Zápis z jednání Školské rady Gymnázia Blovice ze dne 23. 10. 2014
Škola:

Gymnázium, Blovice, Družstevní 650

Datum konání: 23. 10. 2014 od 16.00 hodin
Místo konání: Gymnázium Blovice
Přítomni: MUDr. Hana Veselovská, , Mgr. Ivo Barca, Ing. Ladislav Vítek,
PaedDr. Milena Durasová,
Host: Mgr. Marcela Šustrová – ředitelka školy
Omluveni: MUDr. Václav Šimánek
Jednání řídila: Milena Durasová
Program:
1. Zahájení, seznámení se zápisem z minulého zasedání
2. Výroční zpráva Gymnázia, Blovice, Družstevní 650, za školní rok 2013/2014
3. Volby do nové školské rady
4. Zpráva o výsledcích přijímacího řízení do 1. ročníku čtyřletého a osmiletého studijního
cyklu
5. Různé
ad 1)
V úvodu zasedání byl členům k podpisu a vyjádření předložen zápis z minulého jednání
školské rady. Bez připomínek byl schválen. Ing. Vítek reagoval na zmínku o případné
spolupráci mezi Gymnáziem Blovice a KCVJŠ Plzeň (tuto problematiku je zapotřebí lépe
prodiskutovat a domluvit konkrétní formy spolupráce).
ad 2)
Dalším bodem programu bylo projednání Výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Blovice,
Družstevní 650, za školní rok 2013/2014, jež byla předsedkyní školské rady prostřednictvím
e-mailu přeslána členům ŠR k prostudování.
Členové školské rady formulovali své připomínky a po krátké diskusi byla výroční zpráva
schválena.
ad 3)
Milena Durasová a ředitelka školy Mgr. Marcela Šustrová informovaly o připravovaných
volbách do nové školské rady. Ty se uskuteční 25. listopadu 2014 od 8.00 do 17.30 hodin
v sekretariátu školy.
ad 4)
Ředitelka školy Mgr. Marcela Šustrová informovala výsledcích přijímacího řízení do
1. ročníku osmiletého a čtyřletého studijního cyklu.
ad 5)
Milena Durasová otevřela otázku plánovaných přijímacích zkoušek na střední školy
(Gymnázium Blovice je přihlášeno do pilotního testování v Plzeňském kraji). Ing. Vítek a

ředitelka školy Mgr. Marcela Šustrová seznámili členy školské rady s aktuálními informacemi
k jejich průběhu.
Mgr. Marcela Šustrová shrnula, jak se žáci a učitelé Gymnázia Blovice zapojili do oslav 730.
výročí první zmínky o Blovicích.
Milena Durasová pozvala členy školské rady na vernisáž výstavy „Ztracená generace“, která
proběhne v budově gymnázia 10. 11. 2014 od 11 hodin.
Ivo Barca informoval členy ŠR o zahraničním studentovi ze Stavropole, přechodně žáku třídy
septimy, který absolvuje na našem gymnáziu jeden školní rok.
Milena Durasová poděkovala všem členům školské rady a ředitelce gymnázia za spolupráci
v průběhu celého volebního období.
Usnesení:
Školská rada projednala a schválila:
 Výroční zprávu o činnosti Gymnázia, Blovice, Družstevní 650, za školní rok 2013/2014
Školská rada bere na vědomí:
 informaci o připravovaných volbách do nové školské rady
 zprávu o výsledcích přijímacího řízení do 1. ročníku osmiletého a čtyřletého studijního
cyklu
 informace o zapojení žáků a učitelů gymnázia do oslav 730. výročí první zmínky o
Blovicích a o připravovaných aktivitách školy

Zapsala: Milena Durasová

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

