
Zápis z výboru SRŽA, který se konal dne 13. 4. 2010

Přítomni: Hlaváček M., Kindermann T. - prima, Dufková M., Ing. Martinek J. - sekunda, 
      Mgr. Macková L.- tercie, MUDr. Mičko M.- kvarta, Fabiánková K. - kvinta,      
      MUDr.Šumberová  L. - 1.B, RNDr. Nymburský P. - 1.C, Ing. Prudký J. - sexta,
      PaedDr. Peša Z. - 2.B, MUDr. Konopáčová H. - 2.C, Bajarová M. - septima,

                  Ing. Schlorová E. - 3.B,  Husovská M., Grün G.- 3. C, Macků P. - 4.C,          
      RNDr. Drahomír Skořepa

1. Informace PaedDr.  Peši  o konkurzním řízení na místo ředitele školy.  Konkurz vyhlašuje 
zřizovatel  –  Rada JMK, v současné  době  zajišťují  členy konkurzní  komise  i  když  není 
konkurz  ještě  vyhlášen.  MŠMT vydalo  směrnici  o  členech  konkurzní  komise  (zástupci 
zřizovatele, města dle sídla školy, inspekce, odborné veřejnosti, pedagogů,rady školy). 
Radou školy byl  zvolen do konkurzní komise PaedDr. Zdeněk Peša.

2. Informace  ředitele  školy  RNDr.  Drahomíra  Skořepy o  právě  probíhající  volbě  zástupce 
pedagogů do konkurzní komise.
Výbor bere tuto informaci na vědomí.

3. Poděkování PaedDr. Z. Peši členům SRŽA za pomoc a účast na plese Gymnázia Boskovice 
(výnos  40.000,--Kč)

4. Informace  o klasifikaci  žáků přes  internet.  Rodiče  obdrží,  nebo již  obdrželi  od  třídních 
učitelů přístupové heslo pouze pro své dítě.  Učitelé budou známky zadávat průběžně do 
systému, zůstane na zvážení školy zda ponechat i žákovské knížky. Do konce školního roku 
bude tato klasifikace pouze zkušební a od školního roku 2010/2011 vše na ostro.

5. Informace ředitele školy RNDr. Drahomíra Skořepy o studijních výsledcích žáků, zvláště ve 
čtvrtých ročnících (4.C a oktáva) – některým studentům hrozí neklasifikování a tudíž
 i maturita v náhradním termínu. Naopak dva studenti ze čtvrtého ročníku jsou již přijati na 
filmové školy (kamera a režie).

6. Informace  ředitele  školy  RNDr.  Drahomíra  Skořepy  o  studentce  z  Ruska,  která  je  na 
gymnáziu na měsíční stáži ( účast v hodinách ruského jazyka ). Za strany školy by uvítali 
možnost i v hodinách francouzského a španělského  jazyka.

7. Informace PaedDr.  Zdeňka Peši  o  reprezentaci  Gymnázia  Boskovice – akce pro žáky – 
Salon 2010, účast žáků druhého ročníku v televizní soutěži „Za školou“. Žáci gymnázia 
natáčí  film,  kterého se  zúčastnili  i  kantoři.  Film bude součástí  materiálů  ke 110. výročí 
založení Gymnázia Boskovice.

8. Informace   ředitele  školy  RNDr.  Drahomíra  Skořepy  o  oslavách  110.  výročí  založení 
(podrobný program je zveřejněn na stránkách školy www.gymbos.cz) .

Usnesení:
Výbor přijal informaci o zvolení PaedDr. Zdeňka Peši za Radu školy gymnázia Boskovice do 
konkurzní komise , tuto volbu vítá.
Výbor bere informaci o klasifikaci v elektronické podobě na vědomí a jednohlasně ji schvaluje.

Zapsala: Vitoulová

http://www.gymbos.cz/

