Zápis z jednání Školské rady Gymnázia Blovice ze dne 30. 3. 2015
Škola:

Gymnázium, Blovice, Družstevní 650

Datum konání: 30. 3. 2015 od 15.45 hodin
Místo konání: Gymnázium Blovice
Přítomni: Ing. Ladislav Vítek, MUDr. Hana Veselovská, Ing. Alena Čadková,
Ing. Michal Wendl, PaedDr. Milena Durasová
Omluveni: MUDr. Václav Šimánek
Host: Mgr. Marcela Šustrová – ředitelka školy
Program:
1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti Gymnázia, Blovice, Družstevní 650, za kalendářní rok 2014
3. Zpráva o průběhu a výsledcích přijímacího řízení
4. Různé
ad 1) V úvodu zasedání přivítala předsedkyně školské rady její členy a seznámila je
s programem jednání.
ad 2) Členové školské rady vzali na vědomí zprávu o činnosti Gymnázia, Blovice, Družstevní
650, za kalendářní rok 2014, jež jim byla předsedkyní školské rady přeslána prostřednictvím
e-mailu.
ad 3) Ředitelka školy Mgr. Marcela Šustrová podala zprávu o dosavadním průběhu a
výsledcích přijímacího řízení na Gymnáziu Blovice pro školní rok 2015/2016.
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 47 žáků, přijímací zkoušky z
českého jazyka a matematiky skládali všichni uchazeči, protože se naše škola zapojila do
pilotního testování přijímacího řízení, které letos v Plzeňském kraji probíhalo.
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 39 žáků. Přijímací zkoušky skládali opět všichni přihlášení
žáci.
ad 4) Ing. Vítek upřesnil informace o průběhu setkání našich žáků s hejtmanem Plzeňského
kraje, které se uskuteční dne 9. 4. 2015.
Dále představil projekt VII. letní olympiády dětí a mládeže České republiky. Ta proběhne
letos v Plzni a hry potrvají od 14. do 19. června 2015. Pořadatelé vypsali 18 sportovních
odvětví (atletika, badminton, basketbal, beachvolejbal, cyklistika, fotbal, goalball, házená,
hokejbal, jachting, karate, nohejbal, orientační běh, plavání, sportovní aerobik, střelba, tenis,

triatlon) a dvě doplňkové soutěže (psaní na klávesnici a fotografická soutěž). Předpokládaná
účast je téměř 3000 sportovců a trenérů, kteří se utkají celkem o více než 150 zlatých medailí.
Milena Durasová seznámila členy školské rady s aktuálním děním na gymnáziu: žáci se např.
zapojili do projektu „Cena Ď“ a dne 15. 6. 2015 odjedou na vyhlášení celostátního kola této
ceny do Státní opery Praha.
Ředitelka školy dále informovala o projektech, které aktuálně na naší škole probíhají (např.
projekt Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních a základních školách
v Plzeňském kraji), a o výsledcích našich žáků v soutěžích a olympiádách.
Usnesení:
Školská rada bere na vědomí:
 zprávu o činnosti Gymnázia, Blovice, Družstevní 650, za kalendářní rok 2014
 zprávu o dosavadním průběhu přijímacího řízení na Gymnáziu Blovice
 termín uskutečnění příštího jednání školské rady – říjen 2015

Zapsala: Milena Durasová

Podpisy:
Ing. Ladislav Vítek ………………………………………
MUDr. Hana Veselovská ……………………………………………..
Alena Čadková
Ing. Michal Wendl…………………………………………………
PaedDr. Milena Durasová………………………………………
Na vědomí:
MUDr. Václav Šimánek ………………………………………

