
Zápis z 28. zasedání školské rady při Gymnáziu v Sušici 
 

Datum konání: 22.10. 2019 

Místo: sborovna gymnázia 

Přítomni: Mgr. Vilemína Hraničková, Mgr. Pavel Princ, MUDr. Michal Svoboda, Ing. Martin Kopp, 

PaeDr. Vít Potužák, Mgr. Ivan Kratochvíl 

Omluveni: Bc. Petr Mottl 

 

V úvodu vystoupil ředitel školy Mgr. Ivan Kratochvíl. 

1- Maturitní zkoušky konalo v jarním termínu 48 žáků. 7 prospělo s vyznamenáním, 34 prospělo. 5 

neprospělo. V podzimním termínu zkoušku všichni úspěšně složili. 

2- Na vysokých školách pokračuje ve studiu 44 žáků maturitního ročníku, zvedá se zájem o 

Západočeskou univerzitu v Plzni.  

3- V 2. pololetí šk. roku 2018/2019 z 318 žáků prospělo s vyznamenáním 46, prospělo 270, neprospěli 

2 žáci. Průměrný prospěch žáků školy byl 2,18, v průměru zameškáno 58 hodin na žáka, neomluveno 

bylo 145 hodin. 

4- Ve šk. roce 2019/2020 studuje na gymnáziu 300 žáků, do primy bylo přijato 23 žáků, do 1. ročníku 

čtyřletého studia 20 žáků. Na gymnáziu v současné době působí 28 pedagogů. 3 vyučující odešly 

v uplynulém šk. roce na mateřskou dovolenou. 

5- O prázdninách byla modernizována druhá učebna informatiky, byly zpracovávány podklady pro 

výběrová řízení na investiční akce (výměna oken – 26 000 000 Kč, multifunkční hřiště – 800 000 Kč). 

V květnu 2019 byl zaveden Facebook a Instagram. 

6- V měsících září a říjnu proběhly seznamovací kurzy, cyklistický kurz, outdorový závod pro sušické 

školy Gymterra. Pedagogický sbor navštívil kolegy v Realschule Bad Kötzting. 

7- V nejbližší době proběhne ve škole Den otevřených dveří, škola bude organizovat oslavy 17. 

listopadu, v sokolovně proběhnou maturitní plesy. Na školním pozemku bude vykáceno 11 stromů, 

budou nahrazeny novými. 

8- 29.6 a 30.6. 2020 bude vyhlášeno ředitelské volno. 

 

Po vystoupení ředitele rada schválila Výroční zprávu Gymnázia v Sušici za šk. rok 2018/2019. 

 

Diskuse 

1) Mgr. P. Princ poukázal na to, aby škola s ještě větším důrazem prezentovala úspěchy žáků školy. 

Ing. M. Kopp navrhuje zasílat zprávy např. i do horažďovického „Obzoru“. 

2) MUDr. M. Svoboda kvituje, že se dobře povedlo doplnit sbor po odchodu některých vyučujících na 

mateřskou dovolenou, navrhuje svolat po mat. zkoušce maturanty a zjišťovat jejich názory na chod 



školy. Ředitel školy konstatoval, že se toto do jisté míry děje i před závěrečnou mat. zkouškou. Na 

dotaz k „Šablonám“ odpověděl ředitel školy, že se v letošním roce této oblasti škola nevěnuje. 

3- Ing. M. Kopp tlumočil dotaz z řad rodičů, jestli by nebylo možné posunout začátek vyučování např. 

na 8,00 hod. Všichni členové rady považují současný stav za vyhovující, a to zejména vzhledem 

k dojíždějícím žákům. 

 

Usnesení: 

1) Školská rada schvaluje Výroční zprávu za šk. rok 2018/2019. 

2) Školská rada bere na vědomí zprávy o maturitních zkouškách a výsledcích ve 2. pol. uplynulého 

školního roku, zprávu o  plánovaných investičních akcích, projektech a organizační informace ke 

školními roku 2019/2020. 

 

Zapsal V. Potužák 

 


