
Zápis z  jednání Školské rady Gymnázia, Příbram, Legionářů 402 dne 19. 6. 2018 

 

Místo jednání: Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 – ředitelna školy 
 

Přítomni:  Ing. Bohumil Kortus 

 Tomáš Dvořáček 

 Ing. Soňa Nohelová 

 RNDr. Petr Hrubý 

 Mgr. Jana Štědronská 
 

Program jednání: 
 

1. Aktuální složení školské rady, volba předsedy 

Rada Středočeského kraje Usnesením č. 059-11/2018/RK ze dne 26. března jmenovala 

členem školské rady Ing. Bohumila Kortuse a Tomáše Dvořáčka. Ing. Kortus navazuje 

na svou činnost v předchozím období, Tomáš Dvořáček zastává tuto funkci poprvé. 

Činnost ve školské radě ukončila Karolína Třesohlavá, která složila maturitní zkoušku 

a přestala být žákyní školy. 

Současnými členy školské rady jsou: 

Ing. Bohumil Kortus, Tomáš Dvořáček – zástupci zřizovatele na základě jmenování 

Radou Středočeského kraje, 

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. 

Po odchodu Karolíny Třesohlavé nejsou ve školské radě zastoupeni zletilí žáci. 

V listopadu bude rovněž končit 3- leté volební období Ing. Nohelové, na jaře 2019 

volební období zástupcům z řad pedagogů. 

Školská rada se obrátí na ředitelku školy s žádostí o zorganizování nových voleb 

k doplnění školské rady. 

Kontakty na členy školské rady: 

Ing. Bohumil Kortus tel.: 731 609 931 

 email: ivana.makosova@pribram-city.cz 

Tomáš Dvořáček tel.: 602 684 739 

 email: info@zbrane-doplnky.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 

Vzhledem k tomu, že došlo k obměně členů školské rady, byla provedena volba 

předsedy. Předsedou školské rady byl zvolen Petr Hrubý. 

 

2. Přijímací řízení, počty uchazečů o studium 

Předseda školské rady podal zprávu o přijímacím řízení. Na čtyřletý studijní obor bylo 

podáno 128 přihlášek, na osmiletý obor 137 přihlášek. Po ukončení přijímacího 

a odvolacího řízení je na osmiletý studijní obor přijato 32 žáků pátých tříd, na čtyřletý 

obor 89 žáků devátých tříd, z toho jeden žák byl přijat v druhém kole přijímacího 

řízení. Do prvního ročníku tak nastupuje o 5 žáků více než v loňském roce. 

V příštím školním roce bude ve škole studovat, podobně jako v tomto roce, přibližně 

610 žáků. Konečný počet bude záviset na přestupech žáků z gymnázia nebo z jiných 

škol. 

 

3. Maturitní zkoušky 

Maturitní zkoušky ve školním roce 2017/2018 proběhly organizačně bez obtíží. 

Celkem maturovalo 116 žáků 4. ročníků a oktávy. Ve společné části maturitní zkoušky 
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neuspěla jedna žákyně v didaktickém testu z ruského jazyka, jeden žák neuspěl 

u profilové zkoušky ze zeměpisu.  

Z celkového počtu 116 maturantů odmaturovalo s vyznamenáním 57 žáků. Obdobně 

jako v minulém roce to odpovídá 49% maturantů. Výborně byly zvládnuty zkoušky 

společné části (český jazyk, cizí jazyky, matematika). Excelentní výsledky předvedli 

žáci oktávy (24 vyznamenání z 25 žáků). 

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

Porovnání výsledků písemné části maturitní zkoušky s ostatními školami bude známo 

na konci školního roku po vyhodnocení CERMATEM.  

 

4. Inspekční zpráva ČŠI 

Předseda školské rady seznámil přítomné členy s obsahem inspekční zprávy ČŠI 

z inspekční činnosti ve dnech 3. 4. – 6. 4. 2018. Hodnocení je celkově pozitivní. 

Silnými stránkami jsou intenzivní a cílená podpora humanitního vzdělávání, dlouho-

dobé kvalitní výsledky u maturitních zkoušek žáků osmiletého gymnázia, výborné 

výsledky ve sportovních soutěžích a systematické vedení žáků k všestrannému rozvoji 

pohybových dovedností a ke zdravému životnímu stylu. Rezervy jsou ve vzájemné 

spolupráci v rámci jednotlivých předmětových komisí. 

Členové školské rady vzali inspekční zprávu na vědomí. 

 

5. Změna školního řádu 

Na základě připomínek ČŠI byl školní řád doplněn o práva a povinnosti zákonných 

zástupců. Úprava školního řádu byla školskou radou schválena. 

 

6. GDPR – nařízení evropského parlamentu 

Předseda školské rady informoval o opatřeních realizovaných školou v souvislosti 

s nabytím platnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady EU, které stanoví pravidla 

týkající se ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. 

Pověřencem školy je Mgr. Marek Černý. Škola informovala o zpracování osobních 

údajů na webových stránkách. Zaměstnanci, rodiče a žáci vyplňují formuláře, ve 

kterých poskytují souhlas se zpracováním osobních údajů, zaměstnanci školy byli 

navíc seznámeni s novou směrnicí pro ochranu osobních údajů. 

 

7. Hospodaření školy 

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

2018. Celkový rozpočet školy na rok 2018 je k 19. 6. 2018  40 361 tis. Kč. Částka na 

mzdy je vyšší o 10,7% oproti konci roku 2017. Rozpočet na provozní výdaje není 

možné porovnat vzhledem k tomu, že některé položky jsou v průběhu roku 

navyšovány dle potřeby školy, finančních možností zřizovatele nebo účasti 

v projektech. 

Škola obdržela finanční prostředky na opravu oplocení školního hřiště (800 tis. Kč), na 

opravu klimatizace (80 tis. Kč). Z příjmů z pronájmu obdržela na nákup nábytku 96 

tis. Kč. 

Škola se i nadále snaží získat finanční prostředky z projektů EU. Od dubna začal být 

realizován projekt IKAP, do kterého je škola zapojena, s rozpočtem téměř 2 mil. Kč). 

Školská rada vzala zprávu o rozpočtu školy na vědomí. 
 

8. Program příští schůze školské rady a termín jednání 

Další jednání školské rady je plánováno na říjen 2018. Hlavním bodem programu bude 

schválení výroční zprávy školy a úpravy ŠVP. 

 

 

 V Příbrami dne 19. 6. 2018  

 

zapsal RNDr. Petr Hrubý 

  


