Zápis z jednání Školské rady Gymnázia Blovice ze dne 17. 10. 2017
Škola:

Gymnázium, Blovice, Družstevní 650

Datum konání: 17. 10. 2017 od 16.00 hodin
Místo konání: Gymnázium Blovice
Přítomni: MUDr. Václav Šimánek, Ing. Ladislav Vítek, Bc. Alena Čadková,
Mgr. Jana Průchová, MUDr. Hana Veselovská, PaedDr. Milena Durasová
Host: Mgr. Marcela Šustrová – ředitelka školy
Jednání řídila: Milena Durasová
Program:
1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti Gymnázia, Blovice, Družstevní 650, za kalendářní rok 2016
3. Výroční zpráva Gymnázia, Blovice, Družstevní 650, za školní rok 2016/2017
4. Změny ve školním vzdělávacím programu pro 1. ročník čtyřletého studia, 1. ročník
osmiletého studia a kvintu a změny ve školním řádu od 4. 9. 2017
5. Zpráva o výsledcích přijímacího řízení do 1. ročníku čtyřletého a osmiletého
studijního cyklu
6. Informace o aktuálním dění v Gymnáziu Blovice
7. Různé
ad 1)
V úvodu zasedání přivítala předsedkyně školské rady její členy na posledním společném
zasedání v tomto funkčním období.
ad 2)
Pravidelné jarní zasedání školské rady neproběhlo, ale členové školské rady se vyjádřili
elektronickou cestou ke Zprávě o činnosti Gymnázia, Blovice, Družstevní 650, za kalendářní
rok 2016. Školská rada vzala tento dokument na vědomí.
ad 3)
Dalším důležitým bodem programu bylo projednání Výroční zprávy o činnosti Gymnázia,
Blovice, Družstevní 650, za školní rok 2016/2017. Ta byla předsedkyní školské rady přeslána
členům ŠR k prostudování prostřednictvím e-mailu.
Členové školské rady formulovali své připomínky, ty byly důkladně zaznamenány a po krátké
diskusi byla výroční zpráva schválena.
ad 4)
Ředitelka školy ještě jednou ústně informovala členy ŠR o změnách ve školním vzdělávacím
programu pro 1. ročník čtyřletého studia, 1. ročník osmiletého studia a kvintu a o změnách ve
školním řádu. Ty platí v Gymnáziu Blovice od 4. 9. 2017 a členům ŠR byly poskytnuty
v elektronické podobě k prostudování. Členové ŠR zformulovali své připomínky k nim
a k 1. 9. 2017 byly zmíněné dokumenty schváleny.
ad 5)
Ředitelka školy Mgr. Marcela Šustrová informovala o výsledcích přijímacího řízení do

1. ročníku osmiletého a 1. ročníku čtyřletého studijního cyklu. Do primy bylo z 55 uchazečů
přijato 30 žáků, do 1. ročníku z 39 uchazečů 30 žáků, nastoupilo jich 28.
ad 6)
O akcích, které od začátku školního roku na naší škole proběhly, informovala M. Durasová.
Dále zmínila termíny Dnů otevřených dveří: 10. 11. a 13. 1. pro veřejnost, 19. 12. pro žáky
9. ročníků.
ad 7)
V diskusi vyjádřil Ing. Ladislav Vítek pochvalu škole za vypracování tzv. Školního akčního
plánu. Dále informoval členy školské rady o tom, že hejtman Plzeňského kraje ocení nejlepší
žáky, za naši školu ocenění převezmou Barbora Šlaisová, Vojtěch Brichcín a Jan Veselovský.
MUDr. Václav Šimánek upozornil na nový celoevropský zákon o ochraně osobních údajů
(GDPR), který začne v příštím roce platit.
Ing. Ladislav Vítek v této souvislosti doplnil, že bezpečnostním auditorem by se mohlo stát
Středisko služeb školám Plzeň, a doporučil kontaktovat do 22. 11. pana Ing. Vláška.
Dále upozornil na tzv. výzvu 26, související právě s kybernetickou bezpečností.
Dalším jeho zajímavým podnětem pro naši školu je účast na projektu „Technika má zlaté
dno“, jehož se účastní vždy dva žáci střední a dva žáci základní školy.
Neméně zajímavá byla informace o besedě s p. Petrem Duškem z Ministerstva obchodu ČR,
jež proběhne dne 12. 12. a bude se týkat spotřeby, a o festivalu Česká inovace 2017, který má
být v DEPU 2015 zahájen 30. 11.
MUDr. Václav Šimánek nabídl možnost exkurze pro žáky do krytů CO u FN Plzeň. Zároveň
byl požádán o uvolnění Bc. Milady Šulcové na přednášku o prevenci rakoviny prsu, jež se
před dvěma roky setkala u žáků s velmi kladným ohlasem.
Ředitelka školy informovala členy ŠR o dalších zahraničních studentech – tentokráte
z Německa a Itálie, přechodně žácích 2. a 3. ročníku, kteří s našimi žáky absolvují školní rok.
Usnesení:
Školská rada projednala a schválila:
 Výroční zprávu o činnosti Gymnázia, Blovice, Družstevní 650, za školní rok 2016/2017
Školská rada bere na vědomí:
 zprávu o výsledcích přijímacího řízení do 1. ročníku osmiletého a 1. ročníku čtyřletého
studijního cyklu
 informace o aktivitách školy
Zapsala: Milena Durasová
Podpisy:
MUDr. Václav Šimánek ………………………………………
Ing. Ladislav Vítek……………………………………………..
Bc. Alena Čadková…………………………………………….
Mgr. Jana Průchová……………………………………………
MUDr. Hana Veselovská………………………………………
PaedDr. Milena Durasová……………………………………..

