
 

 

Zápis z jednání Školské rady Gymnázia, Příbram, Legionářů 402 dne 8. 10. 2013 

 

Místo jednání: Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 – sborovna 

 

Přítomni: Svatopluk Chrastina 

                  Ing. Bohumil Kortus 

                  Ing. Soňa Nohelová 

                  RNDr. Petr Hrubý 

                  Mgr. Jana Štědronská 

Nepřítomen: Matěj Kratochvíl 

                    

Program jednání: 

1. Výroční zpráva školy 

Předseda školské rady RNDr. Petr Hrubý seznámil přítomné s výroční zprávou školy za 

školní rok 2012/2013. Ta byla všem členům školské rady odeslána předem prostřednictvím 

elektronické pošty. K výroční zprávě neměli členové školské rady připomínky a byla 

jednohlasně schválena. 
 

2. Úprava ŠVP 

Byly projednány změny v ŠVP, např. volitelné předměty nabízené školou. Školská rada 

vyslovila s úpravami ŠVP a s výukou podle nového plánu souhlas.  
 

3. Vyhodnocení maturitních zkoušek 

Vedení školy reprezentované zástupcem ředitelky školy seznámilo členy školské rady 

s průběhem a výsledky školy u maturitních zkoušek ve školním roce 2012/2013. Do 

hodnocení byly zahrnuty výsledky povinných zkoušek společné části. 

V porovnání s ostatními gymnázii dosahuje škola ve třech ze čtyř vyhodnocených 

předmětů nadprůměrných výsledků, vynikajících výsledků dosáhla letos v českém jazyce, 

který je vzhledem k počtu studentů ke srovnání nejvhodnější. Výborných výsledků 

dosahujeme stabilně v anglickém jazyce, slabší byly v matematice. 
 

4. Přijímací řízení ve školním roce 2013/2014 

Přijímací řízení bude zorganizováno jako v předchozích letech, škola bude otevírat jednu 

třídu osmiletého studia a tři třídy čtyřletého studia. Na osmileté gymnázium budou žáci 

přijímáni na základě výsledků zkoušek, jež připraví agentura SCIO. Za tyto testy škola zaplatí 

6000 Kč. Má s nimi ale dobré zkušenosti a v minulosti se nikdy neobjevila stížnost na jejich 

irelevantnost. 
 

5. Ostatní 

Zástupce ředitelky školy seznámil členy školské rady se zdravotním stavem studenta třídy 

oktávy Ondřeje Vanera, který si způsobil úraz na zájezdě ve Španělsku. Současně je infor-

moval o tom, jak k úrazu došlo.  

Dále byli členové školské rady seznámeni s projektem „Cestou přírodovědných 

a technických oborů napříč Středočeským krajem“, do něhož škola vstoupila a který studenty 

nejen vzdělá, ale díky finanční dotaci pomůže při nákupu pomůcek a vybavení sbírek 

přírodních věd. 
 

V Příbrami dne  8. 10. 2013                                                zapsala: Mgr. Jana Štědronská 


