Zápis z 4.zasedání školské rady Gymnázia, Brno, Vídeňská 47
4. června 2013
Přítomni: Ing. JUDr. Zdeněk Dufek, Mgr. Dagmar Nešporová,
Mgr. Jindřich Svoboda, Mgr. Petr Sekanina, Petr Galasovský
Omluveni: Ing. Augustin Krejčí, Ing.Jan Holík, Zuzana Plisková, Simon Vejtasa
Hosté: RNDr.Bc. Pavel Faltýsek
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení schůze, schválení programu
Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu z jednání rady
Zpráva o hospodaření školy v roce 2012 – příloha
Rozpočet školy pro rok 2013 – příloha
Informace ŘŠ o výsledcích přijímacího řízení- příloha
Informace ZŘŠ o výsledcích maturitních zkoušek – příloha
Informace ŘŠ o stavu a výhledu rekonstrukčních prací na pozemku a v budově školy
Dotazy a připomínky členů ŠR
Různé

Ad 1)
- Schůzi zahájil a vedl Ing. JUDr. Zdeněk Dufek
- ŠR jednomyslně schválila navržený program jednání
Ad 2)
- zapisovatelkou byla zvolena Mgr. Dagmar Nešporová, ověřovateli zápisu
Mgr.Jindřich Svoboda, Mgr. Petr Sekanina
Ad 3)
- Ředitel školy RNDr.Bc. Pavel Faltýsek předložil ŠR Zprávu o hospodaření školy
v roce 2012.
- ŘŠ seznámil členy
- se souvislostí normativu a počtu přijímaných žáků do jednotlivých tříd
- s přijetím gymnázia grantu ROP
- Mgr. Svoboda informoval ŠR o úspěšném průběhu letošního ročníku soutěže
pěveckých sborů Gymnázia cantant a podpoře JMK při organizaci nastávajícího 20.
ročníku
- ŠR bere jednomyslně na vědomí Zprávu o hospodaření školy v roce 2012.
Ad 4)
- Ředitel školy RNDr.Bc. Pavel Faltýsek seznámil ŠR s průběhem a výsledky
přijímacího řízení do 6-ti letého i 4-letého studia ve šk. roce 2013/14S (shrnuto
v přiložené tabulce).
- ŠR bere na vědomí výsledky přijím. řízení na školní rok 2013/14

Ad 5)
- ŠR bere na vědomí Návrh rozpočtu hospodaření na rok 2013.
Ad 6)
- Vzhledem k pracovní zaneprázdněnosti ZŘ Mgr. Andrleho ředitel školy
RNDr.Bc.Pavel Faltýsek seznámil ŠR s výsledky letošních maturitních zkoušek
- Maturitní vysvědčení předá absolventům hejtman Jihomoravského kraje pan
JUDr.Michal Hašek 7. června 2013 v jednacím sále Zastupitelstva Jihomoravského
kraje.
- Členové ŠR diskutovali o koncepci i univerzálních nárocích státních mat. zkoušek
- ŠR bere na vědomí Zprávu o výsledcích maturitních zkoušek .
Ad 7)
- Ředitel školy RNDr.Bc. Pavel Faltýsek sdělil informace o stavu a výhledu
rekonstrukčních prací na pozemku a v budově školy
- Kladně hodnotil vys. úroveň spolupráce s dodavatelem
- Členové ŠR byli informováni o zahájení rekonstrukce elektřiny ve škole (v posledním
týdnu šk. roku 2012/13), jejíž první etapa bude dokončena do konce prázdnin.
- ŠR bere na vědomí informace o stavu a výhledu rekonstrukčních prací na pozemku a
v budově školy
Ad 8)
Předseda školské rady poděkoval zaměstnancům školy za práci ve šk. roce 2012/13
a popřál pěkné prázdniny.
Příští zasedání se bude konat v podzimním termínu.

V Brně dne 16. června 2013

Zapsala: Mgr. Dagmar Nešporová

Ověřil: Mgr. Jindřich Svoboda

Ing. JUDr. Zdeněk Dufek
předseda školské rady

Mgr. Petr Sekanina

Příloha: Prezenční listina
Výsledky přijímacího řízení na šk.rok 2013/14
Zpráva o hospodaření školy v roce 2012.
Návrh rozpočtu hospodaření na rok 2013

