Zápis z 24. zasedání školské rady při Gymnáziu v Sušici
Datum konání: 17.10.2017
Přítomni: Mgr. Vilemína Hraničková, Mgr. Ivan Kratochvíl, PaedDr. Vít Potužák,
Mgr. Pavel Princ, Mgr. Zdeňka Řezníčková, Mudr. Lenka Tomášková, Ing. Ondřej Uher, Ph.D.
Místo: Gymnázium Sušice
Začátek jednání: 15,30 hodin
1) Jednání zahájila předsedkyně ŠR Mgr. Vilemína Hraničková.
2) Školská rada rady souhlasila se změnami provedenými v následující dokumentech:
- Školní řád,
- Pravidla pro hodnocení (součást školního řádu).
3) Školská rada schválila Výroční zprávu gymnázia za školní rok 2016/2017.
4) Ředitel školy dále podal přítomným informace o škole:
a) Maturitní zkoušku skládalo celkem 48 žáků, z toho 6 v podzimním termínu.
b) Úspěšnost přijetí absolventů na vysoké školy: UK Praha – 8, ČVUT – 2, ZČU – 1, VŠCHT –
2, ČZU – 2, MU Brno – 1, Business Akademy Kolding (Dánsko) – 1. Zatím ještě nejsou
informace o všech absolventech.
c) Výsledky školního roku roku 2016/2017:
Z 318 žáků prospělo 49 s vyznamenáním, 268 prospělo a 1 neprospěl. K 30.9.2017 studuje
na gymnáziu 315 žáků, do prvních ročníků nastoupilo 20 žáků (čtyřleté gymnázium) a 22 žáků
(osmileté gymnázium). Průměr známek byl 2,13. Na škole studuje celkem 13 žáků se
specifickými potřebami.
d) Personálie:
Na škole působí celkem 31 vyučujících. Došlo k několika odchodům - B. Bůžková (důchod),
K. Volná (důchod), M. Naglmüllerová (ředitelka ZUŠ). Nově nastoupila E. Kolářová (Aj) – návrat
po mateřské dovolené. Jako výpomoc a na částečné úvazky nastoupili J. Pelech + D. Nakládal
+ A. Sušilová (Hv), H. Sloupová (Bi, Che), L. Lišková (Nj).
e) Během prázdnin proběhla aktualizace základních dokumentů – Školního řádu a Školního
vzdělávacího plánu pro nižší gymnázium.
f) Akce o prázdninách:
- bylo dokončeno zasíťování celé školy spojené s koupí 5 počítačů, a dále bylo rozšířeno pokrytí
WIFI na celou školu,
- byly vymalovány 3 učebny a u 3 dalších byly provedeny opravy; proběhla výmalba chodby
a schodiště k tělocvičně a oprava spodní části chodby ke Smetanovu sálu; na chodbách a na
hlavním schodišti nové emailové nátěry; zastínění („jižní třídy“) se zpozdilo a bude
namontováno během podzimu.
g) Během září a počátkem října už proběhla řada akcí: adaptační kurzy v Šimanově, cyklistické
kurzy, třídní schůzky rodičů nových žáků, Středoškolský pohár v atletice (CORNY), Výstava
hub, Xterra, setkání s kolegy Realschule Kötzting (potvrzen mj. společný divadelní projekt) atd.
h) Na základě podpory Fulbrightovy nadace působí na gymnáziu v hodinách Aj na jeden rok
rodilá mluvčí (Danielle Mueller).
i) Projekty:
- byla zrušena 84. výzva na modernizaci učeben,
- žádost do OPŽP (výměna oken a nová kotelna) nebylo možno podat pro nesouhlasné
stanovisko NPÚ (v případě kotelny se jedná o možném financování rekonstrukce ze strany
zřizovatele),
- připravuje se nový dvouletý projekt ERASMUS+ KA2, během kterého probíhají studijní pobyty
žáků a učitelů v Portugalsku, Španělsku, Itálii, Maďarsku a ČR, sušické gymnázium zajišťuje

první setkání delegací z ostatních zemí,
- na základě grantu PK bude v období od října 2017 do ledna 2018 realizován projekt Motivace
pro technické vzdělávání.
j) Ostatní:
- pokračuje inovace webových stránek,
- byl ukončen program ERASMUS+ , skončila doba udržitelnosti programu G-learning,
u projektu IROPu (odborné učebny) byla schválena 2. monitorovací zpráva,
- na konci roku 2017 končí funkční období současné školské rady a od ledna 2018 bude
jmenována nová školská rada,
- pro nové zájemce o studium na gymnáziu se bude pořádat Den otevřených dveří (24.11.2017),
budou probíhat přípravné kurzy a návštěvy základních škol v Sušici a v okolí,
- přijímací zkoušky budou jednotné státní z Čj a Ma; výsledky jednotné přijímací zkoušky by
měly být jedním z ukazatelů úrovně absolventů ZŠ, tak jako je tomu u výsledků státní maturitní
zkoušky při hodnocení úrovně SŠ,
- u maturitních zkoušek 2018 v PP z Čj bude výběr z 6 zadání (dříve bylo 10), opravy budou
probíhat centrálně, matematika bude povinná od roku 2021,
- připravuje se reforma financování regionálního školství, v letošním školním roce bude probíhat
testování modelů nového financování škol; reforma bude spuštěna nejdříve od 1.1.2019,
- navýšení platů (učitelé a nepedagogických pracovníků).
Usnesení:
1) Školská rada schvaluje Výroční zprávu za školní rok 2016/2017.
2) Školská rada schvaluje inovovaný Školní řád (a pravidla pro hodnocení žáků – součástí ŠŘ).
3) Školská rada bere na vědomí aktualizovanou verzi ŠVP a nový ŠVP pro nižší gymnázium,
zprávy o maturitních zkouškách a výsledcích za 2.pololetí ve školním roce 2016/2017, zprávu
o plánovaných investičních akcích, projektech a organizační informace ke školnímu roku 2017/18.

V Sušici 17.10.2017
Zapsala: Zdeňka Řezníčková

