
Zápis z 31. zasedání školské rady při Gymnáziu v Sušici 

 

Datum konání: 21.10. 2021 

Místo: sborovna gymnázia 

Přítomni: Mgr. Vilemína Hraničková, Mgr. Blanka Falešníková, MUDr. Michal Svoboda, PaedDr. Vít 
Potužák, Mgr. Ivan Kratochvíl 

Omluveni:  Bc. Petr Mottl, Mgr. Pavel Princ 

1) Členové školské rady neměli připomínky ke školnímu řádu ani k pravidlům hodnocení žáků, 
obdobně tomu bylo i s „Výroční zprávou o činnosti školy za školní rok 2020 – 2021“. 

2) Ředitel školy konstatoval, že žáci maturitních ročníků byli seznámeni s průběhem maturitních 
zkoušek ve školním r. 2021 – 2022. Dále uvedl, že „Den otevřených dveří“ proběhne na 
gymnáziu ve čtvrtek 2.12.2021, ředitelské volno udělí na dny 20. – 22.12. 2021, na zahradě 
školy proběhl projekt Erasmus, který se setkal s velmi dobrou odezvou. Škole byl přidělen 
grant na technické vzdělávání žáků ZŠ se zaměřením na fyziku a informatiku. 

3) Na dotazy zástupců rodičů ve školské radě reagoval: A) Ohledně informování rodičů žáků a 
zletilých žáků o volbách do školské rady byly informace zveřejněny na webu školy a školní 
vývěsce, pro příště bude zvážena i varianta přes „Bakaláře“.  B) První schůzku žákovského 
parlamentu na počátku školního roku svolává ředitel školy, další jsou již věcí samotného 
parlamentu, na pozvání se zúčastňuje ředitel školy s výchovným poradcem, případně dalšími 
vyučujícími. Zástupcem žáků školy v krajském parlamentu je Kryštof Satorie. C) Byla posílena 
dotace technicko-přírodovědných předmětů v rámci disponibilních hodin. V předmětech F, 
Ch, B budou laboratorní práce v prvních dvou ročnících vyššího gymnázia probíhat 2x ročně, 
dále v seminářích. V nižším gymnáziu byla posílena v rámci disponibilních hodin výuka 
informatiky. D) V současné době má škola tyto partnery: ZČU Plzeň, Farmaceutická fakulta 
Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta UK. V poslední době převažuje trend zvát zástupce 
jednotlivých fakult do gymnázia místo vyjíždění žáků na jednotlivé fakulty. 

4) Na školském webu jsou zveřejněny pouze dva nejnovější zápisy ze školské rady, protože 
zákon povinnost zveřejňovat všechny zápisy neukládá. Zápisy z předchozích rad jsou 
k dispozici na vyžádání u ředitele školy. 

5) Bylo konstatováno, že školský parlament zatím nefunguje tak, aby byl účinným nástrojem 
komunikace mezi studenty a vedením školy. Zástupci rodičů požádali, zda by třídní učitelé 
mohli aktivně povzbuzovat a napomáhat činnosti parlamentu např. tím, že v rámci 
pravidelných třídnických hodin věnují část prostoru k tomu, aby zástupce třídy ve školním 
parlamentu informoval o jeho fungování a předal potřebné informace a získal podněty od 
svých spolužáků. 

6) Jednou z možností, jak zlepšit kvalitu přírodovědecko-technických předmětů na škole, je 
podporovat učitele v jejich profesionálním růstu. Zástupci rodičů upozornili, že někteří 
vyučující jsou odborníky na daný předmět, mají však rezervy v efektivitě vyučování a řízení 
třídy (classroom management) nebo v používání rozmanitých aktivizačních vyučovacích 
metod. Zástupci rodičů žádají, aby těmto vyučujícím byla věnována zvýšená míra podpory 



např. tím, že se budou účastnit školení a workshopů, kde načerpají praktické rady a tipy pro 
efektivní výuku a čerstvou inspiraci pro výuku svých předmětů. 

7) Spolupráce s místní společností  Compotech s cílem podpořit zájem o technické předměty 
probíhá v současnosti jen v omezené míře z důvodu nízkého zájmu studentů a covidové 
epidemie (kroužek 3D tisku). Zájem o další spolupráci je však oboustranný a je možné hledat 
jiné, efektivnější formy spolupráce. 

8) Školská rada se zabývala podnětem a žádostí studentů posledního ročníku ohledně 
povinnosti docházky na nematuritní předměty v druhém pololetí 4. ročníku. Studenti žádali, 
zda by této povinnosti mohli být zbaveni, aby mohli věnovat více času přípravě na maturitu a 
přijímací zkoušky na VŠ. Ředitel školy vysvětlil důvody, proč této žádosti nemůže být 
vyhověno (např. RVP pro gymnázia to neumožňuje). Studentům byla situace rovněž 
vysvětlena. 

9) Zástupci rodičů vznesli dotaz, zda by škola mohla vydávat slevové ISIC karty pro studenty. 
Výdejní místo v Sušici bylo zrušeno. Dotaz bude postoupen a rozhodne se podle míry 
administrativní zátěže pro školu. 

10) Školská rada se rozhodla, že se bude na příštím zasedání zabývat podporou mimořádně 
nadaných studentů a dotazníkem/anketou mezi studenty ohledně kvality výuky na škole. 

11)  
A) Školská rada schvaluje Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2020/2021 
B) Školská rada bere na vědomí změny v ŠVP. 
 
 
11.11.2021 zapsal V. Potužák 
 
 
 
 
 

 


