Zápis z jednání Školské rady ze dne 23.4.2018
Přítomni:
Přizván:

Mgr. Václav Trajer, Eliška Makovcová, Mgr. Lenka Holubcová, Mgr. Hana Jirglová,
Mgr. Pavla Rážová, Ing. Vladislav Raška
Mgr. Václav Lešanovský

1. Přijímací zkoušky na školní rok 2018/2019
Mgr. Václav Lešanovský seznámil členy ŠR s účastí žáků na přijímacích zkouškách a s bodovacím
systémem. Bodovat se budou známky z hlavních předmětů, výsledky přijímaček a aktivita na
soutěžích a olympiádách. Výsledky budou vyvěšeny dne 27.4.2018 na dveřích Gymnázia. 3.5.2018
pak rodiče žáků čtyřletého gymnázia dostanou zápisové lístky. Teprve po odevzdání zápisových
lístků bude znám počet přijatých žáků.
2. Maturity 2017/2018
Ředitel školy seznámil členy s termíny maturit (2. - 4.5. didaktické testy, 7. - 15.5. přípravný týden,
16. - 21.5. ústní zkoušky).
3. Ředitelská volna
Členové ŠR se dozvěděli, že 30.4. a 16. - 18.5 (maturity) bude ředitelské volno.
4. Brigády na chmelu
V době ředitelského volna proběhne brigáda na chmelu v Ročově u Žatce. Ředitel školy informoval
o termínech brigády, o možnosti pracovat na DoPP, větším zájmu o brigádu (cca 50 studentů) a o
pěkném výdělku (4 – 5 tisíc Kč).
5. Volby do ŠR
Protože se členka ŠR Mgr. Lenka Holubcová stala ředitelkou školy, proběhnou na podzim
doplňující volby do Školské rady. Termín voleb může být v listopadu.
6. Školní řád
S platností GDPR je potřeba zapracovat změny do školního řádu, které budou odsouhlaseny Radou
na příštím jednání.
7. Dokumentace, směrnice
Budoucí paní ředitelka pošle úpravy předsedovi ŠR.
8. Uvolňování studentů 3. ročníků
Eliška Makovcová vznesla dotaz, zda by mohli být alespoň na 1 den uvolňováni studenti 3. ročníků
na veletrhy škol a dny otevřených dveří VŠ – bude vyhověno, TU budou omlouvat.
9. Změny v rozvrhu
Předseda ŠR požádal, zda by mohl být brán zřetel na nepřipravenost studentů, pokud dojde ke
změně v rozvrhu na poslední chvíli – bude respektováno.
10. Včasné informování o testech
Pan předseda apeloval na včasné zadávání informací o termínech testů do programu Bakaláři,
pokud možno zadávat ústně i elektronicky a promazávat DÚ.
11. Příští jednání ŠR
Členové se dohodli na termínu příštího jednání ŠR, a to dne 22.10.2018 v 15:30.
Zapsala dne 23.4.2018 Mgr. Pavla Rážová

