Jednání Školské rady Gymnázia, Příbram, Legionářů 402
dne 23. 6. 2021
Místo jednání: Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 – sborovna
Přítomni:

Ing. Bohumil Kortus
Mgr. Václav Havlíček
Mgr. Libuše Fořtová
Mgr. Petra Sládečková

Nepřítomen:

Tomáš Dvořáček

Hosté:

Mgr. Iva Kadeřábková
RNDr. Petr Hrubý

Program jednání:
1) současná situace ve škole vzhledem k vládním opatřením
- do lavic se vrátili studenti 18. 5. 2021, do té doby distanční výuka
- dodržují se opatření dle nařízení vlády
- studenti se velmi dobře přizpůsobili
- v současné době jsou 4 studenti z 1. ročníku v karanténě (onemocnění COVID-19)
- v současné době při výuce nemusí být zakrytá ústa, ve společných prostorách ano
- příští středu 30. 6. 2021 se předává vysvědčení
2) maturitní zkoušky a přijímací řízení
- vše se konalo za dodržení doporučených hygienických opatření
přijímací řízení konalo 144 žáků - 83 žáků přijato, osmileté studium - přijímačky
konalo 131 žáků - 30 přijato
- v současné době je škola financována na objem počtu žáků - stačí nám 560 žáků,
máme jich 610
- maturitní zkoušky - přihlášeno 111 žáků - maturovalo - 109 žáků - všichni úspěšně
maturitní zkoušku složili
3) slučování gymnázií
- přání zřizovatele školy Krajského úřadu Středočeského kraje je sloučit obě
příbramská gymnázia
- do budoucna budou obě gymnázia pod hlavičkou Gymnázia, Příbram, Legionářů 402
- 3-4 roky bude přechodná doba, detašované pracoviště bude stále v ulici Balbínova
(současné Gymnázium pod Svatou Horou), poté už bude gymnázium pouze v
budově Gymnázia, Příbram, Legionářů
- budou se otevírat: 1 třída osmiletého, 1 třída šestiletého a 2 třídy čtyřletého studia (1
třída se zaměřením na cizí jazyky, 1 třída se všeobecným zaměřením)

3) mapa školy
- členové Školské rady byli seznámeni s výsledky ankety
- podněty k zamyšlení ze strany pí Sládečkové - tlak na výkon způsobující demotivaci
žáka, stále převládá frontální výuka, špatná komunikace mezi třídními učiteli a rodiči
(učiteli a rodiči), dbát na výběr třídních učitelů (více se věnovat výběru učitelů, kteří
se hodí k výkonu této práce)
4) hospodaření školy
- zpráva za rok 2020 uzavřena, hospodaření bylo vyrovnané, úspory za neuskutečnění
akcí, cestovních nákladů atd., na druhou stranu jsme chybí peníze z pronájmu hřiště
atd. ..
- růst některých nákladů (desinfekční prostředky, jednorázové ručníky)
- celkem značné úspory
- dokupování nábytku, dovybavení učeben IT, nákup serverů
- plán - vyměnit dveře, vymalovat další učebny
- zvýšení platů ve školství
5) příprava oslav 150. výročí založení školy
- práce na almanachu (Fryš, Kuchyňková) - podoba tištěná i fotografická, velké
množství materiálu (rozhovorů, vzpomínek…)
- oslavy se budou konat na začátku října 2021
- kromě almanachu se připravuje i výstava k výročí - součástí budou i předměty, které
se školou souvisí, souvisely
- přepis historické kroniky do digitální podoby
- k dispozici webová stránka, kde lze sledovat, co je již hotovo
- Majáles - 1., 2., 3. října 2021 - průvod k bývalým budovám gymnázia
- připraven pestrý program
6) příprava voleb zástupce zletilých studentů ve školské radě
- budou osloveni studenti současného 2. ročníku - budou osloveni TU a během září by
volby měly proběhnout
Dne 24. 6. 2021 zapsala

Mgr. Libuše Fořtová
ověřil: Mgr. Václav Havlíček

