Zápis z jednání Školské rady při GJŠ Zlín dne 28. 6. 2010
Učebna 213 Gymnázia a Jazykové školy Zlín, náměstí T. G. Masaryka 2734-9

Účast: Mgr. Alena Štachová
Mgr. Přemysl Šil
Mgr. Blanka Velčovská
MUDr. Zdeněk Sládek
Martina Bubeníková

Program:

1. Informace o průběhu evaluace školy, přijímacího řízení a maturit ve šk.roce 2009/2010
2. Návrhy úprav Školního řádu pro šk.rok 2010/2011
3. Informace o přípravách nových maturit a novinkách ve škole
4. Různé

ad 1) V tomto školním roce proběhly dvě části evaluace školy. První se týkala majetku školy, uskutečnila se v říjnu
a listopadu 2009. V té době proběhla inventura učebnic a pomůcek. K dnešnímu datu již bylo vše potřebné
dokoupeno a stav vybavenosti školy je uspokojivý.
Druhá část evaluace se týkala hodnocení učitelů žáky a s jejími výsledky byly učitelé seznámeni ředitelkou
školy v osobních pohovorech.
Zbývající tři části proběhnou v příštím školním roce.
V letošním přijímacím řizení proběhlo první, druhé i třetí kolo.
Na osmileté studium bylo přihlášeno 80 žáků – přijato 31,
na čtyřleté studium přihlášeno
336 žáků – přijato 90,
na sportovní zaměření přihlášeno
55 žáků – přijato 26.
Maturitních zkoušek se zúčastnilo 135 studentů, z tohoto počtu 3 studenti neprospěli a budou zkoušku
opakovat v září, 54 studentů prospělo s vyznamenáním a 78 studentů prospělo. Průměr maturitních
vysvědčení byl 1,97.

ad 2) Dále byly Radou schváleny změny Školního řádu, týkající se především bezpečnosti školy
(zákaz nošení zbraní a nebezpečných předmětů) a hodnocení v předmětech (obnovení 25 % maximální
absence).

ad 3) Přípravy na novou podobu maturitních zkoušek pokračují. Na podzim by měla proběhnout zkouška nové
podoby – tzv. Maturitní generálka. A v příštím školním roce – dle momentáních aktuálních informací
by měly v květnu proběhnout maturitní zkoušky ústní, v první polovině června písemné a 20. 6. 2011
by měly být zkoušky uzavřeny předáním maturitního vysvědčení.
V novém školním roce 2010/2011 gymnázium plánuje stavební úpravy, které značně zasáhnou chod školy
(týká se hlavně vybudování nových šaten, elektroinstalace a rozvodů vody).

ad 4) V diskuzi se na závěr hovořilo o budoucím možném zrušení tříd osmiletého studia ve ZK a případném dopadu
tohoto opatření.
Další schůze Rady byla naplánována na začátek října 2010.

Ve Zlíně 30. 6. 2010
zapsala Martina Bubeníková

