Zápis z 20. zasedání školské rady při Gymnáziu v Sušici
Datum konání: 14.10.2015
Přítomni: Mgr. Vilemína Hraničková, Mgr. Ivan Kratochvíl, PaedDr. Vít Potužák,
Mgr. Pavel Princ, Mgr. Zdeňka Řezníčková, Mudr. Lenka Tomášková
Omluven: Ing. Ondřej Uher, Ph.D.
Místo: Gymnázium Sušice
Začátek jednání: 15°°
1) Přítomní členové RŠ schválili Výroční zprávu Gymnázia za školní rok 2014/2015.
2) Školní řád včetně pravidel pro hodnocení pro další školní rok zůstává beze změn.
3) Ředitel školy dále podal přítomným následující informace o škole (podrobné informace jsou
uvedeny ve výroční zprávě Gymnázia za školní rok 2014/2015):
- maturitní zkoušku skládalo celkem 40 studentů (20 v osmiletém studiu, 20 ve čtyřletém
studiu), z toho devět ji složilo s vyznamenáním, jeden student neprospěl,
- škola sleduje úspěšnost přijetí absolventů na VŠ - všichni absolventi byli přijati na vysoké
školy, celkem se jedná o 39 absolventů gymnázia, jeden student nastoupil na dvě vysoké
školy současně a jeden student nesložil maturitní zkoušku,
- byla uzavřena pětiletá dohoda o spolupráci s Přírodověd. fakultou UK a se ZČU v Plzni
(školy mají zájem o studenty sušického gymnázia),
- do prvního ročníku čtyřletého studia bylo přijato 27 studentů, do prvního ročníku osmiletého
studia bylo přijato 33 studentů,
- celkem v současné době studuje na gymnáziu 320 žáků, což je o 12 více než v loňském roce,
- počet vyučujících na gymnáziu je v letošním roce 29.
4) Investiční a další stavební akce a úpravy v průběhu prázdnin:
- byla dokončena investiční akce za více než 5 mil. Kč, podpořená dotací z ROP a příspěvku
zřizovatele, jedná se o dosud největší investici za posledních 25 let do oblasti výuky
přírodovědných předmětů na škole, v rámci této akce byly zrekonstruovány a nově
vybaveny 4 odborné učebny – chemie, fyziky, informatiky a biologie,
- ve 13 dalších učebnách proběhly nutné úpravy (malování, opravy lina atd.),
- byla provedena rekonstrukce kanalizace a odvodu dešťové vody a tím se podařilo odstranit
příčinu vlhkosti v suterénu budovy v šatnách ( 935 tis. poskytl na tuto akci zřizovatel),
- byla usazena zámková dlažba u přístřešku pro kola,
- byly rozšířeny prostory knihovny.
5) Projekty:
- škola se zapojila do 56. výzvy OPVK, program podporuje čtenářské dílny, zahraniční
jazykové kurzy pro učitele, zahraniční jazykové pobyty pro žáky a shadowing (stínování)
pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů
v zahraničí, do projektu se ve škole zapojilo celkem 6 tříd a v jeho rámci vzniknou
i 3 čtenářské dílny,
- jedná se o možnosti čerpat prostředky z OPŽP na opravu (ev. výměnu) oken změnu
vytápění,
- během prvního roku realizace projektu ERASMUS+ tři vyučující německého jazyka vyjeli
na 12 denní studijní pobyt do SRN a Rakouska.

6) Ostatní:
- byly provedeny drobné úpravy ŠVP (mezi nepovinné předměty profilové maturitní zkoušky
byly od školního roku 2015/2016 zařazeny i hudební a výtvarná výchova),
- v červenci 2015 se 10 žáků a 2 pedagogové zúčastnili v rámci programu Douzelage
setkání v Polsku (Chojna), tématem týdenní akce byl „Zdravý životní styl“,
- škola nabízí žákům možnost návštěvy několika kroužků (robotika, 3D kreslení a
3D modelování, fyzikální praktika a florbal dívek),
- pro získávání zájemců o studium na gymnáziu jsou připravovány návštěvy a prezentace
přímo na základních školách, pro zájemce o studium budou otevřeny přípravné kurzy Čj
a M (kurzy budou zpoplatněné),
- na podzim roku 2016 se chystají oslavy 110.výročí založení sušického gymnázia.
V Sušici 14.10.2015
Zapsala: Zdeňka Řezníčková

