Zápis z jednání Školské rady Gymnázia Blovice ze dne 10. 4. 2014
Škola:

Gymnázium, Blovice, Družstevní 650

Datum konání: 10. 4. 2014 od 16.00 hodin
Místo konání: Gymnázium Blovice
Přítomni: Ing. Ladislav Vítek, MUDr. Václav Šimánek, MUDr. Hana Veselovská,
PaedDr. Milena Durasová
Omluveni: Mgr. Ivo Barca
Host: Mgr. Marcela Šustrová – ředitelka školy
Program:
1. Zahájení, informace o změnách ve složení školské rady
2. Zpráva o činnosti Gymnázia, Blovice, Družstevní 650, za kalendářní rok 2013
3. Zpráva o výsledcích inspekční činnosti ČŠI
4. Zpráva o přijímacím řízení pro příští školní rok
5. Různé
ad 1) V úvodu zasedání byl z jednání omluven Mgr. Ivo Barca , důvodem byly pracovní
povinnosti. Členové školské rady byli informováni o nenadálém úmrtí paní Ing. Miloslavy
Brejchové. Vzhledem k tomu, že funkční období ŠR končí na podzim, bylo M. Durasovou
navrženo, aby po dobu půl roku ŠR působila jako pětičlenná.
ad 2) Členové školské rady vzali na vědomí zprávu o činnosti Gymnázia, Blovice, Družstevní
650, za kalendářní rok 2013, jež jim byla předsedkyní školské rady přeslána prostřednictvím
e-mailu.
Poznámky ke zprávě se týkaly spolupráce Gymnázia Blovice a KCVJŠ. Ačkoliv se již
několikrát hovořilo o možnosti pořádat některé vzdělávací akce pro učitele z blízkých ZŠ
v prostorách Gymnázia Blovice, zatím nebyl tento záměr realizován. Akce pořádané KCVJŠ
tzv. „na klíč“ v prostorách gymnázia jsou paradoxně dražší, než když proběhnou v Plzni. Na
další možnosti spolupráce s KCVJŠ se budeme dále informovat.
ad 3) Ředitelka školy podala zprávu o výsledcích inspekční činnosti ČŠI. Ta proběhla ve
dnech 19., 21., 22., a 26. listopadu 2013. Členové ŠR byli seznámeni s inspekční zprávou a
vzali ji na vědomí. Inspekční zpráva je přístupná na webových stránkách školy.
ad 4) Ředitelka školy podala zprávu o přijímacím řízení na Gymnáziu Blovice pro školní rok
2014/2015.
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 budou skládat všichni uchazeči.

Zájemců o čtyřleté studium je v 1. kole 20. Bez přijímacích zkoušek budou stejně jako vloni
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 5) Mgr. Marcela Šustrová informovala přítomné o plánovaných oslavách 730. výročí první
zmínky o Blovicích a o podílu naší školy na nich.
M. Durasová hodnotila práci nově konstituovaného školního parlamentu.
Ing. Vítek představil zajímavou možnost ročních studijních pobytů žáků středních škol ve
Francii.
Ředitelka školy informovala o zahraniční studentce Whitney z Hongkongu, která v průběhu
školního roku přestoupila na Církevní gymnázium v Plzni a změnila i hostitelskou rodinu.
Ing. Vítek navrhl navázat spolupráci žáků gymnázia s blovickými firmami, např. firmou
FAIVELEY TRANSPORT LEKOV, a.s., a to formou exkurzí a brigád.
Usnesení:
Školská rada bere na vědomí:
 zprávu o činnosti Gymnázia, Blovice, Družstevní 650, za kalendářní rok 2013
 inspekční zprávu ČŠI
 termín uskutečnění příštího jednání školské rady – říjen 2014

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

