
Zápis ze schůze výboru sdružení rodičů při Gymnáziu v Klatovech  
konaného dne 19.4.2011 

 
 

Úvodem schůze výboru podal zprávu  pozvaný ředitel Gymnázia v Klatovech RNDr. 
Jiří Šlégl , a to o následujících záležitostech : 
 

- maturity budou na gymnáziu probíhat od 16 do 23.5.2011 
Maturity se budou skládat ze dvou částí , z části státní a školní profilové části , pan ředitel 
upozornil na to, že je nutno připravit se na nepovinné části maturit , jelikož veškeré výsledky 
zkoušek se zapisují do celkového hodnocení maturity. 
 

- elektronický přístup ke klasifikaci žáků 
Požadavek rodičů na přístup do klasifikačních archů studentů prostřednictvím elektronické 
komunikace byl projednáván na minulých schůzích, pan ředitel sdělil, že v současnosti je již 
připraven celý systém a začal jeho zkušební provoz , zatím v rámci školy a pedagogů , asi do 
měsíce budou zaslány kódy rodičům pro přístup do klasifikačních archů jejich dětí a bude 
zpuštěn plný provoz systému.  
 

- soutěž „Svět má 7 kontinentů“ 
Proběhl na gymnáziu  program – projektový den spojený s přednáškami a besedami na témata 
týkající se různých zemí a oblastí , lektory byli známé osobnosti , ať již např. bývalí 
velvyslanci či znalci místních poměrů , např. na oblast Amazonie i světově uznávaný znalec 
Mnislav Zelený „Atapana“.  
 

- jazykové zkoušky 
Proběhly první jazykové zkoušky studentů z mezinárodně uznávanými certifikáty – 4 studenti 
absolvovali jazykové zkoušky z francouzštiny, 5 studentů z angličtiny, zatím se vyjednává i 
možnost skládání těchto  zkoušek i z německého jazyka 
 

- rekonstrukce budovy 
Byla ukončena rekonstrukce učebny výtvarné výchovy, dokončena přístavba   
tělovýchovného areálu , přes prázdniny je plánována 1. a 2.nadzemního podlaží  
 

– dotace  
Byla podána žádost o dotaci ve výši 4,600.000 Kč na dovybavení učeben , které  , pokud 
dotace bude schválena a přidělena, budou fungovat jako učebny multimediální , přičemž by 
měla  být zřízena i jedna specializovaná jazyková učebna .  
 

Následně po diskusi  bylo referováno o stavu  finančních prostředků SRPDŠ. 
 
 V minulém pololetí  byl vyplacen: 

- příspěvek na dopravu studentů firmě TurBus – 13.140,-Kč 
- příspěvek na účast studentů na soutěžích – 20.000,-Kč  
- příspěvek na školní klub – 5.000,-Kč 
- příspěvek na cestovné a ubytování soutěžících – 10.000,-Kč 
- úhrada příspěvku na akci německého jazyka- doprava – 2.000,-Kč 
- úhrada bankovních poplatků – 916,-Kč 
- úhrada nájmu kulturního domu Družba na maturitní plesy , pořadatelské služby hasičů, 

poplatky OSA a Intergram- 136.986,-Kč 



 
Stav bankovního účtu k 30.6.2010 činil 11.729,50 Kč , k 18.4.2011  činil  65.718,05 Kč . 
Stav pokladny k 18.4.2011 činil 0,-Kč.  
 
 Ve školním roce 2010/2011 byly vybrány příspěvky SRPDŠ v částce 143.750,-Kč  a 
přijaty úroky v částce 20,27 Kč . 
 
 Dále byly přijaty z třídních účtů maturitních ročníků platby  na maturitní plesy a 
služby s nimi souvisejícími v celkové výši 137.588,-Kč.   
  
 
 Ze strany  vedení gymnázia bylo pro 2.pololetí školního roku 2010/2011 požádáno o 
úhradu  dalších  příspěvků : 
 

- příspěvek na činnost školního klubu – 10.000,-Kč 
- příspěvek na soutěže – 15.000,-Kč 
- příspěvek na pohoštění na maturitách – 6.000,-Kč 
 
Příspěvky byly jednohlasně výborem odhlasovány .  
 

 Dále byl podán návrh na  zvýšení příspěvku, a to tak , že bude zvýšen na 300,-Kč na 
jedno dítě a dalších 100,-Kč na další studující dítě z jedné rodiny , kdy bylo dohodnuto , že 
členové výboru nechají projednat zvýšení příspěvků v jednotlivých třídách .  
 
Následně bylo přistoupeno k veřejnému hlasování o jednotlivých  příspěvcích  a všechny 
požadované příspěvky pro studenty Gymnázia Klatovy byly výborem jednohlasně 
odsouhlaseny  a poté  byla schůze výboru ukončena. .  
 
 
 
V Klatovech dne 19.4.2011 
 
      předseda SRPDŠ při Gymnáziu v Klatovech 
      - JUDr. Radomír Šimáček  
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Proběhl na gymnáziu  program – projektový den spojený s přednáškami a besedami na témata 
týkající se různých zemí a oblastí , lektory byli známé osobnosti , ať již např. bývalí 
velvyslanci či znalci místních poměrů , např. na oblast Amazonie i světově uznávaný znalec 
Mnislav Zelený „Atapana“.  
 

- jazykové zkoušky 
Proběhly první jazykové zkoušky studentů z mezinárodně uznávanými certifikáty – 4 studenti 
absolvovali jazykové zkoušky z francouzštiny, 5 studentů z angličtiny, zatím se vyjednává i 
možnost skládání těchto  zkoušek i z německého jazyka 
 

- rekonstrukce budovy 
Byla ukončena rekonstrukce učebny výtvarné výchovy, dokončena přístavba   
tělovýchovného areálu , přes prázdniny je plánována 1. a 2.nadzemního podlaží  
 

– dotace  
Byla podána žádost o dotaci ve výši 4,600.000 Kč na dovybavení učeben , které  , pokud 
dotace bude schválena a přidělena, budou fungovat jako učebny multimediální , přičemž by 
měla  být zřízena i jedna specializovaná jazyková učebna .  
 

Následně po diskusi  bylo referováno o stavu  finančních prostředků SRPDŠ. 
 
 V minulém pololetí  byl vyplacen: 

- příspěvek na dopravu studentů firmě TurBus – 13.140,-Kč 
- příspěvek na účast studentů na soutěžích – 20.000,-Kč  
- příspěvek na školní klub – 5.000,-Kč 
- příspěvek na cestovné a ubytování soutěžících – 10.000,-Kč 
- úhrada příspěvku na akci německého jazyka- doprava – 2.000,-Kč 
- úhrada bankovních poplatků – 916,-Kč 
- úhrada nájmu kulturního domu Družba na maturitní plesy , pořadatelské služby hasičů, 

poplatky OSA a Intergram- 136.986,-Kč 



 
Stav bankovního účtu k 30.6.2010 činil 11.729,50 Kč , k 18.4.2011  činil  65.718,05 Kč . 
Stav pokladny k 18.4.2011 činil 0,-Kč.  
 
 Ve školním roce 2010/2011 byly vybrány příspěvky SRPDŠ v částce 143.750,-Kč  a 
přijaty úroky v částce 20,27 Kč . 
 
 Dále byly přijaty z třídních účtů maturitních ročníků platby  na maturitní plesy a 
služby s nimi souvisejícími v celkové výši 137.588,-Kč.   
  
 
 Ze strany  vedení gymnázia bylo pro 2.pololetí školního roku 2010/2011 požádáno o 
úhradu  dalších  příspěvků : 
 

- příspěvek na činnost školního klubu – 10.000,-Kč 
- příspěvek na soutěže – 15.000,-Kč 
- příspěvek na pohoštění na maturitách – 6.000,-Kč 
 
Příspěvky byly jednohlasně výborem odhlasovány .  
 

 Dále byl podán návrh na  zvýšení příspěvku, a to tak , že bude zvýšen na 300,-Kč na 
jedno dítě a dalších 100,-Kč na další studující dítě z jedné rodiny , kdy bylo dohodnuto , že 
členové výboru nechají projednat zvýšení příspěvků v jednotlivých třídách .  
 
Následně bylo přistoupeno k veřejnému hlasování o jednotlivých  příspěvcích  a všechny 
požadované příspěvky pro studenty Gymnázia Klatovy byly výborem jednohlasně 
odsouhlaseny  a poté  byla schůze výboru ukončena. .  
 
 
 
V Klatovech dne 19.4.2011 
 
      předseda SRPDŠ při Gymnáziu v Klatovech 
      - JUDr. Radomír Šimáček  
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