Zápis z jednání Školské rady Gymnázia Blovice ze dne 15. 10. 2013
Škola:

Gymnázium, Blovice, Družstevní 650

Datum konání: 15. 10. 2013 od 16.30 hodin
Místo konání: Gymnázium Blovice
Přítomni: MUDr. Hana Veselovská, MUDr. Václav Šimánek, Mgr. Ivo Barca,
PaedDr. Milena Durasová
Host: Mgr. Marcela Šustrová – ředitelka školy
Omluveni: Ing. Miloslava Brejchová, Ing. Ladislav Vítek
Jednání řídila: Milena Durasová
Program:
1. Zahájení, seznámení se zápisem z minulého zasedání
2. Výroční zpráva Gymnázia, Blovice, Družstevní 650, za školní rok 2012/2013
3. Zpráva o výsledcích maturitních zkoušek 2012/2013
4. Zpráva o výsledcích přijímacího řízení do 1. ročníku čtyřletého a osmiletého studijního
cyklu
5. Různé
ad 1)
V úvodu zasedání byly členům k podpisu a vyjádření předloženy zápisy z minulých jednání
školské rady z 15. 5. 2013 a z 2. 9. 2013. Bez připomínek byly schváleny.
ad 2)
Dalším bodem programu bylo projednání Výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Blovice,
Družstevní 650, za školní rok 2012/2013, jež byla předsedkyní školské rady prostřednictvím
e-mailu přeslána členům ŠR k prostudování.
Členové školské rady vyjádřili souhlasné stanovisko se zněním výroční zprávy a Ing.
Miloslava Brejchová ve svém e-mailu navrhla připojit ještě další obrazové přílohy, jež
dokumentují bohaté spektrum aktivit žáků a učitelů Gymnázia Blovice.
Po diskusi byla výroční zpráva schválena.
ad 3)
Ředitelka školy Mgr. Marcela Šustrová informovala o výsledcích maturitních zkoušek
2012/2013 (viz výroční zpráva).
ad 4)
Ředitelka školy Mgr. Marcela Šustrová informovala výsledcích přijímacího řízení do
1. ročníků. Do 1. ročníku čtyřletého studijního cyklu bylo pro školní rok 2013/2014 přijato 23
žáků, do primy 34 žáků.
ad 5)
Milena Durasová reagovala na náměty z předminulého zasedání školské rady:

Gymnázium Blovice by ve spolupráci s KCVJŠ Plzeň mohlo organizovat vedle vzdělávacích
akcí pro širokou veřejnost též aktivity týkající se dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků z blízkých základních škol. Konkrétní náměty aktivit se připravují.
Milena Durasová informovala o aktuálním dění v Gymnáziu Blovice:
Vybraní žáci měli možnost zúčastnit se exkurze do sídla Evropského parlamentu ve
Štrasburku, kterou již tradičně organizovalo Gymnázium Mikulášské náměstí, Plzeň.
Poznatky žáci využijí ve výuce základů společenských věd.
Milena Durasová zmínila obnovení práce školního parlamentu a jeho plánované aktivity.
MUDr. Václav Šimánek informoval o projektu Plzeňského kraje a Zdravotnické záchranné
služby Plzeňského kraje, který je určen pedagogickým pracovníkům a je zaměřen na
poskytování první pomoci při ohrožení zdraví či života.
Ivo Barca informoval členy ŠR o zahraniční studentce Whitney z Hongkongu, přechodně
žákyni třídy sexty, která absolvuje na našem gymnáziu jeden školní rok.
Usnesení:
Školská rada projednala a schválila:
 Výroční zprávu o činnosti Gymnázia, Blovice, Družstevní 650, za školní rok 2012/13
Školská rada bere na vědomí:
 zprávu o výsledcích maturitních zkoušek 2012/2013
 zprávu o výsledcích přijímacího řízení do 1. ročníku osmiletého a čtyřletého studijního
cyklu
 informace o nových aktivitách školy
 termín uskutečnění příštího jednání školské rady: duben – květen 2014

Zapsala: Milena Durasová

Podpisy:
MUDr. Hana Veselovská………………………………………
MUDr. Václav Šimánek ………………………………………
Mgr. Ivo Barca…………………………………………………
PaedDr. Milena Durasová………………………………………
Na vědomí:
Ing. Miloslava Brejchová………………………………………
Ing. Ladislav Vítek……………………………………………..

