Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Školská rada

Zápis ze zasedání školské rady
2. 3. 2020 15.00
Přítomní členové
• V. Jára, A. Kočina, M. Kousalíková (od 15.10), J. Pavlík, J. Tuzar, Z. Hamhalterová (ředitelka
školy)
• školská rada je usnášeníschopná
Uvítání a program
• předseda školské rady uvítal členy a představil program zasedání
◦ projednání hospodaření školy za rok 2019
◦ rozpočet školy na rok 2020
◦ projednání zprávy České školní inspekce o testování PISA
◦ informace o průběhu finanční kontroly MHMP na škole
◦ informace o rozvoji školy
◦ informace o doplňovacích volbách do školské rady
• hlasování o programu zasedání školské rady: 4 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdrželo
(ze 4 přítomných členů)
• program zasedání byl odsouhlasen
Projednání hospodaření školy za rok 2019
• předložen dokument Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2019
• ředitelka školy představila jednotlivé položky
◦ v hlavní činnosti hospodařila škola se ztrátou 114,79 Kč, v doplňkové činnosti se ziskem
298 751,79 Kč, celkový hospodářský výsledek 298 637 Kč byl rozdělen do fondu odměn
(200 000 Kč) a do rezervního fondu
◦ čerpány investiční dotace (plynový konvektomat, projekt rekonstrukce tělocvičen)
◦ příjmy ze Šablon EU (dočerpání v projektu „K cíli dojdeme společně“, započetí nového
projektu „Arabská 2021 – Žák a učitel“)
◦ další neinvestiční dotace MHMP na provoz (příspěvek na posílení platů, dále např. dietní
stravování, přístroje pro výuku biologie, vybavení pracoviště 3D tisku)
◦ ředitelka školy informovala školskou radu o rozdělení finančních prostředků od MHMP
určených na posílení platů
◦ čerpání grantů MHMP a MČ Prahy 6
• během projednávání byly zodpovězeny dotazy členů školské rady k jednotlivým položkám
Projednání rozpočtu školy na rok 2020
• předložen dokument Finanční rozvaha pro rok 2020
◦ jedná se o vlastní návrh rozpočtu
• ředitelka školy představila jednotlivé položky
• ředitelka školy seznámila členy rady s podrobnostmi o novém financování
◦ zodpověděla dotaz na změnu počtu dělených hodin – problematické dofinancování za
období září–prosinec, může se narazit na nedostatek pracovníků a místností
• školská rada projednala hospodaření školy za rok 2019 a rozpočet školy na rok 2020
Projednání zprávy České školní inspekce o testování PISA
• předložen dokument PISA 2018 Školní zpráva
◦ výsledky žáků jsou ve všech gramotnostech lepší než průměr čtyřletých gymnázií
• školská rada bere na vědomí výsledky testování PISA
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Informace o průběhu finanční kontroly MHMP na škole
• kontrola stále probíhá
• ředitelka školy informovala o průběhu kontroly
Informace o budoucím rozvoji školy
• ředitelka školy seznámila členy školské rady se záměry budoucího rozvoje školy
◦ výuka v příštím školním roce by měla být zabezpečena – dojde k několika změnám
v úvazcích, bude třeba přijmout další pracovníky
◦ plánované investiční projekty – přístavba víceúčelového sálu (výstavba v roce 2021,
součástí je likvidace terasy a přesun jezírka), kompletní rekonstrukce tělocvičen
(cca 8 milionů Kč, čeká se na vyjádření MHMP ohledně financování), dokončení
rekonstrukce posilovny (výměna nevyhovující podlahy), rekonstrukce knihovny (zadána
studie, financování z rozpočtu školy, součástí bude studovna)
◦ provoz školy je bezproblémový, vybavení pracovišť je nadstandardní
• školská rada bere na vědomí záměry budoucího rozvoje školy přednesené ředitelkou školy
Doplňovací volby do školské rady
• V. Jára podal výpověď z pracovního poměru, ve školské radě skončí k 30. dubnu 2020
• J. Pavlíkovi skončí mandát, protože jeho dcera bude v květnu maturovat
• oboje doplňovací volby proběhnou dne 22. dubna 2020
Termín příštího jednání
• termín příštího jednání bude konzultován s novými členy rady
Zapsal
V. Jára, 2. března 2020
Schválil
J. Pavlík, 2. března 2020
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