Školská rada Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické v Nové Pace, Kumburská 740

Zápis z jednání Školské rady Gymnázia a SOŠPg v Nové Pace
První jednání obměněné Školské rady Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické v Nové Pace
se uskutečnilo v úterý 2. října 2018 v budově školy od 16 hodin. Členy školské rady svolal v souladu
s ustanovením § 167 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a čl. 4 jednacího
řádu Školské rady Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické předseda rady Albert Králiček
ve spolupráci s ředitelem školy, neboť na zasedání byli pozváni původní i noví členové rady.

Účast:
původní končící členové Školské rady:
 Albert Králiček
 Ing. Jaroslav Kříž
 Ing. Milena Šormová
současní členové Školské rady:
 Mgr. Tomáš Dočekal
 Mgr. Marián Matúš Klapka (nový člen, zvolen pedagogickým sborem)
 RSDr. Ing. Otakar Ruml
 Mgr. Milan Pospíšil
 Mgr. Karla Fišarová (nový člen, zvolena rodiči žáků)
 Roman Vik (nový člen, zvolen rodiči žáků)
Dále byl přítomen ředitel školy Mgr. Pavel Matějovský.
Projednávané body:
1. Zahájení a schválení programu zasedání
Ředitel školy přivítal všechny přítomné a seznámil je s programem jednání. Hlavním bodem
jednání pro novou školskou radu bylo schválení výroční zprávy školy za školní rok 2017/2018.
2. Poděkování končící školské radě
Ředitel školy poděkoval končícím členům školské rady za jejich tříletou práci.
3. Přivítání nových členů
Ředitel školy přivítal a představil nové členy Školské rady.
4. Volba předsedy rady
Školská rada nejprve zvolila ze svého středu nového předsedu. Navržena byla členem rady Mgr.
Tomášem Dočekalem Mgr. Karla Fišarová. V hlasování získala pět hlasů, sama se hlasování
zdržela. S funkcí předsedkyně Školské rady vyjádřila paní magistra souhlas.
5. Představení výroční zprávy
Ředitel školy představil výroční zprávu školy za školní rok 2017/2018. Tuto zprávu měli členové
rady dopředu k dispozici v elektronické podobě. Ředitel prošel jednotlivé kapitoly a v každé
okomentoval nejdůležitější informace. Zazněly tak informace o pracovnících školy, prospěchu
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žáků, výchovných opatřeních, dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, proběhlých akcích
školy, úspěších v soutěžích a olympiádách, dále informace o hospodaření školy, projektech
a spolupráci s dalšími institucemi.
6. Schválení výroční zprávy
Školská rada následně schválila tuto výroční zprávu všemi hlasy, což členové stvrdili svými
podpisy do všech tří výtisků výroční zprávy.
7. Informace o školní jídelně
Ředitel školy informoval o proběhlé rekonstrukci školní kuchyně, která probíhala od května do
srpna roku 2018. Rekonstruované prostory včetně nového vybavení výrazně přispěly ke zlepšení
nabídky stravy.
8. Digitalizace výuky ve školkách
Ředitel školy seznámil členy rady o probíhajícím projektu IKAP koordinovaném naší školou vybavení mateřských škol a školních družin novou digitální technikou a metodickými materiály,
přičemž se naše škola stane vzdělávacím centrem učitelek MŠ a školních družin v oblasti
digitálního vzdělávání.
9. Konkurz na ředitele
Ředitel školy oznámil radě, že v květnovém konkurzu na pozici ředitele školy obhájil svoji funkci
na další funkční období.
10. Další informace
Na závěr zazněly informace týkající se zateplení domova mládeže, o budoucím bourání
nefunkčních komínů stávající kotelny, rozvoji školní zahrady či o projektu výstavby tělocvičny
v areálu školy.
11. Závěrečná diskuse
Závěrečná diskuze se týkala např. výměnného pobytu našich a belgických žáků, spolupráce našeho
a slovenské školního pěveckého sboru. Další termín setkání členů rady se předpokládá po
maturitních zkouškách 2019.

V Nové Pace 2. 10. 2018
Zapsal: Mgr. Tomáš Dočekal
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