Zápis ze zasedání školské rady Gymnázia Christiana Dopplera ze dne 23. 10. 2012

Přítomné osoby dle prezenční listiny
členové školské rady:
Hana Rosolová za nezletilé žáky
Mgr. Tereza Straková za pedagogické pracovníky
Mgr. Ondřej Machů za pedagogické pracovníky
Vojtěch Pavlíček za zletilé žáky
hosté:
Mgr. Renata Pauchová, ředitelka školy
RNDr. Petr Pudivítr, Ph.D., zástupce ředitelky školy
Mgr. Milan Klouček, zástupce ředitelky školy
Dan Humpál, student 8.J
Nepřítomné osoby dle prezenční listiny
omluvení členové školské rady:
Mgr. Albert Kubišta za zřizovatele
Doc. PaedDr. RNDr. Milada Švecová, CSc. za zřizovatele
Program zasedání
1.
Zasedání školské rady zahájil předseda školské rady Mgr. Ondřej Machů. Podle prezence
byla na zasedání přítomna nadpoloviční většina členů školské rady a bylo tedy schopno se usnášet.
2.

Předseda vyzval školskou radu ke schválení navrženého programu zasedání.
PRO: 4

PROTI: 0

ZDR.: 0

Navržený program zasedání školské rady byl schválen.
3.
Paní ředitelka Mgr. Renata Pauchová seznámila školskou radu s výroční zprávou o činnosti
školy za rok 2011/2012. Školská rada výroční zprávu pečlivě projednala. Předseda vyzval školskou
radu ke schválení výroční zprávy o činnosti školy za rok 2011/2012.
PRO: 4

PROTI: 0

ZDR.: 0

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2011/2012 byla schválena.
4.
Školská rada projednala náměty člena rady Vojtěcha Pavlíčka. Připomínky byly rozděleny
do následujících okruhů - výuka francouzského jazyka (výměnný pobyt, rodilý mluvčí), úklid ve
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třídách (povinnosti úklidové firmy a povinnosti žáků), práce školníka (hlášení drobných závad) a
výdej obědů ve školní jídelně (hygiena, chování žáků).
5.
Paní ředitelka seznámila školskou radu s dílčími výsledky hospodaření školy v letošním
roce. Školská rada nenavrhuje žádné opatření ke zlepšení hospodaření školy, naopak obává se
zhoršení situace s financováním školství a doufá minimálně v zachování a udržení současného
stavu.
6.
Poslední diskuze zasedání byla na téma úklid a pořádek v okolí školní budovy. Neutěšený
stav je možné řešit pouze neustálým urgováním u příslušného úřadu nebo dobrovolnou svépomocí.
7.
Na závěr poděkoval předseda všem přítomným za aktivní účast na zasedání a zasedání
ukončil.

Zapsala: Mgr. Tereza Straková

Předseda školské rady: Mgr. Ondřej Machů
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