Gymnázium Sušice
Školská rada – zasedání č. 16
18. 12. 2013 14:00 hod
Přítomni: Mgr. Ivan Kratochvíl, Mgr. Edita Krouská, Magda Skrbková, Mgr. Richard Synek,
MUDr. Lenka Tomášková
Omluveni: Mgr. Zdeňka Řezníčková, Mgr. Petr Šmíd

Program:

1. Ředitel školy přivítal novou členku školské rady a předal jí jmenovací dekret. MUDr. Lenka
Tomášková byla v doplňkových volbách dne 20. 11. 2013 zvolena rodiči a zletilými žáky,
nahradí v radě M. Fišera, kterému skončil mandát tím, že jeho dcera po úspěšném složení
maturitní zkoušky již není žákyní školy.
2. Ředitel poděkoval členům školské rady za schválení Výroční zprávy a upraveného školního
řádu, doplněného o pasáž o šikaně. Seznámil s těmito dokumenty novou členku rady, MUDr.
Lenku Tomáškovou.
3. Ředitel radu informoval o dvou inspekcích, které na škole proběhly v měsíci září. Obě
dopadly s uspokojivým výsledkem. První inspekce přišla na základě anonymního dopisu,
informace v něm byly shledány neodůvodněnými. Druhá inspekce kontrolovala doplnění
školního řádu o podrobnou charakteristiku klasifikace, doplněk byl v pořádku.
4. V současné době má škola 313 žáků, oproti minulému školnímu roku došlo k úbytku o 18
žáků (stěhování, změna školy, nezvládnutí nároků). 3 studenti studují v tomto školním roce v
Německu, 2 ve Francii, 1 na anglické SŠ v Hluboké. Úbytek žáků s sebou nese úbytek peněz,
škola to v tomto školním roce řeší spojováním tříd (tělocvik, cizí jazyky, estetická výchova).
5. Ředitel radu informoval o změnách v učitelském sboru (odchody do důchodu, na
mateřskou dovolenou, přijetí nových posil).
6. Všechny akce Gymnázia v Sušici plánované během celého školního roku najdeme na webu
školy, ředitel o nich radu informoval.
7. Došlo k dokončení dvou investičních akcí – dokončení výměny střešní krytiny (2,3 mil Kč) a
vybudování bezbariérového přístupu (1,35 mil Kč).

8. Byl znovu obnoven žákovský parlament, schůzky probíhají dle potřeby (ideálně jednou za
čtvrt roku).
9. Rada byla informována o nových úspěších našich studentů v tomto školním roce v různých
soutěžích (robotika, dějepisná soutěž, logická olympiáda i sportovní soutěže).
10. Plány školy do budoucna spočívají v dokončení projektu G-learning II („Šablony“),
v motivaci pro technické vzdělávání (projekty na modernizaci učeben fyziky, chemie a
biologie), snahou je dovybavit zbylé třídy počítači a dataprojektory, nutností je co nejdříve
rekonstruovat šatny. Výměna oken je také nutná, ale v současné době nereálná. Počátkem
nového roku budou do školy pozváni památkáři z Plzeňského kraje, aby vyhodnotili situaci.
11. Posledním bodem byla diskuse o způsobu využívání výtahu (a to i na akcích
nepořádaných školou), o možnosti zastřešení stojanů na jízdní kola, o krádežích během září a
října, kdy neznámý pachatel opakovaně odnesl měděné svody a parapety.

Další zasedání školské rady je naplánováno na jaro 2014.

Zapsala: Mgr. Edita Krouská
V Sušici 18. 12. 2013

