ve školství a dalším orgánům státní správy
Školská rada se řídila na svém prvním jednání dosavadním jednacím řádem, na příštím
zasedání bude předložen předsedkyní ŠR ještě jednou ke schválení.
ad 4)
Členové školské rady byli informováni o akcích školy a zároveň byli pozváni na připravovaný
Den otevřených dveří, který proběhne 7. 1. 2012.
Termín dalšího jednání nebyl stanoven. Předběžně bylo dohodnuto, že se uskuteční v dubnu,
až bude vedením školy předložena zpráva o činnosti školy za předchozí kalendářní rok.
Každému členovi bude zaslána pozvánka prostřednictvím e-mailu.
Usnesení:
Školská rada projednala a schválila:
 volbu předsedkyně školské rady na nastávající tříleté funkční období
Školská rada bere na vědomí:
• výsledky voleb do školské rady
• uskutečnění příštího jednání školské rady v dubnu 2012
Zapsala: Milena Durasová
MUDr. Hana Veselovská………………………………………
Ing. Miloslava Brejchová………………………………………
MUDr. Václav Šimánek ………………………………………
Ing. Ladislav Vítek……………………………………………..
Mgr. Ivo Barca…………………………………………………
PaedDr. Milena Durasová………………………………………

