Zápis ze zasedání školské rady Gymnázia Christiana Dopplera ze dne 29. 8. 2012

Přítomné osoby dle prezenční listiny
členové školské rady:
Mgr. Albert Kubišta za zřizovatele
Doc. PaedDr. RNDr. Milada Švecová, CSc. za zřizovatele
Hana Rosolová za nezletilé žáky
Mgr. Tereza Straková za pedagogické pracovníky
Mgr. Ondřej Machů za pedagogické pracovníky
hosté:
Mgr. Renata Pauchová, ředitelka školy
RNDr. Petr Pudivítr, Ph.D., zástupce ředitelky školy
Nepřítomné osoby dle prezenční listiny
omluvení členové školské rady:
Vojtěch Pavlíček za zletilé žáky
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: 5

PROTI: 0

ZDR.: 0

Navržený program zasedání školské rady byl schválen.
3.
Předseda přivítal nového člena školské rady, pana magistra Alberta Kubištu, zastupitele hl.
m. Prahy. Mgr. Albert Kubišta byl dne 12.6.2012 jmenován radou hlavního města Prahy a stal se tak
členem školské rady místo pana Ondřeje Gála.
4.
Školský zákon prochází neustálými změnami, proto předseda školské rady vypracoval
novou verzi jednacího řádu tak, aby byl v souladu se stávajícím zněním zákona č. 561/2004 Sb.
(školský zákon). Po předchozím projednání předložil nový jednací řád ke schválení.
PRO: 5

PROTI: 0

ZDR.: 0

Jednací řád školské rady byl schválen.
5.

Školská rada projednala náměty člena rady Vojtěcha Pavlíčka.
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6.
RNDr. Petr Pudivítr, Ph.D., zástupce ředitelky školy, seznámil podrobně radu s koncepcí
školních vzdělávacích programů a jejich budoucím rozvojem.
7.
Paní ředitelka Mgr. Renata Pauchová předložila školské radě ke schválení stávající školní
řád. Důvodem k novému schválení školního řádu je skutečnost, že většina členů školské rady je
nově nebo krátce ve své funkci. Tento krok chápe školská rada jako uznání platnosti současného
školního řádu. Předseda vyzval školskou radu ke schválení školního řádu.
PRO: 5

PROTI: 0

ZDR.: 0

Školní řád byl schválen. Školská rada pověřila Mgr. Terezu Strakovou a Mgr. Ondřeje Machů
k podpisu školního řádu.
8.
Na závěr poděkoval předseda všem přítomným za aktivní účast na zasedání a zasedání
ukončil.

Zapsala: Mgr. Tereza Straková

Předseda školské rady: Mgr. Ondřej Machů

-2-

