Zápis z jednání Školské rady Gymnázia, Příbram, Legionářů 402 dne 10. 10. 2017
Místo jednání: Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 – sborovna
Přítomni:

RNDr. Petr Hrubý
Ing. Bohumil Kortus
Ing. Soňa Nohelová
Mgr. Jana Štědronská
Karolína Třesohlavá
Nepřítomen: Ing. Milan Turek
Program jednání:
1. Výroční zpráva školy
Školská rada projednala výroční zprávu za školní rok 2016/2017. Zpráva byla rozeslána jejím
členům s předstihem elektronicky. K výroční zprávě neměli přítomní členové školské rady
připomínky a byla jednohlasně schválena.
2. Složení školské rady
Školská rada je v současné době složena z šesti členů – RNDr. Petr Hrubý, Ing. Bohumil
Kortus, Ing. Soňa Nohelová, Mgr. Jana Štědronská, Ing. Milan Turek, Karolína Třesohlavá.
K 17. 3. 2018 končí funkční období zástupcům zřizovatele Ing. Kortusovi a Ing. Turkovi.
Předseda školské rady poděkoval Ing. Kortusovi za jeho dlouholetou činnost ve školské radě
vykonávanou od roku 2009 po tři funkční období se stoprocentní účastí.
Kontakty na členy školské rady jsou v zápisu z minulého jednání.
3. Vyhodnocení maturitních zkoušek ve školním roce 2016/2017
Předseda školské rady seznámil členy školské rady s výsledky maturitních zkoušek ve
školním roce 2016/2017. Na jarní termín bylo přihlášeno 102 žáků, jedna žákyně se před
zahájením zkoušek ze zdravotních důvodů omluvila. Na podzimní termín byla přihlášena
jedna žákyně, která se nedostavila.
Průměrné skóre z komplexních zkoušek společné části bylo v jarním termínu následující:
Český jazyk a literatura – 81,9%, Anglický jazyk – 88,1%, Německý jazyk – 84,5%, Ruský
jazyk – 86,2%, Francouzský jazyk – 83,1%, Matematika – 70,0%. Počet vyznamenání byl 49
(49%). Opravné zkoušky v podzimním termínu konali 2 žáci.
Dle zveřejněných údajů byly výsledky žáků osmiletého gymnázia lepší, než je
celorepublikový průměr žáků téhož studijního oboru, u žáků čtyřletého studijního oboru byly
lepší výsledky z českého jazyka. Výsledky z cizího jazyka a matematiky byly srovnatelné
s celorepublikovým průměrem.
4. Přijímací řízení ve školním roce 2017/2018
Dle informací, které má škola v současné době k dispozici, bude v tomto školním roce
přijímací řízení probíhat obdobně jako v minulém školním roce. Uchazeči o studium budou
povinně skládat přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky, započítány budou
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%.
5. Přílohy k ŠVP
Předseda školské předložil přítomným členům nové přílohy k ŠVP. O nutnosti úprav byla
školská rada informována již v průběhu jarního jednání. Celkem bylo do ŠVP vloženo 10
příloh o celkovém rozsahu 87 stran. Přílohy se týkají úpravy učebního plánu, zabezpečení
výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných, úprav
vzdělávacích předmětů Matematika, Český jazyk, Dějepis a ZSV v návaznosti na úpravu

hodinové dotace a dále vzdělávacích obsahů nových volitelných předmětů. Školská rada
úpravu ŠVP schválila.
6. Školní akční plán
Předseda školské rady podal informaci o přípravě školního akčního plánu. Tento strategický
dokument má být vyhotoven do konce listopadu 2017. Škola zahrne do svého akčního plánu
všechny povinné oblasti intervence a dále čtyři nepovinné oblasti intervence. Školská rada
vzala informaci na vědomí.
7. Ostatní
a) Členové školské rady diskutovali o přínosu, který by pro školu mělo vytvoření pracovní
pozice školního psychologa nebo školního kariérového poradce.
b) Karolína Třesohlavá jako zástupce studentů navrhla, které aktivity by byly přínosné pro
žáky z hlediska volby dalšího studia na vysokých školách. Konkrétně se jedná o besedy se
studenty VŠ, bývalými absolventy gymnázia, návštěva veletrhů vysokých škol a DOD.
Předseda školské rady bude o jednání informovat ředitelku školy.
8. Program příštího jednání
Předpokládaný termín příštího jednání je červen 2018. Projednán bude rozpočet školy,
výsledky přijímacího řízení a maturitních zkoušek.

V Příbrami dne 10. 10. 2017

zapsal: RNDr. Petr Hrubý

