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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 4. zasedání školské rady
Datum: 22. 10. 2018, 16.30 h
Místo jednání: restaurace Bílá labuť, Litvínov
Přítomni:
Mgr. Daniel Urik (zvolen za ped. pracovníky školy)
Mgr. Stanislava Trojáková (zvolena za ped. pracovníky školy)
p. Petr Červenka (jmenován zřizovatelem)
Ing. Kalman Hlavnička (zvolen za rodiče žáků)
Jana Nigrinová (zvolena za rodiče žáků)
Mgr. Jan Novák, ředitel školy

Nepřítomen (neomluven): - omluvena
Ing. Radmila Krastenicsová (jmenován zřizovatelem)
4. zasedání školské rady svolal její předseda Mgr. Daniel Urik.

Program

1. Výroční zpráva
2. Spolupráce s městem a základními školami
3. Informace ředitele školy a studiu a akcích
4. Ostatní
5. Změna ve ŠŘ
6. Závěr
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Ad 1)

ŠR schválila výroční zprávu 2016/2017. V souvislosti se zprávou se pan

Červenka dotázal, kde se stravují naši studenti.
Ad 2) Pan ředitel informoval o setkání s řediteli základních škol. Litvínov nemá
dlouholetou koncepci školství, je nutné jednat s vedením města.
Nábor na gymnázium je velice obtížný, je potřeba pořádat akce k propagaci školy,
zvát zájemce na tyto akce.
Ke spolupráci jsou nakloněni ředitelé některých základních škol (Meziboří, SSZŠ,
Ruská, doufáme, že i 3.ZŠ).
Ad 3) Pan ředitel bude jednat se zástupci studentů 3. ročníků ohledně seminářů, ty
by mohly být orientované na požadavky daných vysokých škol, studenti by byli cíleně
připravováni na přijímací řízení.
Studenti nemají zájem o probuzení života ve škole. Pan ředitel by si představoval
větší zájem učitelů o dění ve škole.
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Podkrušnohorském gymnáziu v Mostě, kde si studenti 3. a 4. ročníku vybírají
z velkého množství seminářů a odpadá klasická výuka. S tímto způsobem studia pan
ředitel nesouhlasí, je to populistické, gymnázium je všeobecně vzdělávací škola.
Den otevřených dveří v lednu – otevřená výuka (návštěva veřejnosti).
V rámci spolupráce s Olbernhau je plánován výměnný pobyt v rodinách (Mgr. Marek
Moudrý).
Podporujeme kondiční plavání studentů nižšího gymnázia.
Učitelé českého jazyka připravují spolupráci s knihovnou.
Dotace plynou zejména do přírodních věd – podpora věd (mikroskopy se používají).
Web školy – vrátí se doména www.gtgm.cz.
Ad 4) Ředitel školy informoval o nedostačujících přímých nákladech (finance na
mzdy). Požádal kraj o 500 tisíc Kč. V hospodaření školy nebyla nalezena chyba.
ČŠI dostala anonymní zprávu k přešetření stížnosti ohledně napadení žáka učitelem
(stížnost je k dispozici v sekretariátu školy).
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Ad 5) Školská rada souhlasí se změnou ve Školním řádu v článku „Podmínky
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ve škole“ v bodu a) ... neopouštět školu bez
souhlasu třídního učitele.(studenti si chodí pro svačiny, kouřit).

Závěr

Pan předseda závěrem poděkoval všem členům ŠR za podněty a spolupráci, další
setkání se uskuteční v prosinci 2018.

V Litvínově dne 23. 10. 2018
zapsal:

Mgr. Stanislava Trojáková
_______________________

Ověřovatel zápisu a usnesení:

Mgr. Urik Daniel, Ing. Kalman Hlavnička

_______________________

