Zápis z jednání Školské rady Gymnázia, Ústí nad Labem,
Jateční 22, příspěvková organizace
Termín konání: 11. 6. 2018, Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22
Přítomní členové:
ředitel školy:
Nepřítomni:
Omluveni:

Ing. Milan Businský, Mgr. Jitka Černá, Mgr. Regina Gerberová,
Ing. Radek Vonka, Mgr. Ph.D. Ondřej Moc
Ing. Alfréd Dytrt
-----Mgr. Jana Drozdová

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Schválení jednacího řádu Školské rady
Volba předsedy Školské rady
Projednání rozpočtu školy
Informace o hospodaření školy
Informace ředitele – přijímací řízení, maturitní zkoušky, aktivity aj.
Různé, diskuse

ad 1)
▪ Jednací řád Školské rady – bez výhrad
Školská rada projednala a schválila jednací řád Školské rady.
ad 2)
▪ Volba předsedy Školské rady – navržena Mgr. Jitka Černá
Školská rada schválila návrh na předsedu ŠR.
ad 3)
▪ Projednání rozpočtu školy (viz zaslané materiály).
Školská rada byla seznámena s rozpočtem školy a dalšími možnostmi financování.
ad 4)
▪ Informace o hospodaření školy – úspěchy v „Dobré škole Ústeckého kraje“ přináší další
finanční prostředky. Nedostatek financí na platy učitelů. Chybí učitelé M, Fy, Ch a
účetní.
Školská rada byla seznámena s hospodařením školy.
ad 5)
▪ Informace ředitele školy – aktuální počet žáků 684, kapacita 720. Maturitní zkoušky
dopadly dobře, na podzim budeme spádovou školou.
▪ Přijímací řízení (viz obdržené materiály) – z 206 přihlášených uchazečů jsme přijali 120,
tj. 4 třídy do 4. letého oboru, ze 168 přihlášených uchazečů jsme přijali 31, tj. 1 třída do
8. letého oboru.
▪ Aktivity – naši žáci se účastní mnoha soutěží s výbornými výsledky, např. „Nejlepší
student“ ze 160 soutěžících vybírají 3 a z toho jsou 2 naši žáci. Dále Eurorebus, SOČ,
sportovní soutěže, vědomostní soutěže, aj.
Školská rada byla seznámena s chodem školy.

ad 6)
▪ Odsouhlaseno, že návrh termínu na další zasedání ŠR bude zaslán cca s měsíčním
předstihem elektronicky.
▪ Všem členům budou poskytnuty kontakty na ostatní členy ŠR.
▪ Dotaz pana Ing. Businského – jaký je průměrný plat učitelů – za 1. čtvrtletí 2018 činí
30.515,-- Kč.
V Ústí nad Labem dne 11. 6. 2018
Zapsala: L. Kotliková

……………………………….
Mgr. Jitka Černá
předsedkyně ŠR

