
Zápis z jednání Školské rady Gymnázia, Příbram, Legionářů 402 dne 20. 10. 2014 

 

Místo jednání: Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 – ředitelna 

 

Přítomni:  RNDr. Petr Hrubý 

 Ing. Bohumil Kortus 

 Ing. Soňa Nohelová 

 Mgr. Jana Štědronská 

Omluveni:  Svatopluk Chrastina 

Host: Mgr. Iva Kadeřábková – ředitelka školy 

 

Program jednání: 

1. Výroční zpráva školy 

Ředitelka školy Mgr. Iva Kadeřábková seznámila přítomné s výroční zprávou školy za školní 

rok 2013/2014. Zpráva byla zaslána členům školské rady v předstihu prostřednictvím e-mailu. 

K výroční zprávě neměli přítomní členové školské rady připomínky a byla jednohlasně 

schválena. 

 

2. Úprava školního vzdělávacího programu 

Byly projednány změny ve školním vzdělávacím programu, do kterého byly ve formě přílohy 

vloženy charakteristiky, výchovné a vzdělávací strategie a vzdělávací obsahy 16 nových voli-

telných předmětů. Školská rada vyslovila s úpravami ŠVP souhlas. 

 

3. Vyhodnocení maturitních zkoušek ve školním roce 2013/2014 

Vedení školy seznámilo členy školské rady s  výsledky maturitních zkoušek ve školním roce 

2013/2014. Celkem bylo přihlášeno 111 žáků na jarní termín a 3 žáci na podzimní termín.  

Průměrné skóre z komplexních zkoušek společné části bylo v jarním termínu následující: 

Český jazyk a literatura – 88,4%, Anglický jazyk – 90,7%, Německý jazyk – 89,7%, Ruský 

jazyk – 83,7%. Průměrné skóre z matematiky bylo 94%. Počet vyznamenání byl 63 (55%). 

Dle zveřejněných údajů byly výsledky školy ve všech předmětech lepší než republikový 

průměr. 

Zpráva o výsledcích je součástí dlouhodobého záměru, který v současné době vypracovává 

vedení školy 

 

4. Přijímací řízení ve školním roce 2014/2015 

Ve stanoveném termínu se škola přihlásila do pilotního ověřování testování uchazečů o stu-

dium. Organizátorem je MŠMT, průběh bude zajišťovat CERMAT. Testování bude probíhat 

15. a 16. 4. 2015 a výsledky testů budou kritériem pro přijímání žáků. Váha tohoto kritéria 

bude stanovena ředitelkou školy do ledna 2015. S rozhodnutím budou seznámeni uchazeči 

o studium v průběhu návštěv zástupců školy na třídních schůzkách na základních školách 

a v rámci dne otevřených dveří. 

 

5. Volby do školské rady 

V průběhu listopadu proběhnou volby zástupce zletilých žáků. Ředitelka školy ustavila voleb-

ní komisi, která tuto volbu zajistí. S ohledem na to, že podmínkou pro zvolení je věk 18 let, 

budou osloveni žáci třetích a čtvrtých ročníků. Nově zvolený člen školské rady bude pozván 

na příští jednání v květnu 2015. 

 

6. Program příštího jednání 

Předpokládaný termín příštího jednání je květen 2014. Projednán bude rozpočet školy 

a výsledky přijímacího řízení. 

 

V Příbrami dne 20. 10. 2014 zapsal: RNDr. Petr Hrubý 


