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

Zápis ze schůze školské rady konané 5. listopadu 2018 v 15:00 hodin
Přítomni: Mgr. Dušan Drexler, Mgr. Luboš Vosecký, Ing. Tomáš Rákos, Ing. Irena Kohoutová,
Ing. arch. Vojtěch Franta
Omluven: Ing. Petr Třešňák
Hosté: Mgr. Miloslav Pelc, Markéta Monsportová
Program:
1. Výroční zpráva školy 2017/18
2. Školní a klasifikační řád
3. Informace o škole: přijímací a maturitní zkoušky 2017/18, propagace školy 2018/19, oslavy 65. výročí
ekonomického vzdělávání
4. Situace kolem „optimalizace“ středního školství v KV kraji
6. Různé
Program:
1. Školská rada jednohlasně schvaluje výroční zprávu školy za šk. rok 2017/18.
2. Školní a klasifikační řád pro školní rok 2018/19 je beze změny.
Diskuse o zákazu používání mobilních telefonů, a to z důvodu zlepšení sociálních vazeb mezi žáky
školy a potírání problémů s kyberšikanou apod.
3. Školská rada byla seznámena s výsledky maturitních zkoušek a s celkovou úspěšností u společné části
MZ, která je jako jediná srovnatelná napřič všemi školami. Na GOAML dosáhla 92,5%, což školu řadí
do nadprůměrné části spektra. Přesto došlo k drobnému zhoršení v této oblasti.
Školská rada byla seznámena s výsledky přijímacích zkoušek i s počtem menšího počtu žáků v oboru 4letého gymnázia. Jako problém se ukazuje blízkost Plzeňského kraje, ve kterém nejsou požadavky na
cut-off skóre u PZ. S tím také souvisí zlepšení propagace školy pro následující školní rok (spolupráce
s výchovnými poradci, zažij goaml!, prezentace v periodikách apod.). Doporučeno školskou radou
propagovat 2 jazyky od primy, cestovní ruch v oboru OA apod.
Školská rada byla seznámena s programem k oslavám 65. výročí ekonomického vzdělávání
v Mariánských Lázních v termínu 8. 12. 2018. Na oslavy jsou členové školské rady srdečně zváni.
4. Situace kolem „optimalizace“ středního školství je dosti nejasná. Momentálně nejsou žádné konkrétní
návrhy a čeká se na aktivitu ze strany Odboru školství KK. Školská rada je přesvědčena, že na GOAML
a v Mar. Lázních obecně nemá dojít k žádnému útlumu a naopak by školství v této části KK mělo být
podporováno min. v současné podobě.
5. Ředitel školy seznámil Školskou radu se svým pravděpodobným odchodem na pozici 2. místostarosty
města a se situací po jeho odchodu, kdy bude řízením školy s největší pravděpodobností pověřena Mgr.
Tesařová.

Zapsal:
Mgr. Dušan Drexler
5. 11. 2018

