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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 5. zasedání školské rady
Datum: 18. 12. 2018, 16.30 h
Místo jednání: restaurace U Petra, Litvínov
Přítomni:
Mgr. Daniel Urik (zvolen za ped. pracovníky školy)
Mgr. Stanislava Trojáková (zvolena za ped. pracovníky školy)
Ing. Radmila Krastenicsová (jmenována zřizovatelem)
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
/
5. zasedání školské rady svolal její předseda Mgr. Daniel Urik.

Program

1. Rozpočet školy (mzdy zaměstnanců)
2. Informace pana ředitele (KPG, plesy)
3. Nábor
4. Rekonstrukce školy
5. Závěr
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Ad 1) Ředitel školy se vyjádřil k otázce chybějících financí na výplaty zaměstnanců.
Pro tyto účely chybělo 700 tisíc Kč (5, 8%). Pan ředitel podal na odbor školství
žádost o navýšení rozpočtu (byly podhodnoceny tarify). Žádosti bylo vyhověno a
došlo k takovému navýšení, že mohou být zaměstnanci školy odměněni.
Ad 2) KPG – změna v hospodaření s finančními prostředky, účetnictví vede firma.
Škola získala na r. 2019 100 tisíc Kč od města (došlo k navýšení o 15 tisíc Kč). Pan
ředitel odpověděl na dotaz pana předsedy ohledně financování maturitních plesů.
Plesy jsou samovýdělečné, KPG nepřispívá a nenechává si nic ze zisku.
Ad 3) Na jednání ŠR se rozvinula debata o potřebnosti středních škol, existuje
mnoho soukromých škol se stejným zaměřením, odbor školství se chce na tento fakt
zaměřit. Základním školám se nelíbí odliv dobrých žáků na víceleté gymnázium,
nábor do obou cyklů je pro školu velmi obtížný. Na Den otevřených dveří bude pro
zájemce o studium připravena „zážitková cesta“.
Ad 4) Ředitel školy informoval o rekonstrukci budovy (elektro, voda, topení), dosud
není zřejmé, zda se bude něco dít, projekt existuje. Na rekonstrukci bylo uvolněno
12,8 mil. Kč. Paní Ing. Krasteničová zjistí, v jaké fázi se příprava na rekonstrukci
nachází.

Závěr

V závěru jednání pozval pan ředitel všechny přítomné na maturitní plesy, které se
budou konat 1. 2. a 1. 3. 2019.
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Pan předseda poděkoval všem členům ŠR za podněty a spolupráci, další setkání se
uskuteční v březnu 2019.

V Litvínově dne 18. 12. 2018
zapsal:

Mgr. Stanislava Trojáková
_______________________

Ověřovatel zápisu a usnesení:

Mgr. Urik Daniel, Ing. Kalman Hlavnička

_______________________

