Zápis z jednání Školské rady Gymnázia Blovice ze dne 25. 10. 2021
Škola:

Gymnázium, Blovice, Družstevní 650

Datum konání: 25. 10. 2021 od 16:30 hodin
Místo konání: Gymnázium Blovice
Přítomni: MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., Mgr. Růžena Písková, Ph.D.,
Ing. Pavel Čížek, Doc. Ing. Václav Kotlan, Ph.D.,
Mgr. Pavlína Fialová, PaedDr. Milena Durasová
Host: Mgr. Marcela Šustrová, ředitelka Gymnázia Blovice
Jednání řídila: Milena Durasová
Program:
1. Zahájení, seznámení se zápisem z minulého zasedání
2. Výroční zpráva o činnosti Gymnázia, Blovice, Družstevní 650, za školní rok
2020/2021
3. Informace o aktuálním dění v Gymnáziu Blovice
4. Různé
ad 1)
Zasedání školské rady zahájila předsedkyně školské rady M. Durasová a seznámila přítomné
s navrženým programem jednání. Ten byl členy ŠR schválen.
V úvodu zasedání byl členům k podpisu předložen zápis z minulého jednání školské rady.
ad 2)
Druhým důležitým bodem programu bylo projednání výroční zprávy o činnosti Gymnázia,
Blovice, Družstevní 650, za školní rok 2020/2021. Ta byla předsedkyní školské rady
poskytnuta členům ŠR k prostudování prostřednictvím e-mailu. Členové školské rady
formulovali své připomínky, ty byly důkladně zaznamenány a po krátké diskusi byla výroční
zpráva schválena.
ad 3)
R. Písková vyzdvihla, že v loňském roce byla pro žáky podle možností realizována řada
různých exkurzí a dalších akcí.
P. Fialová informovala členy ŠR o tom, jak byli žáci seznamováni s organizací a průběhem
voleb do Poslanecké sněmovny PČR, větší prostor byl této problematice věnován v hodinách
ZSV v posledních dvou ročnících, neboť jejich žáci patřili mezi prvovoliče.
R. Písková se zajímala o to, zda jsou kroužky probíhající v rámci projektu IKAP přístupné
i žákům z jiných škol. V této souvislosti zmínila ředitelka školy spolupráci se čtyřmi
základními školami a akce pořádané pro žáky těchto škol.
P. Fialová informovala z pozice školní psycholožky o situaci v 1. ročníku a o ztížené adaptaci
žáků této třídy na prezenční výuku po předchozím dlouhém období výuky distanční. Nastínila
další kroky, které by měly pomoci žákům 1. ročníku zvládat učivo a dát jim návod, jak se
efektivně učit.

ad 4)
M. Šustrová zmínila účast týmu žáků GB na festivalu Posviť si na budoucnost.
Při minulém zasedání ŠR navrhl V. Šimánek možnost spolupráce Gymnázia Blovice s FN
Plzeň a s odborníky z LF v Plzni. Vyučující biologie a chemie specifikovali oblasti, v nichž
by spolupráce mohla probíhat, a ředitelka gymnázia jejich návrhy předala do rukou ředitele
FN.
V. Kotlan představil spolupráci FE ZČU a Gymnázia Blovice. Na základě smlouvy mezi
oběma školami se žákům gymnázia otevírají zajímavé příležitosti, např. cyklus přednášek, ale
také finanční podpora na realizaci odborně zaměřených exkurzí (doprava).
R. Písková se zajímala o průběh třídních aktivů, jež by se měly uskutečnit 23. 11. Jejich forma
(distanční, či prezenční) bude, jak vyplynulo z reakce ředitelky školy, záviset na aktuální
epidemické situaci a zákonní zástupci o ní budou včas informováni.
P. Čížek se zajímal o zapojení GB do projektu Paměť národa, stěžejního projektu neziskové
organizace Post Bellum, jehož cílem je zachytit osudy pamětníků prostřednictvím jejich
autentického vyprávění. Tomuto projektu se na škole již několik let aktivně věnuje kolegyně
D. Dindová. R. Písková doplnila zajímavou zkušenost se zmíněným projektem, již získala na
28. ZŠ Plzeň.
M. Durasová zmínila práci členů čtenářského kroužku, kteří pro Blovické noviny připravují
rozhovory s významnými absolventy naší školy. Po MUDr. Václavu Šimánkovi, Ph.D.,
řediteli FN Plzeň, byl o spolupráci požádán též Ing. Pavel Čížek, radní PK a náměstek
hejtmanky pro dopravu.
Další jednání ŠR se uskuteční v březnu, až bude školské radě vedením školy předložena
zpráva o činnosti Gymnázia, Blovice, Družstevní 650, za kalendářní rok 2021. Členům ŠR
bude zaslána pozvánka prostřednictvím e-mailu.

Usnesení:
Školská rada projednala a schválila:
 Výroční zprávu o činnosti Gymnázia, Blovice, Družstevní 650, za školní rok 2020/2021
Školská rada bere na vědomí:
 uskutečnění příštího jednání školské rady v březnu 2022
Zapsala: Milena Durasová
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