Zápis ze zasedání školské rady Gymnázia Sušice č. 13
Datum konání: 9.10.2012, 15,00 hod.
Přítomni: Michael Fišer, Mgr. Edita Krouská,, Magda Skrbková, Mgr. Richard Synek, Mgr. Petr
Šmíd, PaedDr. Vít Potužák
Omluveni: Mgr. Zdeňka Řezníčková
Průběh:
1) Ředitel školy doplnil drobné informace k předloze „Výroční zprávy o činnosti školy za
školní rok 2011/2012“, školská rada poté tuto zprávu schválila.
2) Ředitel školy informoval školskou radu o současném legislativním stavu maturitních
zkoušek a o připravených změnách, které by měly být na podzim schváleny, zároveň
informoval o průběhu maturitních zkoušek v jarním a podzimním termínu 2012.
3) V dalším průběhu byla školská rada seznámena se současným stavem ve škole. K 30.9.
2012 má škola 330 žáků, 31 pedagogů a 1 asistenta pedagoga. V zahraničí studují 3 žáci, 6
žáků má povoleno studovat podle individuálního vzdělávacího plánu. 4 žáci, kteří
reprezentovali školu i kraj v soutěžích a dosáhli na přední umístění v národních kolech, byli
společně se školou odměněni Krajským úřadem Plzeňského kraje v Plzni 27.9. 2012. Sušické
gymnázium bylo vyhlášeno jednou ze tří nejúspěšnějších škol Plzeňského kraje. Škola podala
v uplynulém období žádost firmě ČEZ o grant na vybudování výtahu ke Smetanově sálu, do
užšího výběru se nedostala. Škola zpracovává studii na dokončení sportovního areálu ve
dvoře školy.
4) V diskusi kvitoval Mgr. Petr šmíd vysoké procento (98) aprobovaně odučených hodin ve
školním roce 2011/2012, na dotaz Micheala Fišera, jak se jeví šance na rekonstrukci oken
budovy, uvedl ředitel, že situace spějě buď k postupné výměně v rámci finančních možností
školy, případně k podání projektu v nové – pro školu příznivější výzvě, bude-li vyhlášena.
Usnesení:
Školská rada:
1) Schvaluje „Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2011/2012“.
2) Bere na vědomí informace ředitele školy týkající se maturitních zkoušek, současného stavu
ve škole, úspěchů žáků a investic.
3) Ukládá řediteli, aby v případě vyhlášení programu na rekonstrukci a dovybavení hřišť
Plzeňským krajem zažádal o grant a nadále usiloval o získání investic na dokončení
rekonstrukce střechy a vnitřních omítek v šatnách.
V Sušici 9.10. 2012 zapsala Magda Skrbková

