
Zápis ze schůze výboru sdružení rodičů při Gymnáziu v     Klatovech   
konaného dne 22.11.2011

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

- bylo sděleno , že Gymnázium v Klatovech se umístilo na 1.místě v hodnocení škol v kategorii 
gymnázií v Plzeňském kraji

- bylo sděleno , že byl získám příspěvek Hlávkovy nadace na odměny  pro studenty vyššího  
gymnázia za reprezentaci školy na soutěžích v částce 80.000,-Kč 

- elektronický přístup ke klasifikaci žáků
- požadavek rodičů na přístup do klasifikačních archů studentů prostřednictvím elektronické 

komunikace byl projednáván na minulých schůzích  . V současnosti již systém běží , dolaďují 
se občasné problémy , které se v rámci provozu zpočátku vyskytly

- účastníci  byli  seznámeni  s nutností  provést  volby do  školské  rady,  kdy jako kandidáti  za 
sdružení rodičů byli navrženi JUDr. Šimáček  a MUDr. Chroust, volby proběhnou dnešního 
dne v jednotlivých třídách 

- oslavy výročí gymnázia 
v roce  2012  uplyne  375  let  od  založení  Jezuitského  gymnázia  v Klatovech  a  200  let  od 
založení současného moderního gymnázia 

proběhnou následující akce : 

- výstava  „Po  časové  ose“  k historii  gymnázia  v Kulturním  domě  Družba   v lednu  2012, 
projektový den o Gymnáziu v Klatovech na jaře 2012 , alegorický průvod městem v červnu 
2012,  výroční  ples pro absolventy gymnázia  dne 20.10.2012,  je  rozjednána rovněž oslava 
k připomenutí výročí v sídle Hlávkovy nadace v zámku v Lužanech 

- bude vydán výroční almanach 
- bylo projednáno čerpání prostředků schválených na schůzi dne 19.4.2011, konstatováno , že 

bylo vyplaceno  na :
- příspěvek na mezinárodní jazykové zkoušky v částce 5.000,-Kč
- příspěvek na výměnné pobyty 10.000,-Kč
- příspěvek na soutěže studentů v částce 15.000,-Kč
- příspěvek na školní klub 10.000,-Kč
- příspěvek na maturity v částce 6.000,-kč
- příspěvek na ceny pro žáky umístěných na soutěžích a olympiádách ve školním roce 2010-

2011 v částce 19.700,-Kč 

Konstatováno , že na účtu SR při  Gymnáziu v Klatovech je nyní deponována částka z vybraných 
poplatků SR v částce 156.101,60 Kč .

Byly předneseny žádosti o příspěvky pro další období v tomto rozsahu :

 

1.) osvobození jedné žákyně od placení příspěvků SR
2.) převod částky 10.000,-kč na výměnné pobyty v SRN  odsouhlasených na rok 2010-11 do 

příštího roku 2011-2012, jelikož nebyly zcela vyčerpány 



3.) příspěvek na  oslavy gymnázia  v částce  80.000,-Kč  –  pořízení  výročního  almanachu  a 
organizace výročního plesu pro absolventy

4.) příspěvek na soutěže studentů a ocenění umístěných v částce 30.000,-Kč
5.) příspěvek na školní klub v částce 10.000,-Kč
6.) příspěvek na výměnný jazykový pobyt ve Waldmünchenu v částce 4.000,-Kč

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 22.11.2011

předseda SR při Gymnáziu v Klatovech

- JUDr. Radomír Šimáček 


