
Zápis z jednání Školské rady Gymnázia Blovice ze dne 31. 10. 2022 

Škola:  Gymnázium, Blovice, Družstevní 650  

Datum konání:  31. 10. 2022 od 16:30 hodin 

Místo konání: Gymnázium Blovice 

Přítomni: MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., Mgr. Růžena Písková, Ph.D.,  
      Ing. Pavel Čížek, doc. Ing. Václav Kotlan, Ph.D.,  
      Mgr. Pavlína Fialová, PaedDr. Milena Durasová 
 

Host: Mgr. Marcela Šustrová, ředitelka Gymnázia Blovice 

Jednání řídila: Milena Durasová 

Program:   
1. Zahájení, seznámení se zápisem z minulého zasedání 

2. Výroční zpráva o činnosti Gymnázia, Blovice, Družstevní 650, za školní rok 

2021/2022 

3. Informace o aktuálním dění v Gymnáziu Blovice 

4. Různé 

 
ad 1) 
Zasedání školské rady zahájila předsedkyně školské rady M. Durasová a seznámila přítomné 
s navrženým programem jednání. Ten byl členy ŠR schválen.  
V úvodu zasedání byly členům k podpisu předloženy zápisy z minulých jednání školské rady.   
 
ad 2)  
Nejdůležitějším bodem programu bylo projednání výroční zprávy o činnosti Gymnázia, 
Blovice, Družstevní 650, za školní rok 2021/2022. Výroční zpráva byla členům ŠR zaslána 
předsedkyní ŠR dne 21. 10. 2022 prostřednictvím e-mailu k prostudování. Členové školské 
rady mohli formulovat své připomínky, ty byly zaznamenány a výroční zpráva byla 
schválena. 
 
R. Písková zmínila, že ji ve výroční zprávě zaujal pestrý přehled aktivit, které škola 
v loňském roce pro žáky uspořádala.  
 
ad 3)  
M. Durasová se vrátila k některým momentům ze zářijových oslav 60. výročí založení 
Gymnázia Blovice. Také ostatní přítomní vyzdvihli programovou náplň akce a vysokou 
úroveň její organizace. Ředitelka školy vyjádřila poděkování za pomoc všem, kdo se na 
přípravě a průběhu oslav podíleli: pedagogickému sboru, rodičům i žákům. Upomínkové 
předměty připravené pro tuto akci jsou stále ještě k dispozici a jsou nabízeny žákům k prodeji 
každý čtvrtek v přízemí budovy a veřejnosti prostřednictvím facebookových stránek GB. 
 
M. Šustrová informovala o žácích prvních ročníků. Do primy nastoupilo 32 žákyň a žáků (ze 
79 přihlášených), do 1. ročníku čtyřletého studijního cyklu 30 (z 59 přihlášených). 
 
M. Šustrová a V. Kotlan potvrdili, že i v letošním roce se žáci GB mohou zapojovat do 
kroužků probíhajících v rámci projektu IKAP. V této souvislosti zmínila ředitelka školy 
spolupráci se čtyřmi regionálními základními školami a to, že o akce pořádané pro žáky 



těchto škol je z jejich strany velký zájem. 
 
Pro zájemce o přijetí do GB budou ve dnech 11. 11. 2022, 13. 12. 2022 a 14. 1. 2023 
uspořádány tradiční dny otevřených dveří. Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám budou 
zahájeny dne 24. 1. 2023, také o ně je velký zájem. 
 
M. Durasová otevřela téma spolupráce s FPE ZČU, protože se Gymnázium Blovice vloni 
stalo fakultní školou a několik studentů zde absolvovalo souvislou pedagogickou praxi. 
V říjnu letošního školního roku studenti FPE zahájili sérii náslechů v některých vyučovacích 
hodinách, R. Písková doplnila další informace o plánu organizace těchto náslechů a posléze 
pedagogických praxí. 
 
V. Kotlan přiblížil jednu z aktivit, jež je realizována v rámci spolupráce FEL ZČU  
a Gymnázia Blovice. Vybraní žáci z gymnázia budou jeden týden na FEL pod odborným 
vedením intenzivně pracovat na zvoleném projektu a po skončení práce musí projekt 
odprezentovat. 
 
Podle sdělení V. Kotlana se žáci GB, kteří navštěvují kroužek robotiky (v rámci projektu 
IKAP, lektorem kroužku je právě V. Kotlan), ve středu 2. 11. 2022 zúčastní robotické soutěže 
Plzeňského kraje, a to v několika kategoriích (soutěž se koná každý rok v listopadu v rámci 
projektu Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji a úkolem žáků středních i partnerských základních 
škol je připravit roboty tak, aby splnili různá zadání). 
 
M. Durasová poděkovala FPE ZČU za pomoc při zařazení dvou žáků z Ukrajiny, od 5. dubna 
2022 žáků kvinty GB, do kurzů výuky češtiny, které na ZČU probíhaly od června do září,  
a také pracovnicím studijního oddělení FEL za pomoc s vyřízením dokumentů, které bylo 
třeba předložit k přijetí těchto žáků k vysokoškolskému studiu právě na FEL. 
 
ad 4)  
P. Fialová podala informace o aktivitách školního parlamentu, paní ředitelka je doplnila 
rozpis akcí plánovaných školním parlamentem na celý školní rok. 
 
Dále byly zmíněny zájezdy studentů do Francie a Anglie. Velký zájem o ně není možné zcela 
uspokojit. V této souvislosti zmínila M. Durasová podněty ze semináře o práci s nadanými  
a talentovanými žáky, jehož se v říjnu zúčastnila, a zvážení možnosti odměny za úspěšnou 
reprezentaci školy formou upřednostnění mezi zájemci o zájezdy. V. Šimánka tato úvaha 
zaujala, motivační systém kreditů je zaveden např. na Lékařské fakultě UK v Plzni.  
R. Písková uvedla zkušenosti se zahraničními jazykovými pobyty žáků 28. ZŠ.  
Metodiku práce s nadanými a talentovanými žáky naše škola již aplikuje, ale mohla by ji 
obohatit o vlastní podněty, jak žáky motivovat k nadstandardním výkonům.  
 
P. Čížek seznámil členy ŠR s pilotním projektem PK, který je zaměřen na energetickou 
soběstačnost budov za pomoci fotovoltaiky. 
 
M. Šustrová informovala stavebních pracích plánovaných na příští rok, bude se jednat  
o zateplení školy a rekonstrukci střechy školy. 
 
P. Fialová připomněla, že dne 16. 11. 2022 žáci třídy tercie vystoupí ve Zdemyslicích 
s muzikálem „Ať žijí duchové“, který byl pod vedením Romana Škaly a třídní učitelky tercie 
(Pavlíny Fialové) nastudován k 60. výročí školy. Zároveň zmínila i další kulturní a sportovní 
akce, které již proběhly nebo jsou pro žáky v nejbližším období naplánovány (divadelní 
představení primy, sekundy, tercie, 2. a 4. ročníku, účast našich mužstev na turnajích ve 



florbalu a futsalu). 
 
R. Písková se zajímala o fungování počítačové učebny. Problémy technického rázu objasnil 
V. Kotlan. 
 
M. Durasová informovala o záměru uskutečnit výměnný pobyt žáků na partnerské škole 
v Pößnecku. O vhodných dotačních titulech se bude informovat na stránkách PK. (V příštím 
roce bude „družba“ obou škol totiž trvat již 50. let!)  
Oslavy 60. výročí založení Gymnázia Blovice by mohly být inspirací pro některého z žákyň 
či žáků ke zpracování podrobné historie školy, např. v maturitní práci či práci SOČ. Historie 
gymnázia je sice do roku 1989 v různých pramenech zachycena, ale velmi tendenčně.  
 
V. Šimánek podotkl, že využít by se daly vzpomínky pamětníků, např. v rámci projektu Post 
Bellum. (Tomu se na škole již několik let aktivně věnuje kolegyně D. Dindová.) 
 
P. Fialová ještě připomněla konání maturitních plesů ve dnech 16. 12. 2022 (oktáva) a 20. 1. 
2023 (4. ročník). 
 
M. Durasová shrnula závěry jednání. ŠR se sejde v březnu, až jejím členům bude vedením 
školy předložena zpráva o činnosti Gymnázia, Blovice, Družstevní 650, za kalendářní rok 
2022. Členům ŠR bude opět zaslána pozvánka prostřednictvím e-mailu. 
 
 
Usnesení:  
 
Školská rada projednala a schválila: 
• Výroční zprávu o činnosti Gymnázia, Blovice, Družstevní 650, za školní rok 2021/2022 
 
Školská rada bere na vědomí: 
• akce školy 
• uskutečnění příštího jednání školské rady v březnu 2023  

Zapsala: Milena Durasová 

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


