Zápis z jednání Školské rady Gymnázia dr. A. Hrdličky v Humpolci

Pořadové číslo jednání: 30

Datum jednání 27.6. 2017
Přítomni: Jiří Dalík
Jarmila Kasalová
Jiří Maryška
Eva Karafiátová
Omluveni: Daniela Havlíčková
Nepřítomni: Stanislava Hralová

Program jednání: Společné jednání Rady školy a Poradního sboru Nadačního fondu
Gymnázia dr. A. Hrdličky v Humpolci s vedením školy
1. Zahájení
Přivítání všech přítomných (Havelková, Pustina)
2. Seznámení se stavem finančních prostředků
Stav na 2 účtech: cca 339 000 Kč
Žádost o 8 000Kč z NF na odměny pro nejlepší žáky na konci školního roku
(odsouhlaseno)
3. Rada školy schválila ŠVP s platností od 1.9. 2017
4. Další projednávané body
Přijímací řízení pro příští šk. rok:
8letý cyklus – přijato 28 uchazečů (spokojenost)
4letý cyklus – přijato zatím pouze 18 uchazečů = nespokojenost
příčiny malého počtu: slabší populační ročník
povinná maturita z matematiky pouze pro G
jsme na okraji zájmu zřizovatele
omezená spádová oblast

Přehled akcí uskutečněných v průběhu školního roku – přednášky, výstavy atd.
Kroky vedoucí k podpoře zájmu o naší školu: podpora studentů při získávání
jazykových certifikátů
zřizujeme centrum LCDL (počítačová
certifikace)
přítomnost francouzského lektora

Projekty: „Bílé tabule“ – odeslána poslední monitorovací zpráva
„Šablony“ - žádáme o částku 850 000 Kč, většina však jako prostředky na
školení DVPP
„Spoluprací k profesionalitě“ – 4letý projekt s důrazem na formativní
hodnocení, sebehodnocení, zpětnou
vazbu atd.
Výsledky vzdělávání za šk. r. 2016/2017
Výsledky maturitních zkoušek

Oslavy 80. výročí založení školy – účastníci setkání seznámeni s hrubým programem
a harmonogramem oslav ve dnech 15. a 16. září
2017

5. Diskuze
- Celková atmosféra ve školství a společnosti, finanční ohodnocení učitele
a kariérní řád
- Nutnost větší propagace vlastních aktivit, využití regionálních médií atd.
- Náročnost práce s příslušníky tzv. „internetové generace“
- Globe Games v roce 2018 – žádost o finanční příspěvek Města Humpolec a
součinnost s městskými orgány

Schváleno v Humpolci dne 27. června 2017
PhDr. Stanislava Hralová,Ph.D v.r.

Jiří Dalík v.r.

(předsedkyně školské rady)

(zápis provedl)

