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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 6. zasedání školské rady
Datum: 11. 6. 2019, 16.00 h
Místo jednání: restaurace U Zvonku, Litvínov
Přítomni:
Mgr. Daniel Urik (zvolen za ped. pracovníky školy)
Mgr. Stanislava Trojáková (zvolena za ped. pracovníky školy)
p. Petr Červenka (jmenován zřizovatelem)
Mgr. Jan Novák, ředitel školy

Nepřítomen - omluveni:
Ing. Radmila Krastenicsová (jmenována zřizovatelem)
Ing. Kalman Hlavnička (zvolen za rodiče žáků)
Jana Nigrinová (zvolena za rodiče žáků)

zasedání školské rady svolal její předseda Mgr. Daniel Urik.

Program

1. Rekonstrukce školy
2. Činnost KPG
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3. UniCRE, arboretum
4. Informace pana ředitele
5. Závěr

Ad 1) Ing. Krastenicsová měla zjistit, v jaké fázi se nachází plánovaná rekonstrukce
školy. Pan předseda opětovně vznese dotaz e-mailem. V první řadě by bylo
zapotřebí zrekonstruovat topení, na které jsou vysoké náklady.
Na základě anonymní stížnosti navštívila školu hygienička, která neshledala závažné
problémy, sanita je v pořádku, je třeba pouze uvést do pořádku drobné nedostatky,
např. vypracovat plán úklidu atd.
Ad 2) Pan ředitel podal informaci ohledně účetnictví v rámci KPG. Paní Ešlerová
shromažďuje doklady a předává je ke zpracování účetní firmě, která pracuje pro
KPG. KPG souhlasí se všemi požadavky školy. Činnost KPG není nijak výrazná.
Ad 3) Spolupráce s Unipetrolem – UniCRE
Arboretum – do konce června poslat na kraj podklady pro výběrové řízení.
Do školy dorazilo 6 nových mikroskopů a interaktivní tabule (z projektu 2016).
Ad 4) Pan předseda se dotázal pana ředitele na kurzy v jednotlivých ročnících.
Některé kurzy jsou dobře zaběhnuté a lze v nich pokračovat, jiné se musí
přehodnotit, změnit náplň...
Pan předseda se informoval na obtížnost maturitní písemné práci z matematiky
v profilové části, jelikož u některých studentů se předpokládal lepší výsledek, resp.
rodiče předpokládali lepší výsledky a přišly stížnosti na obtížnost či nedostatek času.
Pan ředitel si ověřoval čas v souvislosti s obtížností u předsedy maturitní komise
(matematik). Výsledek – vše v pořádku.
Do prvního ročníku čtyřletého cyklu bylo přijato 29 žáků. Do primy 25 žáků, s tím, že
byli přijati žáci tzv. pod čarou, jelikož větší počet úspěšnějších žáků se rozhodlo pro
jiná gymnázia.
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Závěr

Pan předseda poděkoval všem členům ŠR za podněty a spolupráci, další setkání se
uskuteční v říjnu 2019.

V Litvínově dne 11. 6. 2019
zapsal:

Mgr. Stanislava Trojáková
_______________________

Ověřovatel zápisu a usnesení:

Mgr. Urik Daniel, Petr Červenka

_______________________

