Gymnázium Trhové Sviny

Usnesení ze 4. jednání školské rady dne 21.6.2022
Školská rada:
1/ Projednala rozpočet školy na rok 2021. – stanoven normativně. Na učební pomůcky a na
nemocenské dostala škola téměř o polovinu méně prostředků než v loňském roce.
2/ Informace o přijímacích zkouškách a maturitách. Přihlášku do primy v tomto
roce podalo 43 žadatelů (přijato bylo 30) – přijímací zkouška proběhla a přijímací řízení
je ukončeno. U maturit letos v didaktických testech neuspěla 1 studentka, u ústních
zkoušek rovněž neupěl 1 student - maturitní zkoušku budou konat v opravném termínu v
září 2022.
3/ Úspěchy v soutěžích: v Dějepisné olympiádě 2. místo v krajském kole a postup do
celostátního kola – v krajském kole Dějepisné soutěže gymnázií 4. místo ze 16 jihočeských
gymnázií, 3. místo v krajském kole Matematické olympiády a 1. místo v krajském kole
Fyzikální olympiády, úspěchy i v celostátních literárních soutěžích; 3. místo v celostátním
Finále soutěže ZŠ a VG v softballe.
4/ Byl nově instalován 1 datový projektor, takže tyto přístroje jsou už ve všech učebnách.
Byla modernizována webová stránka školy.
5/ Firmou Linhart byl vyspraven umělý trávník ve sportovním areálu školy;
6/ Po jednání s Městem T.Sviny bude na počátku července vyměněno osvětlení v kabinetech
a třídách v budově A (kterou má škola od města v nájmu) – 1. etapa. 2. etapa – chodby.
7/ Podle § 167 ukončí s koncem tohoto školního roku členství ve školské radě Mgr. Milan
Horňák, jehož dcera zakončila studium maturitou. Doplňovací volba se konat nebude,
protože školská rada je usnášeníschopná a hned ve školním roce 2022-2023 se koná volba
školské rady na další období.
V T.Svinech 21.6.2022
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