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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 z 8. zasedání školské rady
Datum: 8.11. 2016, 17.30 h
Místo jednání: restaurace Loučky, 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

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

Program

1. Výroční zpráva
2. Zhodnocení uplynulého období ředitelem školy
3. KPG, Školská rada
4. Erasmus +
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5. Nábor 2017

Ad. 1) Všichni členové ŠR se seznámili s výroční zprávou, pan ředitel okomentoval
stěžejní body zprávy a ta byla bez připomínek odsouhlasena.
Ad 2) Pan ředitel podal informaci o finanční podpoře školy (dotace z města, kraje).
Velké finance spolkly neplánované opravy (topný systém) , projekt Erasmus vyžaduje
spoluúčast ve financování.
Zhruba polovina pedagogického sboru přislíbila panu řediteli pomoc při organizování
70. výročí školy, které je naplánováno na 13. 10. 2017. První schůzka k této akci
bude 22. 11. před zahájením DOD.
Mgr. Štěpán Pešička přislíbil k 70. výročí školy vylepšení webu, klasifikace,
komunikace.
Pan ředitel konstatoval, že i v následujícím školním roce bude zájem konat maturitní
ples v mosteckém REPRE ale sám je zastáncem CITADELY.
Ředitel školy vyjednává podmínky pronájmu tělocvičny v Sokolovně a řeší obědy
našich žáků ve Schole Humanitas. Vydávání obědů je neorganizované (dlouhé
fronty, předbíhání…), žáci si odkládají tašky a oblečení na zem. Pan ředitel vše
projedná s vedením Scholy Humanitas (Mgr. Turbák).
Od ledna 2017 bude omezen prodej potravin ve školním bufetu dle nové vyhlášky
MŠMT, bude zakázán prodej konkrétních potravin.
Ad. 3) Pan ředitel se 16. 11. setká se stávajícími členy KPG a vytipovanými novými
zájemci. Bylo by dobré oživit činnost KPG, zaktivovat jeho členy a scházet se
pravidelně během školního roku.
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Ad. 4) Mgr. Daniel Urik a Mgr. Jana Kubičinová jsou koordinátory projektu Erasmus+,
oba jsou výborně jazykově vybaveni, ostatní kolegové nevyvinuli aktivitu týkající se
návštěvy jednotlivých zemí zapojených do projektu. 5. 12. k nám přijedou učitelé a
studenti zúčastněných zemí, pro které bude připraven program. Pan předseda vznesl
dotaz na MUDr. Petra Myšáka, zda by mohl zajistit prohlídku zázemí hokejového
stadionu, VIP, kabiny hráčů, síně slávy a cca 70 vstupenek na hokejový zápas.
MUDr. Myšák vše zajistí.
Ad. 5) Přijímací zkoušky 2017/2018 řídí CERMAT, žáci mají možnost absolvovat
přijímací řízení na 2 školy, tudíž dvakrát. Systém pošle lepší výsledek. Pan předseda
se dotázal pana ředitele na vztahy mezi školami. Vztahy se spíše zhoršily, mnoho
žáků se po přijetí na gymnázium odhlašovalo, zejm. ze SSZŠ Litvínov.

Závěr

Další jednání ŠR je plánováno na březen 2017 (?).

V Litvínově dne 8. 11. 2016
zapsal:

Mgr. Stanislava Trojáková
_______________________

Ověřovatel zápisu a usnesení:

Mgr. Urik Daniel, p. Posuch David

_______________________
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