
Zápis z jednání Školské rady Gymnázia pod Svatou Horou Příbram dne 14. 10. 2010

Účast: Mgr. Bohdana Soukupová - zvolený zástupce rodičů a zletilých žáků 
            Mgr. Jarmila Potůčková ……….. jmenovaný zástupce KÚ Středočeského kraje

Jiřina Kaiserová …………..          jmenovaný zástupce KÚ Středočeského kraje
RNDr. Marek Kundrát…      ….. zvolený zástupce rodičů a zletilých žáků
Mgr. Eva Šálková ……      …     .zvolený zástupce učitelů
RNDr. Jaromír Karel …       .    ..zvolený zástupce učitelů
Mgr. Pavel Sedláček                   ředitel školy

Program: 
1. Projednání  a schválení výroční zprávy o činnosti školy za rok 2009/10
2. Informace k pokračování výuky podle ŠVP
3. Informace k výuce vybraných předmětů v cizím jazyce
4. Stanovisko školské rady k požadovanému stěhování gymnázia ze strany základní 

školy
5. Různé
6. Příští schůze rady

Usnesení:  
1. Školská rada projednala a jednomyslně schvaluje výroční zprávu o činnosti školy za

rok 2009/10
2. Školská rada konstatuje, že je spokojena s výsledky školy jak v oblasti pedagogické,

tak v oblasti ekonomické. Školská rada podporuje množství aktivit školy v průběhu
školního roku.

3. Školská rada vzala na vědomí zprávu o pokračování výuky podle ŠVP.
4. Školská rada s potěšením konstatuje, že se podařilo zahájit výuku vybraných předmětů

v angličtině.
5. Školská rada odmítá snahy základní školy o přesun gymnázia do jiné budovy. Školská

rada pověřuje svoji předsedkyni svoláním jednání Školské rady Gymnázia pod Svatou
Horou a Školské rady Základní  školy pod Svatou Horou. Školská rada sdílí  názor
zřizovatele KÚ Středočeského kraje o zachování školy v původní budově .

6. Školská  rada  konstatuje,  že  ZŠ pod Svatou Horou pravděpodobně nenaplňuje  §32
Zákona  561/2004,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  o  zákazu  činnosti  a  propagace
politických stran a hnutí, zákaz reklamy.

7. Školská  rada  chválí  elektronizaci  dokumentace  školy  a  především  zdokonalení
informačního systému pro rodiče a žáky. 

8. Termín příští schůze byl předběžně stanoven na listopadu.

V Příbrami dne 14. 10. 2010


