Školská rada při Gymnáziu a obchodní akademii Mariánské Lázně, p. o.

Zápis ze schůze školské rady konané 9. února 2018 v 13:30 hodin
Přítomni: Mgr. Dušan Drexler, Mgr. Luboš Vosecký, Ing. Tomáš Rákos, Ing. Irena Kohoutová,
Ing. Petr Třešňák, Ing. arch. Vojtěch Franta
Hosté: Mgr. Miloslav Pelc
Program:
1. Volba předsedy
2. Jednací řád
3. Seznámení náplní činnosti školské rady
4. Seznámení s činností školy, ŠVP apod.
5. Optimalizace středního školství v KV kraji
6. Různé
Program:
1. Ředitel školy Mgr. Pelc svolal ustavující schůzi ŠR, kterou zahájil a zorganizoval volbu předsedy ŠR.
Předsedou byl zvolen Mgr. Drexler, a to 5 hlasy PRO, 1 se zdržel hlasování.
2. ŠR schválila jednací řád, který je přílohou tohoto zápisu.
3. Ing. arch. Franta spolu s ředitelem školy seznámil členy ŠR s povinnostmi ŠR, které vyplývají ze
školského zákona §167 zák. 561/2004.
4. Ředitel školy, Mgr. Pelc, seznámil členy ŠR s obrovou strukturou školy. Členové ŠR byli seznámeni
se základními dokumenty školy (školní řád, pravidla hodnocení žáků a ŠVP) a s možnostmi, kde tyto
dokumenty najdou na webu školy.
Členové školské rady byli seznámeni s výsledky maturitních zkoušek za posledních pět let (úspěšnost
žáků cca. 95% vč. žáků OA).
5. Velká část zasedání ŠR byla věnovaná plánované optimalizaci středního školství v KV kraji. Členové
školské rady se shodli na nutnosti vyvolat jednání s odborem školství KV kraje a zajistit si informace
ohledně plánovaných změn. Tímto úkolem byl pověřen Ing. arch. Franta.
Členové ŠR byli seznámeni s argumenty pro zachování školy ve stávající oborové struktuře.
 narůstající počet žáků na ZŠ v mikroregionu
 odlehlost mikroregionu Mariánskolázeňsko od ostatních center v kraji
 kapacita ZŠ v ML počítá s existencí osmiletého gymnázia v ML
 škola s dlouholetou tradicí, která za poslední období prošla 2x optimalizací aj.
Shoda všech členů ŠR na nutnosti zachovat GOAML ve stávající podobě.
6. Ing. Kohoutová vznesla dotaz ohledně lepší propagace školy, jejích oborů, přínosů pro město a
mikroregion apod.
Příloha:
Jednací řád ŠR
Zapsal:
Mgr. Dušan Drexler
10. 2. 2018

