
Zápis z jednání Školské rady Gymnázia Blovice ze dne 22. 10. 2015 

Škola:  Gymnázium, Blovice, Družstevní 650  

Datum konání: 22. 10. 2015 od 16.00 hodin 

Místo konání: Gymnázium Blovice 

Přítomni: MUDr. Václav Šimánek, Ing. Ladislav Vítek, MUDr. Hana Veselovská, 

                  Bc. Alena Čadková, Mgr. Jana Průchová, PaedDr. Milena Durasová 

Host: Mgr. Marcela Šustrová – ředitelka školy 

Omluveni:  

Jednání řídila: Milena Durasová 

Program: 

1. Zahájení, seznámení se zápisem z minulého zasedání 

2. Změny ve složení Školské rady Gymnázia Blovice 

3. Výroční zpráva Gymnázia, Blovice, Družstevní 650, za školní rok 2014/2015 

4. Zpráva o výsledcích přijímacího řízení do 1. ročníku čtyřletého a osmiletého 

studijního cyklu 

5. Informace o aktuálním dění v Gymnáziu Blovice 

6. 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) 

Ve složení Školské rady Gymnázia Blovice dochází ke změně. Po odchodu Ing. Michala 

Wendla ze školství jsme se rozhodli nabídnout uvolněné místo dalším kolegům podle pořadí, 

které vyplynulo z výsledků voleb do Školské rady GB, jež proběhly 25. listopadu 2014.  

Kolega Ivo Barca (podle počtu odevzdaných hlasů třetí v pořadí po M. Durasové                                     

a M. Wendlovi) tuto čestnou funkci odmítl, a proto byla kooptována jako čtvrtá v pořadí 

kolegyně Jana Průchová. 

Členové školské rady berou tuto změnu na vědomí. 

 

ad 3)  

Dalším bodem programu bylo projednání Výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Blovice, 

Družstevní 650, za školní rok 2014/2015, jež byla předsedkyní školské rady prostřednictvím    

e-mailu přeslána členům ŠR k prostudování. 

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

schválena. 

 

ad 4)  

Ředitelka školy Mgr. Marcela Šustrová informovala o výsledcích přijímacího řízení do  

1. ročníku osmiletého a 1. ročníku čtyřletého studijního cyklu. Do primy bylo z 47 uchazečů 

přijato 32 žáků, do 1. ročníku z 44 uchazečů 26 žáků. 



 

ad 5) 

Ing. Ladislav Vítek přiblížil členům školské rady průběh VII. letní olympiády dětí a mládeže 

České republiky, která se konala v Plzni od 14. do 19. června 2015. Více než 2300 mladých 

sportovců ze 14 krajů České republiky se utkalo v 18 sportovních odvětvích o 150 sad 

medailí. Soutěže probíhaly na 26 sportovištích.  

Do Plzně zavítala během olympiády celá řada sportovních osobností, mimo jiné Kateřina 

Neumannová, Martin Straka, Eva Samková, Daniel Málek, Vavřinec Hradilek či Matt 

Emmons. Každý sport měl zároveň svého ambasadora z řad známých sportovců a několik z 

nich sledovalo zápasy a soutěže přímo na sportovištích.  

Olympiáda byla dobře organizačně zvládnuta a velmi kladně hodnocena jak u veřejnosti, tak   

u výprav z jednotlivých krajů.  

 

Milena Durasová informovala členy školské rady o mimořádné spokojenosti žáků a učitelů 

s pobytem v hotelu Malá Paříž, rekreačním zařízení Plzeňského kraje. Žáci 1. ročníku zde 

strávili tři dny na adaptačním kurzu a vysoce oceňovali nejen vybavení hotelu, ale zejména 

ochotu personálu a vynikající stravování. Ze strany pracovníků hotelu jsme obdrželi 

pochvalný e-mail, v němž bylo vyzdviženo vzorné chování našich žáků ve zmíněném 

zařízení, i my jsme vyjádřili e-mailem svou spokojenost a objednali jsme pobyt pro žáky 

budoucího 1. ročníku v termínu 7. – 9. září 2016. 

 

Milena Durasová pozvala členy školské rady na křest kalendáře Gymnázia Blovice a CD naší 

žákyně Lindy Milotové (akce nadačního fondu BlogTrust), který proběhne v prostorách 

školní družiny 1. 12. 2015 od 10.00 hod. 

 

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

septimy, který absolvuje  na našem gymnáziu jeden školní rok.  

 

 

Usnesení:  

 

Školská rada projednala a schválila: 

 Výroční zprávu o činnosti Gymnázia, Blovice, Družstevní 650, za školní rok 2014/2015 

 

Školská rada bere na vědomí: 

 informaci o personálních změnách ve složení školské rady 

 zprávu o výsledcích přijímacího řízení do 1. ročníku osmiletého a 1. ročníku čtyřletého 

studijního cyklu 

 informace o aktivitách školy 

Zapsala: Milena Durasová                         

Podpisy: 

 

MUDr. Václav Šimánek ……………………………………… 

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

MUDr. Hana Veselovská……………………………………… 

Bc. Alena Čadková……………………………………………. 

Mgr. Jana Průchová…………………………………………… 

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


