Zápis ze zasedání školské rady Gymnázia Jana Keplera v Praze

Datum:

29.10.2007

Místo:

Gymnázium Jana Keplera, Parléřova 2, Praha 6

Přítomni:
Zástupci pedagogů:
Ludmila Knappová - předseda
Filip Dostál
Michal Rolínek – zástupce zletilých žáků
pí. Hešíková – zástupce rodičů
Zástupci zřizovatele:
Marie Kousalíková, náměstkyně primátora hl. m. Prahy
Sylva Bártová
Jiří Růžička – ředitel školy
Eva Kaslová – účetní školy

I.
Předsedkyně navrhla program zasedání:
1. Rekapitulace činnosti rady v minulém školním roce .
2. Novelizace jednacího řádu rady
3. Projednání Výroční zprávy školy
4. Projednání změn ve Školním vzdělávacím programu.
Program byl jednomyslně schválen

II.
Předsedkyně referovala o vůli zletilých studentů, kterou vyjádřili na svém shromáždění,
ponechat ve funkci svého zástupce v radě p. Michala Rolínka, přestože přestal být žákem
školy a na škole externě vyučuje.
Předsedkyně oznámila, že v minulém školním roce se díky časové zaneprázdněnosti zástupců
zřizovatele školská rada sešla jen jednou. Aby se v následujícím školním roce neopakovala,
předkládají zástupci pedagogů novelu Jednacího řádu rady (příloha 1 zápisu).
Školská rada schvaluje novelu svého Jednacího řádu (příloha 1 zápisu) vložením článku
umožňujícího jednání i hlasování rady pomocí prostředků umožňujících dálkový přenos
dat (např. e-mailu).
6 pro – 0 proti – 0 se zdržel
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III.
Ředitel školy Jiří Růžička předložili Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2006/2007.
Ředitel podal komentář k jejím jednotlivým bodům. Radou bylo shledáno, že zpráva obsahuje
všechny náležitosti stanovené § 7 odst. 1 písmn. a)- i) vyhl. č. 15/2005 Sb.
Zástupci zřizovatele trvali na výkladu § 7 odst1 písm i) cit. vyhl., takto: „Základními údaji o
hospodaření školy“ jsou „rozvaha“ a „výkaz zisků a ztrát“ ve smyslu ustanovení zákonných
předpisů o účetnictví. Výroční zpráva školy tento požadavek nesplňovala. Účetní školy
požadované doklady namístě předložila a ředitel je k Výroční zprávě připojil.
Během projednávání Výroční zprávy byly diskutovány zejména tyto otázky: Přístavba
tělocvičny, podmínky studia a přijímání handicapovaných žáků, demografický vývoj
žákovské populace, problematika nízkého normativu pracovních míst technickohospodářských pracovníků školy, prevence sociálně-patologických jevů, zahraniční kontakty
a spolupráce školy, úspěchy žáků školy v národních i mezinárodních soutěžích, internetové
připojení školy a školní stravování.
Školská rada podle § 168 odst. 1 písm b) zák č. 561/2004 Sb. - Školský zákon schvaluje
Výroční zprávu o činnosti Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2006/2007 (příloha 2
zápisu).
6 pro – 0 proti – 0 se zdržel
IV.
Ředitel školy informoval radu o provedených změnách Školního vzdělávacího programu.
Změny se týkají především učebního plánu např. předměty „přírodověda“ a „úvod do
přírodních věd“.
Školská rada se podle § 168 odst. 1 písm. a) zák.č. 561/2004 Sb. – Školský zákon
vyjádřila ke změnám ve Školním vzdělávacím programu školy - kladně.
6 pro – 0 proti – 0 se zdržel
V.
Datum dalšího zasedání školské rady nebylo přesně stanoveno. Předsedkyně svolá další
presenční zasedání přibližně v dubnu 2008 za účelem projednání rozpočty školy.

Zapsal: Filip Dostál, v.r.
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