Zápis z řádného zasedání Školské rady gymnázia dne 6. 6. 2016
Přítomni: pí Stehlíková, p. Tomasch, p. Lusk, pí Angolaresová
a jako host ředitelka školy Mgr. Helena Paszeková
Omluveni: p. Tichý, pí Machová
Program:
1.
2.
3.
4.

Zpráva o činnosti organizace za r. 2015
Rozpočet na r. 2016
Návrhy na úpravy ŠVP od 1. 9. 2016
Aktuální informace o činnosti školy

1. Projednání zprávy o činnosti organizace
Ředitelka školy seznámila členy ŠR s informacemi o činnosti organizace v roce 2015.
Byl realizován projekt na zateplení budovy, došlo k dokončení obměny a modernizace
zastaralého žákovského nábytku a dále byla modernizována učebna IVT, kamerový
systém – investice schválené Radou Libereckého kraje v průběhu roku 2015.
Škola zpracovala dokument Evropský plán rozvoje školy a zapojila se do programu
Erasmus + 2016, KA1.
V roce 2015 se škola opět účastnila programu MŠMT Excelence, dosáhla velmi dobrého
umístění a získala nemalé finanční prostředky (4. Místo v Libereckém kraji).
Projednány byly také další body zprávy o činnosti organizace: údaje o počtu žáků,
zaměstnanců, informace o výsledku hospodaření školy.
Usnesení: a) ŠR projednala a schválila zprávu o činnosti organizace za rok 2015
v předloženém znění.

2. Projednání rozpisu rozpočtu přímých NIV
Členové ŠR byli seznámeni s rozpisem rozpočtu NIV na rok 2016.
Ředitelka školy informovala o vývoji počtu žáků (+7 žáků), o čerpání mzdových
prostředků (za 5 měsíců vyčerpáno 42%) a o potřebě pokračovat v modernizaci interiéru
školy, o nutných investicích na digitalizaci telefonní ústředny a opravu a údržbu sanity,
které již byly schváleny Libereckým krajem.
Usnesení: a) ŠR projednala a vzala na vědomí rozpis rozpočtu přímých NIV a čerpání
provozních prostředků.
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3. Projednání návrhů na úpravy ŠVP od 1. 9. 2016
Ředitelka školy seznámila ŠR s navrženými úpravami ŠVP pro nižší a vyšší stupeň.
a) Provedení nutných textových úprav v souvislosti s novou terminologií pro
vzdělávání žáků se speciálními potřebami a doplnění kódů dle RVP
b) Přesun 1 hodiny anglického jazyka ze 3. do 4. ročníku
c) Formulační úpravy v osnovách tělesné výchovy a přidání prvků zdravotní tělesné
výchovy do osnov
d) úprava organizace předmětu seminář z NJ, příprava na DSD, jako nepovinný
předmět
Usnesení: ŠR projednala a schvaluje předložené úpravy ŠVP .

4. Aktuální informace
Ředitelka školy předložila návrh na úpravu školního řádu týkající se omlouvání
zletilých žáků.
Ředitelka školy informovala:
- o průběhu přijímacího řízení, přijato 96 žáků, nastoupí 86 (nebude vypsáno 2. kolo),
- o průběhu maturitních zkoušek (maturovalo 74 studentů ve 3 třídách a z toho 29
studentů s vyznamenáním; 1 student bude skládat maturitní zkoušku v podzimním
termínu + 4 žáci po jedné opravné zkoušce),
- o zapojení školy do programu Erasmus+, ze kterého budou financovány mobility
v oblasti vzdělávání učitelů,
- o aktuální personální situaci (dokončeno rozdělení úvazků na šk. rok 2016/2017,
uzavřeny dvě dohody na výuku výtvarné výchovy a hudební výchovy jako zástup za
mateřskou dovolenou, budou přijaty dvě zaměstnankyně na pozici účetní finanční a
mzdové),
- o spolupráci s městem Česká Lípa na projektu regenerace přístupových cest
(chodníky), zřízení přechodu pro chodce a parkování v okolí školy.
Usnesení: a) ŠR projednala návrh na úpravu školního řádu a předloženou úpravu
schvaluje,
b) ŠR vzala na vědomí informace ředitelky školy.

Zapsala: Eva Angolaresová

Schválila: Mgr. Eva Stehlíková
V České Lípě, dne 6. 6. 2016
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