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Zápis

z iednání školské radv GJB v lvančicích ze dne 18. 6. 2015

pfftomni: Mgr. Martin Flekal, PhDr. Jana Chocholáčová, Mgr. Jarmila Loudová,

MgA. Jarka Eliášová, Mgr. Bc. Petra Mránová, Mgr. Magdalena Pavlíková

Omluveni: Ing. Vlastimil Kadlec, Petr Sláma

Program:

Il Zménave složení školské rady
2l Projednánírozpočtu školy na r. 2015

3i Informace ředitele:
a) PR změny (image školy)
b) akce školy (hory, k*ry, majáles)
c) akce zateplení
d) aktualizace webu
e) dotace EU

4lFtůzné, diskuze

usnesení z iednání:

1. Mgr. et Mgr. Aleš Ziegler se k29.5. 2015 vzdal své funkce ělena školské rady, bylY

vypsány dóplňkove vJUy dne 9. 6. 2015 a proběhn ou 25 . 6. 20IS . Školsk á rada

vza\a na vědomí.
2. Bylprojednan rozpočet na rok 2015.
3. Ředitelem školy byl podan návrh na profilaci školy (cízí jazyky, informatika).

Ředitel školy podal informaci o rekonstrukci školního hřiště a převodu tohoto

majetku na JK.
Zpráv a ředitele o v,ýsledcích maturitních zkoušek.
nyta konstatována nutnost přispívat do regionálního tisku, zejména dO Zrcadla,

o akcích konaných školou.
Informace o počtu studentů do osmiletého i čtyřletého studia, jeden student

s asistentem pedagoga.
Dotace EU -školení, semináíe a20 tabletů.Yýzvač. 56 - zájezdy do zahraniČÍ

(pňhláška do 10 šablon).
Žimni sportovní kurs (hory) _ v loňském roce nebyl zájem studentů.

Uvažujó se o změnách organizace majálesu (rozdětit poslední zvonění a majáles).

Informace o zrušení Nadačního fondu azřízeni Sdružení rodičŮ a přátel ŠkolY.

Aktualizace školních weboých stránek, zejménatexty o jednaní Školské radY.

škohká radavza\a na vědomí.
4. Informace ředitele školy o změně íízení školy (4 vedoucí předmětových komisí a

dvoustupňové vedení škoty). Školská radavza1ana vědomí.
Informace o změně školského zákona § 30 ods. 1 a (Št<otstcY zál<on). Tato zména

byla školskou radou schválena a bude zanesena do stávajícího Školního řádu



Fi.' s platností od 1. 9.2015.
. podan návrh nantíženipři společných akcích říd centrálně odhlásit obědy a

: svačiny ve školní jídelně vedoucímu akce.
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