Zápis ze zasedání školské rady při Gymnáziu v Sušici č.9
Datum konání: 8.10.2010
Přítomni: Zdeňka Bouzková, Božena Bůžková, Michael Fišer, Mgr. Edita Krouská,
PaedDr. Vít Potužák, Mgr. Zdeňka Řezníčková
Omluveni: Eliška Stárková
Místo: Gymnázium Sušice
Začátek jednání: 14°°
Průběh:
1) p. ředitel seznámil přítomné s přípravami na generální zkoušku na nové státní maturity, která
proběhne příští týden. Většina studentů se přihlásila k náročnější verzi zkoušky. Příprava je náročná i
pro učitele gymnázia, ale dá se předpokládat, že zkouška proběhne dobře.
2) maturitní zkoušky ve školním roce 2009/2010 proběhly v pořádku. Maturovalo 54 studentů,
celkem bylo 13 vyznamenání, 3 žáci neprospěli.
3) realizované a plánované investiční akce:
a) bylo nutno řešit havarijní situaci s odpadní jímkou a svodem dešťové vody do kanalizace, tato
oprava stála cca 600 tis. Kč a byla hrazena z prostředků zřizovatele ( PK ).
b) rekonstrukce tělocvičny – nová podlaha a dřevěné obložení stěn. Celkové náklady cca 660 tis.
Kč, z toho 500 tis. hradil zřizovatel ( PK) a zbylou část z vlastních prostředků hradilo gymnázium.
c) střecha – jsou nutné menší opravy havarijního stavu.
d) zateplení budovy – vzhledem k nastaveným kritériím dotačního titulu nemá gymnázium téměř
šanci na úspěšné přijetí projektu ( malé procento dosažené úspory ). V případě kladného výsledku
by byla šance na získání maximálně poloviny nákladů na provedení zateplení ( tj. cca 4 mil. Kč ),
v tomto případě by druhou polovinu uhradil zřizovatel ( PK ).
5) členové RŠ schvalili výroční zprávu gymnázia za školní rok 2009/2010.
6) p. ředitel seznámil přítomné s aktualizovanou verzí školního vzdělávacího plánu.
V průběhu jednání si členové RŠ prohlédli nové vybavení tělocvičny.
Usnesení:
1) Školská rada schvaluje Výroční zprávu za školní rok 2009/2010
2) Školská rada bere na vědomí aktualizovanou verzi ŠVP, zprávy o maturitních zkouškách ve
školním roce 2009/2010, zprávy o investičních akcích a informaci o maturitní generálce současných
maturitních ročníků

V Sušici 8.10.2010
Zapsala: Zdeňka Řezníčková

