Zápis z jednání Školské rady při Gymnáziu Teplice

Datum: 23. 11. 2020
Místo: online schůze přes platformu MS Teams
Začátek jednání: 17:00 hod
Přítomni: Bc. Hynek Hanza, Ing. Bohumil Fišer, PhDr., Mgr. Kamila Panešová, Mgr. Martin Rak,
Mgr. Stanislav Vašků
Omluveni: Ing. Zdeněk Matouš, Ph.D, MBA
Školská rada byla usnášení schopná.
Další účastníci jednání: RNDr. Z. Bergman, ředitel Gymnázia Teplice
Jednání řídila předsedkyně Kamila Panešová.

Program jednání:
1) Představení Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2019/20. (RNDr. Bergman)
Ředitel podrobně okomentoval výroční zprávu, kterou již před několika týdny obdrželi
členové rady v elektronické formě. Odpověděl na dotazy a připomínky.
Školská rada schválila výroční zprávu poměrem hlasů 5-0-0.
2) Informace o finančním plánu (rozpočtu) na rok 2021. (RNDr. Bergman)
Ředitel vysvětlil strukturu finančního plánu a objasnil jeho hlavní položky.
Školská rada po projednání vzala informaci o finančním plánu na vědomí.
3) Seznámení se střednědobým výhledem rozpočtu na období 2022-23. (RNDr. Bergman)
4) Informace o změnách a modifikacích. (RNDr. Bergman)
a) Změny ve školním řádu vzhledem k zavedení čipových karet pro vstup do areálu a
úpravy podmínek používání mobilních telefonů.
b) Vytvoření nového preventivního programu (autor L. Tanzmann)
c) Modifikace školního vzdělávacího plánu v reakci na změnu maturitních zkoušek,
redukci učiva a vzhledem k výuce na dálku.

5) Informace o činnosti školy v nouzovém stavu. (RNDr. Bergman)
Ředitel podrobně informoval radu o tom, jak škola zvládla přechod k výuce na dálku po
dobu prvního i druhého uzavření škol (na jaře 2020 a na podzim 2020). Velmi rychle se
podařilo zavést online výuku přes platformu MS Teams, škola ověřila dostupnost
technického vybavení mezi žáky i vyučujícími, poskytovala pravidelnou podporu
pedagogům při práci s novými technologiemi, provedla několik dotazníkových šetření mezi
rodiči i žáky.
Členové školské rady ocenili výbornou práci ředitele školy, učitelů i nepedagogických
pracovníků při zajištění výuky během nouzového stavu.
6) Plány do budoucna. (RNDr. Bergman)
a) organizace studia (individualizace, 2 primy, otevřená škola)
b) materiální záležitosti (opravy, modernizace)
7) Volby do školské rady
Mandát stávající ŠR byl prodloužen po dobu trvání nouzového stavu, poté budou vypsány
nové volby. Za Ústecký kraj byli do ŠR i na příští období jmenováni pan Hynek Hanza a pan
Zdeněk Matouš.

Předsedající: Kamila Panešová
Zapsala: Kamila Panešová

