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

 

Pořadové číslo jednání: 26 

 

Datum jednání 25.6. 2015 

Přítomni:  Jiří Dalík 

                  Jarmila Kasalová 

                  Jiří Maryška 

                  Eva Karafiátová  

Omluveni: Stanislava Hralová 

                  Daniela Havlíčková 

 

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 

-přivítání všech přítomných (Havelková, Pustina) 

- stav finančních prostředků v NF (zůstatek na Profi účtu          24 416 Kč 

                                                             zůstatek na spořícím účtu  300 055 Kč) 

- příspěvky z NF - odměny studentům 

                             - příspěvky na složení FCE zkoušek (Pustina) 

                             - platba za pracovní sešity pro nejmladší studenty (Havelková)    

- schválení příspěvků na odměny pro úspěšné studenty  

 

3. Přehled významných akcí pořádaných školou v uplynulém období 

-sportovní kurzy, maturitní zkoušky, setkání s rodiči budoucích studentů,  

  seznamovací kurz, projektové vyučování atd. 

- projekt „Dotkněme se budoucnosti“ 

- účast na společných přijímacích zkouškách 

- výsledky přijímacího řízení (přijato 25 uchazečů do čtyřletého studia 

                                                                 28 uchazečů do osmiletého studia)   (Pustina) 



 

4. Vize vedení školy pro další školní rok 

- udržení kvality vzdělávání 

- udržení naplněnosti školy 

- účast na jednotných přijímacích zkouškách zadávaných Krajem Vysočina 

- zviditelňování školy 

- zapojování žáků do soutěží 

- prostor pro využívání nových technologií (tablety ve výuce v 1.O-3.O) 

- upevnění pracovního kolektivu 

- získávání prostředků z grantových programů a jiných vedlejších zdrojů (Havelková) 

 

5. Diskuze 

- způsob volby maturitních předmětů – ze strany studentů nešťastný, nízký zájem o  

   druhý jazyk 

- změny ve sboru (odchod p. Filipa a Čecha do důchodu), příchod nového chemikáře 

- slučování škol – až do příštích krajských voleb pozastaveno 

- chování žáků 

- zástupci rodičů z 1.O a 1.A se vyjádřili k chodu školy – celková spokojenost 

- obtížnost získávání prostředků z grantů 

 

6. Prohlídka školy 

 

 

 

 

 

 

 

V Humpolci             25. 6. 2015 

 

Zapsal: Mgr. Jiří Dalík 

            (místopředseda ŠR) 

 

 


