
Zápis z jednání Školské rady Gymnázia Blovice ze dne 15. 5. 2013 

Škola:  Gymnázium, Blovice, Družstevní 650  

Datum konání: 15. 5.  2013 od 16.45 hodin 

Místo konání: Gymnázium Blovice 

Přítomni: Ing. Ladislav Vítek,  Mgr. Ivo Barca, MUDr. Václav Šimánek, 

      PaedDr. Milena Durasová  

Omluveni: Ing. Miloslava Brejchová, MUDr. Hana Veselovská 

Host: Mgr. Marcela Šustrová – ředitelka školy 

 

Program: 

1. Zahájení 

2. Zpráva o činnosti Gymnázia, Blovice, Družstevní 650, za kalendářní rok 2012 

3. Zpráva o průběhu a výsledcích přijímacího řízení 

4. Různé 

 

ad 1) V úvodu zasedání byly omluveny dvě členky ŠR, důvodem byly pracovní povinnosti. 

ad 2) Členové školské rady vzali na vědomí zprávu o činnosti Gymnázia, Blovice, Družstevní 

650, za kalendářní rok 2012, jež jim byla předsedkyní školské rady přeslána prostřednictvím 

e-mailu. Připomínky ke zprávě se týkaly pouze úpravy jedné z přiložených tabulek. 

 

ad 3) Ředitelka školy podala zprávu o dosavadním průběhu a výsledcích přijímacího řízení na 

Gymnáziu Blovice pro školní rok 2013/2014.  

 

Mgr. Marcela Šustrová hovořila o počtu žáků, kteří se ucházeli o přijetí na naši školu. Zájem 

o osmileté studium projevilo v 1. kole přijímacího řízení 38 žáků, přijímací zkoušky z 

českého jazyka a matematiky skládali všichni uchazeči.   

 

Zájem o čtyřleté studium ve srovnání s loňským školním rokem výrazně vzrostl. Zhodnotily 

se tak příznivé výsledky loňských maturitních zkoušek, úspěchy našich žáků v soutěžích a 

počet žáků přijatých na vysoké školy 

1. kolem přijímacího řízení prošlo 28 žáků. Bez přijímacích zkoušek byli přijati žáci, jejichž 

studijní průměr v pololetí 8. ročníku, na konci 8. ročníku a v pololetí 9. ročníku nepřesáhl 

hodnotu 1,90 a žák nebyl hodnocen hůře než dobře. 

 

ad 4) Členové školské rady diskutovali o tom, jak ještě podtrhnout význam Gymnázia 

Blovice v regionu, jak zviditelnit výsledky odborné činnosti žáků a jak rozšířit jejich zájem o 

odbornou činnost v průběhu studia. 

Jako jednu z cest vidí MUDr. Václav Šimánek v organizování akcí dalšího vzdělávání 

pedagogů nejen na KCVJŠ v Plzni, ale též na GB. Tím by se akce staly dostupnější celé řadě 

kolegů ze základních škol z okolí. 

Též oslovením našich bývalých úspěšných  absolventů a využitím jejich znalostí a zkušeností 

při vedení žákovských prací SOČ by došlo k propojení minulosti a současnosti školy a 



zároveň by se zvýšil zájem žáků SŠ o zvolenou problematiku i o studium na VŠ příslušného 

zaměření.  

 

Usnesení:  

 

 

Školská rada bere na vědomí: 

 zprávu o činnosti Gymnázia, Blovice, Družstevní 650, za kalendářní rok 2012 

 

 zprávu o dosavadním průběhu přijímacího řízení na Gymnáziu Blovice 

 

 termín uskutečnění příštího jednání školské rady – říjen 2013 

 

Zapsala: Milena Durasová                         

 

Podpisy: 

 

MUDr. Václav Šimánek ……………………………………… 

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

 Mgr. Ivo Barca………………………………………………… 

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

Na vědomí: 

MUDr. Hana Veselovská……………………………………… 

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

 


