
Zápis z  jednání Školské rady Gymnázia, Příbram, Legionářů 402 dne 7. 6. 2016 

 

Místo jednání: Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 – sborovna 
 

Přítomni:  Ing. Bohumil Kortus 

 Ing. Soňa Nohelová 

 RNDr. Petr Hrubý 

 Mgr. Jana Štědronská 

Nepřítomen: Ing. Milan Turek 
 

Program jednání: 
 

1. Výsledek volby do školské rady 

Dne 26. 4. 2016 proběhly volby do školské rady z řad zástupců pedagogického sboru. 

Dle výsledků zveřejněných volební komisí byli v tajném hlasování zvoleni Mgr. Jana 

Štědronská a RNDr. Petr Hrubý. 

 

2. Konec funkčního období zástupce zletilých žáků 

Složením maturitní zkoušky přestal být dosavadní zástupce zletilých žáků Matěj 

Šesták žákem školy a tím pádem i členem školské rady. V současné době má rada 

pouze 5 členů. Volba nového zástupce zletilých žáků proběhne v září 2016 tak, aby 

byla rada při podzimním jednání kompletní. 

Matěji Šestákovi bylo současnými členy vysloveno dodatečné poděkování za aktivní 

činnost. V posledních letech patřil k nejaktivnějším zástupcům z řad žáků. 

 

3. Složení školské rady k 7. 6. 2016 

Současnými členy školské rady jsou: 

Ing. Bohumil Kortus, Ing. Milan Turek – zástupci zřizovatele na základě jmenování 

Radou Středočeského kraje (Usnesení č. 026-09/2015/RK) z 16. 3. 2015, 

Mgr. Jana Štědronská, RNDr. Petr Hrubý – zástupci z řad pedagogů, zvoleni dne 

26. 4. 2016,  

Ing. Soňa Nohelová – zástupce nezletilých žáků, zvolena 26. 11. 2015. 

 

Kontakty na členy Rady školy 

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 

Ing. Milan Turek email: milan.turek@faurecia.com 

 

4. Volba předsedy školské rady 

Školská rada provedla volbu svého předsedy. Stal se jím opět Petr Hrubý. 

 

5. Rozpočet školy 

Předseda školské rady seznámil přítomné členy s průběžným stavem rozpočtu na rok 

2016. Celkový rozpočet školy na rok 2016 je k 7. 6. 2016  32 330 mil. Kč, přičemž 

částka na mzdy je vyšší o 3,8% oproti konci roku 2015. Rozpočet na provozní výdaje 

zatím není možné porovnat vzhledem k tomu, že v loňském roce byly do rozpočtu 

zahrnuty i finance z projektových prostředků.  

Škola i nadále přijímá opatření, aby nehospodařila se ztrátou, přestože je nezbytné 

věnovat nemalé finanční částky na údržbu, zajištění chodu a revize. I nadále budou 
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přijímána úsporná opatření. Záměrem školy je zisk dalších prostředků zapojením do 

dalšího projektového období. 

Školská rada vzala zprávu o rozpočtu školy na vědomí. 
 

6. Maturitní zkoušky 

Maturitní zkoušky ve školním roce 2015/2016 proběhly organizačně bez větších 

obtíží. Celkem maturovalo 111 žáků 4. ročníku a oktávy, jeden žák konal opravnou 

zkoušku profilové části z matematiky. Ve společné části maturitní zkoušky neuspěli tři 

žáci při písemných zkouškách (2x didaktický test z českého jazyka, 1x didaktický test 

z matematiky). Jeden žák neuspěl u profilové zkoušky ze zeměpisu. 

Z celkového počtu 111 absolventů odmaturovalo s vyznamenáním 63 žáků (57%). Na 

výborném výsledku se mj. podílí úspěšné zvládnutí společné části maturitní zkoušky 

(český jazyk, cizí jazyky, matematika). 

Neúspěšní žáci se budou hlásit k opravné zkoušce v podzimním termínu. 

 

7. 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, podobně jako v loň-

ském roce, 32 žáků pátých tříd, na čtyřletý obor 96 žáků devátých tříd.  

I letos setrvával zájem o studium na gymnáziu ze strany uchazečů. Na osmiletý 

studijní obor bylo přihlášeno 96 žáků, na čtyřletý obor 151 žáků. 

V příštím školním roce bude ve škole studovat  610 žáků. 
 

8. Program příští schůze školské rady a termín jednání 

Další jednání školské rady je plánováno na říjen 2016. Hlavním bodem programu bude 

schválení výroční zprávy školy. 

 

 V Příbrami dne 7. 6. 2016  

 

zapsal RNDr. Petr Hrubý 

  


