
Zápis z jednání školské rady GJH dne 08.03. 2011 
 

Přítomní:  MUDr. Jelena Lerchová, Mgr. Jakub Stratílek, Mgr. Eva Girethová,   
RNDr. Milan Macek, Jan Cibulka 

 
Program: 1/Uvítání 
 2/ Schválení návrhu rozpočtu GJH pro rok 2011 
 3/ Informace ke schválení zprávy o výsledku hospodaření GJH za rok 2010 
 4/ Různé 
 
 
ad 1) 

Na úvod jednání ŠR uvítala MUDr. Lerchová všechny členy ŠR. 
 
ad 2) 

Školská rada projednala a schválila návrhu rozpočtu GJH pro rok 2011. 
 
ad 3) 

Školská rada  projednala zprávu o výsledku hospodaření GJH za rok 2010. 
Zástupce zřizovatele RNDr. Macek vznesl dotaz ohledně čerpání a stavu fondů školy 
k 31.12.2010 a požádal o doplnění informací. Vzhledem k této skutečnosti ŠR zprávu 
pouze vzala na vědomí s tím, že ji po doplnění požadovaných informací znovu 
projedná.  
 Zmíněné informace může podat pouze ředitel gymnázia RNDr. Bauer, který je 
v pracovní neschopnosti. Proto byla pověřena MUDr. Lerchová jeho kontaktováním 
a sjednáním další schůzky.  
 RNDr. Macek se dotazoval na hospodářskou strategii školy (např. fond odměn, 
FKSP. fond SRPŠ, příspěvky na organizaci maturitního plesu a možnosti zlepšení 
hospodářského výsledku). Dr. Macek dále informoval o možnostech způsobu čerpání 
z fondů (z vlastních fondů a z rozpočtu fondů zřizovatele). 
 
ad 4) 
 Jan Cibulka oslovil zástupce ŠR a současně profesory gymnázia Mgr. Stratílka 
a Mgr. Girethovou a chtěl objasnit funkci a účel tzv. „tabule hanby“. ŠR vzala na vědomí 
informaci o výchovném účelu této „tabule“ s tím, že její existence je z pedagogického 
hlediska opodstatněná. 
 
Zapsala:  MUDr. Jelena Lerchová MUDr. J. Lerchová 
 Předsedkyně Školské rady GJH 
 
Rozdělovník :  výt. č. 1 – ředitel GJH – mailem bauer@gymjh.cz 
 výt. č. 2 – zástupce ředitele – mailem suc@gymjh.cz 
 výt. č. 3 – Mgr. Stratílek – mailem jakub.stratilek@gymjh.cz 
 výt. č. 4 – RNDr. Milan Macek – mailem milan.macek@oavin.cz 
 výt. č. 5 – Mgr. Eva Girethová – mailem eva.gireth@seznam.cz 
 výt. č. 6 – Jan Cibulka – mailem ciba@klikni.cz 
 výt. č. 7 – uložen 
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