Jednání Školské rady Gymnázia, Příbram, Legionářů 402 dne 11. 06.
2019
Místo jednání: Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 – sborovna
Přítomni: Ing. Bohumil Kortus
Mgr. Václav Havlíček
Mgr. Libuše Fořtová
Tomáš Dvořáček
Host: RNDr. Petr Hrubý

Program jednání:
1)
2)
3)
4)
5)

Aktuální složení školské rady, volba předsedy
Přijímací řízení
Vyhodnocení maturitních zkoušek
Hospodaření školy
Ostatní

1) Aktuální složení školské rady, volba předsedy
RNDr. Petr Hrubý jakožto bývalý předseda školské rady přivítal přítomné členy a
seznámil je s programem jednání. Aktuálními členy Školské rady jsou Ing. Bohumil
Kortus a Tomáš Dvořáček zastupující zřizovatele, Mgr. Václav Havlíček a Mgr.
Libuše Fořtová zastupující školu a bude třeba zvolit 1 zástupce nezletilých žáků a 1
zástupce zletilých žáků. Volby zbývajících členů se uskuteční do dalšího jednání
školské rady. Kontakty na členy školské rady jsou k dispozici v zápisech z minulých
jednání.
Volba předsedy školské rady:
První bodem programu byla volba nového předsedy školské rady:
Volba proběhla za účasti 4 členů školské rady, tudíž rada byla usnášeníschopná.
Navrženým kandidátem na předsedu školské rady byl pan Mgr. Václav Havlíček
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Pan Václav Havlíček byl zvolen předsedou Školské rady Gymnázia, Příbram,
Legionářů 402. Funkční období předsedy činí 3 roky.
2) Přijímací řízení
V letošním školním roce byl počet přihlášených žáků ke studiu na gymnáziu vyšší než
v uplynulých letech, pro osmileté studium bylo registrováno 140 přihlášek – přijato bude

32 žáků, pro čtyřleté studium bylo registrováno 165 přihlášek a přijatých bude 95 žáků.
Znamená to tedy, že ročníky budou plně obsazeny.
2. kolo přijímacího řízení vyhlašováno nebylo.
3) Vyhodnocení maturitních zkoušek
RNDr. P. Hrubý seznámil členy školské rady s výsledky maturitních zkoušek ve školním
roce 2018/ 2019. Na jarní termín bylo přihlášeno 121 žáků . V písemných testech
neuspěli 2 z nich, 1 žákyně se nedostavila na 1. část maturitních zkoušek z důvodu
automobilové nehody. Bude je tedy vykonávat v náhradním termínu na ISS HPOS
v termínu od 2.- 5 září. U ústních zkoušek uspěli všichni, přičemž konkrétní celkové
výsledky ještě nejsou známy. Budou k dispozici na dalším jednání školské rady. Na
jarní termín byla přihlášena 1 žákyně, která se nedostavila.
4) Hospodaření školy
RNDr. P. Hrubý seznámil členy školské rady s hospodařením školy. Rozpočet školy
neustále narůstá, bylo přidáno na platy pracovníků cca 15%, provozní náklady jsou
téměř shodné s loňským rokem.
5) Ostatní
Prostřednictvím pana Hrubého byl vznesen dotaz k zástupcům zřizovatele, zda bude po
zřízení nových placených parkovacích míst v okolí školy možné parkovaní pro učitele a
za jakých podmínek.
Probíhá též příprava výběrového řízení na digitalizaci školy.

V Příbrami dne 11. 06. 2019

Zapsala: Mgr. Libuše Fořtová

