Zápis z řádného zasedání školské rady Gymnázia, Česká Lípa, Žitavská 2969, p. o.
Termín: 19. 10. 2016
Přítomni: p. Stehlíková, p. Tomasch, p. Lusk, p. Tichý, p. Machová a jako host ředitelka školy
p. Helena Paszeková
Omluvena: p. Angolaresová – zahraniční služební cesta
Program:
1. Projednání výroční zprávy
2. Projednání koncepčního návrhu: změna informačního + docházkového + stravovacího
systému školy
3. Informace ředitelky školy
a) Hospodářské výsledky za první čtvrtletí 2016
b) Činnost školy 2016-17
c) Aktuální informace
4. Různé
1. Projednání výroční zprávy
Zpracování výroční zprávy vychází z pokynů zřizovatele a slouží mj. i k účelům
prezentace školy. Ředitelka zaslala výroční zprávu členům školské rady dne 4. 10.
k prostudování a nyní provedla přehled hlavních bodů a důležitých skutečností v ní
obsažených.
Usnesení: ŠR projednala předloženou výroční zprávu a schválila ji bez připomínek všemi
hlasy.
2. Projednání koncepčního návrhu
Ředitelka školy seznámila ŠR s navrženými úpravami = změna informačního +
docházkového + stravovacího systému školy. Navrhovanou změnu zdůvodnila takto: a)
zastaralý stravovací systém
b) ne zcela efektivní docházkový systém
c) těžkopádnost, složitost a zejména pro rodiče žáků nepřívětivost informačního
systému bakaláři
d) obtížnost až nemožnost propojení bakalářů a docházkového systému a
e) finanční náročnost pořízení nového docházkového + stravovacího systému školy
Řešením této situace je změna celková – tu umožňuje systém Edupage, který představuje
moderní a jednoduché uživatelské prostředí na základě cloudového řešení (tj. odpadá též
další zatížení školního serveru). V ČR se v současné době rozšiřuje počet škol, které tento
systém používají. Systém testuje od srpna zástupce ředitelky školy a od počátku září
dalších 6 pedagogů (různé funkce). Pozitiva jednoznačně převažují.
Ředitelka školy též předložila přehled o finančních úsporách, které by tato změna
přinesla. Předpokládá se zavedení této změny od 2. pololetí školního roku 216-17.
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Usnesení:

ŠR projednala a schvaluje navrženou změnu. Případné změny ve školním
řádu vyplývající z této změny budou členům školské rady zaslány ke
korespondenčnímu schválení.

3. Informace ředitelky školy
Ad a
Ředitelka školy informovala o příznivém hospodářském výsledku za první tři čtvrtletí
2016 v oblasti přímých i provozních nákladů. V červnu bylo vyplaceno zaměstnancům cca
350 tis. na pololetní odměny, z investičního fondu byla pořízena nová digitální ústředna a
opravena a vyměněna sanita. Finanční prostředky uspořené z provozního rozpočtu (210
tis. Kč) budou použity na pořízení dalších PC stanic s dataprojektory do kmenových tříd.
Omezí se tak i „stěhování“ žáků po škole.
Ad b
Ředitelka školy informovala školskou radu o činnosti školy ve školním roce 2016-2017.
Roční plán činnosti školy je zveřejněn na webových stránkách, pracuje se též dle Plánu
rozvoje školy (déledobý koncepční materiál) a byla provedena autoevaluace roku 201516. Škola též zahájila dvouletý projekt v rámci programu Erasmus+ zaměřený na mobility
učitelů do zahraničí.
Škola se účastní burz středních škol, připravuje se na přijímací zkoušky, maturitní
zkoušky, připravuje řadu aktivit v předmětových týmech. Dále se škola zapojuje do
projektů (Lanterna Futuri, Tech Up - udržitelnost). V rámci programu Excelence středních
škol získalo GČL 20,51 bodu v kategorii SŠ a 7,33 bodu v kat. ZŠ. Soutěže jsou trvalou
součástí práce školy.
Škola usiluje o maximální transparentnost a informovanost veřejnosti, ředitelka školy se
účastní seminářů zaměřených na řízení školy a zapojení do KAP v novém programovacím
období pro čerpání z evropských fondů. Dne 6. 12. 2016 a 2. 2. 2017 proběhne den
otevřených dveří.
Ad c
V současné době řeší škola poměrně závažný problém, a to skutečnost, že v souvislosti
s vyhláškou 208/2016 Sb. a dále se zavádění elektronické evidence tržeb bude 20. 12.
2016 končit nájem bufetu. Jizerské pekárny nemají za nových podmínek dále bufet
provozovat. Ředitelka školy vyjádřila obavu, že se nepodaří najít nového nájemce a že
žáci tak přijdou o bufet a paradoxně to může mít negativní ohlas i v širší veřejnosti.
Intenzivně se však snaží situaci řešit.
Další aktuální informací je to, že škola na listopad připravila hodnotící dotazníky, a to
pro učitele, žáky i rodiče. Tento způsob autoevaluace se opakuje po 7 letech, naposledy
byly tyto dotazníky zadávány v roce 2009.
Usnesení: ŠR vzala na vědomí informace ředitelky.
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4. Různé
Školská rada s uspokojením konstatovala, že město Česká Lípa nyní řeší přecházení
studentů od autobusové zastávky Gymnázium směrem ke škole a též zřízení dalších
přístupových chodníků. Parkovací místa u školy rozšířena nebudou, naopak ubydou o cca
čtyři.

Zapsala: Mgr. Pavla Machová
Schválila: Mgr. Eva Stehlíková

3

