Gymnázium Sušice
Školská rada – zasedání č. 17
12. 6. 2014 15:00 hod
Přítomni: Mgr. Ivan Kratochvíl, Mgr. Edita Krouská, Magda Skrbková, MUDr. Lenka
Tomášková
Omluveni: Mgr. Zdeňka Řezníčková, Mgr. Richard Synek, Mgr. Petr Šmíd

Program:

1. Ředitel školy seznámil přítomné s výsledky maturitních zkoušek. Ve třídě 4.A maturovalo 22
studentů, s vyznamenáním prospělo 5 (2x samé výborné), 16 prospělo a jeden student neprospěl
(didaktický test z matematiky). Ve třídě VIII.A z 30 studentů prospělo s vyznamenáním 12 (2x samé
výborné), 16 prospělo a 2 studenti neprospěli (jedna studentka neprospěla z ústní části společné MZ
z ČJ a z profilové Aj, jeden student z profilové zkoušky z chemie). Celkem tedy z 52 studentů mělo
vyznamenání 17 (což je 33%), 32 prospělo (62 %) a 3 neprospěli (cca 5%).

2. Ředitel školy seznámil přítomné s výsledky přijímacího řízení. Do osmiletého studia bylo
přijato 32 žáků na základě úspěšnosti u přijímacích zkoušek. Do čtyřletého studia je přijato
24 studentů na základě výsledků ze ZŠ.
3. Dalším bodem jednání byly úvazky učitelů pro příští školní rok. Dojde k několika dílčím
změnám – za odchod do důchodu (Mgr. František Březina)bude přijat učitel M-F, nekvalifikovaná
učitelka F-Inf (Věra Fišerová) bude nahrazena kvalifikovaným učitelem Inf, z mateřské dovolené se na
částečný úvazek vrací španělštinářka (Mgr. Eva Kolářová).
Z finančních důvodů je škola nucena k určitým úsporným opatřením, především ke spojování skupin.
Bude se to týkat především výuky tělesné výchovy, hudební a výtvarné výchovy a bohužel i cizích
jazyků. Dotklo se to i seminářů, nebudou moci být otevřeny ty, kde byl malý počet zájemců.

4. V blízké době dojde i k malé změně v ŠVP. Mimo jiné již škola dále nebude nabízet
profilovou maturitní zkoušku z českého jazyka – důvodem je skutečnost, že všichni studenti
musí z tohoto předmětu povinně skládat společnou zkoušku, která obsahuje jak literaturu,
tak i jazykovou a komunikační složku, včetně slohové práce. Další změny ŠVP se budou týkat
nově otvíraných seminářů či změn v jednotlivých předmětech. ŠVP musí samozřejmě
reagovat i na novinky MŠMT.

5. Ředitel radu informoval o budování nové chemické laboratoře. Začalo se s vyklízením
staré laboratoře, v blízké době dojde k její modernizaci, od podlah až po stoly a technické
vybavení.
6. Podle stavu financí dojde i k vybudování přístřešku na kola a kuchyňského koutku ve
sborovně.
7. Rada byla seznámena s investičními návrhy na rozpočet. Vedení školy zaslalo na OŠMS KÚ
Plzeňského kraje požadavky na doplnění rozpočtu z důvodu dlouhodobě plánovaných
investičních akcí, na které ovšem nemá dostatek vlastních prostředků. Jedná se o odizolování
základů školy spojené s rekonstrukcí odpadů a odvodu srážkové vody od objektu.
V návaznosti na to vybudování nových šaten, které jsou v havarijním stavu. Dalšími jsou
výměna šoupat v kotelně - nutné pro lepší možnost regulace rozvodu tepla v budově školy,
termostatické ventily, výměna oken, opravy fasády a vstupního schodiště, plotu školy spolu
s opravou vstupních vrat do sport. areálu školy. Nutná je i rekonstrukce povrchu
basketbalového hřiště.
8. Ředitel informoval radu o modernizaci učeben pro technické vzdělávání (chemie, fyziky,
biologie a informatiky), v současné chvíli probíhá fáze přípravy projektové dokumentace.
9. Rada byla informována o problémech spojených s financováním maturitních plesů. SRPŠ,
které doposud financování zaštiťovalo tím, že na sebe přijímalo finanční sponzorské dary, již
nadále nechce tuto činnost vykonávat. Třída pořádající ples však není samostatným
subjektem, a tudíž nemůže tyto dary legální cestou přijímat. Sponzoring by tedy musel
proběhnout přes Gymnázium a zřizovatele, a tím by se celý proces prodlužoval a pro žáky
velmi komplikoval. Ředitel bude ohledně této záležitosti se SRPŠ jednat v pátek 27. 6. 2014.
10. Rada byla seznámena s úspěchy studentů školy. Ve druhém pololetí šlo hlavně o úspěchy
v technické olympiádě, v soutěži o logo LODM, v dějepisné soutěži a v soutěžích v německém
a anglickém jazyce.
11. Od pátku 13. června bude na škole probíhat další projektový týden, tentokrát s názvem
Elementy, žáci budou rozděleni do skupin představujících čtyři živly – země, voda, oheň a
vzduch. Ředitel pozval členy RŠ na závěrečnou prezentaci projektového týdne na ostrově
Santos ve čtvrtek 19. června od 16:00 hod.
12. Posledním bodem byla diskuse. Diskutovalo se především o nutnosti spojování skupin
cizích jazyků, které povede k pasivnějšímu způsobu výuky. Ředitel radě vysvětlil, že není ve
finančních možnostech školy dělit třídy s počtem do 23 žáků, a že se spojování tříd dotkne i
jiných předmětů, především výchov.
Dalším bodem diskuse byla spolupráce se SRPŠ, školská rada se přiklání k názoru, že by SRPŠ i
nadále mělo podporovat maturitní plesy a pomáhat maturitním třídám s přijímáním
finančních sponzorských darů.

Další zasedání školské rady je naplánováno na září 2014.
Zapsala: Mgr. Edita Krouská
V Sušici 12. 6. 2014

