Zápis z jednání Školské rady Gymnázia Blovice ze dne 24. 10. 2016
Škola:

Gymnázium, Blovice, Družstevní 650

Datum konání: 24. 10. 2016 od 16.00 hodin
Místo konání: Gymnázium Blovice
Přítomni: MUDr. Václav Šimánek, Ing. Ladislav Vítek, Bc. Alena Čadková,
Mgr. Jana Průchová, PaedDr. Milena Durasová
Omluveni: Mgr. Marcela Šustrová, MUDr. Hana Veselovská
Jednání řídila: Milena Durasová
Program:
1. Zahájení, seznámení se zápisem z minulého zasedání
2. Výroční zpráva Gymnázia, Blovice, Družstevní 650, za školní rok 2015/2016
3. Zpráva o výsledcích přijímacího řízení do 1. ročníku čtyřletého a osmiletého
studijního cyklu
4. Informace o aktuálním dění v Gymnáziu Blovice
5. Různé
ad 1)
V úvodu zasedání byl členům k podpisu a vyjádření předložen zápis z minulého jednání
školské rady. Bez připomínek byl schválen.
ad 2)
Dalším důležitým bodem programu bylo projednání Výroční zprávy o činnosti Gymnázia,
Blovice, Družstevní 650, za školní rok 2015/2016. 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 3)
Milena Durasová informovala o výsledcích přijímacího řízení do 1. ročníku osmiletého a
1. ročníku čtyřletého studijního cyklu. Do primy bylo z 46 uchazečů přijato 32 žáků, do
1. ročníku z 49 uchazečů 30 žáků.
Ad 4)
Milena Durasová opět informovala členy školské rady o pobytu žáků 1. ročníku v rámci
adaptačního kurzu v hotelu Malá Paříž, rekreačním zařízení Plzeňského kraje. Žáci zde
strávili tři dny a byl mnohými z nich označen za nejlepší životní zážitek. Svou spokojenost
jsme tlumočili vedoucí zařízení e-mailem a objednali jsme pobyt pro žáky dalšího 1. roč. na
první zářijový týden 2017.
Od začátku školního roku naše škola vyvíjí řadu aktivit, M. Durasová uvedla malý výčet:
návštěva Vídně 23. – 24. 9. a 2. 12., návštěva divadelních představení Manon Lescaut
v Národním divadle, Sluha dvou pánů ve Stavovském divadle, Blaník v Žižkovském divadle
Járy Cimrmana, sportovní turnaje v piškvorkách, florbalu, basketbalu, fotbalu, účast ve

vědomostních soutěžích, exkurze, přednášky, návštěvy výstav, knihoven… Dále zmínila dny
otevřených dveří: 4. 11. a 14. 1. pro veřejnost, 9. 12. pro žáky 9. ročníků.
ad 5)
Ing. Ladislav Vítek apeloval, abychom nepřijímali žáky za každou cenu, tedy i ty se slabším
prospěchem.
Dále informoval členy školské rady o změnách v přijímacím řízení a o termínu porady
ředitelů gymnázií PK, kde budou podány o novinkách podrobné informace.
V souvislosti s přípravou maturitních plesů a dalších akcí hovořil o EET – ta se netýká
pronájmů prostor a aktivit, které poskytují příspěvkové organizace (např. vzdělávací kurzy).
Dále informoval o motivačním programu na nákup materiálu, týkajícího se zejména
technických oborů.
Dne 19. 10. 2016 proběhla tradiční přehlídka Řemeslo má zlaté dno. Ing. Vítek zdůraznil, že
se nejedná pouze o akci určenou odborným školám, ale svou „parketu“ zde naleznou i žáci
gymnázií, jako příklad uvedl to domažlické.
Milena Durasová informovala o dalších zahraničních studentech – tentokráte z Brazílie,
přechodně žácích třídy septimy a 3. ročníku, kteří s našimi žáky absolvují jeden školní rok.
Dále se zmínila o projektu na přístavbu školy, v jehož rámci by měly vzniknout odborné
učebny biologie.
Milena Durasová pozvala členy školské rady na křty kalendáře Gymnázia Blovice
(fotografoval Vít Chytrý) a knihy portrétů naší žákyně Kláry Supíkové (akce nadačního
fondu BlogTrust), které proběhnou v prostorách školy 13. 12. 2016 od 10.00 hod.
Usnesení:
Školská rada projednala a schválila:
 Výroční zprávu o činnosti Gymnázia, Blovice, Družstevní 650, za školní rok 2014/2015
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……………………………………………
PaedDr. Milena Durasová……………………………………..
Na vědomí:
MUDr. Hana Veselovská………………………………………
Mgr. Marcela Šustrová

