
Zápis z jednání Školské rady Gymnázia Blovice ze dne 24. 10. 2012 

Škola:  Gymnázium, Blovice, Družstevní 650  

Datum konání: 24. 10. 2012 od 16.00 hodin 

Místo konání: Gymnázium Blovice 

Přítomni: MUDr. Hana Veselovská, Ing. Miloslava Brejchová, MUDr. Václav Šimánek,  

Ing. Ladislav Vítek,  Mgr. Ivo Barca, PaedDr. Milena Durasová 

 

Host: Mgr. Marcela Šustrová – ředitelka školy 

Omluveni:  

Program: 

1. Výroční zpráva Gymnázia, Blovice, Družstevní 650, za školní rok 2011/2012 

2. Zpráva o průběhu oslav 50. výročí existence gymnázia v Blovicích 

3. Různé 

 

ad 1)  
V úvodu zasedání byla projednána Výroční zpráva o činnosti Gymnázia, Blovice, Družstevní 

650, za školní rok 2011/2012, jež byla předsedkyní školské rady přeslána členům ŠR 

k prostudování prostřednictvím e-mailu. 

Někteří členové školské rady zmínili důležitost vyzdvižení pozitivních stránek činnosti školy 

a navrhli připojit ještě další obrazové přílohy, jež dokumentují bohaté spektrum aktivit žáků a 

učitelů Gymnázia Blovice. Po diskusi byla výroční zpráva schválena. 

 

ad 2)  

Ředitelka školy Mgr. Marcela Šustrová seznámila členy ŠR s průběhem oslav 50. výročí 

existence gymnázia v Blovicích. Ty se uskutečnily dne 22. 9. 2012 a řada členů  ŠR se jich 

osobně zúčastnila. Z jejich reakcí bylo zřejmé, že program a organizaci oslav velmi kladně 

hodnotí. Pozitivní reakce dalších účastníků oslav zaznamenala i ředitelka  školy.  

Milena Durasová informovala v této souvislosti o doprovodném programu oslav (animační 

dílna – Animánie Plzeň, divadelní představení „Dívčí válka“ – CSOŠ Spálené Poříčí, letní 

kino „Řev“ – kvinta, o. s. Aktivios, 23 Foxis produktion, a. s.) 

 

ad 3)  

Ředitelka školy Mgr. Marcela Šustrová informovala o plánovaném otevření 1. ročníku 

čtyřletého studia. Na třídních schůzkách ZŠ Blovice určených rodičům žáků 9. tříd byla 

výchovná poradkyně kontaktována třemi vážnými zájemci o studium právě na naší škole. 

Třídní schůzky pro rodiče žáků posledních ročníků na ostatních základních školách zatím 

neproběhly, zástupci gymnázia je určitě navštíví. Doufáme, že nám do 1. ročníku v příštím 

roce nastoupí dostatečný počet studentů. 

Ing. Brejchová navrhla, aby na třídních schůzkách promluvili k rodičům osobně naši 

absolventi, neboť na léta strávená na našem gymnáziu velmi rádi vzpomínají.  

 

Ing. Ladislav Vítek hovořil o snižujícím se počtu žáků do 1. ročníků středních škol 

v Plzeňském kraji.  



Stručně také členům ŠR popsal zajímavý projekt: Na podporu informovanosti žáků o 

možnostech studia na středních školách a na podporu zaměstnanosti plánuje PK zřídit jakési 

centrum kariérového poradenství. 

 

Ing. Ladislav Vítek stručně shrnul, jak v Plzeňském kraji dopadla odvolání proti výsledkům 

loňských státních maturitních zkoušek. 

 

MUDr. Hana Veselovská jakožto předsedkyně SRPGB zmínila aktivity  Sdružení plánované 

na letošní školní rok a seznámila ředitelku školy a členy ŠR s termínem konání schůzky 

výboru SRPGB. 

 

Usnesení:  

 

Školská rada projednala a schválila: 

 Výroční zprávu o činnosti Gymnázia, Blovice, Družstevní 650, za školní rok 2011/2012 

 

 

Školská rada bere na vědomí: 

 

 zprávu o průběhu oslav 50. výročí existence gymnázia v Blovicích 

 

 termín uskutečnění příštího jednání školské rady:  duben – květen 2012 

 

Zapsala: Milena Durasová                         

 

Podpisy: 

 

MUDr. Hana Veselovská……………………………………… 

Ing. Miloslava Brejchová……………………………………… 

MUDr. Václav Šimánek ……………………………………… 

Ing. Ladislav Vítek…………………………………………….. 

Mgr. Ivo Barca………………………………………………… 

PaedDr. Milena Durasová……………………………………… 

 


