
Zápis z jednání Školské rady Gymnázia Blovice ze dne 10.  3. 2016 

Škola:  Gymnázium, Blovice, Družstevní 650  

 

Datum konání: 10. 3. 2016 od 16:00  

 

Místo konání: Gymnázium Blovice 

 

Přítomni: Ing. Ladislav Vítek, MUDr. Hana Veselovská, Bc. Alena Čadková,  

      Mgr. Jana Průchová, PaedDr. Milena Durasová 

Host: Mgr. Marcela Šustrová – ředitelka školy 

Omluveni: MUDr. Václav Šimánek 

Jednání řídila: Milena Durasová 

Program: 

1. Zahájení, seznámení se zápisem z minulého zasedání 

2. Zpráva o činnosti Gymnázia, Blovice, Družstevní 650, za kalendářní rok 2015 

3. Informace o aktuálním dění v Gymnáziu Blovice 

4. Různé 

 

 

ad 1)  
V úvodu zasedání byl členům k podpisu a vyjádření předložen zápis z minulého jednání 

školské rady. Bez připomínek byl schválen.  

 

ad 2) 

Dalším bodem programu bylo projednání Zprávy o činnosti Gymnázia, Blovice, Družstevní 

650, za kalendářní rok 2015, jež byla předsedkyní školské rady přeslána členům ŠR 

prostřednictvím    e-mailu k prostudování. 

Členové školské rady formulovali své připomínky a po krátké diskusi byla výroční zpráva 

schválena. 

 

 

ad 3)  

Ředitelka školy Mgr. Marcela Šustrová informovala o aktuálním stavu přihlášek ke studiu: 

do primy zatím  47 přihlášek, do 1. ročníku  44 přihlášek. 

 

ad 4) 

Milena Durasová podrobněji informovala o některých zajímavých akcích, které na gymnáziu 

proběhly nebo proběhnou. 

Proběhly: Svatba primy na MěÚ Blovice, beseda s gen. Andorem Sándorem, exkurze so EP 

ve Štrasburku, ples Unie rodičů a SRPGB 

Proběhnou: beseda s hejtmanem, seminář Rizikové situace ve vztahu k mládeži, zeměpisný 

pořad Asie, beseda s pracovnicemi probační a mediační služby, návštěva soudního přelíčení u 

Okresního soudu Plzeň-jih, beseda se Syřankou Roz (Diecézní charita Plzeň), seminář Můžeš 

podnikat, návštěva ČNB a Musea Kampa v Praze, exkurze po stopách Oty Pavla, projekt 

Prométeus, návštěva divadelních představení Hrdý Budžes, každá třída návštěva jednoho 

představení v DJKT, divadelní představení v angličtině, česko-německý projekt Globální 



vesnice společně se střední školou ve Schwandorfu, úspěšná reprezentace školy v soutěži  

Gymnazista roku (V. Boháč – 2. místo v PK), raut kvarty na rozloučenou s odcházejícími 

spolužáky, Den dětí (akce školního parlamentu), v příštím školním roce exkurze do Vídně a 

Francie… 

Dále byla zmíněna účast našich žáků v soutěžích a SOČ jejich dosavadní výsledky v nich. 

Aktivity žáků a učitelů jsou tedy velmi pestré. 

 

Ředitelka školy informovala členy ŠR o zahraničním studentovi z Itálie, přechodně žáku třídy 

septimy, který absolvuje  na našem gymnáziu jeden školní rok. Ve třídě patří k nejlepším 

žákům. 

 

Ing. Vítek upozornil přítomné na akci „O pohár hejtmana“, jíž by se naši žáci též mohli 

zúčastnit. 

 

 

Usnesení:  

 

Školská rada projednala a schválila: 

 Zprávu o činnosti Gymnázia, Blovice, Družstevní 650, za kalendářní rok 2015 

 

Školská rada bere na vědomí: 

 informace o aktivitách školy 

Zapsala: Milena Durasová                         

Podpisy: 

 

Ing. Ladislav Vítek…………………………………………….. 

MUDr. Hana Veselovská……………………………………… 

Bc. Alena Čadková……………………………………………. 

Mgr. Jana Průchová…………………………………………… 

PaedDr. Milena Durasová…………………………………….. 

 

Na vědomí: 

MUDr. Václav Šimánek ……………………………………… 

 


