Zápis z 26. zasedání školské rady při Gymnáziu v Sušici
Datum konání: 13.2. 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 se zabývala náměty a připomínkami MUDr. Michala Svobody, jež byly členům rady
předem zaslány. Týkaly se studia žáků v zahraničí, výuky španělštiny, výchovného poradenství,
termínů písemných prací, přípravy žáků na sportovní soutěže, výuky výtvarné a hudební výchovy a
maturity z těchto předmětů, ankety pořádané bývalým žákem Pavlem Krulcem. K jednotlivým bodům
se vyjádřil ředitel školy Mgr. Kratochvíl v diskusi se členy školské rady.
- V rámci podpory studia v zahraničí školská rada souhlasí s variantou ředitele školy. Žáci budou
skládat vyrovnávací zkoušky ze čtyř povinných předmětů – Čj, M, Aj, Nj a dále dvou volitelných podle
žákova zaměření. Vyrovnávací zkoušky se neskládají z výchov. Doučení látky z ostatních předmětů je
na osobní odpovědnosti žáka.
- Španělský jazyk bude otevřen pro nově příchozí žáky, jestliže bude mít ředitel k dispozici v příštím
školním roce obě vyučující španělštiny a ze strany žáků bude dostatečný zájem.
- Četnost písemného zkoušení žáků se řídí školním řádem. Do třídní knihy zapsané termíny
čtvrtletních prací a dalších písemných zkoušení budou vyučující dodržovat a v případě opakovaného
nedodržení termínu doporučuje školská rada obrátit se na daného vyučujícího, při následných
porušeních přímo na ředitele školy.
- Maturovat z uměleckého předmětu jako hlavního ředitel školy nepovolí s odůvodněním, že sušické
gymnázium není škola s uměleckým zaměřením. Žáci mají možnost z těchto předmětů maturovat
nepovinně.
- Anonymní evaluace školy a učitelů žáky – na způsob minulé „ankety Krulec“ – je dobrá a
podporovaná vedením školy. Škola využívá svých evaluačních nástrojů dle ŠVP. O soukromých
anketách by mělo být vedení školy informováno předem, školská rada doporučuje, aby tyto ankety
byly vedeny odborným institutem.
2) Školská rada z podnětu MUDr. Svobody kvitovala rozdělení žáků podle úrovně znalostí při výuce
cizího jazyka.
3) Ředitel školy informoval školskou radu, že se podařilo získat finance na dokončení prostoru šaten.
To proběhne v měsících červenci a srpnu.
4) Školská rada souhlasí s tím, aby členové rady Ing. Kopp a MUDr. Svoboda kontaktovali členy
žákovského parlamentu a podpořili jeho fungování.

19.3. 2018, zapsal Vít Potužák

