Zápis z 23. zasedání školské rady při Gymnáziu v Sušici
Datum konání: 19. 6. 2017
Přítomni: Mgr. Vilemína Hraničková, Mgr. Ivan Kratochvíl, PaedDr. Vít Potužák,
Mgr. Zdeňka Řezníčková, MUDr. Lenka Tomášková, Ing. Ondřej Uher, Ph.D.
Omluveni: Mgr. Pavel Princ
Místo: Gymnázium Sušice
Začátek jednání: 15°° hodin
1) Jednání zahájila předsedkyně ŠR Mgr. Vilemína Hraničková.
2) Ředitel školy dále podal přítomným informace o škole:
a) Výsledky přijímacích zkoušek 2017:
Na osmileté studium se hlásilo 45 žáků, ke studiu nastoupí 32 žáků; na čtyřleté
studium se hlásilo 52 žáků, ke studiu nastoupí 22 žáků. Ze sušických základních škol
se na gymnázium hlásí méně uchazečů o studium, než v loňském roce – jedním
z důvodů je stávající demografická situace (i pro další dva roky nižší počet žáků
v posledních ročnících ZŠ) a zájem o střední školy se specializací.
b) Výsledky maturitních zkoušek:
Ve třídě VIII.A z 27 studentů skládalo maturitní zkoušku 25, nichž 9 prospělo
s vyznamenáním, 15 prospělo a jedna neprospěla. Ve třídě 4.A z 20 studentů
skládalo maturitní zkoušku 20, z nichž 2 prospěli s vyznamenáním,15 prospělo
a tři studentky neprospěly. Kromě toho opakovali maturitní zkoušku po roce další tři
studenti. Celkem tedy ze 48 studentů mělo vyznamenání 11 (což je 23%), 31
prospělo (65 %), 6 neprospělo (12%). Všichni, kteří neprospěli, jsou přihlášeni
na opravný podzimní termín.
c) Počty žáků:
V současné době na gymnáziu studuje 318 žáků, na začátku školního roku to bylo
320. V novém školním roce 2017/2018 nastoupí ke studiu cca 320 žáků.
Průměrný prospěch za 2. pololetí 2016/2017 byl 2,10.
d) Personálie:
Na gymnáziu je v současné době 28 vyučujících. Odchází: K. Volná a B. Bůžková
(důchod), M. Naglmüllerová (konkurz na ředitelku ZUŠ). Nastupují: E. Kolářová
(návrat po mateřské - Aj), D. Nakládal, J. Pelech, A. Sušilová (Hv), Řeší se také
výpomoc ze základních škol – p.Lišková a Sloupová (Nj, Bi/Che).
V současné době učitelský sbor postupně stárne, během 2 – 3 let se očekávají další
cca 3 odchody do důchodu. Vedení školy se snaží s předstihem tuto situaci řešit, ale
je velký problém zajistit nové mladé učitele a učitelky pro zdejší region.
e) Projekty a granty:
V rámci 70. výzvy OPŽP možnost získat prostředky na opravu oken a plynové
kotelny. Situaci komplikují požadavky pracovníků NPÚ na repasi stávajících oken
(ne nová okna), což neúměrně zvyšuje náklady a navíc jsou jejich požadavky
neslučitelné s podmínkami výzvy (nedosáhne se požadované procento úspory).
Byla zrušena 84. výzva IROP a proto se také zatím odkládá plánovaný projekt
modernizace jazykových a odborných učeben a bezbariérové WC.
V rámci programu Podpora vybudování a modernizace sportovišť byl podán grant na
poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu zřizovatele (Plzeňský kraj) na
modernizaci sportovního areálu. Žádost byla zamítnuta.

V plánu je také II.etapa rekonstrukce suterénu (nové šatny, dílna s vypalovací pecí na
VV) - ani zde zatím zřizovatel neposkytl požadované finanční prostředky.
f) O prázdninách se plánuje malování učeben, opravy emailových nátěrů dveří, stěn,
hlavního schodiště atd.
g) 23. - 24.5 2017 na základě prošetření anonymní stížnosti rodičů, která byla
zaslaná zřizovateli, proběhla na škole kontrola ČŠI. Jednalo se o stížnost na
nekvalitní výuku biologie Mgr. Fedorem a nedostatečné zabezpečení výuky biologie
při dlouhodobé nepřítomnosti vyučujícího. V současné době se přijímají opatření k
odstranění zjištěných nedostatků ve výuce Mgr. Fedora - stanovení časového plánu
na dobrání látky loňského školního roku, pravidelná klasifikace, dodržování
tematických plánů, zásada věnovat se pouze učivu a ne tématům s výukou
nesouvisejících. Okrajové hodiny nebudou odpadat, ale budou se suplovat.
h) Bude třeba upravit ŠVP a školní řád a zapracovat příslušná ustanovení zák.
č.62/2017 Sb., ochrana zdraví před škodlivými účinky návykových látek (zákaz
kouření). Dojde také ke změně hodnocení chování žáků.
Připravený kariérní řád byl zatím odložen a přijímací zkoušky budou řízeny centrálně.
Pro budoucí první ročníky i stávající žáky bude nutné zvýšit počet hodin matematiky,
neboť maturita z matematiky bude od školního roku 2020/2021 povinná pro všechny
maturanty (opět bude nutno tyto změny zapracovat do ŠVP).
i) Ostatní:
Proběhlo 2x testování ČŠI na informační gramotnost a výchovu ke zdraví
s nadprůměrnými výsledky. Proběhly kontroly Úřadu inspektorátu práce a tematická
požární kontrola, které nezjistily nedostatky.
Výstupem z oslav 110 let gymnázia v listopadu 2016 je propagační brožura a CD.
V letošním roce končí udržitelnost projektu G-learning. Do budoucna se počítá
s jednodenními projekty.
V současné době nabízí škola tyto kroužky - robotika, fyzika, mediální kroužek, 3D
kreslení a modelování, biologie.
Na základě úspěšně podaného projektu bude na škole po celý školní rok 2017/2018
za podpory Fulbrightovy nadace působit ve výuce Aj asistent z USA (rodilý mluvčí).
V rámci podaného projektu Erasmus+ (zdokonalování vyučujících ve výuce cizích
jazyků, aplikace nových forem do vzdělávání) je sušické gymnázium zatím vedené
jako náhradník.
Úspěch měly grantové žádosti podané na Město Sušice: Mezinárodní divadelní
projekt Kötzting, Xterra, výstava Houby, Koncert absolventů, Ježibaby, Majáles.
Z Plzeňského kraje se podařilo získat finanční prostředky na tyto projekty: Motivace
pro technické vzdělávání, Podpora zájmové činnosti, Podpora tělovýchovy a sportu.
Celkem se na výše uvedené akce podařilo získat více než 100 tis. Kč.

Usnesení:
1. ŠR bere na vědomí informace o 2. pololetí škol. roku 2016/2017
2. ŠR bere na vědomí informace o novém školním roce 2017/2018
3. ŠR bere na vědomí informace o změnách ve školním řádu a ŠVP

V Sušici 19.6.2017
Zapsala: Zdeňka Řezníčková

