Zápis z 22. zasedání školské rady při Gymnáziu v Sušici
Datum konání: 19.10.2016
Přítomni: Mgr. Vilemína Hraničková, Mgr. Ivan Kratochvíl, PaedDr. Vít Potužák,
Mudr. Lenka Tomášková, Ing. Ondřej Uher, Ph.D.
Omluveni: Mgr. Pavel Princ, Mgr. Zdeňka Řezníčková
Místo: Gymnázium Sušice
Začátek jednání: 15°° hodin
1) Jednání zahájila předsedkyně ŠR Mgr. Vilemína Hraničková.
2) Přítomní členové RŠ schválili Výroční zprávu Gymnázia za školní rok 2015/2016
a změny ve školním řádu.
3) Přítomní členové RŠ byli seznámeni s aktualizovanou verzí ŠVP (souvisí s inkluzí).
4) Ředitel školy dále podal přítomným informace o škole (podrobné informace jsou
uvedeny ve výroční zprávě Gymnázia za školní rok 2015/2016):
- maturitní zkoušku skládalo celkem 47 studentů (23 v osmiletém studiu, 24 ve čtyřletém
studiu), z toho 11 ji složilo s vyznamenáním, tři studenti neprospěli,
- škola sleduje úspěšnost přijetí absolventů na VŠ - všichni úspěšní absolventi byli přijati
na vysoké školy,
- do prvního ročníku čtyřletého studia bylo přijato 25 studentů, do prvního ročníku
osmiletého studia bylo přijato 33 studentů,
- celkem od 1.9.2016 studuje na gymnáziu 320 žáků,
- v letošním školním roce vyučuje na gymnáziu 28 plně kvalifikovaných vyučujících, to je
pokles o jednoho vyučujícího oproti předešlému roku,
- p. ředitel také seznámil členy rady s výsledky komplexní kontroly České školní inspekce,
která proběhla na gymnáziu v květnu 2016 – kontrola nezjistila řádné nedostatky
a celkově byla škola hodnocena kladně.
5) Investiční a další stavební akce a úpravy v průběhu prázdnin:
Po více než 3 měsících byla dokončena 1. etapa rekonstrukce šaten za 2,7 mil Kč.
Stavební úpravy v ceně 2,5 mil. Kč obnášely okopání stěn, nové omítky a jejich následnou
výmalbu, překlady a rekonstrukci vodovodních a odpadních přípojek a plynu,izolaci podlah
spolu s novou dlažbou ve všech místnostech a části chodby k bufetu. Došlo k výměně pěti
oken a v celém suterénu bylo instalováno nové osvětlení a nové dveře. Rekonstrukcí prošel
i boční v chod u haly. Do šaten bylo pořízeno 80 nových šatních dvojskříněk. V průběhu
podzimu budou ještě dodány nové lavičky. Plánuje se dokoupení dalších šatních skříněk,
aby ve výsledku měl každý žák svou skříňku.
6) Vstup do školy bude nadále možný přes elektronický zabezpečovací systém. V příštích
dnech dojde nejprve k postupné aktivaci všech uživatelů (žáků a zaměstnanců) v systému
a pak bude zahájen zkušební provoz vstupu do školy přes instalované el. zámky u chodu.
V této souvislosti se rada školy seznámila s dopisem ing. K. Jandy, který byl adresován
ing. O. Uhrovi a s dotazem Bc. Šperlové, adresovaným Mgr. P. Princovi. Ředitel radě školy
vysvětlil svůj postup a zopakoval informace o elektronickém zabezpečení školy. Užití
tohoto systému je plně v souladu s platnou legislativou (mj. písemně potvrzeno Úřadem pro
ochranu osobních údajů i zřizovatelem).

7) Ostatní:
- v rámci nového plánovacího období 2014-2020 se čeká na nové výzvy (OPVV, IROP),
- webové stránky školy jsou dočasně nefunkční, protože zkolabovalo úložiště,
- nadále pokračují programy Douzelage a ERASMUS+,
- v současné době nabízí škola tyto kroužky - robotika, fyzika, biologie, mediální,
3D kreslení a modelování, florbal,
- oslavy 110. výročí založení školy proběhnou ve dnech 11. – 12. 11. 2016,
- ředitel školy informoval o vyhlášení ředitelského volna pro žáky na 18.11.2016,
- informace z MŠMT (nová potravinová vyhláška bude platit od 1.1.2017, přijímací
zkoušky budou probíhat ve dvou termínech a budou řízeny centrálně, maturitní písemné
práce z Čj budou opravovány centrálně, stále se řeší reforma financování regionálního
školství),
- podařilo se získat finanční prostředky z grantových programů na projekt „Motivace pro
technické. vzdělávání“ ve výši 25. 000,-Kč na „Koncert absolventů“ ve výši 10. 000,- Kč,
-Tereza Kalná (VIII.A) v národní fotografické soutěži „Česko-slovensko znovu sjednocené
v EU“ získala 2. místo a její vítězná fotografie bude vystavena v Plzni v Techmánii a v Č.
Budějovicích ve vědecké knihovně.

Usnesení:
1) Školská rada schvaluje Výroční zprávu za školní rok 2015/2016.
2) Školská rada schvaluje upravený Školní řád.
3) Školská rada bere na vědomí aktualizovanou verzi ŠVP, zprávy o maturitních
zkouškách a výsledcích za 2.pololetí ve školním roce 2015/2016, zprávu o investičních
akcích a organizační informace ke školnímu roku 2016/17.
4) Školská rada bere na vědomí odpověď ředitele školy na podnět Ing. Arch. K. Jandy
a Bc. J. Šperlové ohledně elektronického zabezpečení školy.

V Sušici 19.10.2016
Zapsala: Vilemína Hraničková a Zdeňka Řezníčková

