Zápis ze zasedání školské rady při Gymnáziu v Sušici č. 10
Datum konání: 10.6.2011
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) p. ředitel informoval přítomné o průběhu a vysledcích státních maturitních zkoušek. Maturovalo
celkem 46 studentů, z toho neuspěli 4 studenti. Celkem 6 studentů si zvolilo vyšší obtížnost
maturitní zkoušky, ostatní si zvolili základní úroveň.
2) p. ředitel informoval o přípravě oslav 100. výročí otevření budovy Gymnázia:
− v Muzeu Šumavy bude v čevenci a v srpnu instalovaná výstava věnovaná tomuto výročí
− část výstavy se přesune v září do budovy Gymnázia, která bude dne 16.10. 2011 otevřená
pro veřejnost. Součástí oslav bude 16.10.2011 i menší kulturní program a od 19,30 koncert
J. Stivína ve Smetanově sále
3) p. ředitel seznámul přítomné se zprávou o činnosti školy za tok 2010.
4) p. ředitel informoval o pokračování projektu G – learning. V červnu proběhne další projektový
týden na společné téma LABYRINT.
4) v rámci různého seznámil p. ředitel přítomné s dalšími projekty:
− pokračuje příprava projektu zateplení budovy, který se nyní orientuje především na výměnu
oken. Projekt by měl šanci uspět v případě, že by se zřizovatel ( Plzeňský kraj ) podílel
polovinou z celkových nákladů ( cca 4 mil. Kč ), o této možnosti se zatím jedná.
− v rámci dalších investičních akcí Gymnázium žádá dále o prostředky na opravu omítek v
šatnách, na dokončení opravy střechy, rekonstrukci topení a na opravy oplocení kolem
objektu
5) na závěr informoval p. ředitel o výsledku letošního přijímacího řízení:
− do prvního ročníku osmiletého gymnázia bylo přijati 33 nových studentů
− do prvního ročníku čtyřletého gymnázia bylo přijato 20 studentů
Usnesení:
Školská rada:
a) bere na vědomí informace ředitele školy týkající se průběhu maturit, příjímacích zkoušek,
přípravy oslav 100. výročí otevření budovy školy, zprávy o činnosti školy, zateplení budovy,
projektového týdne a investic.
c) ukládá řediteli, aby do konce září předložil radě ke schválení výroční zprávu za školní rok
2010/2011
V Sušici 10.6.2011
Zapsala: Zdeňka Řezníčková

