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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: 9. 10. 2019, 17.00 h
Místo jednání: Café Cassis, Litvínov
Přítomni:
Mgr. Daniel Urik (zvolen za ped. pracovníky školy)
Mgr. Stanislava Trojáková (zvolena za ped. pracovníky školy)
Mgr. Jan Novák, ředitel školy
Ing. Radmila Krastenicsová (jmenována zřizovatelem)
Ing. Kalman Hlavnička (zvolen za rodiče žáků)
Jana Nigrinová (zvolena za rodiče žáků)

Nepřítomen - omluveni:
p. Petr Červenka

zasedání školské rady svolal její předseda Mgr. Daniel Urik.

Program

1. Výroční zpráva 2018/2019
2. Zásadní projekty
3. Spolupráce s HC Verva
4. Prezentace GTGM
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5. Personální zajištění školního r. 2019/2020
6. Diskuze

Ad 1) Pan předseda požadoval vysvětlit některé položky z hospodaření ve Výroční
zprávě, zejména příspěvky KPG (9 tis. Kč – vysvětlí pí. ekonomka)
Výroční zpráva byla schválena všemi přítomnými členy.
Pan ředitel vysvětlil změny ve ŠŘ.
Ad 2) Autíčko na vodíkový pohon přineslo posun ve spolupráci s Unipetrolem. Ten by
mohl pomoci při realizaci odpočinkové zóny v přízemí budovy gymnázia.
Arboretum – zřizovatel nebyl spokojen s předloženou žádostí, chyběl uvést počet
týdnů na realizaci projektu (byl však zadán začátek i konec projektu). Na kraj byla
zaslána žádost o prodloužení čerpání využití prostředků. Do Vánoc se uskuteční
nové výběrové řízení.
Pan ředitel nemá žádné informace ohledně rekonstrukce (voda, plyn, elektro).
Před podzimními prázdninami budou vymalovány 3 třídy a bude dokoupen nový
nábytek.
Ad 3) Projekt autíčko – prezentace na školách v regionu.
Ad 4) Prezentace školy probíhá prostřednictvím nového webu a facebooku.
Jsou slyšet ohlasy na náročnost studia, nelze slevit z požadavků na studenty.
Na nižší gymnázium je přijímáno zanedbatelné procento žáků z litvínovských
základních škol (cca 8%). Do 1. ročníku bylo přijato 30 žáků.
Pohled na dnešního žáka - žák nemá zodpovědnost za své vzdělání.
Ad 5) Škola potřebuje zabezpečit výuku německého jazyka od 2. pol. školního roku,
dosud se nepřihlásil žádný zájemce.
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Ad 6) Ing. Hlavnička se vyjádřil k maturitní profilové písemné práci z matematiky,
hovořil o větší obtížnosti a nedostatku času. Požaduje zveřejnit zadání práce. Zadání
maturitních prací bude zveřejněno na webu školy (i za uplynulá léta).
Od 1. ročníku jsou na matematiku dělené třídy.
Maturitní zkouška z matematiky bude mít ústní formu.
V diskuzi byla řešena organizace maturitních plesů.

Závěr

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

V Litvínově dne 10. 10. 2019
zapsal:

Mgr. Stanislava Trojáková
_______________________

Ověřovatel zápisu a usnesení:

Mgr. Urik Daniel, Ing. Kalman Hlavnička

_______________________

