Zápis ze zasedání školské rady při Gymnáziu v Sušici č. 12
Datum konání: 20.1.2012
Přítomni: Michael Fišer, Mgr. Edita Krouská, PaedDr. Vít Potužák, Mgr. Zdeňka Řezníčková,
Magda Skrbková, Richard Synek
Omluveni: Eliška Stárková
Místo: Gymnázium Sušice
Začátek jednání: 14°°
1) RŠ při gymnáziu v Sušici se sešla v novém složení:
za pedagogický sbor byli zvoleni: Mgr. Edita Krouská, Mgr. Richard Synek,
za zákonné zástupce žáků a zletilé studenty byli zvoleni: Magda Skrbková, Michael Fišer,
za zřizovatele ( Plzeňský kraj ) byly jmenovány: Mgr. Zdeňka Řezníčková a Eliška Stárková.
Mandát nových členů školské rady je tříletý a platí do 31.12.2014.
2) po úvodním přivítání p. ředitele RŠ provedla volbu nového předsedy a zapisovatele. Předsedkyní
byla navržena a zvolena p. Magda Skrbková, která s touto volbou souhlasí. Zapisovatelkou
jednání byla zvolena Mgr. Zdeňka Řezníčková.
3) p. ředitel seznámil nové členy RŠ s pravomocemi rady, včetně jejich změn v novele
školského zákona č. 472/2011 Sb.
4) p. ředitel dále podal přítomným následující informace:
a) maturity: většina studentů si zvolila lehčí formu maturitní zkoušky, podle nové úpravy
proběhne nejprve písemná část a poté ústní část maturitní zkoušky.
b) pokračování a aktivity projektů G – learning a „Šablony“.
c) dne 27.1.2012 proběhne na gymnáziu Den otevřených dveří.
d) střecha budovy, která je dlouhodobě v neutěšeném stavu, byla výrazně poškozena při
prosincové vichřici. Vzhledem k tomu, že se jedná o havarijní stav, bude zaslána žádost
zřizovateli o poskytnutí dotace na opravu celé střechy ( částka cca 2 mil. Kč. ).
e) Rada Plzeňského kraje schválila záměr na vybudování výtahu v gymnáziu, ale bez
investičního příspěvku. Náklady na realizaci této akce se odhadují na cca 1 – 1,3 mil. Kč a
vedení gymnázia se bude snažit získat potřebné finanční prostředky z jiných zdrojů ( projekty,
dotace atd. ). Souhlas NPÚ s realizací této akce už je vydán.
f) přijímací řízení do prvních ročníků osmiletého a čtyřletého gymnázia proběhne v dubnu a
květnu 2012. Prijímací zkoušky se dělat nebudou, hlavním kritériem bude prospěch uchazeče u osmiletého studia průměr do 1,5, u čtyřletého studia do 2,00.
5 ) další jednání školské rady je plánováno na červen 2012.
Usnesení:
Školská rada:
a) zvolila za svou předsedkyni p. Magdu Skrbkovou a za zapisovatele p. Zdeňku Řezníčkovou.
b) bere na vědomí informace ředitele školy týkající se maturit, probíhajících projektů, investic, Dnu
otevřených dvěří a přijímacího řízení.
c) ukládá řediteli školy, aby usiloval o získání investičních prostředků na odstranění havarijního
stavu střechy a stavbu výtahu.

V Sušici 20.1.2012
Zapsala: Zdeňka Řezníčková

