
Zápis ze schůze výboru Sdružení rodičů při Gymnáziu v Klatovech 
konané dne 19. 4. 2016 

 
I. Zpráva ředitele gymnázia 

 
 Ředitel gymnázia RNDr. Jiří Šlégl přednesl zprávu o chodu gymnázia v těchto bodech: 
 
● Ředitel gymnázia v úvodu informoval o materiálně finanční situaci školy. Zmínil výši dotace 
z prostředků Plzeňského kraje na provoz ve výši cca 4 miiony Kč, z níž byla financována i 
právě dokončovaná rekonstrukce povrchu běžecké dráhy a doskočiště pro skok daleký a 
vysoký. 
 
● Ředitel gymnázia dále informoval o záměru rekonstrukce „starého hřiště“ vedle budovy 
gymnázia a úvahách o vybudování parkoviště na přilehlých pozemcích.  
 
● Ředitel gymnázia informoval také o možné realizaci půdní nástavby na budově gymnázia, 
kterou by mohl být získán víceúčelový sál pro shromáždění, besedy a obdobné vzdělávací a 
společenské akce. Upozornil, že pro realizaci takového záměru by bylo nutné čerpat veřejnou 
podporu, pravděpodobně z evropských peněz, tím spíše, pokud by součástí řešení měl být i 
výtah pro imobilní osoby, který by si vyžádal zvýšení nákladů o cca 1,5 miliónu korun.  
 
● Na závěr této kapitoly ředitel gymnázia podal stručnou zprávu o nákladech vynaložených v 

minulém období na obnovu a údržbu běžného zařízení a vybavení.   
 
● K proběhlým maturitám ředitel gymnázia doplnil informaci, že proběhly u všech čtyř tříd 
současně.  
 
● Obsáhleji se ředitel gymnázia věnoval informování o přijímacích zkouškách pro studium na 
gymnáziu. Zmínil, že přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky proběhly podruhé v 
režii „Cermatu“. Připomenul, že u uchazečů o osmileté gymnaziální studium je kladen větší 
důraz na výsledky testů, ale u starších žáků, hlásících se na šesti a čtyřleté studium, je 
zapotřebí brát v úvahu i studijní výsledky z posledních tříd základních škol.        
 
● Pokud jde zájem uchazečů o studium na gymnáziu, ředitel zmínil, že má rostoucí tendenci 
zejména u šestiletého studia, kam se naposledy hlásilo 65 uchazečů a u osmiletého studia, 
kde byl počet uchazečů 53. Menší je již počet hlášených uchazečů u čtyřletého studia, kde je 
znát vliv konkurence ostatních středních škol, které si uchazeče mnohdy ne zcela korektními 
způsoby přetahují.  
 
● S tím souvisí již vícekrát diskutované, nepřiléhavé názvy některých středních škol. Ty si svá 
označení volí v podstatě libovolně a názvy škol pak jsou namnoze matoucí a nevypovídají 
pravdivě o zaměření školy ani o oblasti vzdělání, kterou mohou poskytnout. 
 
● Ředitel gymnázia opět pochválil studenty, kteří se zúčastnili soutěží a olympiád. Uvedl, že 

zejména v jazykových soutěžích dosáhli vynikajících výsledků a je pravděpodobné, že 
klatovské gymnázium bude opět mezi nejlepšími.    
 
● Stejné podle informace ředitele gymnázia platí o soutěžích v rámci „excelence středních 

škol“, kde s klatovským gymnáziem co do úspěšnosti může soupeřit pouze gymnázium na 
Mikulášském náměstí v Plzni.  
 
● Nakonec ředitel gymnázia informoval o průběhu „projektového dne“ v termínu 6. 4. 2016, 

kde tentokrát vystoupilo 17 přednášejících.     
 



● V části zprávy, týkající se výuky, ředitel gymnázia zdůraznil využitelnost znalostí získávaných 

zejména při výuce jazyků a oboru výpočetních techniky. 
 
● Vysvětlil podrobněji systém jazykové výuky a popsal způsob a význam získávání 

mezinárodně uznávaných Cambridgeských zkoušek z anglického jazyka, u nichž někteří 
studenti dosáhli i stupně „C1“, což je prakticky úroveň rodilého mluvčího. Uvedl, že menší 
zájem je již o mezinárodní zkoušky z ostatních jazyků, německého, francouzského a 
španělského, a také úspěšnost u těchto jazyků není tak vynikající.    
 
● Účastníkům schůze poté ředitel gymnázia popsal podobu a smysl tzv. „adaptačních kurzů“. 
Vysvětlil, že jejich smyslem je předat přicházejícím studentům souhrnný způsobem informace 
o výuce, která je čeká a obecně o fungování školy. Aby si nenásilnou formou studenti zvykli v 
novém prostředí a nové spolužáky, je součástí adaptačních kurzů i společný výlet. Celý kurz 
pak trvá zhruba dva až tři dny. Právě na konání těchto adaptačních kurzů ředitel požádal 
Sdružení rodičů při Gymnáziu v Klatovech o příspěvek v částce 30.000,-Kč (pro 4 třídy).  
 
● Nakonec proběhla diskuse o tzv. „inkluzi“ v českém školství. Účastníci schůze se shodli, že 

inkluze v současné podobě je nedomyšleným krokem s nepředvídatelnými následky.  
 
 

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 činnost školního klubu a 
● 30.000,-Kč na konání adaptačních kurzů.  
 
 Celkem byly tedy navrženy příspěvky v částce 35.000,-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.  
 
 

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. 11. 2015) byl 301.810,94 Kč, 
● příjmy od minulé schůze sdružení činí celkem 145.433,46 Kč, 
● výdaje od minulé schůze sdružení činí celkem 232.271,46 Kč, 
● konečný stav na bankovním účtu (k dnešnímu dni 19. 4. 2016) je 214.972,94 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 19. 4. 2016  
○ pod č. 2 listina přítomných členů sdružení 
 
V Klatovech dne 19. 4. 2016           Sdružení rodičů při Gymnáziu v Katovech 
             IČ 266 09 690 
             Národních mučedníků 347, 33901 Klatovy IV 
              JUDr. Petr Kubeš Ph.D., předseda v.r.  


