Zápis z 18. zasedání školské rady při Gymnáziu v Sušici
Datum konání: 14.10.2014
Přítomni: Mgr. Ivan Kratochvíl, Mgr. Edita Krouská, Mgr. Zdeňka Řezníčková, Magda Skrbková,
Mgr. Richard Synek, Mgr. Petr Šmíd, MUDr. Lenka Tomášková
Místo: Gymnázium Sušice
Začátek jednání: 15°° hod.
1. Ředitel školy seznámil členy RŠ se změnami ve školním řádu, které byly schváleny.
2. Členové RŠ schválili Výroční zprávu Gymnázia za školní rok 2013/2014.
3. Ředitel školy podal shrnující informaci o maturitních zkouškách a výsledcích opravných
maturitních zkoušek. Gymnázium sleduje také úspěšnost studentů při přijímacích zkouškách
na vysoké školy a během dalšího studia na VŠ.
4. Dále ředitel školy informoval o výsledku přijímacích zkoušek na gymnázium – celkem
bylo přijato 53 nových studentů. Na základě rozhodnutí zřizovatele (Plzeňský kraj) budou
přijímací zkoušky nadále povinné. Kromě výsledku přijímací zkoušky bude dalším
hodnotícím kritériem i prospěch na základní škole. Vedení školy bude využívat ke zvýšení
zájmu o studium na gymnáziu i nadále Dnů otevřených dveří, vlastní prezentace na
základních školách, případně i pořádání tzv. přípravných kurzů na základních školách pro
případné uchazeče o studium na gymnáziu.
5. V současné době studuje na sušickém gymnáziu celkem 308 studentů. Ve srovnání
s předchozími roky se jedná o mírný pokles, což má dopad i na celkové příjmy školy
(platba na žáka).Z těchto důvodů bylo třeba provést některá opatření, která vedla k úsporám.
Došlo proto ke spojení některých rozdělených tříd, například u tělesné, hudební a výtvarné
výchovy a u některých cizích jazyků. Nebudou otevřeny také některé semináře s malým
počtem zájemců. Všechny tyto změny se promítnou do úpravy ŠVP.
6. Ředitel školy dále informoval o personálních změnách v pedagogickém sboru (mateřská
dovolená, odchod do důchodu, ukončení pracovního poměru). Při té příležitosti informoval
členy RŠ o závažné události, o níž se dozvěděl dne 13.10.2014 a která po prošetření a
zjištění všech skutečností vedla k okamžitému ukončení pracovního poměru jednoho ze
členů pedagogického sboru. Důvodem jeho propuštění byla nevhodná komunikace se
studenty na facebooku. Jednalo se přitom o pedagoga s dlouholetou pedagogickou praxí a
dobrým doporučením z předchozího působiště. Po následující diskusi členové RŠ
poděkovali řediteli za okamžité vyřešení situace.
7. Během letních prázdnin byla z prostředků gymnázia a Plzeňského kraje zmodernizována
chemická laboratoř. V červenci byl podán projekt na modernizaci dalších učeben.
8. Přístřešek na kola byl vybudován jen částečně. Definitivní podobu získá až po úpravě
kanalizace a odvedení vlhkosti od zdí budovy. Poté bude možné provést také úpravy a
modernizaci šaten.
9. V červnu 2014 byl ukončen „G-learning II, v červenci 2014 byl uzavřen další projekt
„Comenius – partnerství škol“ .
10. Vzhledem k tomu, že končí tříleté funkční období členů RŠ a její členové se pravděpodobně
již do konce roku nesejdou, poděkoval pan ředitel všem členům RŠ za jejich práci.

V Sušici 14.10.2014
Zapsala: Zdeňka Řezníčková

