Zápis ze zasedání Školské rady dne 18. 6. 2014

Přítomni členové –N. Chamrádová, PaedDr. J Jech, Mgr. O. Pásková,
Omluveni - Mgr. A.Kubišta, Ing. P. Sladkovský
Nepřítomen - – M. Červinka
Hosté - PhDr. I. Nefe, CSc, Mgr.P.Šupejová,
Program: 1. Maturitní zkoušky - ředitel školy
2. Přijímací zkoušky – zástupce ředitele školy
3. Nastavení formátu maturit v r. 2016 – ředitel školy
4. Výsledky hloubkové inspekce v r. 2014 – ředitel školy
5. Různé – zástupkyně ředitele školy
1. V letošním školním roce maturovaly dvě třídy osmiletého gymnázia, ze 40 studentů
10 prospělo s vyznamenáním, 27 prospělo a 3 neprospěli.
2. Po diskuzi v jednotlivých předmětových kabinetech je nastavena maturitní zkouška
pro šk. r. 2015/2016 následovně. Studenti budou maturovat z 5 povinných maturitních
předmětů, 2 předměty státní maturitní zkoušky a 3 předměty v profilové části maturitní
zkoušky. S takovou podobou maturitní zkoušky byli seznámeni studenti letošních sext.
3. Přijímací řízení 2014/2015 probíhalo ve dvou kolech, protože v prvním kole neudělalo
50% přihlášených žáků přijímací zkoušku. V příštím školním roce se otevřou 2 primy – bylo
přijato 56 studentů do osmiletého studia, bohužel ani po druhém kole se nepodařilo naplnit
1. ročník čtyřletého studia. Úspěšní uchazeči (10 studentů) budou umístěni do kvint
osmiletého studia.
4. V lednu 2014 proběhla na škole hloubková školní inspekce, která kontrolovala podmínky,
průběh a výsledky vzdělávání a dodržování Školského zákona a ŠVP. Česká školní inspekce
dospěla k závěrům, že si škola nadále udržuje standard v hodnocených oblastech a nebylo
zjištěno porušení žádného právního předpisu.
Dne 31. 3. byl zahájen audit z Ministerstva financí ČR, který se týká čerpání grantu z EU,
nebylo zjištěno pochybení, kontrola není doposud uzavřena.
5. a) V Poháru Hartiga se letos škola umístila na 2. místě.
b) Po odchodech některých členů pedagogického sboru (mateřská dovolená, stěhování)
je výuka na příští školní rok plně zajištěna aprobovanými pedagogy.

Závěr: Školská rada vzala uvedené body na vědomí bez připomínek.

V Praze 20. 6. 2014

předseda ŠR PaedDr. J Jech
zapsala O. Pásková

