Zápis ze zasedání školské rady při Gymnáziu v Sušici č. 8
Datum konání: 9.10.2009
Přítomni: Zdeňka Bouzková, Božena Bůžková, Michael Fišer, Mgr. Edita Krouská,
PaedDr. Vít Potužák, Mgr. Zdeňka Řezníčková, Eliška Stárková
Místo: Gymnázium Sušice
Začátek jednání: 14°°
Průběh:
1) členové RŠ schvalují výroční zprávu gymnázia za školní rok 2008/2009
2) p. ředitel informoval přítomné o průběhu a vysledcích maturitních zkoušek v podzimním
termínu.
3) v novém školním roce byla otevřena jedna třída čtyřletého a jedna třída osmiletého gymnázia.
4) další informace se týkala opětovného odložení státních maturit o jeden rok ( na rok 2011).
5) na internetových stránkách gymnázia je umístěna aktualizovaná verze školního vzdělávacího
plánu. V současné době je tento plán přezkoumáván a hodnocen školní inspekcí. Výsledky
hodnocení budou známy pravděpodobně v prosinci letošního roku.
6) byly podány tři žádosti na získání finančních prostředků z fondů EU, všechny žádosti prošly
kladně formálním hodnocením projektů. Žádosti jsou směřovány především na vybavení
tělocvičny, laboratoří a jazykových tříd.
7) p. ředitel informoval, že v rámci projektu e-Twinning byli počátkem října oceněni studenti 2.A
pod vedením Mgr. M.Hodánkové "Evropským certifikátem kvality". Jedná se o mezinárodní
projekt, v jehož rámci zpracovávají účastníci různé prezentace v cizím jazyce. V této souvislosti
připoměl p. ředitel, že již na jaře byla škola oceněna "Národním certifikátem kvality".
Seznámil také přítomné s významným úspěchem studentů gymnázia v celostátní přehlídce SOČ,
kteří obsadili 1. místo v soutěžní kategorii Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design.
8) p. ředitel informoval členy rady o dalších projektech:
- plánovaná obnova výměna oken v budově školy ( nutný souhlas přísl. orgánů památkové péče byl
dodán cca 14 dní po uzavření termínu přijímání žádostí o získání finančních prostředků),
- zateplení budovy ( vzhledem k tomu, že budova je památkově chráněna, nelze provést venkovní
zateplení, probíhá také jednání se zřizovatelem o případném dofinancování projektu v případě, že
by se nepodařilo z fondů EU získat dostatečné finanční prostředky)
- v rámci přípravy rozpočtu na rok 2010 jsou požadovány prostředky na nutné vnitřní úpravy (
omítky v šatnách ) a na opravu střechy gymnázia
9) další jednání školské rady je plánováno na pátek 4.června 2010.
Usnesení:
Školská rada:
a) schvaluje výroční zprávu školy za školní rok 2008/2009
b) bere na vědomí zprávy ředitele školy PaedDr. V. Potužáka týkající se maturit v podzimním
termínu, školního vzdělávacího programu, projektů a přijímacích zkoušek ve školním roce
2009/2010
c) ukládá řediteli, aby:
− i nadále usiloval o získání investičních prostředků na dokončení rekonstrukce střechy a na
nové vnitřní omítky v šatnách
− podal v případě dohody s PK projekt na zateplení budovy
− nadále podporoval účast pedagogů a studentů v různých projektech a soutěžích
V Sušici 9.10.2009
Zapsala: Zdeňka Řezníčková

