
Jednání Školské rady Gymnázia, Příbram, Legionářů 402   
dne 4. 6. 2020 

  
Místo jednání: Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 – sborovna 
  
Přítomni: Ing. Bohumil Kortus 
   Mgr. Václav Havlíček 
                  Mgr. Libuše Fořtová 
     Mgr. Petra Sládečková 
  
Nepřítomen:  Tomáš Dvořáček - omluven 
  
Hosté:   Mgr. Iva Kadeřábková 

RNDr. Petr Hrubý 
  

Program jednání: 
• přivítání všech zúčastněných paní ředitelkou 

  
1. zahájení jednání školské rady – schválení programu jednání - ŠR 

zahájena předsedou p. Václavem Havlíčkem, schválení programu jednání – 
všemi přítomnými členy ŠR 

  
  

2. současná situace ve škole vzhledem k vládním opatřením 
  
ŘŠ - GymPB se snaží dodržovat veškerá vládní opatření - od kraje k dispozici 
500 roušek, nákup ostatních ochranných prostředků je financován školou 
  
ZŘŠ - v normálním režimu je v tuto dobu již po přijímacích i po maturitních 
zkouškách, nyní nás vše teprve čeká, tudíž není kapacitně v možnostech 
školy, aby žáci nižších ročníků nastoupili do školy již od 8. 6. 2020 
 
- u nematuritních ročníků stále pokračuje distanční studium - v současné době 
dostávají studenti úkoly buď v Moodlu nebo Classroomu 
 
- žáci nematuritních ročníků budou mít možnost přijít do školy v posledním 
týdnu v červnu za účelem konzultací - od 22. - 30. 6. 2020 (žáci dostanou 
přesné pokyny od svých třídních učitelů) 
- žáci budou za 2. pololetí hodnoceni známkami 
- 30. 6. 2020 - předání vysvědčení  

 
  

3. maturitní zkoušky a přijímací řízení 2020 
 

- maturitní zkoušky - výuka maturitních ročníků probíhala 3 týdny – žáci 
rozděleni do skupin po max. 15 
- přijímací zkoušky se budou konat 8. a 9. 6. 2020 (čtyřleté a osmileté 
studium), zároveň 9. 6. 2020 začínají ústní maturity 
- školní jídelna vaří jedno jídlo denně 

  



  
4. změna školního vzdělávacího programu od 1.9.2020 vzhledem ke zrušení 

povinné maturitní zkoušky z matematiky 
  

a. úprava stávajícího ŠVP – týdenní dotace vyučovacích hodin dotčených 
předmětů ČJL, 1.CJ (ANJ), MAT 
  

 1.ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 

ČJL 3 3 3 5 

ANJ 4 3 3 5 

MAT 4 4 4 4 

  
b. nový ŠVP – týdenní dotace vyučovacích hodin dotčených hodin ČJL, 1.CJ 

(ANG), MAT 
  
 1.ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 

ČJL 3 3 4 5 

ANJ 4 4 3 4 

MAT 4 4 3 4 

  
- schváleno všemi přítomnými členy ŠR 

 
5. Hospodaření školy 

• v průběhu koronavirového období - úspora za topení a elektřinu - v 
plánu - vymalování chodeb, v příštím školním roce - výmalba tříd 
(příprava na oslavu výročí školy v roce 2021) 

• prasklý přívod horké vody do jídelny  
• nákup IT techniky - internet ve všech učebnách - od příštího školního 

roku - zavedeny elektronické třídnice 
• výběrové řízení na lepší server 

  
Příprava voleb zástupce do školské rady za zletilé studenty - volba proběhne na 
začátku školního roku 2020/ 2021 
  

Ostatní 
•  paní Sládečková - dotaz, zda je nutné jezdit ve 3. ročníku na exkurzi do 

pivovaru - pan Hrubý - vysvětlil edukativní důvod výběru exkurze 
• ŘŠ - bude zadáno ke zvážení předmětové komisi chemie 
• ze strany paní Sládečkové též zazněla nabídka pomoci v rámci výběrového 

řízení na nový server 
  
  

  
Zapsala dne 4. 6. 2020 

  
Mgr. Libuše Fořtová 


