
Jednání Školské rady Gymnázia, Příbram, Legionářů 402   
dne 15. 10. 2019 

 
Místo jednání: Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 – sborovna 
 
Přítomni: Ing. Bohumil Kortus 
   Mgr. Václav Havlíček 
                  Mgr. Libuše Fořtová 
     Matylda Šestáková 
 
Nepřítomen:  Tomáš Dvořáček 
 
Hosté:   Mgr. Iva Kadeřábková 

RNDr. Petr Hrubý 
  
Program jednání: 
 

1) zahájení jednání školské rady – schválení programu jednání - ŠR zahájena předsedou 
p. Václavem Havlíčkem, schválení programu jednání – všemi přítomnými členy ŠR 
 

2) přednesení a schválení jednacího řádu školské rady – jednací řád ŠR schválen všemi 
přítomnými členy  

 
3) výsledky volby do školské rady – zletilí zástupce / student + organizace volby 

zákonného zástupce nezletilých studentů 
volba zletilého zástupce z řad studentů - schválen přípravný výbor v čele s pí Danou 
Bohuslavovou - kandidáti 4 (M. Šestáková, M. Mácha, O. Hlaváček, T. Burian) – zvolena 
Matylda Šestáková ze septimy 
volba zástupce za nezletilé žáky (z řad rodičů) proběhne 22. 11. na SRPGŠ 
- ŠR se schází 2 x ročně 

 
4) výroční zpráva školy – rozeslána členům ŠR 

ŘŠ – cílem výroční zprávy je ukázat práci školy, seznámit se statistickými tabulkami – 
maturitní zkoušky, přijímací řízení, přijímací zkoušky. Stěžejní část tvoří práce navíc – 
práce projektová, jazykové poznávací zájezdy – v těchto dnech probíhá doplnění výroční 
zprávy o fotografie a další materiál (p. Fryš) 
Matylda Šestáková – připomínky k obsahové a formální stránce (připomínky zapsány a 
budou korigovány)  
- výroční zpráva schválena – hlasovali (4) - pro (4) 

 
5) vyhodnocení maturitních zkoušek ve školním roce 2018/2019 –   

na naši školu přicházejí žáci mírně podprůměrní či průměrní, odcházejí mírně nadprůměrní 
- osmileté gymnázium – nadprůměrní 
- čtyřleté gymnázium- nadprůměrní 
- v cizích jazycích a matematice – též vychází nadprůměrně 
- v didaktických testech- osmileté gymnázium výrazně lepší 
- v uplynulém školním roce složili maturitní zkoušku všichni 
- percentilově jsme z hlediska všech středních škol v okresu mírně nadprůměrní, 

vzhledem k ostatním gymnáziím v rámci republiky - průměrní 
 

6) přijímací řízení ve školním roce 2018/2019 – do čtyřletého studia se na gymnázium 
v letošním školním roce nedostalo 22 studentů (66 žáků přijato) 
- na osmileté gymnázium se dostal každý 4., 5. – problémem je souběžné podávání 

přihlášek na Gymnázium Dobříš, tudíž jsme přijali i žáky na 50. místě (celkem přijato 32 
žáků) 



- v průběhu roku odchází v průměru 2 -3 žáci (převážně z důvodu náročné sportovní 
činnosti) 

 
7) informace k přípravám oslav 150. výročí založení školy (2021) 

- ustanoven přípravný výbor, který je zaštítěn ŘŠ 
- připravuje se almanach, který by měl obsahovat všechny studenty a pedagogy, kteří na 

škole v průběhu let působili 
- p. Havlíček – almanach, p. Fryš, p. Kuchyňková – připravují epizody ze života gymnázia 

– spolupráce se SZŠ a se 4. ZŠ, p. Šmolíková – příprava happeningu, p. Kadeřábek – 
příprava oslav Majáles – průvod městem – přivítání panem starostou, příprava výstav 
v budově školy, návštěvy mnohých osobností spjatých s gymnáziem i městem Příbram, 
v přípravném výboru působí i p. Hrubý (almanach) a p. Doležal (výroba medailí atd.) 

- velmi kusé informace o období 1950 -1970 – snaha o nalezení dalších informací 
- vyhlášena soutěž o logo výročí + poptávka po fotografickém materiálu bývalých 

studentů 
 

8) ŠVP – v současné době přes 800 stran – proběhly úpravy ŠVP, úpravy se týkaly převážně 
užívání různých učebnic, nově vloženy 3 přílohy – k nahlédnutí 
– úprava ŠVP - odsouhlasena ŠR – hlasovali (4) – pro (4) 
 

 
 

 
Zapsala dne 15. 10. 2019 

 
Mgr. Libuše Fořtová 


