Zápis ze zasedání školské rady Gymnázia Jana Keplera

Datum zasedání:
Místo jednání:
Přítomní členové:

19.10.2006
Gymnázium Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2
RNDr. Ludmila Knappová
Bc. Mgr. Filip Dostál
Michal Rolínek
J. Hešíková

Usnášeníschopnost:

školská rada je usnášeníschopná

Hosté části jednání:

Jiří Růžička – ředitel školy
Eva Kaslová – účetní školy

1. Bylo konstatováno, že od posledního zasedání přestali být členy školské rady
její místopředseda Mgr. Jan Folda, zvolený pedagogickými pracovníky
(z důvodů rozvázání pracovního poměru na GJK) a její předseda V. Mravec,
zástupce zletilých žáků (z důvodů ukončení studia na GJK). Bývalý
místopředseda splnil úkol, z minulého zasedání a zajistil volbu zástupce
zletilých studentů Michala Rolínka. Pedagogický sbor školy pak zvolil za
druhého zástupce pedagogických pracovníků školy Mgr. Filipa Dostála.
Školská rada přistoupila k volbám předsedy, místopředsedy a zapisovatele.
Školská rada Gymnázia Jana Keplera zvolila RNDr. Ludmilu Knappovou do funkce
předsedy a pí. Hešíkovou do funkce místopředsedy. Mgr. Filipa Dostála zvolila do
funkce zapisovatele.
4 hlasy pro – 0 proti – 0 se zdržel
2. Předsedkyně se ujala řízení zasedání, navrhla program (odpovídající níže
uvedenému průběhu zasedání) a tento byl školskou radou schválen. (4 pro –
0 proti – 0 se zdržel)
3. Školská rada schválila zápis z minulého zasedání ze dne 16.3.2006. (4 pro –
0 proti – 0 se zdržel)
4. Ředitel školy předložil školské radě Školský vzdělávací program Gymnázia
Jana Keplera. Referoval o činnosti školy - pilotní školy kurikulární reformy a o
spolupráci s Výzkumným ústavem pedagogickým na tvorbě ŠVP. Dále
informoval o náročné práci celého pedagogického sboru při tvorbě ŠVP a o
způsobu jejího financování z grantu ESF.
Školská rada Gymnázia Jana Keplera se podle ustanovení § 168 odst.1 pís. a)
zák. č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) vyjadřuje k předloženému Školskému
vzdělávacímu programu Gymnáziu Jana Keplera - pozitivně.
4 hlasy pro – 0 proti – 0 se zdržel

Školská rada Gymnázia Jana Keplera podle ustanovení § 168 odst.1 pís. h) zák.
č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) podává podnět zřizovateli školy - hl.m. Praze:
Školská rada shledává vysokou odbornou i časovou náročnost pedagogického
pracovního úkolu „tvorba školního vzdělávacího programu“. Konstatuje, že
finanční ohodnocení pedagogů GJK nad rámec jejich základní mzdy z prostředků
ESF od Výzkumného ústavu pedagogického a hl. m. Prahy je opodstatněné.
Vyslovuje však obavy, že v budoucnu, kdy bude tvorba ŠVP povinná na všech
„nepilotních“ středních školách, nebude tato činnost honorována tak, jako na
GJK. Proto školská rada apeluje na zřizovatele, aby tuto skutečnost vzal v úvahu a
ohodnocení budoucí tvorby školních vzdělávacích programů na jím zřizovaných
středních školách zajistil.
4 hlasy pro – 0 proti – 0 se zdržel

5. Ředitel školy předložil školské radě novelizovaný Školní řád. Školská rada
projednala problematiku neuspokojivé docházky zletilých žáků do školy,
kterou má předložená novela řešit.
Školská rada Gymnázia Jana Keplera podle ustanovení § 168 odst.1 pís. c) zák.
č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) schvaluje Školní řád Gymnázia Jana Keplera
resp. jeho novelu ze září 2006.
4 hlasy pro – 0 proti – 0 se zdržel
6. Ředitel školy předložil školské radě Výroční zprávu o činnosti školy a obšírně ji
komentoval. Školská rada výroční zprávu projednala, avšak přítomní členové
vyslovily názor, že k tomuto dokumentu by se měli vyjádřit i nepřítomní
zástupci zřizovatele.
Školská rada se rozhodla pokračovat v projednávání „Výroční zprávy o činnosti
školy 2005/2006“ elektronickou formou. Školská rada stanovila, že touto formou
proběhne i hlasování o jejím schválení. Elektronickou komunikaci s nepřítomnými
zástupci zřizovatele včetně hlasování zajistí předsedkyně. Spolu se zapisovatelem
o této formě projednání i hlasování vyhotoví zvláštní zápis. Termín projednání
stanovuje do konce října 2006.
4 hlasy pro – 0 proti – 0 se zdržel
7. Školská rada projednala úkol z minulého zasedání, kdy si vyžádala další
informace o výnosech doplňkové činnosti. Ředitel školy spolu s účetní vysvětlil
způsob vytváření výnosů doplňkové činnosti i pravidla jejich čerpání. Školská
rada považuje komentář za uspokojivý a na dalším netrvá. (4 hlasy pro – 0
proti – 0 se zdržel)
8. Školská rada projednala podnět Michala Rolínka ohledně nevyhovující délce
výdejní doby obědů ve školní jídelně fy Eurest.

Školská rada Gymnázia Jana Keplera podle ustanovení § 168 odst.1 pís. h) zák.
č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) podává podnět řediteli školy:
Školská rada sdílí nespokojenost zástupce zletilých žáků se zkrácením výdejní
doby obědů ve školní jídelně Eurest. Prosí ředitele školy o podniknutí kroků
vedoucích k jejímu prodloužení.
4 hlasy pro – 0 proti – 0 se zdržel

9. Školská rada se rozhodla, že ustanovení čl. 5 svého Jednacího řádu naplní
nejlépe tak, že složení školské rady, e – mailové kontakt na její členy a zápisy
z jejích zasedání budou přístupné na internetových stránkách školy
(www.gjk.cz).
Pověřuje Michala Rolínka jednáním se školou ohledně
požadované úpravy www stránek. (4 hlasy pro – 0 proti – 0 se zdržel)

Zapsal:

Bc. Mgr. Filip Dostál

Verifikuje:

RNDr. Ludmila Knappová

Zápis byl projednán a schválen na zasedání školské rady dne

