Zápis z 27. zasedání školské rady při Gymnáziu v Sušici
Datum konání: 16.10. 2018
Místo: sborovna gymnázia
Přítomni: Mgr. Vilemína Hraničková, Bc. Petr Mottl, Mgr. Pavel Princ, MUDr. Michal Svoboda,
Ing. Martin Kopp, PaedDr. Vít Potužák, Mgr. Ivan Kratochvíl
1) Školská rada schválila Výroční zprávu školy za školní rok 2017/2018. V příštím období bude členům
rady zaslána s větším časovým předstihem.
2) Ředitel školy seznámil členy rady s chodem školy v posledním období. Informace se týkaly
maturitních výsledků a umístění maturantů na jednotlivých vysokých školách, vyhlášení elitních žáků
školy (10), počtu žáků a vyučujících ve školním roce 2018/2019 (320, 31), dokončení 2. etapy
rekonstrukce šaten, modernizace učebny informatiky. Proběhly adaptační kurzy nových žáků školy,
třídní schůzky primy a 1. ročníku čtyřletého studia. Ve škole funguje od září asistent pedagoga.
Žáci školy se zúčastnili projektu Evropská noc vědců, nadále probíhají projekty Erasmus a
Gastschuljahr. Krajský úřad poskytl škole grant pro technické vzdělávání ve výši 25 000 Kč. V jednání
je projekt OP ŽP týkající se výměny oken v budově školy.
3) V dalším průběhu byli členové rady informován ředitelem školy o akcích, které školu v blízké
budoucnosti čekají. 17. listopad, Den otevřených dveří, maturitní plesy, jazykový kurz v Londýně,
výběrový lyžařský kurz v Alpách, přípravné kurzy pro přijímací řízení. 3. a 4. ledna 2019 bude pro
školu vyhlášeno ředitelské volno.
4) Diskuse
a) Na dotaz MUDr. Svobody ohledně „Šablon“ bylo ředitelem konstatováno, že škola bude po
zpracování školního akčního plánu a vyhlášení projektu „Šablon“ pro střední školy přihlášena.
b) Návrh MUDr. Svobody na změnu školního řádu ve smyslu povolit žákům ponechávat učebnice ve
školních skříňkách byl většinou členů rady zamítnut.
c) MUDr. Svoboda seznámil účastníky zasedání s dopisem B. Falešníkové, týkajícím se problematiky
nadaných žáků. Dopis bude MUDr. Svobodou členům rady i řediteli školy přeposlán a vedení školy se
bude podnětem zabývat.
d) Na dotaz MUDr. Svobody, jestli jsou žáci „správně“ klasifikováni v jedné ze tříd v předmětu český
jazyk a literatura, bylo ředitelem školy konstatováno, že ano. Hodnocení vychází ze zkušeností a
profesionality vyučující, na žáky gymnázia je třeba klást jisté nároky. Bez nich se v budoucnu
neuplatní.
e) Na dotaz Ing. Koppa ohledně personální otázky bylo ředitelem konstatováno, že tato je řešena
průběžně ve vztahu k odchodům na mateřskou dovolenou i k odchodům do důchodu. O personálním
zabezpečení chodu školy informuje výroční zpráva v části týkající se aprobovanosti vyučujících a
procentuálního počtu aprobovaně odučených hodin.
5) Usnesení
1) Školská rada schvaluje Výroční zprávu za školní rok 2017/2018.

2) Školská rada bere na vědomí aktualizovanou verzi ŠVP, zprávu o maturitních zkouškách a
výsledcích ve 2. pololetí ve školním roce 2017/2018, zprávu o plánovaných investičních akcích,
projektech a organizační informace ke školnímu roku 2018/2019.

23. 10. 2018 zapsal Vít Potužák

