
Zápis ze schůze  

Rady školy Gymnázia a SOŠ, Nový Jičín, Palackého 50, p.o. 

Datum konání:   26. března 2009 

Místo konání:   sborovna Gymnázia a SOŠ 

Přítomni:    MUDr.Petr Vaner, Mgr.Dagmar Pernická, 

MUDr.Dušan Laskafeld, Mgr.Ivan Týle, Mgr.Tomáš Vindiš,  

Mgr.Patrik Kočí 

 

H L A V N Í   B O D Y   J E D N Á N Í 

1. Zahájení MUDr. Vanerem. 

2. RNDr. Hanzelková přednesla zprávu o hospodaření školy v roce 2008, 

vystihla hlavní ukazatele a výsledky předepsaných tabulek. Důraz byl kladen na 

tyto informace:  

a) byly splněny závazné ukazatele, došlo k vyčerpání všech prostředků 

b) přeplatek za plyn byl uznán a převeden do nového roku, což umožnilo nákup 

hmotného majetku 

c) snaha o úspory kontrolou teploty v budově a několikadenní regulací 

d) investice do sanity, oprava dívčích záchodů  

e) sanace opěrné zdi školy (bez nákladů školy) 

f) provoz KVC byl pro letošní rok ztrátový 

 

3. Diskuse. 

4. RNDr. Hanzelková informovala, že prostředky na platy pedagogických a 

nepedagogických zaměstnanců byly zcela vyčerpány. Tento rok se počítá 

s navýšením formou mimořádných čtvrtletních odměn pedagogickým 

zaměstnancům, jejichž zdrojem jsou prostředky na rozvojový program 

související se státní maturitou a naplňováním cílů RVP formou ŠVP. U některých 

nepedagogických zaměstnanců dojde ke změně či navýšení tarifu. 

5. Diskuse.  



6. RNDr. Hanzelková přednesla plány na investice v roce 2009: 

a) osvětlení (žádost o dotaci) 

b) zateplení (dle auditu) 

c) pokračování v opravách termoregulačních systémů 

d) zabezpečení areálů školy (hřiště) 

7. Diskuse. 

8. RNDr. Hanzelková informovala o jednání školy s Policií ČR a MP o stížnosti 

související s areálem školy. Jedná se o rušení nočního klidu návštěvníky 

otevřených ploch kolem školy (hřiště, zákoutí budovy, aj.). Škola má snahu o 

ochranu spodních sportovních ploch a instalaci zkušební kamery dle příslibu 

MP. Poukazuje ale, že pomoc s investicí je nutná. 

9. Diskuse. Mgr. Týle poukazuje na to, že jednání jsou možná, pokud škola 

přesně stanoví a sepíše své požadavky a představu řešení. Mgr. Vindiš poukázal 

na možnost využití veřejně prospěšných prací (forma správce). 

10. RNDr. Hanzelková navrhla na ocenění pedagogického pracovníka Andreu 

Dostálovou. Žádost odůvodnila její pečlivou prací s žáky ve školním sboru, 

organizací koncertů, prezentací školy na veřejnosti, její starostí o finanční dary 

pro sbor, mezinárodní setkání, aj. 

U S N E S E N Í  

Školská rada projednala „Zprávu o činnosti organizace v roce 2008“. 

Školská rada schválila návrh na ocenění pedagogického pracovníka pro  

Mgr. Andreu Dostálovou.  

S C H V Á L E N Í    U S N E S E N Í  

Schválení usnesení Rady školy všemi přítomnými členy. 

 

Zapsal: Mgr.Patrik Kočí 

Ověřil: MUDr.Petr Vaner 


