Školská rada při Gymnáziu a obchodní akademii Mariánské Lázně, p. o.

Zápis ze schůze školské rady konané 3. června 2019 v 16:00 hodin
Přítomni: Mgr. Dušan Drexler, Mgr. Luboš Vosecký, Ing. Tomáš Rákos, Ing. Irena Kohoutová,
Ing. Petr Třešňák
Omluven: Ing. arch. Vojtěch Franta
Hosté: Mgr. Klára Tesařová
Program:
a) aktuality ze školy - maturitní zkoušky, přijímací zkoušky aj.
b) plánované změny ve školních dokumentech
c) propagace školy
d) praxe žáků OA
e) různé
f) předávání maturitních vysvědčení absolventům (od 17,00 v Casinu)
Program:
1. Paní ředitelka seznámila ŠR s výsledky maturitních zkoušek po jarním termínu a s počty přijatých
žáků ke studiu pro šk. rok 2019/20. Upozornila členy ŠR na problematiku se zápisovým lístkem, kdy
školy do poslední chvíle neví, zda žáci nastoupí nebo nenastoupí ke studiu.
2. ŠR byla seznámena s tím, že dojde určitě ke změně klasifikačního řádu školy, a to s ohledem na novou
formu praxe žáků OA. K dílčím změnám dojde i v jednotlivých úpravách ŠVP (návaznost na nové
učebnice, změny vyplývající z nové legislativy, popř. obecná revize ŠVP).
Dokumenty budou vyvěšeny na webových stránkách školy.
3. Ve školním roce 2018/19 byla zesílena propagace školy – 14 žáků na nové akci Zažij GOAML!, 16
žáků se účastnilo přípravného kurzu z matematiky, každý měsíc vychází článek ve Zpravodaji města,
škola byla na 3 burzách škola aj. Přesto je problém naplnit obor 4G – žáci častěji opouštějí ML
a Karlovarský kraj i ohledem na cut off score, které např. v Plzeňském kraji není.
4. ŠR byla seznámena s novou formou praxe žáků OA – 3. ročníky, kdy žáci docházejí pravidelně 1x
týdně do firem a institucí v Mariánských Lázních. Od dalšího šk. roku bude praxe navýšena
o 1 vyučovací hodinu. Zkušenosti jsou spíše pozitivní, ale na celkové hodnocení by škola ráda počkala
na konec dalšího šk. roku.
5. Nebyly řešeny žádné záležitosti v bodu různé.
6. Někteří členové ŠR se zúčastnili slavnostního předávání maturitních vysvědčení absolventů 2019.

Zapsal:
Mgr. Dušan Drexler
3. 6. 2019

