Zápis z ustavující schůze Rady školy GJK
Datum a místo konání: 18.10.2005, GJK, Parléřova 2, Praha 6
Přítomni: S.Šimčíková
K. Štěpánková
V. Mravec
J.Folda
L. Knappová
Omluveni: M. Kousalíková
Jako host: Jiří Růžička

zástupce zřizovatele
zástupce rodičů nezletilých studentů
zástupce zletilých studentů
zástupce pedagogů
zástupce pedagogů
zástupce zřizovatele
ředitel školy

Přípravný výbor vzal na vědomí volbu Vojtěcha Mravce z řad zletilých studentů . Rada školy
tak byla doplněna na plný počet a mohla proběhnout její ustavující schůze.
Rada školy schválila následující program schůze:
1. volba orgánů Rady
2. projednání jednacího řádu
3. projednání výroční zprávy školy
4. projednání školního řádu
5. návrh termínu a programu příští schůze
Ad 1)
Všemi hlasy přítomných členů byly zvoleny tyto orgány:
předseda
Vojtěch Mravec
místopředseda
Jan Folda
zapisovatelka
Ludmila Knappová
Ad2)
Definitivní verze jednacího řádu bude dořešena a podepsána na následující schůzi Rady.
Text jejího návrhu dodají Ludmila Knappová a Jan Folda
Ad3)
Rada školy projednávala následující připomínky k výroční zprávě o činnosti a hospodaření
školy:
- ředitel školy informoval přítomné o průběhu pilotního programu RVPGV (rámcově
vzdělávací programy pro gymnaziální vzdělávání)
- ředitel vysvětlil problémy při administrativním zajištění chodu školy, zmiňované ve
zprávě. Rada školy tuto situaci vzala na vědomí
- ve zprávě by mělo být uvedeno, že ruština je nabízena jako 2. povinný jazyk
(pro nezájem studentů se vyučuje pouze nepovinně) - bude zapracováno do textu
- seznam nejvýznamnějších úspěchů studentů bude doplněn o 1. místo studentů R2.A
v celopražské soutěži Příběh Pražského Hradu– bude zapracováno do textu
Po zapracování výše zmíněných připomínek, schvaluje Rada školy hlasy všech
přítomných členů výroční zprávu za šk. rok 2004 /2005

Ad4)
Rada školy projednávala následující připomínky návrhu vnitřního řádu školy.
- zástupce studentů tlumočil přání studentů zrušit zamykání školy 5 min
před 1.zvoněním. Rada školy vyzvala ředitele, aby toto opatření na zkušební období
(do 7.12.) zrušil. Poté bude záležitost projednána s pedagogy a rodiči.
Rada školy bude o této změně vnitřního řádu školy informovat studenty (V. Mravec)
- bylo navrhováno přísnější a taxativní vymezení trestů za prohřešky proti zákazu
kouření a požívání omamných látek. Jednalo se i možném postihu za znečišťování
parku .Tyto návrhy Rada shledala jako nerealizovatelné a nepodporuje je.
- Mezi prostory, které mohou studenti užívat ve svém volném čase,patří i obě školní
zahrádky. Toto je třeba jmenovitě uvést ve vnitřním řádu. Ředitel školy slíbil
zapracovat připomínku do textu a informovat studenty o této možnosti
prostřednictvím třídních učitelů
- Připomínku o spornosti omlouvání absencí třídními učiteli Rada odmítá jako
bezpředmětnou, v textu však bude rozšířen okruh kompetentních osob o vyučující
předmětů se zvláštními třídními knihami
Po zapracování připomínek schvaluje Rada vnitřní řád školy hlasy všech přítomných
členů.
Ad5)
Příští schůzka se bude konat v 2. polovině února a bude na ní projednán jednací řád Rady
a rozpočet školy na r. 2006. Rada bude seznámena i s rozpisem jednotlivých položek
rozpočtu.

V Praze, dne 19.10. 2005
………………………….
Zapsala : Ludmila Knappová

V Praze, dne 16. 3. 2006
…………………………
Ověřil: Vojtěch Mravec

