
Zápis z jednání Školské rady Gymnázia Blovice ze dne 28. 6. 2012 

Škola:  Gymnázium, Blovice, Družstevní 650  

Datum konání: 28. 6. 2012 od 16.45 hodin 

Místo konání: Gymnázium Blovice 

Přítomni: MUDr. Hana Veselovská, Ing. Ladislav Vítek, Mgr. Ivo Barca, PaedDr. Milena 

Durasová 

 

Host: Mgr. Marcela Šustrová – ředitelka školy 

Omluveni: Ing. Miloslava Brejchová, MUDr. Václav Šimánek 

Program: 

1. Schválení jednacího řádu ŠR 

2. Zpráva o činnosti Gymnázia, Blovice, Družstevní 650, za kalendářní rok 2011 

3. Zpráva o průběhu konkurzu na místo ředitele Gymnázia Blovice 

4. Zpráva o průběhu maturitních zkoušek na Gymnáziu Blovice 

5. Zpráva o průběhu příprav na oslavy 50. výročí existence gymnázia v Blovicích 

6. Různé 

 

ad 1) V úvodu zasedání byl projednán jednací řád školské rady pro nové funkční období. 

Členové školské rady nevyjádřili k jeho znění žádné připomínky. 

ad 2) Členové školské rady vzali na vědomí zprávu o činnosti Gymnázia, Blovice, Družstevní 

650, za kalendářní rok 2011, jež jim byla předsedkyní školské rady přeslána prostřednictvím 

e-mailu. 

 

ad 3) Milena Durasová informovala přítomné členy školské rady o konkurzu na místo ředitele 

Gymnázia Blovice. Se souhlasem všech členů ŠR byla delegována do konkurzní komise, a tak 

seznámila  přítomné se složením této komise i s průběhem a výsledkem konkurzu. Na jeho 

základě byla do funkce na následující šestileté funkční období jmenována stávající ředitelka 

gymnázia Mgr. Marcela Šustrová. 

Ing. Vítek doplnil tyto informace o celkovou statistiku škol, na nichž v letošním roce 

konkurzy na obsazení míst ředitelů probíhaly. 

 

ad 4) Ředitelka školy podala zprávu o průběhu a výsledcích maturitních zkoušek na 

Gymnáziu Blovice ve školním roce 2011/2012.  

Studium ukončilo celkem 51 absolventů. Státní maturitní zkoušky složili všichni bez 

problémů, nikdo nemusí opakovat ani jednu z dílčích částí těchto zkoušek.  

Jedna studentka bude skládat svou maturitní zkoušku až v zářijovém termínu, dvěma dalším 

se nepodařilo uspět vždy u jedné zkoušky školní části maturit.  

Rovněž celkové hodnocení maturit bylo velmi dobré. Z 24 absolventů 4. ročníku čtyřletého 

studia (třídní učitelka PaedDr. Milena Durasová) prospělo 9 studentů s vyznamenáním, z toho 

4 s průměrem 1,00. V osmém ročníku osmiletého studijního cyklu (třídní učitelka Mgr. Hana 

Chytrá) absolvovalo s vyznamenáním 10 studentů, z toho 7 s průměrem 1,00. Celkem 

odmaturovalo v této třídě 26 studentů. 



Milena Durasová přiblížila členům školské rady strukturu maturitních zkoušek, odpověděla na 

otázky týkající se slohových prací z českého jazyka, Ing. Vítek informoval o počtu žádostí o 

přezkoumání průběhu a výsledku maturitních zkoušek v Plzeňském kraji. 

ad 5) Ředitelka školy Mgr. Marcela Šustrová seznámila členy ŠR se stavem příprav na oslavy 

50. výročí existence gymnázia v Blovicích. Ty se uskuteční dne 22. 9. 2012 a všichni členové 

ŠR byli  na tuto slavnost srdečně pozváni.  

ad) 6 Ředitelka školy Mgr. Marcela Šustrová hovořila o snižujícím se počtu žáků v 1. 

ročníku čtyřletého studijního cyklu. V letošním roce jsme nuceni dokonce spojit 1. ročník a 

kvintu do jedné třídy. Paní ředitelka vyjádřila naději, že v příštím roce nový první ročník 

naplníme - vždyť například zájem o osmileté studium  je značný, počet  žáků na základních 

školách se zvyšuje.  Velmi příznivé výsledky letošních maturitních zkoušek, úspěchy našich 

žáků v soutěžích a počet žáků přijatých na vysoké školy ukazují, že naše gymnázium dokáže 

nabídnout přátelskou atmosféru, individuální přístup k žákům i vysokou profesionalitu 

pedagogů. 

 

Usnesení:  

 

Školská rada projednala a schválila: 

 jednací řád školské rady na nastávající tříleté funkční období  

 

Školská rada bere na vědomí: 

 zprávu o činnosti Gymnázia, Blovice, Družstevní 650, za kalendářní rok 2011 

 

 zprávu o průběhu konkurzu na místo ředitele Gymnázia Blovice 

 

 zprávu o průběhu maturitních zkoušek na Gymnáziu Blovice 

 

 zprávu o průběhu příprav na oslavy 50. výročí existence gymnázia v Blovicích 

 

 termín uskutečnění příštího jednání školské rady – první týden v říjnu 2012 

 

Zapsala: Milena Durasová                         

 

Podpisy: 

 

MUDr. Hana Veselovská……………………………………… 

 Ing. Miloslava Brejchová……………………………………… 

 MUDr. Václav Šimánek ……………………………………… 

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

 Mgr. Ivo Barca………………………………………………… 

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

 


