
Zápis z jednání Školské rady Gymnázia Blovice ze dne 31. 8. 2021 

Škola:  Gymnázium, Blovice, Družstevní 650  

Datum konání:  31. 8. 2021 od 15:30 hodin 

Místo konání: Gymnázium Blovice 

Přítomni: MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., Mgr. Růžena Písková, Ph.D.,  
      Mgr. Pavlína Fialová, PaedDr. Milena Durasová 
 

Host: Mgr. Marcela Šustrová – ředitelka školy 

Omluveni: Ing. Pavel Čížek, Doc. Ing. Václav Kotlan, Ph.D. 

Jednání řídila: Milena Durasová 

Program:   
1. Zahájení 
2. Volba předsedy školské rady 
3. Schválení programu jednání 
4. Schválení jednacího řádu 
5. Schválení školního vzdělávacího programu k vyučovacím předmětům ekonomický 

seminář, španělština a změn v ŠVP k vyučovacím předmětům dějepis a německý 
jazyk 

6. Informace o aktuálním dění v Gymnáziu Blovice 
7. Oslavy 60. výročí existence gymnázia v Blovicích 
8. Různé 

 
ad 1) 
První zasedání školské rady zahájila ředitelka školy Mgr. Marcela Šustrová. Nejprve omluvila 
nepřítomné členy, poté informovala ŠR o výsledcích voleb do tohoto orgánu.  
Volby do ŠR byly vyhlášeny ředitelkou školy dne 9. 6. 2021, kdy byla na webových 
stránkách školy tato informace zveřejněna. Návrhy na kandidáty z řad pedagogických 
pracovníků bylo možno podávat do 22. 6. 2021. Na kandidátní listině zástupců 
pedagogického sboru byla uvedena jména všech jeho členů, z nich pedagogičtí pracovníci 
volili dva své zástupce. Volba proběhla prezenčně. Z 26 oprávněných voličů z řad 
pedagogických pracovníků volilo 24 voličů. Volbu organizovala a řídila volební komise ve 
složení Jitka Matoušková, Jan Kaňka a Irena Polívková. 
Další část voleb se odehrála elektronicky. Návrhy na kandidáty z řad zletilých žáků                            
a zákonných zástupců nezletilých žáků bylo možno podávat do 10. 7. 2021. Prostřednictvím 
elektronického hlasování na webových stránkách školy vybírali voliči dva zástupce ze čtyř 
navržených kandidátů (A. Čadková, B. Kubová, R. Písková, V. Kotlan).  
 
Školská rada má tedy pro období 2021–2024 šest členů. Dva členové školské rady byli do 
tohoto orgánu jmenováni zřizovatelem, dva členové byli zvoleni z řad rodičů nezletilých žáků 
a z řad zletilých žáků na základě získání nejvyššího počtu hlasů (R. Písková –  61 hlasů,               
V. Kotlan – 52 hlasů), zástupci pedagogů byli do tohoto orgánu nominováni taktéž na základě 
získání nejvyššího počtu hlasů (M. Durasová – 18 hlasů, P. Fialová – 6 hlasů). 
 

 

 



Školská rada Gymnázia Blovice 2021-2024  
 
Zástupci zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků  
• Mgr. Růžena Písková, Ph.D.  
• Doc. Ing. Václav Kotlan, Ph.D.  

 
Zástupci zřizovatele školy, Plzeňský kraj 
• Ing. Pavel Čížek  
• MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.  

 
Zástupci pedagogických pracovníků 
• PaedDr. Milena Durasová  
• Mgr. Pavlína Fialová 

 
ad 2) 
Předsedkyní školské rady byla zvolena pěti hlasy Milena Durasová. (Hlasování proběhlo 
veřejnou volbou, čtyři členové hlasovali prezenčně. Doc. Ing. Václav Kotlan, Ph.D., hlasoval 
elektronicky – viz příloha). 
 
ad 3) 
První zasedání školské rady dále probíhalo podle programu, jejž navrhla předsedkyně ŠR. Ten 
byl přítomnými členy ŠR schválen.  
 
ad 4)  
Členové školské rady byli informováni o navrhovaných změnách v jednacím řádu školské 
rady. Jednací řád byl projednán a schválen přítomnými členy ŠR. 
 
ad 5) 
Členové školské rady byli seznámeni s návrhy školního vzdělávacího programu 
k vyučovacím předmětům ekonomický seminář a španělština, dále také se změnami v ŠVP 
k vyučovacím předmětům dějepis a německý jazyk. Nové dokumenty i změny v ŠVP byly 
schváleny. 
 
ad 6)  
Pavlína Fialová informovala členy ŠR o průběhu distanční výuky na Gymnáziu Blovice 
v předchozím školním roce. Zpětnou vazbu získala škola od zákonných zástupců žáků na 
základě ankety. Výsledky ankety byly uveřejněny v červnovém čísle Blovických novin, aby 
byla veřejnost informována, že průběh distanční výuky na naší škole byl ze strany 
respondentů hodnocen pozitivně. 
 
P. Fialová také upozornila, že školu v době distanční výuky navštívili pracovníci ČŠI. Cílem 
jejich kontroly byly monitoring a zhodnocení průběhu distanční výuky na Gymnáziu Blovice. 
Ředitelka školy zmínila závěry inspekční zprávy, z nichž vyplynulo, že distanční výuka na 
naší škole byla rovněž ze strany inspektorů hodnocena kladně. 
 
ad 7) 
Ředitelka školy seznámila členy ŠR s projekty, do nichž je naše škola zapojena. Zmínila 
projekt IKAP II (Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji), spolupráci s městem Blovice, projekty 
s různými katedrami ZČU. V loňském roce se Gymnázium Blovice dokonce stalo fakultní 
školou. Úzká spolupráce s FPE umožní budoucím učitelům vykonat na Gymnáziu Blovice 
pedagogickou praxi pod vedením zkušených pedagogů. 
 
 



 
R. Písková přidala podrobnosti o projektu Katedry českého jazyka a literatury ZČU, který byl 
zaměřen na využití digitálních technologií ve výuce českého jazyka a literatury a pomohl 41 
studentům FPE distančně realizovat povinné pedagogické praxe.   
 
M. Šustrová informovala o stavebních aktivitách města Blovice souvisejících 
s bezprostředním okolím budovy gymnázia – je připravována výstavba venkovní učebny a 
parkoviště pro 35 aut. Proměnou prošel během prázdnin také školní bufet, neboť škola 
uzavřela smlouvu s jeho novým provozovatelem.  
 
M. Šustrová dále informovala o zahraničním studentovi z Itálie, který bude v rámci 
výměnného studijního pobytu YFU v příštím školním roce navštěvovat 2. ročník.  
 
R. Písková zmínila mezinárodní platformu eTwinning, s níž má dlouholeté zkušenosti. Cílem 
této aktivity je zprostředkovat on-line spolupráci žáků a učitelů mateřských, základních a 
středních škol v rámci Evropy i mimo ni. Tato spolupráce probíhá nejčastěji formou 
eTwinningového projektu, kdy dvě nebo více škol z různých zemí pomocí digitálních 
technologií na dálku realizují vybranou vzdělávací aktivitu. 
 
M. Durasová informovala o plánovaných oslavách 60. výročí existence gymnázia v Blovicích. 
Informace o nich budou uveřejňovány na webových stránkách školy, ale také např. 
v Blovických novinách. Pro regionální tisk budou členové a členky čtenářského kroužku 
„Mladý čtenář“ stejně jako v loňském roce připravovat rozhovory s významnými absolventy 
(např. s MUDr. Václavem Šimánkem, Ph.D., ředitelem FN Plzeň). 
 
R. Písková vyzdvihla práci Mgr. L. Kotlanové, zástupkyně ředitelky, v době distanční výuky. 
Příprava různých variant rozvrhů výuky pro všechny třídy a komunikace s žáky a zákonnými 
zástupci v souvislosti s měnícími se opatřeními byla velmi náročná. 
 
M. Durasová informovala o zřízení funkce školní psycholožky, již bude vykonávat přítomná    
P. Fialová. 
 
R. Písková představila projekt FPE ZČU Dětská univerzita, který bezplatně nabízí dětem 
spektrum zajímavých kurzů a dalších aktivit.  
 
V. Šimánek informoval o možnostech on-line spolupráce s odborníky z LF v Plzni, kteří by 
formou webinářů mohli obohatit výuku biologie, fyziky a chemie na gymnáziu. Zmínil také 
očkování proti nemoci covid-19, jež je nabízeno FN Plzeň (pro zájemce z řad žáků 
gymnázia). 
 
M. Durasová zmínila projekt připravovaný vzdělávacím střediskem Info Kariéra, který je 
zaměřen na spolupráci středních škol a firem. V. Šimánek nabídl v této souvislosti spolupráci 
s FN Plzeň, R. Písková hovořila o dobrých zkušenostech s exkurzemi (ev. sériemi exkurzí) do 
různých firem. 
 
Termín dalšího jednání nebyl stanoven. Předběžně bylo zmíněno, že se jednání uskuteční 
v říjnu, až bude školské radě vedením školy předložena ke schválení výroční zpráva. Členům 
ŠR bude zaslána pozvánka prostřednictvím e-mailu. 
 
 
 
 



Usnesení:  
 
Školská rada projednala a schválila: 
•     volbu předsedkyně školské rady na nastávající tříleté funkční období  
• program jednání 
• jednací řád 
• školní vzdělávací program k vyučovacím předmětům ekonomický seminář, španělština              

a změny v ŠVP k vyučovacím předmětům dějepis a německý jazyk 
 
Školská rada bere na vědomí: 
• výsledky voleb do školské rady 
• uskutečnění příštího jednání školské rady v říjnu 2021 

Zapsala: Milena Durasová 

MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. …………………………… 
Mgr. Růžena Písková, Ph.D. ……………………………… 
Mgr. Pavlína Fialová ……………………………………… 
PaedDr. Milena Durasová………………………………… 
 
Na vědomí: 
Doc. Ing. Václav Kotlan, Ph.D. ……………………………………. 
Ing. Pavel Čížek …………………………………………………….  
 
 
 


