Zápis z jednání Školské rady Gymnázia, Příbram, Legionářů 402 dne 17. 6. 2014
Místo jednání: Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 – sborovna
Přítomni: Svatopluk Chrastina
Ing. Bohumil Kortus
Ing. Soňa Nohelová
RNDr. Petr Hrubý
Mgr. Jana Štědronská
Program jednání:
1. Volby do školské rady
Dosavadní člen školské rady Matěj Kratochvíl ze třídy 4. A odmaturoval a přestal být
žákem školy. Volby nového zástupce zletilých žáků proběhnou na počátku školního
roku 2014/2015.
2. Rozpočet školy
Předseda školské rady seznámil přítomné členy se stavem rozpočtu na rok 2014.
Celkový rozpočet školy je po dodatečných úpravách k 17. 6. ve výši 29,1 mil Kč.
Uspokojivá je výše příspěvků na ONIV přímé a na mzdy, problematická je výše
příspěvku na provozní výdaje. I nadále budou přijímána úsporná opatření tak, aby
škola nehospodařila se ztrátou. Vybavení školy bude z převážné části nakoupeno
z prostředků projektů, do kterých je škola zapojena.
Školská rada vzala zprávu o rozpočtu školy na vědomí.
3. Maturitní zkoušky
Maturitní zkoušky proběhly bez obtíží. Ústní zkoušku absolvovali úspěšně všichni
studenti, v písemné části jedna studentka neuspěla. Tři studenti budou skládat
z důvodu odkladu (2 studenti) a konání opravné zkoušky (1 studentka) maturitní
zkoušky na podzim. Jedna studentka bude psát opravu slohové práce z CJL.
4. Přijímací řízení, počty uchazečů o studium
Předseda školské rady podal zprávu o přijímacím řízení, o počtech uchazečů o studium
a o počtu přijímaných žáků. Na osmiletý studijní obor je přijato 32 žáků pátých tříd, na
čtyřletý obor 96 žáků devátých tříd.
S ohledem na klesající demografickou křivku bylo v posledních letech stále obtížnější
udržet zájem o čtyřleté studium na naší škole. Letos však zájem převyšoval počet
přijatých žáků a v rámci odvolacího řízení byl přijat maximální možný počet uchazečů
o studium.
5. Program příští schůze školské rady a termín jednání
Další jednání školské rady je plánováno na říjen 2014. Hlavním bodem programu bude
schválení výroční zprávy školy.
V Příbrami dne 17. 6. 2014
zapsal: RNDr. Petr Hrubý

