
Zápis z  jednání Školské rady Gymnázia, Příbram, Legionářů 402 dne 9. 6. 2015 

 

Místo jednání: Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 – sborovna 
 

Přítomni:  Ing. Bohumil Kortus 

 Ing. Soňa Nohelová 

 RNDr. Petr Hrubý 

 Mgr. Jana Štědronská 

 Matěj Šesták 

Nepřítomni: Ing. Milan Turek 

  
 

Program jednání: 
 

1. Výsledek volby do školské rady 

Volby nového zástupce zletilých žáků proběhly v listopadu 2014. Ze 4 kandidátů byl 

zletilými žáky školy zvolen student septimy Matěj Šesták. 
 

2. Jmenování členů školské rady zřizovatelem 

Rada Středočeského kraje Usnesením č. 026-09/2015/RK ze dne 16. března 2015 

jmenovala s účinností od 18. 3. 2015 členy školské rady Ing. Milana Turka a Ing. 

Bohumila Kortuse. 

 

3. Rozpočet školy 

Předseda školské rady seznámil přítomné členy se stavem rozpočtu na školní rok 

2015/16. 

Celkový rozpočet školy na rok 2015 je k 9. 6. 2015  30,532 mil Kč, přičemž výše 

příspěvků na ONIV přímé, na mzdy a provozní výdaje přibližně odpovídá příspěvkům 

na konci roku 2014. I nadále budou přijímána úsporná opatření tak, aby škola ne-

hospodařila se ztrátou. Vybavení školy bude z převážné části nakoupeno z prostředků 

projektů, do kterých je škola zapojena.  

Školská rada vzala zprávu o rozpočtu školy na vědomí. 
 

4. Maturitní zkoušky 

Maturitní zkoušky ve školním roce 2015/2015 proběhly organizačně bez větších 

obtíží. Ve společné části maturitní zkoušky neuspěl jeden žák při písemné práci, šest 

žáků neuspělo u ústní zkoušky profilové části. Všichni mají možnost přihlásit se 

k opravné zkoušce v podzimním termínu. 

 

5. Přijímací řízení, počty uchazečů o studium 

Předseda školské rady podal zprávu o přijímacím řízení, o počtech uchazečů o studium 

a o počtu přijímaných žáků. Na osmiletý studijní obor je přijato 32 žáků pátých tříd, na 

čtyřletý obor 96 žáků devátých tříd.  

S ohledem na klesající demografickou křivku bylo v posledních letech stále obtížnější 

udržet zájem o čtyřleté studium na gymnáziu. Letos však zájem vysoce převyšoval 

počet přijatých žáků a v rámci odvolacího řízení byl přijat maximální možný počet 

uchazečů o studium. 
 

6. Program příští schůze školské rady a termín jednání 

Další jednání školské rady je plánováno na říjen 2015. Hlavním bodem programu bude 

schválení výroční zprávy školy. 

 

 V Příbrami dne 9. 6. 2015  

 

zapsala:  Mgr. Jana Štědronská 

 



 

 

 

Kontakty na členy Rady školy 

 

Ing. Milan Turek           tel.:  

                                      email: milan.turek@faurecia.com 

 

Ing. Bohumil Kortus     tel.: 731 609 931 

                                      email: ivana.makosova@pribram-city.cz 

 

Ing. Soňa Nohelová      tel.: 602 840 280 

                                      email: nohelova.sona@nohelgarden.cz 

 

Mgr. Jana Štědronská   tel.: 602 657 725 

                                     email: stedronska@gym.pb.cz 

 

RNDr. Petr Hrubý        tel.: 739 033 404 

                                     email: hruby@gym.pb.cz 

 

Matěj Šesták                tel.: 721 234 236 

                                     email: matej.sestak@hotmail.com 
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