Gymnázium Uherské Hradiště
Zápis ze zasedání Školské rady
pondělí 2. října 2017

Přítomni:





za pedagogický sbor: Mgr. P. Machala, PaedDr. L. Kraváčková, Mgr. R. Horký,
Mgr. M. Kratochvílová
za rodiče: doc. M. Pavlicová, B. Janečka, Ing. T. Zubr, MUDr. V. Dominec
za zřizovatele: -

Omluveni:



za zřizovatele: Ing. H. Doupovcová, Mgr. V. Karafiátová, Ing. S. Blaha, Mgr. I. Mařák

Hosté:



ředitel školy doc. Z. Botek, zástupkyně ředitele školy RNDr. V. Zubrová

1. Zasedání zahájila doc. M. Pavlicová přivítáním všech účastníků a seznámila s programem
2. Projednání Výroční zprávy za školní rok 2016/2017
Úvod k Výroční zprávě – doc. Botek – ředitel školy

-

personální zabezpečení školy (8 nových učitelů pro školní rok 2017/18)

-

bohatost programu školy – množství akcí

-

vynikající výsledky studentů v okresních, krajských i republikových kolech
olympiád

-

výsledky v maturitních zkouškách za školní rok 2016/2017
o v JČ, JA i M v kraji 1. místo mezi gymnázii

-

rozmístění studentů po absolvování GUH na VŠ – zastoupení všech oborů,
včetně technických (16 studentů), 3 studenti zahraniční studium

Diskuse k výroční zprávě:

-

doc. Pavlicová: zdůraznila pozoruhodné vynikající výsledky maturantů,
možnosti studentů G UH uplatnit se v různých oborech společnosti – výhodou
školy je i viditelná snaha o individuální péči studentům vzhledem k volbě
povolání

-

doc. Botek: k podpoře kariérového poradenství má škola podaný a schválený
projekt „Šablony“ na dvouleté období od ledna 2018

-

Ing. Zubr: dotaz – Existuje evidence školy, kolik studentů dokončí VŠ?

-

doc. Botek: Není v možnostech školy zjistit tyto informace, i když jsme se o to
prostřednictvím třídních učitelů snažili.

Výroční zpráva byla schválena.
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3. Mimoškolní akce školy - doc. Botek – Není jich mnoho? Není třeba je omezit?
Diskuse:
Doc. Pavlicová – výsledky maturit dokazují, že není třeba, mimoškolní akce rozšiřují obzory
studentů, jejich zájmy i vědomosti.
RNDr. Zubrová – mimoškolní aktivity jsou rozděleny do ročníků, takže jsou rovnoměrně rozdělené
na celé studium
4. Informace o doplnění školního řádu na základě vyhlášky - opatření ke slovnímu nebo fyzickému
napadení učitele žákem – doc. Botek
5. Poděkování členům školské rady za jejich působení v tříletém období – doc. Pavlicová, doc. Botek
V listopadu 2017 proběhnou volby do nové školské rady.

V Uherském Hradišti 3. 10. 2017

Zapsala: Mgr. Marta Kratochvílová
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