Zápis ze zasedání školské rady GJS 26.9.2013
Zasedání se zúčastnilo všech 6 členů rady - Dr. Martin Kryl, Ing. arch. Pavlína Pospíšilová,
Mgr. Ivana Zábranská, Mgr. Josef Kvasničák, Mgr. Šárka Miková a Dr. Aleš Lízr.
Jako host se zúčastnil ředitel školy Mgr. Musil.
Zasedání se konalo od 19 hodin v budově školy.
Program zasedání rady byl schválen
1) Vyjádření rady k Výroční zprávě o činnosti školy za školní rok 2012/2013
2) Další kroky k vypracování Strategického dokumentu
3) Návrhy aktivit rady od září 2013 do ledna 2014
4) Termíny pro předložení dokumentů, u kterých se vyžaduje schválení nebo
projednání radou v roce 2013/2014
5) Termín a návrh programu příštího zasedání školské rady
1) Vyjádření rady k výroční zprávě za školní rok 2012/2013
Školská rada výroční zprávu hlasy všech členů rady schválila.
Školská rada se shodla, že ačkoli výroční zpráva splňuje požadavky dané školským zákonem,
ve znění pozdějších předpisů, tak v této formě zpráva neslouží plně k zhodnocení toho, jak
škola naplňuje cíle vytyčené pro školní rok. Tyto nedostatky by měly být odstraněny v příští
výroční zprávě, například:
- některé pasáže jsou výčtem aktivit bez ohledu na to, jaké byly cíle pro danou oblast.
V příští zprávě je třeba uvést cíle a to, jak byly naplněny.
- v sekci "Ověřování výsledků vzdělávání" je v budoucnosti třeba uvést např. konkrétní
výsledky a srovnání s ostatními testovanými školami nebo průměrem
- sekci multikulturní výchova je třeba rozvést o opravdové aktivity směřující k pochopení
jiných kultur mimo státy Západní Evropy
- školská rada žádá o detailnější informace o cílech a požadavcích školy na další vzdělávání
učitelů a výsledky, jakých bylo ve školním roce dosaženo
2) Další kroky k vypracování Strategického dokumentu
Současný stav - předložený strategický dokument byl úvodním návrhem, který bude dále
rozpracován s cílovým termínem dokončení březen 2014. Zatímco poslání školy (misi)
určuje zřizovatel, zastoupený Správní radou o.p.s., autorem vize pro školu, strategií jak vize
dosáhnout a jednotlivých kroků, je ředitel školy.
Připomínky ke strategickému dokumentu, které byly zaslány členy rady nebo sděleny ústně
na zasedání rady, budou v dokumentu zohledněny.
Další postup - Mgr. Musil chce získat detailnější informace od žáků, učitelů a rodičů o jejich
pohledu na školu, vizi a cíle. K tomu bude složit několik aktivit:
- provedení průzkumu "GJS očima studentů, rodičů, učitelů". Tento průzkum by měl
proběhnout v listopadu 2013
- individuálními pohovory pana ředitele s učiteli a žáky
- diskuse ředitele s rodiči v rámci plánovaného semináře (viz dále)
Mgr. Musil zvažuje ustanovení pracovní skupiny pro přípravu strategického dokumentu, ve
které by byli zástupci rodičů a učitelů a externí odborníci.
3) Návrhy aktivit školní rady od září 2013 do ledna 2014
- školská rada zorganizuje seminář a setkání rodičů s ředitelem školy na téma "Financování
základních a středních škol v ČR". Po prezentaci ředitele školy proběhne diskuse s rodiči

a neformální setkání s ředitelem. Termín semináře je 28.11.2012 od 18 hodin. Místo bude
potvrzeno dle zájmu.
- členové rady Lízr, Miková vypracují ve spolupráci s ředitelem školy návrh koncepce
spolupráce rodičů se školou
lenové rady se budou podílet na dopracování strategického dokumentu dle požadavku Mgr.
Musila
4) Termíny pro předložení dokumentů, u kterých se vyžaduje schválení nebo
projednání radou v roce 2013/2014
povinnosti školní rady dle jednacího řádu rady

termín projednávání

vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k
jejich následnému uskutečňování

předložení změny ŠVP není
v plánu

schvaluje výroční zprávu o činnosti školy

září 2014

schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách
stipendijní řád, a navrhuje jejich změny

změna se neplánuje

schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v
základních a středních školách

změna se neplánuje

podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy

strategický dokument bude
během školního roku
průběžně s radou
konzultován

projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a
navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření

první čtvrtletí 2014 pro
rozpočet na další období

projednává inspekční zprávy České školní inspekce

dle potřeby

podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, dle potřeby
orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším
orgánům státní správy
podává návrh na odvolání ředitele

-

podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy

-

5) termín a návrh programu příštího zasedání školské rady
Další zasedání proběhne 6.2.2014 od 17 hodin. Předběžný program rady
- výsledky průzkumu "GJS očima studentů, rodičů, učitelů" (Musil)
- stav a plán na dopracování Strategického dokumentu (Musil)
- návrhy spolupráce s rodiči (Lízr, Miková)
- priority rozpočtu na příští školní rok (Musil)
Zapsal A. Lízr

