
Zápis 
ze zasedání Školské rady Gymnázia, Hranice, Zborovská 293, 

dne 29.5.2007  
 
 
P�ítomni: ing. Miroslav Kutý, Josef Kaštovský, Daniel Krej�i�ík, Mgr. Tomáš Sv�tnický,    

    Mgr. Ivo Machá�ek 
Omluveni: RNDr. Dana Kubešová 
 
 
Program jednání: 
 
1. Kontrola zápisu ze dne 5.10.2006  

- ad bod 3) Úprava u�ebního plánu G – viz rozvojový program MŠMT �R na období 
1.1. – 31.8.2007 
- navýšení celkové dotace hodin týdn� na 33 pokra�uje dále, dopad na volno�asové 
  aktivity žák�, na rozvrh školy 

- ostatní úkoly spln�ny 
                                                                             
2. Stipendijní �ád                                   

– viz p�íloha                                               
– p�evzat z minulosti, pravidla stejná, nutno projednat pouze ve škol.rad� 
– p�ipomínky: 0                    
– hlasování: pro   5 

     proti 0 
     zdržel se 0 

– za b�žný rok cca náklady 2.500 – 3.000 K� 
     
3. Rozpo�et 2007             

– viz p�íloha                  
– komentá� �Š                    
– škola rozpo�et se z�izovatelem nerozporovala 
– rozpo�et v hlavních ukazatelích zatím dosta�ující                
– mírná zima – není dopad na plyn 
– otázka roku 2008 – ekologická da�! 

 
4. P�ijímací �ízení 2007/2008           

– šestileté studium – nižší stupe�   60                                                      
78 zájemc�, 60 p�ijatých (2 se vzdali, 2 nastoupili podle po�adí) 

 1 odvolání – nebylo vyhov�no 
– šestileté studium – vyšší stupe� 60 

61 žák�, 56 p�ijato, 5 se hlásilo na jinou SŠ 
– �ty�leté studium   30 

29 zájemc� 1.kolo 
  1               2.kolo (7.5., resp.17.5.) 

 
5. Aktuální informace                              

– úprava u�ebních plán� G od 1.9.2007 (viz V�stník MŠMT – kv�ten 2007)        
– výsledky ústních maturitních zkoušek 2006/2007 

85 žák�, 82 prosp�lo (30 s vyznamenáním, 52 prosp�lo), 3 neprosp�li (IVT,VV,M) 
opravný termín – 5.9.2007 
 



– výsledky Maturity nane�isto 2007 
- zpracování výsledk� – pr�b�žn�, nutno porovnat s r.2006 
- všichni maturanti obdrželi protokol se svými výsledky v celostátním testování 

– Europass – GH požádalo NÚIV o vydání Europassu pro všechny maturanty – doklad 
v AJ o získaných kompetencích, certifikace státu – MŠMT �R (k vyzvednutí ve škole 
do 29.6.) 

– vyhodnocení ústních maturitních zkoušek bude sou�ástí výro�ní zprávy (k projednání 
ve školské rad� na podzim 2007) a také evalua�ní zprávy, stejn� jako Maturita 
nane�isto 2006 a 2007 
- oba materiály budou p�edloženy v el.podob� �len�m ŠR p�ed podzimním jednání 

 
6. R�zné                                                                                   

– zpráva o provedené inspekci �ŠI ve dnech 13. – 14.12.2006 – Výuka cizích jazyk� ve 
škol.roce 2005/2006 a 2006/2007 – viz p�íloha (protokol �ŠI) 

– školská rada bere na v�domí 
 
 
 
 
 
Zapsal: PhDr. Radovan Langer      ov��il:  ing.Miroslav Kutý 
                           p�edseda ŠR 
 


