
Zápis ze schůze výboru Sdružení rodičů při Gymnáziu v Klatovech 

 

konané dne 21.11.2017 

I. Zpráva ředitele gymnázia  

Ředitel gymnázia RNDr. Jiří Šlégl přednesl zprávu o chodu gymnázia v těchto bodech:  

 Ředitel gymnázia v úvodu zhodnotil průběh maturitních zkoušek. Dle dostupných 

informací bylo 97 % maturantů přijato a studuje na VŠ. 

 Ředitel gymnázia dále informoval o umístění gymnázia v porovnání středních škol. 

Přestože se gymnázium umístilo na předních příčkách, zmínil, že by mohl být 

výsledek ještě lepší. 

 Ředitel gymnázia připomněl, že úspěšně proběhly „adaptační kurzy“, které již druhým 

rokem škola pořádá pro nové žáky nižšího i vyššího gymnázia. Na konání těchto 

kurzů přispělo i Sdružení rodičů. 

 Ředitel připomenul, že ve výuce jazyků i nadále budou probíhat srovnávací testy 

v rámci ročníků. Studenti se každoročně zúčastňují mezinárodních zkoušek, úspěšní 

jsou zejména v anglickém jazyce, kdy někteří z nich dosahují i nejvyšší úrovně C1. 

 K materiálně finanční situaci ředitel sdělil, že byly dokončeny práce v exteriéru. 

Informoval také o možné realizaci půdní vestavby v budově gymnázia, kterou by 

mohly být získány 4 nové učebny. Pro realizaci takového záměru bude nutné čerpat 

veřejnou podporu, o které se v současné době jedná.  

 Na závěr této kapitoly ředitel gymnázia spolu s třídní učitelkou jedné třídy 4. ročníku 

informovali o tom, že 6 studentů této třídy odmítá uhradit příspěvek Sdružení rodičů. 

Mezi důvody studenti uvádějí nezájem školy o jejich maturitní ples, což je 

nerelevantní, protože se jedná o prostředky Sdružení rodičů nikoliv o prostředky 

školy. Nikdo ze studentů nepřednesl výboru Sdružení rodičů žádný návrh na 

konkrétní příspěvek, kterým by se shromáždění mohlo zabývat. 

K tomuto bodu proběhla diskuse. Shromáždění se usneslo na tom, že nezná jiný 

způsob, kterým by se příspěvky Sdružení rodičů daly vybírat, proto i nadále bude 

výběr prostředků probíhat prostřednictvím třídních učitelů v jednotlivých třídách. 

Třídní učitelka, v jejíž třídě je 6 výše zmíněných studentů, byla požádána o osobní 

kontakt rodičů těchto žáků s žádostí o uhrazení příspěvků. 

 

II. Návrh předsedy sdružení na schválení výše příspěvku pro Sdružení rodičů 

 Bylo navrženo, aby byl příspěvek nadále zachován ve výši 300 Kč na studenta, 

případně 100 Kč na studenta, který má na gymnáziu staršího sourozence Pro toto 

rozhodnutí bylo odevzdáno 100% kladných hlasů všech přítomných členů, nikdo 

nehlasoval proti, nikdo se hlasování nezdržel. 

  



III. 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: 

 

 20 000 Kč na věcné odměny žákům nižšího gymnázia za úspěšnou účast v soutěžích 

a olympiádách 

 30 000 Kč na účast studentů na vědomostních, uměleckých a sportovních soutěžích 

 30 000 Kč na „adaptační kurzy“ 

 5 000 Kč na výměnné pobyty se zahraničím v rámci výuky anglického jazyka 

 5 000 Kč na výměnné pobyty se zahraničím v rámci výuky německého jazyka 

 5 000 Kč na výměnné pobyty se zahraničím v rámci výuky francouzského jazyka 

 5 000 Kč na činnost školního klubu 

 5 000 Kč na odměny pro nejúspěšnější sportovce z řad studentů 

 4 000 Kč na náklady členů maturitních komisí 

 23 000 Kč na pořízení nového PC pro studenty 

 5 000 Kč na pořízení stolního fotbalu pro volný čas studentů trávený v klubově 

Celkem byly navrženy příspěvky v částce: 137 400 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. 

 

IV. Byl předložen návrh členky výboru na příspěvek na maturitních plesy ve výši 1000 Kč 

na každý z nich, tj. celkem ve výši 2 000 Kč. 

Pro tento návrh byl odevzdán jeden kladný hlas, 2 hlasující se zdrželi, zbytek 

přítomných byl proti. Návrh nebyl přijat. 

 

Přílohami tohoto zápisu jsou 

pod č. 1 listina přítomných členů sdružení  

 

V Klatovech dne 21.11.2017  

Sdružení rodičů při Gymnáziu v Katovech 

IČ 266 09 690  

Národních mučedníků 347, 33901 Klatovy IV  

Mgr. Michael Nový, předseda v.r.  

 


