Zápis z jednání Školské rady Gymnázia, Příbram, Legionářů 402 dne 18. 10. 2016
Místo jednání: Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 – sborovna
Přítomni:

RNDr. Petr Hrubý
Ing. Bohumil Kortus
Ing. Soňa Nohelová
Mgr. Jana Štědronská
Nepřítomen: Ing. Milan Turek
Program jednání:
1. Složení školské rady
Školská rada je v současné době složena z pěti členů – RNDr. Petr Hrubý, Ing. Bohumil
Kortus, Ing. Soňa Nohelová, Mgr. Jana Štědronská, Ing. Milan Turek. Zastoupení nemají
zletilí žáci školy, volba nového zástupce je naplánována do konce roku 2016.
2. Výroční zpráva školy
Školská rada projednala výroční zprávu školy. Tato zpráva byla členům odeslána e-mailem
dne 5. 10. 2016. K výroční zprávě neměli přítomní členové školské rady připomínky a byla
jednohlasně schválena.
3. Vyhodnocení maturitních zkoušek ve školním roce 2015/2016
Podobně jako v loňském roce, i letos seznámil předseda školské rady její členy s výsledky
maturitních zkoušek. Celkem bylo na jarní termín přihlášeno 112 žák. Z tohoto počtu neuspěl
jeden žák u profilových zkoušek a tři žáci u písemných zkoušek společné části. Žáci, kteří
uspěli, dosáhli tohoto průměrného skóre z komplexních zkoušek společné části:
Český jazyk a literatura – 84,7%, Anglický jazyk – 91,3%, Ruský jazyk – 82,6%. Průměrné
skóre z matematiky bylo 78%. Počet vyznamenání byl 62 (55%).
Dle zveřejněných údajů byly výsledky školy v českém jazyku, anglickém jazyku, ruském
jazyku i v matematice lepší než republikový průměr pro gymnaziální obory.
3. Přijímací řízení ve školním roce 2016/2017
V nadcházejícím školním roce budou uchazeči o studium povinně skládat přijímací zkoušky
z českého jazyka a matematiky. Zkoušky budou probíhat ve dvou termínech v době od 12. do
20. 4. 2017, do přijímacího řízení budou započítány výsledky z úspěšnějšího pokusu.
Výsledky přijímací zkoušky musí být pro účely přijímacího řízení započítány s váhou alespoň
60%. Pro čtyřleté studium tak bude váha těchto zkoušek nastavena na 60%, pro osmileté
studium zůstane na 90%.
4. Zapojení školy do projektů
Přehled projektů, do kterých je škola zapojena, je součástí výroční zprávy za rok 2015/2016.
Ve většině projektů bude škola pokračovat. Počítá se i se zapojením do dalších výzev projektů
EU, které budou vyhlašovány pro další období. Za tímto účelem je škola povinna vypracovat
školní akční plán.
5. Program příštího jednání
Předpokládaný termín příštího jednání je červen 2017. Projednán bude rozpočet školy
a výsledky přijímacího řízení.

V Příbrami dne 18. 10. 2016

zapsal: RNDr. Petr Hrubý

