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Zápis z jednání schůze Školské rady Gymnázia Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21  

 

Přítomni: JUDr. Jaroslava Havlíčková, Mgr. Martina Tetzeliová, Pavel Ruml, Mgr. Jana Recmanová, 

Mgr. Pavel Janča, Mgr. Aleš Janoušek 

 

Nepřítomen: Mgr. Miroslav Brabec, Pavel Ruml (15 minut – foto třídy) 

 

1) Informace o přijímacím řízení, akce školy 

- přijímací zkoušky: 158 přihlášených na osmileté, 56 na šestileté a 111 na čtyřleté studium 

- pozvánka na Strom přání 28. dubna 

- Letní olympijské hry mládeže – žáci jako diváci, zkrácení klasifikačního období 

- krajská přehlídka SOČ 

- soutěže: Lukeš a Stránský – úspěch v olympiádě v matematice a fyzice, Erhart – olympiáda ve 

španělském jazyce, oba pěvecké sbory skončily v soutěži ve Zlatém pásmu, výhra 

v celorepublikovém kole Chemquestu, účast na technické olympiádě 

- vyřazení maturantů 8. a 9. června 

- červen – srpen ekonomická kontrola z KÚ PK 

 

2) Rozpočet školy 

- výše ovlivněna počtem žáků (o 23 žáků méně) 

- nedostatek peněz na odměny 

- v provozu – 50.000,- Kč (nákup nábytku do kanceláří) 

- vytvořit rezervní fond, pronájem tělocvičny 

- všech pět členů vzalo na vědomí  

 

3) Dodatky klasifikačního řádu 

- 1. návrh: 

Žáci posledních ročníků jsou povinni napsat tzv. souhrnný test z cizího jazyka. Tento test je 

nedílnou součástí hodnocení za druhé pololetí a má váhu kompozice. S formou a požadavky k 

testu budou žáci seznámeni na začátku příslušného školního roku. 

Schváleno: 4 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

 

- 2. návrh: 

Pokud je jeden předmět vyučován dvěma učiteli, musí žák prospět v klasifikaci u obou vyuču-

jících. V případě, že žák neprospěje u jednoho z nich, žák z předmětu neprospěl. 

Schváleno: 4 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 
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4) Různé 

- JUDr. Havlíčková – dotaz na průběh přijímacích zkoušek 

Mgr. Janoušek odpověděl, že se dostavili všichni, byla přítomna i ČŠI, testy od Cermatu, vý-

sledky přijdou do 20. dubna do 24.00  

- pozvánka na Den knihy 23. 4. 2015 na náměstí Republiky 

- v rámci výzvy 56 se bude podávat žádost na jazykové kurzy pro žáky, nutné uskutečnit do 

konce kalendářního roku 

  

 

 

 V Plzni 20. 04. 2015       Zapsala: Mgr. Jana Recmanová 

Ověřil: Mgr. Pavel Janča 
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