
Zápis z 29. zasedání školské rady při Gymnáziu v Sušici 

 

Datum konání:  13.10. 2020 

Přítomni: Mgr. Vilemína Hraničková, MUDr. Michal Svoboda, Ing. Martin Kopp, PaedDr. Vít 

Potužák, Mgr. Ivan Kratochvíl 

Omluveni: Bc. Petr Mottl, Mgr. Pavel Princ 

V úvodu se ujal slova Mgr. Ivan Kratochvíl, ředitel školy.  

Informoval členy rady o distanční výuce a způsobu, jakým škola bude tento způsob výuky 

zajišťovat, byla zavedena elektronická třídní kniha. 

Seznámil členy rady s informacemi k doplnění ŠVP o způsobu maturitní zkoušky. Změny musí 

být nejprve definitivně schváleny Ministerstvem školství. 

Uvedl, že maturitní zkoušku ve šk. roce 2019/2020 skládalo v řádném jarním termínu 51 

žáků, z toho 16 prospělo s vyznamenáním, 1 neprospěl. Na vysokých školách pokračuje ve 

studiu 47 žáků, 2 studují na VOŠ, 2 pracují. 

Připomněl, že v současné době navštěvuje školu 280 žáků, pracuje s nimi 27 pedagogů, 

v rámci projektu Gastschuljahr studují v Bavorsku 2 žáci. 

Zmínil, že na jaře bylo dokončeno nové multifunkční hřiště, v listopadu by mělo proběhnout 

(snad už poslední) výběrové řízení na výměnu oken školní budovy, na podzim by měl být 

instalován nový web školy. Předběžně se uvažuje, že by sušické školy vyhlásily 21. a 22.12. 

ředitelské volno. 

 

Diskuse 

Na dotaz MUDr. M. Svobody ohledně Isic karet bylo ředitelem školy odpovězeno, že v Sušici 

již existuje místo výdeje, ohledně dotazu ke způsobu distanční výuky bylo sděleno, že vše 

probíhá jednotně přes google classroome, komunikace probíhá dále přes bakaláře, ohledně 

pořadí jednotlivých kapitol v učebnicích -  není pro vyučující závazné. 

Mgr. V. Hraničková konstatovala, že distanční výuka je jak pro pedagogy, tak i pro žáky 

náročná, chybí soc. kontakt. 

Usnesení: 

1. Školská rada schvaluje Výroční zprávu za školní rok 2019/2020 a Dodatek ŠŘ – 

distanční výuka. 

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

pololetí ve školním roce 2019/2020, zprávu o plánovaných investičních akcích, 

projektech a organizační informace ke školnímu roku 2020/2021. 

 


