
Zápis ze schůze výboru Sdružení rodičů při Gymnáziu v Klatovech 

 

konané dne 18.4.2018 

I. Zpráva ředitele gymnázia  

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

 Ředitel gymnázia v úvodu informoval o přijímacích zkouškách, které proběhly 
v minulém týdnu. Z 9. tříd se na gymnázium hlásí 126 žáků, ze 7. tříd 74 žáků a z 5. 
tříd 77 žádků. I v letošním roce se jednalo o jednotné přijímací zkoušky CERMAT. 

 Ředitel gymnázia dále informoval o projektovém dnu, který v minulém týdnu na 
gymnáziu proběhl. Tentokrát byl na téma hospodářství, ekonomika v různých 
souvislostech. Pozvání k besedám přijali fundovaní odborníci a besedy obsáhly různá 
témata tak, aby získané informace byly užitečné jak pro studenty nižšího, tak pro 
studenty vyššího gymnázia, zejména pro studenty maturující, kteří si vybrali pro své 
další studium právě ekonomii. 

 Ředitel gymnázia připomněl, že probíhaly a probíhají různé soutěže nebo olympiády, 
kterých se žáci zúčastňují a ve kterých jsou poměrně úspěšní. Zmínil však také malý 
zájem studentů o SOČ. V letošním roce je to pouze 5 studentů, kteří samostatnou práci 
vypracovali, což je velmi malé procento vzhledem k počtu studentů gymnázia a je tedy 
v této oblasti třeba k této činnosti studenty motivovat.  

 Ředitel připomenul, že ve výuce jazyků i nadále budou probíhat srovnávací testy 
v rámci ročníků. V letošním roce proběhly opět cambridgeské zkoušky z angličtiny, 
kterých zúčastnilo 23 uchazečů, z toho 21 studentů našeho gymnázia. Výsledky ještě 
nejsou známy, ale předpokládá se úspěch u většiny uchazečů.  

 K materiálně finanční situaci ředitel sdělil, že byl schválen projekt vybudování půdní 
vestavby, na který je třeba získat ještě cca 3 mil. Kč, které by měl poskytnou zřizovatel 
školy. Tuto částku bude příští týden Rada plzeňského kraje schvalovat. Pokud se 
podaří finanční prostředky zajistit a podaří se také zajistit stavební firmu, která by 
vestavbu provedla, bude letošní školní rok ukončen o týden dříve, aby mohly stavební 
práce začít. Pořádání aktivit (školní výlety, Halířův memoriál apod.), které bývají 
tradičně v posledním školním týdnu, bylo již přesunuto na týden od 18.6.-22.6.2018. 
Pokud se podaří projekt půdní vestavby realizovat, vzniknou nové učebny pro 
informatiku, robotiku, jazyky i přírodní vědy. Současně by se otevřela možnost využití 
těchto prostor pro zájmové kroužky, kterých by se mohli zúčastňovat i žáci základních 
škol, kteří chtějí například pokračovat ve studiu na gymnáziu. 

 Ředitel krátce informoval o maturitních zkouškách, které již začaly probíhal slohovou 
prací z českého jazyka a další jejich společná část bude probíhat od 2.5.-9.5.2018. 
V týdnu od 21.5.-25.5.2018 proběhnou ústní zkoušky.  

 Ředitel nás také seznámil s personální situací v učitelském sboru. Sbor je stabilní, pro 
příští školní rok bude třeba jako zástup za mateřskou dovolenou získat vyučující 
českého jazyka, angličtiny a chemie. Dlouhodobě se školství potýká s nedostatkem 
pedagogů specializovaných právě na chemii. 



 V sobotu 14.4.2018 proběhl již 43. ročník Gymnaziální padesátky s rekordní účastí 987 
účastníků.  

 Na závěr nás ředitel informoval o nové virtuální prohlídce školy, která v těchto dnech 
vzniká a která je určena pro všechny návštěvníky webových stránek gymnázia, aby 
školu představila. V současné době je upřednostňován zájemci tento způsob prohlídky 
školy před prohlídkou při dnech otevřených dveří.  

 
II. Návrh předsedy sdružení na schválení nové účetní Sdružení rodičů  

 Marcela Jankovcová byla navržena do funkce účetní Sdružení rodičů, aby nahradila 
Ing. Sedláčkovou, jejíž dcera letos maturuje a s jejím odchodem z gymnázia odejde i 
Ing. Sedláčková se Sdružení rodičů. Pro toto rozhodnutí bylo odevzdáno 100% 
kladných hlasů všech přítomných členů, nikdo nehlasoval proti, nikdo se hlasování 
nezdržel. 

 
III. Předseda sdružení připomněl, že byly a budou zveřejňovány dokumenty z jednání 

výboru Sdružení rodičů na webových stránkách školy, kde je možné se s nimi 
seznámit. 

IV. Předseda sdružení poděkoval za dosavadní spolupráci Ing. Sedláčkové a také rodičům 
dětí z maturujících ročníků. 

 

 

Přílohami tohoto zápisu jsou 

pod č. 1 listina přítomných členů sdružení  

 

 

V Klatovech dne 18.4.2018  

Sdružení rodičů při Gymnáziu v Katovech 
IČ 266 09 690  
Národních mučedníků 347, 33901 Klatovy IV  
Mgr. Michael Nový, předseda v.r.  

 


