
Zápis z plenárního zasedání SRŽA, které se konalo dne 14. 9. 2010

1. PaedDr. Zdeněk Peša informoval  o zvolení nového ředitele gymnázia Ing. Jaromíra Fialy, 
zároveň vyslovil poděkování za  práci dosavadnímu řediteli RNDr. Drahomíru Skořepovi.

2. Informace ředitele školy RNDr. Drahomíra Skořepy o zahájení školního roku 2010/2011, 
vyslovil poděkování bývalým členům výboru SRŽA, zdárný průběh oslav 110. výročí 
založení Gymnázia Boskovice, odhalení pamětní desky kardinálu Špidlíkovi. Se začátkem 
nového školního roku dochází v pedagogickém sboru k největším změnám: Ing . Jaromíra 
Fialu, který vykonává funkci výchovného poradce je ustanoven ředitelem nahradí ve funkci 
Mgr. A. Svanovská,  nový školní psycholog po odchodu na mateřskou dovolenou Mgr. 
Terezu Marešovou nahradí Mgr. Barbora Ondrčková, po úmrtí Mgr. Režného a odchodu do 
důchodu p. prof. L. Skořepové a p. Prof. S. Škvařilové nastoupila Mgr. Radka Hlaváčková,

3.  p. Mgr. J. Chocholatou nahradí Mgr. V. Dočkalová, p. Mgr. J. Zelinkovou nahradí 
Mgr. L. Dobeš, po p. Lukášovi nastoupila Mgr. Barešová, z mateřské dovolené se vrátila 
p. Mgr. M. Jančíková a Mgr. I. Přikrylová.
V letošním školním roce je 16 tříd, byl představen celý pedagogický sbor, třídní 
jednotlivých tříd a jejich zástupci.

4. Vystoupení Ing. Jaromíra Fialy – nastupující nový ředitel – tradice, moderní život, redukce 
financí, informace o nové maturitě (23.-27.5.2011 – ústní český jazyk a cizí jazyk +profilová 
část, 30.5 -7.6.2011 písemná část, didaktický test, výsledky budou známy nejpozději do 
20.6.2011 ) přijetí studentů na VŠ již v dubnu 2011.

5. Volba nových zástupců z prvních ročníků do výboru SRŽA
Prima – Šárka Hanušková, MUDr. Martina Krejčířová
1. B – Martina Ondrášková, Martin Klusáček
1. C – Ing. Jan Hroch, Ing. Viktor Pavlů
Zástupci nových ročníků byli jednohlasně schváleni.

6. Návrh příspěvku rodičů do SRŽA na školní rok 2010/2011, byla odsouhlasena ve výši 
250,-Kč na žáka. V případě sourozenců platí starší.( příspěvky budou vybrány do 15. 10. 
2010)

7. Schválení návrhu rozpočtu SRŽA na školní rok 2010/2011 (příjmy – členské příspěvky 
110.000,--Kč, ples 35.000,--Kč celkem 145.000,--Kč; výdaje – lyžařský kurz 20.000,--Kč, 
maturity 18.000,--Kč, příspěvky na projekty 60.000,--Kč, jízdné na soutěže 24.000,--Kč, za 
vedení účtu 3.000,--Kč, rezerva 24.000,--Kč celkem 145.000,--Kč) a delegování provádění 
rozpočtových opatření v rámci schváleného rozpočtu na výbor SRŽA. Zpráva byla přiložena 
k zápisu. Rozpočet jednohlasně schválen.

8. Termíny třídních schůzek SRŽA pro školní rok 2010/2011: 130. 11. 2010, 18. 1. 2011,
12. 4. 2011, 31. 5. 2011 - schváleny

9. Schválení generálního souhlasu s činností školního psychologa, formulář obdrží všichni 
rodiče na třídních schůzkách.

      

Zapsala: Vitoulová


