Zápis z jednání Školské rady Gymnázia, Příbram, Legionářů 402 dne 13. 6. 2017
Místo jednání: Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 – sborovna
Přítomni: Ing. Bohumil Kortus
Ing. Soňa Nohelová
RNDr. Petr Hrubý
Mgr. Jana Štědronská
Karolína Třesohlavá
Nepřítomni: Ing. Milan Turek
Program jednání:
1. Výsledek volby do školské rady
Ve dnech 6. - 10. 4. 2017 proběhla volba zástupce zletilých žáků do školské rady. Dle
výsledků zveřejněných volební komisí dne 10. 4. 2017 byla v tajném hlasování
zvolena žákyně septimy Karolína Třesohlavá. Karolína bude tuto funkci zastávat do
konce studia v roce 2018.
2. Složení školské rady k 13. 6. 2017
Současnými členy školské rady jsou:
Ing. Bohumil Kortus, Ing. Milan Turek – zástupci zřizovatele na základě jmenování
Radou Středočeského kraje (Usnesení č. 026-09/2015/RK) z 16. 3. 2015,
Mgr. Jana Štědronská, RNDr. Petr Hrubý – zástupci z řad pedagogů, zvoleni dne
26. 4. 2016,
Ing. Soňa Nohelová – zástupce nezletilých žáků, zvolena 26. 11. 2015.
Karolína Třesohlavá – zástupce zletilých žáků, zvolena dne 10. 4. 2017.
Kontakty na členy Rady školy
Ing. Bohumil Kortus tel.: 731 609 931
email: ivana.makosova@pribram-city.cz
Ing. Soňa Nohelová tel.: 602 840 280
email: nohelova.sona@nohelgarden.cz
Mgr. Jana Štědronská tel.: 602 657 725
email: stedronska@gym.pb.cz
RNDr. Petr Hrubý
tel.: 739 033 404
email: hruby@gym.pb.cz
Ing. Milan Turek
email: milan.turek@faurecia.com
Karolína Třesohlavá email: tresohlavakarolina@seznam.cz
tel.: 731 411 231
3. Rozpočet školy
Předseda školské rady seznámil přítomné členy s průběžným stavem rozpočtu na rok
2017. Celkový rozpočet školy na rok 2017 je k 13. 6. 2017 35 479 tis. Kč. Částka na
mzdy je vyšší o 5,1% oproti konci roku 2016. Rozpočet na provozní výdaje není
možné porovnat vzhledem k tomu, že některé položky jsou v průběhu roku
navyšovány dle potřeby školy, finančních možností zřizovatele nebo účasti
v projektech.
Škola se i nadále snaží hospodařit maximálně úsporně, provádí dle potřeby nezbytnou
údržbu a opravy. V loňském roce bylo dokončeno vybavení tříd novými lavicemi,
v tomto roce by mělo být dokončeno malování tříd. Škola se i nadále snaží získat
finanční prostředky zapojením do projektů EU.
Školská rada vzala zprávu o rozpočtu školy na vědomí.

4. Maturitní zkoušky
Maturitní zkoušky ve školním roce 2016/2017 proběhly organizačně bez obtíží.
Celkem maturovalo 101 žáků 4. ročníku a oktávy. Ve společné části maturitní zkoušky
neuspěla jedna žákyně při písemné zkoušce z českého jazyka. Jeden žák neuspěl
u profilové zkoušky z fyziky.
Z celkového počtu 101 maturantů odmaturovalo s vyznamenáním 49 žáků (49%). Na
výborném výsledku se mj. podílí úspěšné zvládnutí společné části maturitní zkoušky
(český jazyk, cizí jazyky, matematika).
Neúspěšní žáci se budou hlásit k opravné zkoušce v podzimním termínu.
Porovnání výsledků písemné části maturitní zkoušky s ostatními školami bude známo
na konci školního roku po vyhodnocení CERMATEM.
5. 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, podobně jako v loňském roce, 32 žáků pátých tříd, na čtyřletý obor 84 žáků devátých tříd.
I letos pokračoval zájem o studium osmiletého studijního oboru, na který bylo
přihlášeno 144 uchazečů. Na čtyřletý studijní obor bylo přihlášeno 132 uchazečů.
Vzhledem k tomu, že někteří z nich nakonec zvolili ke studiu jinou školu, nebyl
naplněn plánovaný počet 90 míst a bylo dodatečně vyhlášeno druhé kolo přijímacího
řízení.
V příštím školním roce bude ve škole studovat 610 žáků.
6. Úprava ŠVP
Od 1. 9. 2017 bude probíhat výuka 1. ročníku čtyřletého studia a kvinty podle
upraveného ŠVP. Předseda školské rady seznámil přítomné s návrhem úpravy
učebního plánu, který reaguje na povinnou zkoušku z matematiky v rámci maturitní
zkoušky. Celkově je v upraveném ŠVP posílena výuka matematiky v průběhu studia
o dvě vyučovací hodiny na úkor jedné vyučovací hodiny českého jazyka a jedné
vyučovací hodiny základů společenských věd. K úpravám dojde i v dělení hodin na
menší skupiny a v pravidlech pro výběr volitelných předmětů.
7. Příspěvek Karolíny Třesohlavé
Karolína Třesohlavá informovala o výsledku ankety, kterou zorganizovala před
jednáním školské rady. Žáci školy v ní byli vyzvání, aby se vyjádřili k aktuálním
problémům, které by dle nich bylo třeba řešit. Karolína neobdržela žádné vážnější připomínky, většina námětů se týkala organizace a výuky volitelných předmětů. Předseda
školské rady bude o těchto námětech informovat ředitelku školy.
8. Program příští schůze školské rady a termín jednání
Další jednání školské rady je plánováno na říjen 2017. Hlavním bodem programu bude
schválení výroční zprávy školy a úpravy ŠVP.
V Příbrami dne 13. 6. 2017
zapsal RNDr. Petr Hrubý

