
Zápis ze schůze výboru Sdružení rodičů při Gymnáziu v Klatovech 
konané dne 24.11.2015 

 
I. Zpráva ředitele gymnázia 

 
 Ředitel gymnázia RNDr. Jiří Šlégl přednesl zprávu o chodu gymnázia v těchto bodech: 
 
● Ředitel gymnázia informoval o proběhlých maturitách, které úspěšně složili všichni studenti 
vyjma čtyř, kteří pak uspěli při opravných zkouškách v září. Všichni maturanti byli přijati na jimi 
zvolené vysoké školy. Ve výsledcích státních maturit se Gymnázium Klatovy pohybuje mezi 
deseti nejlepšími celostátně.   
 
● Ředitel gymnázia přednesl zprávu o posledních přijímacích zkouškách na gymnázium, na 
jejichž základě byli uchazeči přijati ke studiu v jedné třídě osmiletého, jedné třídě šestiletého a 
dvou třídách čtyřletého studia.  
 
● Byly zmíněny úspěchy studentů klatovského gymnázia. Škola se pohybuje mezi nejlepšími 
v republice, za výsledky v soutěži „Talent“ obdržela dotaci a v programu MŠ ČR „Excelence 
středních škol“ dopadla nejlépe v Plzeňském kraji a umístila se v první desítce celostátně. 
Také ve sportovních soutěžích jsou výsledky studentů klatovského gymnázia vynikající. V 
„Poháru hejtmana Plzeňského kraje“ obsadilo gymnázium Klatovy druhé místo, za nejlepším 
sportovním gymnáziem.  
 
● Byla přednesena zpráva o předání uznání a dárkových poukázek nejlepším studentům 
nižšího gymnázia. Ředitel připomenul, že pro nejlepší studenty vyššího gymnázia jsou 
vypláceny odměny z nadačního Hlávkova odkazu, z něhož gymnázium obdrží ročně 80 tisíc 
korun. Takové trvalé legáty jsou přitom pouze tři, jeden ve prospěch města Přeštice, druhý ve 
prospěch Národního technického muzea v Praze a třetí právě pro Gymnázium Klatovy. 
Předávání prostředků z odkazu se děje slavnostní formou v zámku Lužany za přítomnosti 
osobností z oblasti vědy a kultury.       
 
● Ředitel gymnázia vyzval k další podpoře zapojování studentů do olympiád a soutěží, když 
dobré výsledky v nich jsou ku prospěchu studentů i školy samotné. Zmínil, že rodiče i vyučující 
studenty musí motivovat, aby se snažili dosahovat výborných a velmi dobrých výsledků, a 
nespokojit se s absolvováním školy s průměrnými výsledky a známkami. Ředitel upozornil, že 
podle anketního průzkumu, provedeného na škole, se řada studentů učí hodinu nebo dvě 
týdně, když objektivní potřeba domácí přípravy se pohybuje kolem dvou až tří hodin denně.  
 
● Pokud jde o gymnázium samotné, zmínil ředitel snahu profilovat se jako prestižní škola 
univerzálního zaměření, jejíž výuka specifických technických odborů se nejméně vyrovná 
školám odborným. Vyjádřil rozhodnutí vedení školy nepodbízet se uchazečům o studium dary 
nebo výhodami, ale motivovat je ke studiu na škole prezentací kvalit gymnázia a 
perspektivností pro další vzdělávání. Ředitel připomněl, že Gymnázium Klatovy má nejširší 
nabídku výuky cizích jazyků v regionu. Škola má v současnosti v nabídce výuku až deseti 
cizích jazyků, z nichž v anglickém, francouzském a německém jazyce gymnázium samo koná 
mezinárodně uznávané závěrečné zkoušky. Konečně byla zmíněna i neobvykle široká 
nabídka volitelných předmětů a zájmových kroužků, která je ve srovnání s ostatními školami v 
regionu jedna z největších. 
 
● K otázce fungování gymnázia vedle ostatních středních škol ve městě (a v regionu) ředitel 
popsal zejména bezproblémové vztahy se Střední zemědělskou školou, s níž svůj vztah 
gymnázium nevnímá jako vysloveně konkurenční. U ostatních středních škol je to vzhledem k 
systému financování problematičtější. Gymnázium také proto vydalo leták “Proč si zvolit 
gymnázium?“, v němž jsou shrnuty výhody studia na gymnáziu.       



II. Návrh ředitele gymnázia na poskytnutí příspěvků 
 

 Ředitel gymnázia RNDr. Jiří Šlégl navrhl schválit příspěvky na činnost gymnázia a na 
aktivity studentů z prostředků sdružení takto: 
 
● 5.000,-Kč na výměnné pobyty studentů na partnerském gymnáziu ve Viechtachu (Bavorsko),  
● 5.000,-Kč na projekt „Edison“ jako součásti výuky anglického jazyka,  
● 30.000,-Kč na účast studentů na vědomostních, uměleckých a sportovních soutěžích, 
● 5.000,-Kč na činnost školního klubu, 
● 4.000,-Kč na náklady členů maturitních komisí,  
● 3.000,-Kč na odměny pro nejúspěšnější sportovce z řad studentů a  
● 34.000,-Kč na pořízení sportovního školního vybavení, konkrétně doskočiště pro skok 
vysoký a gymnastického koberce.  
 
 Celkem byly tedy navrženy příspěvky v částce 86.000,-Kč, jejichž poskytnutí výbor 
hlasováním jednohlasně schválil. Pro toto rozhodnutí bylo odevzdáno 100% kladných hlasů 
všech přítomných členů, nikdo nehlasoval proti, nikdo se hlasování nezdržel.  
 
 Ředitel gymnázia jménem školy poděkoval sdružení a avizoval, že na jarní schůzi 
výboru přednese žádost o příspěvek také na nově zaváděné „adaptační kurzy“, které mají 
usnadnit orientaci ve škole a při studiu nově příchozím studentům; náklady tohoto projektu 
budou financovány vícezdrojově.     
 
 

III. Zpráva o finančním hospodaření sdružení 
 

 Účetní sdružení Jitka Sedláčková přednesla zprávu o finančním hospodaření sdružení. 
Zpráva je přílohou tohoto zápisu.  
 
 Konstatováno bylo především, že: 
● hotovostní prostředky sdružení neeviduje, 
● počáteční stav na bankovním účtu (ke dni 21.4.2015) byl 176.205,45 Kč, 
● příjmy od minulé schůze sdružení činí celkem 185.101,83 Kč, 
● výdaje od minulé schůze sdružení činí celkem 59.496,34 Kč, 
● konečný stav na bankovním účtu (k dnešnímu dni 24.11.2015) je 301.810,94 Kč. 
 
 Výbor vzal obsah zprávy bez hlasování na vědomí.  
 
 
Nato byla schůze ukončena.   
 
 
Přílohami tohoto zápisu jsou: 
○ pod č. 1 zpráva účetní o finančním hospodaření sdružení ke dni 24.11.2015  
○ pod č. 2 listina přítomných členů sdružení 
 
 
V Klatovech dne 24.11.2015 
 
              Sdružení rodičů při Gymnáziu v Katovech 
             IČ 266 09 690 
             Národních mučedníků 347, 33901 Klatovy IV 
              JUDr. Petr Kubeš Ph.D., předseda v.r.  


