
Zápis z jednání Školské rady Gymnázia, Příbram, Legionářů 402 dne 16. 10. 2018 
 
Místo jednání: Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 – sborovna 
 
Přítomni:  RNDr. Petr Hrubý 
 Ing. Bohumil Kortus 
 Ing. Soňa Nohelová 
 Tomáš Dvořáček 
 Mgr. Jana Štědronská 
Host: Mgr. Iva Kadeřábková – ředitelka školy 
 
Program jednání: 
 
1. 1. Zahájení jednání a program 
Předseda školské rady P. Hrubý přivítal přítomné členy a seznámil je s programem jednání.  
Školská rada je v současné době složena z pěti členů – RNDr. Petr Hrubý, Ing. Bohumil 
Kortus, Ing. Soňa Nohelová, Mgr. Jana Štědronská, Tomáš Dvořáček. Kontakty na členy 

školské rady jsou v zápisu z minulého jednání. 
 
2. Výroční zpráva školy 
Ředitelka školy seznámila členy školské rady s výroční zprávou za školní rok 2017/2018. 

Zpráva byla rozeslána členům rady s předstihem elektronicky. K výroční zprávě neměli 

přítomní členové připomínky a byla jednohlasně schválena. 
 
3. Změny ve školním řádu 
Předseda školské rady informoval přítomné členy o změnách ve školním řádu, které byly 

projednány na pedagogické radě dne 31. 8. 2018. Se školním řádem byli seznámeni žáci školy 

na začátku školního roku. Školská rada změny ve školním řádu platném od 3. 9. 2018 
schválila. 
 
4. Přílohy k ŠVP 
Předseda školské předložil přítomným členům dvě nové přílohy ke školnímu vzdělávacímu 
programu platné od 3. 9. 2018. Jedná se o vzdělávací obsahy volitelných předmětů Terito-
riální studia a Latinský jazyk. Školská rada úpravu ŠVP schválila.  
 
5. Vyhodnocení maturitních zkoušek ve školním roce 2017/2018 
Předseda školské rady seznámil členy školské rady s  výsledky maturitních zkoušek ve škol-
ním roce 2017/2018. Na jarní termín bylo přihlášeno 116 žáků. Na podzimní termín byla 
přihlášena jedna žákyně, která se nedostavila. Informace o výsledcích maturitních zkoušek 

jsou součástí výroční zprávy školy, proto P. Hrubý seznámil přítomné pouze s výsledky 
společné části, které byly zaslány CERMATEM na začátku školního roku 2018/2019.  
Průměrné skóre z komplexních zkoušek společné části bylo v jarním termínu následující: 
Český jazyk a literatura – 82,5%, Anglický jazyk – 87,4%, Matematika – 64,5%. Počet 

vyznamenání byl 57 (49%). Opravné zkoušky v podzimním termínu konali 2 žáci, oba uspěli. 
Dle zveřejněných údajů byly výsledky žáků osmiletého gymnázia lepší, než je celo-
republikový průměr žáků téhož studijního oboru, u žáků čtyřletého studijního oboru byly lepší 

výsledky z českého jazyka. Výsledky z cizího jazyka a matematiky byly srovnatelné 
s celorepublikovým průměrem.  
 
6. Přijímací řízení ve školním roce 2017/2018 
Dle informací, které má škola v současné době k dispozici, bude v  tomto školním roce 

přijímací řízení probíhat obdobně jako v minulém školním roce. Uchazeči o studium budou 

povinně skládat přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky, započítány budou 

výsledky z úspěšnějšího pokusu. Výsledky přijímací zkoušky musí být pro účely přijímacího 



řízení započítány s váhou alespoň 60%. Pro čtyřleté studium tak bude váha těchto zkoušek 

nastavena na 60%, pro osmileté studium zůstane na 90%. Termíny přijímacích zkoušek jsou 
pro čtyřleté studium 12. a 15. 4., pro osmileté studium 16. a 17. 4. 2019. V současné době 

probíhá diskuse ohledně zavedení tzv. cut-off score. O jeho zavedení budou zájemci o studi-
um informováni před podáním přihlášek ke studiu. 
 
7. Změny ve školské radě 
Funkční období pro zástupce pedagogů Mgr. Štědronské a RNDr. Hrubého končí 26. 4. 2019, 

volební období zástupce nezletilých žáků Ing. Nohelové končí 26. 11. 2018. Příští jednání 

školské rady bude probíhat až po zvolení nových členů, doplněn by měl být i zástupce 
zletilých žáků. Předseda školské rady poděkoval současným členům rady za spolupráci. 
Dvěma zástupců zřizovatele poděkoval za vzornou účast na jednáních a vyjádřil přesvědčení, 

že takto budou spolupracovat s novou školskou radou i v následujících dvou letech.  
 
8. Program příštího jednání 
Předpokládaný termín příštího jednání je červen 2019. Projednán bude rozpočet školy, výsled-
ky přijímacího řízení a maturitních zkoušek. 
 
 
  
 
  
V Příbrami dne 16. 10. 2018 zapsal: RNDr. Petr Hrubý 
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