
Zápis ze schůze školské rady 
 
Datum a místo konání: 16.3. 2006 , GJK, Parléřova 2, Praha 6 
 
Přítomni: V. Mravec předseda 
                  J. Folda     místopředseda 
                  L. Knappová 
                  M. Kousalíková 
                  J. Hešíková 
                   S. Šimčíková 
Jako host:  J. Růžička   ředitel školy 
                   E. Kaslová  ekonom školy 
 
Program : 

1. Schválení zápisu ze schůze 18.10.05 
2. Schválení jednacího řádu školské rady 
3. Finanční rozvaha na r.2006 
4. Podněty ze strany studentů a prof.sboru 
5. Internetová stránka pro informování rodičů a studentů 

o činnosti rady 
6. Vzdělávací programy 
7. Volba nového zástupce zletilých studentů a stanovení termínu příští schůze 

 
 
K jednotlivým bodům programu: 
 

1. Zápis z minulé schůze schválen. Ověřovatelem tohoto zápisu stanoven J.Folda. 
2. Jednací řád byl bez připomínek  jednomyslně schválen 
3. Ředitel seznámil členy rady podrobněji s fin.rozvahou na r.2006.Rada si vyžádala 

další informace o výnosech doplňkové činnosti. Ředitel seznámil radu s rozborem 
hospodaření za r.2005. Ekonomka školy informovala radu o náplni jednotlivých fondů 
(odměn,FKSP,rezervním a investičním). Největšími investicemi v minulém roce 
byly:rekonstrukce jídelny, vybavení IT, vzduchotechnika 
Školská rada si pro příští rok vyžádala předběžný písemný komentář k finanční 
rozvaze a rozbor hospodaření 
Poté školská rada jednomyslně schválila finanční rozvahu školy na r. 2006. 

4. Jednotlivé připomínky a podněty ze strany studentů a vyučujících budou projednány  
      prostřednictvím Výboru rodičů. Školská rada nemá kompetenci řešit provozní  
      záležitosti školy 
5. Na internetových stránkách školy bude zřízen zvláštní odkaz na stránku školské rady, 
      na které budou informace o činnosti rady, její jednací řád a pod. 
6. Ředitel seznámil radu s problematikou nových vzdělávacích programů (pilotní 

program RVPG). Upozornil na to, že nové programy přinesou i zvýšené mzdové 
náklady, se kterými budou muset MŠ a zřizovatelé počítat. 
Po připomínkovém řízení na VUP ředitel školy seznámí radu se stručnou 
charakteristikou podstatných změn ve vzdělávacím programu. Bude projednáno na 
příští schůzi rady. 
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7. Volba nového zástupce zletilých studentů (V. Mravec maturuje a ukončuje studium)  
proběhne do 1.května 2006. Průběh volby zajistí J. Folda – místopředseda rady, který 
ostatní členy informuje o jejím výsledku. 
Další setkání rady svolá místopředseda na začátku září 2006, pokud nedojde k nějaké 
mimořádné události. 
 
 
 
 
Zapsala:                                                                    Ověřil:  
 
 
 
……………………..                                                             …………………….. 
 
 Ludmila Knappová                                                                 Jan Folda 
 
 
 
 
 
V Praze, dne  17.3.2006 


