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Školská rada Gymnázia T. G. Masaryka, Litvínov
Název školy: Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková
organizace
(dále jen školská rada)

Zápis ze 7. zasedání školské rady
Datum: 21. 6. 2016, 17.30 h
Místo jednání: divadelní restaurace BENAR, Litvínov
Přítomni:
Mgr. Daniel Urik (zvolen za ped. pracovníky školy)
Mgr. Stanislava Trojáková (zvolena za ped. pracovníky školy)
prim. MUDr. Petr Myšák MBA (zvolen za zletilé žáky a rodiče nezletilých žáků)
p. David Posuch (zvolen za zletilé žáky a rodiče nezletilých žáků)
p. Petr Červenka (jmenován zřizovatelem)
Mgr. Jan Novák, ředitel školy

Nepřítomen (neomluven):
Ing. Martin Strakoš

7. zasedání školské rady svolal její předseda Mgr. Daniel Urik.

Program

1. Informace pana ředitele o maturitní zkoušce, projektu Chytré
hlavy, personálních změnách a o dalším dění na gymnáziu
2. Projekt ERASMUS +
3. Různé
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Ad. 1) Pan předseda poděkoval MUDr. Petru Myšákovi za teambuildingovou akci na
Emeranu (Klíny).
Pan ředitel informoval o výsledcích maturitní zkoušky, které byly v porovnání s rokem
2015 velmi dobré. Z 53 žáků nebyli ke zkoušce připušteni pouze 2 a neuspěli pouze
4 žáci. Členové ŠR vyjádřili názor, že výsledky maturitních zkoušek by bylo vhodné
zveřejňovat.
V rámci projektu Chytré hlavy byla podána žádost na výstavbu školního zahradního
altánu, který by sloužil pro výuku. Žádosti nebylo vyhověno (bez odůvodnění).
Pan ředitel podá žádost o dotaci na město.
K 31. 7. by měla být ukončena vnitřní rekonstrukce školy.
Na minulém zasedání ŠR p. Petr Červenka nabídl gymnáziu suplenta. Pan ředitel
došel k závěru, že naše škola suplenta nevyužije.
P. ředitel informoval o personálních změnách pro nadcházející školní rok, odchází
Mgr. Jan Zouzalík, nastupují Mgr. Čadková (Rj, Z) a Mgr. Zámecká (ČJ, VV).
Mgr. Daniel Urik požádal pana ředitele o vyjádření k „šikaně učitelů“. ŘŠ se snažil
řešit situaci v rámci možností (třídní schůzka, kázeňský postih žáků, pohovor s učiteli,
kterých se šikana týkala).
Další informace se týkala přijatých žáků. Prima – 30 (28) - 2 žáci odhlášeni, 1.A – 32,
kvinta – 29 (5 žáků nově přijatých).
IVP je některými žáky (sportovci) zneužíván, tento fakt nemá dobrý vliv na kolektiv
třídy, přístup vyučujících musí být jednotný. Pan ředitel zpřísní podmínky IVP, žáci
budou více sledováni, IVP bude přiznán na kratší období (např. ¼ nebo ½ roku), poté
bude vyhodnocen a (ne)povolen na další období.
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Pan ředitel zhodnotil využívání školního hřiště. Tento prostor je hojně využíván
v rámci tělesné výchovy, ale veřejnost dosud zájem neprojevila (pouze minimálně).
Ad 2) Předseda ŠR podal zprávu o ERASMU +. 7. – 9. září nás navštíví učitelé ze 4
zemí. 5. – 9. prosince k nám přijedou žáci i učitelé, žáci budou ubytováni v rodinách a
učitelé na Loučkách, pracuje se na programu. V říjnu pojedou naši učitelé + žáci
z kvinty a 1.A do Turecka (zde účast bez Italů). Možná změna z bezp. důvodů.
Ad 3) Pan ředitel zhodnotil využívání školního hřiště. Tento prostor je hojně využíván
v rámci tělesné výchovy, veřejnost však dosud zájem neprojevila (pouze minimálně).
Maturitní plesy 2017 – pravděpodobně v Repre Most (rozhodnutí žáků).

Závěr

Další jednání ŠR je plánováno na konec září 2016.

V Litvínově dne 22. 6. 2016
zapsal:

Mgr. Stanislava Trojáková
_______________________

Ověřovatel zápisu a usnesení:

Mgr. Urik Daniel, p. Posuch David

_______________________
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