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Zápis z jednání Členské schůze
Sdružení rodičů při Gymnáziu Benešov z.s.
Výbor spolku svolává jednání Členské schůze
Datum odeslání a zveřejnění pozvánky:
14. října 2017
Datum konání:
14. listopadu 2017 od 16:00 hodin
Místo konání:
Gymnázium Benešov, Husova 470, Benešov
Program členské schůze:
1. Zpráva o činnosti spolku ve školním roce 2016-2017
2. Návrh členů výboru pro školní rok 2017-2018
3. Volba předsedy kontrolní komise a jejích členů pro školní rok 2017-2018
4. Zpráva o hospodaření spolku ve školním roce 2016-2017
5. Zpráva kontrolní komise
6. Schválení výsledku hospodaření spolku ve školním roce 2016-2017
7. Zpráva ředitele školy
8. Návrh výše členských příspěvků pro školní rok 2017-2018
9. Návrh rozpočtu pro školní rok 2018-2018
10. Otázky, podněty, diskuse
Přítomno:
Celkem 372 členů, prezenční listiny jsou přílohou 4 tohoto zápisu
Hosté: zástupkyně ředitele Gymnázia RNDr. Eva Kuťáková, zástupce ředitele Gymnázia Mgr. Jakub
Malý

1. Zpráva o činnosti spolku (Jan Jansa)
V minulém školním roce tvořilo hlavní výbor spolku Sdružení rodičů (SR) celkem 17 zvolených zástupců
jednotlivých tříd (s tím, že třída 1.B neměla ve výboru svého zástupce). Počet členů spolku SR je k datu
konání Členské schůze 419, zatím bez zástupců prvním ročníků a primy.
Výbor se v období od minulé členské schůze sešel celkem 4 x – 15.11.2016, 15.2.2017, 11.4.2017 a
27.6.2017. Projednával připomínky z třídních schůzek, možnosti podpory Gymnázia ze strany rodičů,
byly také řešeny podněty a připomínky od rodičů, vedení školy i studentů. Členové výboru se aktivně
zapojili do přípravy a pořádání maturitních plesů a předávání maturitních vysvědčení, na kterém byla
také předána jednorázová prospěchová stipendia úspěšným studentům z fondu Sdružení rodičů ve výši
3000 Kč/studenta.
Výbor SR schvaloval finanční příspěvky na vybrané akce studentů, jako např. kulturní a divadelní
představení, činnost pěveckého sboru, návštěvy partnerských škol, příspěvky na sportovní a lyžařské
kurzy, jízdné a startovné na soutěžích. Sdružení rodičů se také spolupodílí na provozu školy v drobných
položkách jako tisk výroční zprávy školy, malování tříd, nákup čistících a hygienických potřeb nebo
výzdoba školy.

2. Návrh členů výboru (Jan Jansa)
Navrženi na členy výboru pro školní rok 2017-2018 byli:
Prima
Ing. Tomáš Kolman
Sekunda
Mgr. Marika Potůčková
Tercie
Ing. Zuzana Žídková
Kvarta A
Dr. Jan Jansa
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Kvarta B
Kvinta A
Kvinta B
Sexta
Septima
Oktáva
1.A
1.B
2.A
2.B
3.A
3.B
4.A
4.B

Mgr. Karel Volf
Ing. Petr Hála
Klára Benešová
JUDr. Helena Znamenáčková
Bc. Martina Matuštíková
MUDr. Martina Volfová
Jaromíra Hedviková
Miloš Vojtíšek
Ing. Jana Čechová
Mgr. Jan Zawatzky
Martina Rajdlová
Monika Šlehobrová
Mgr. Tomáš Krampera
Ing. Ondřej Daněk

Volba zástupců jednotlivých tříd bude provedena samostatně v jednotlivých třídách po skončení
členské schůze, výbor se pak sejde v 18:30 v ředitelně GBN.

3. Volba předsedy kontrolní komise a jejích členů (Jan Jansa)
Komise je navržena ve stejném složení jako v minulém roce:
předsedkyně kontrolní komise Jitka Slunéčková
člen Mgr. Zdeněk Zahradníček
člen Ing. Ladislav Klavrza
Hlasování:
Kdo je pro schválení předsedy kontrolní komise a jejích členů na školní rok 2017–2018?
PRO-371
PROTI-0
ZDRŽEL SE-1

4. Zpráva o výsledku hospodaření spolku (Jan Jansa)
Byla krátce představena s tím, že její tištěná podoba je zveřejněna na www školy. Zpráva o
hospodaření spolku tvoří přílohu 1 k tomuto zápisu.

5. Zpráva kontrolní komise (Jan Jansa)
Kontrolu provedli Mgr. Z. Zahradníček a Ing. L. Klavrza. Přítomna byla také hospodářka spolku Marie
Šímová.
Kontrolou byly ověřeny zůstatky na účtu i v pokladně, nebyly zjištěny závady, kontrolní komise
konstatuje, že pokladní kniha i evidence účetních dokladů jsou řádně vedeny. Zpráva kontrolní komise
tvoří přílohu 2 této zprávy.

6. Schválení výsledku hospodaření spolku (Jan Jansa)
Kdo je pro schválení výsledku hospodaření k 31. 8. 2017?
PRO-371
PROTI-0
ZDRŽEL SE-1
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7. Zpráva ředitele Gymnázia (Mgr. Roman Hronek)
Vážené dámy, vážení pánové, milí rodiče!
Vítám vás jménem profesorského sboru a jménem vedení školy na dnešní členské schůzi
Sdružení rodičů při GBN. Chtěl bych Vás ve svém vystoupení jako obvykle seznámit s
výsledky naší školy a našich studentů v uplynulém školním roce 2016/17 a poté Vás
informovat o některých důležitých věcech, které se týkají školního roku letošního.
Nejprve tedy k tomu minulému:
Na konci školního roku 2016/17 u nás studovali 544 žáci, z toho 307 dívek a 237
chlapců, v 18 třídách.
Vypovídající hodnotou o práci školy jsou v prvé řadě studijní výsledky: při závěrečném
hodnocení 175 prospělo s vyznamenáním, 360 prospělo, 9 nebylo klasifikováno pro vysokou
absenci na vyučování. Čili 9 žáků bylo nuceno absolvovat dodatečné zkoušky.
Nejlepší třídy:
1. prima
2. sekunda
3. tercie A

1,23
1,27
1,42

27 vyznamenání
21 vyznamenání
17 vyznamenání

1,98
2,01
2,08

2 vyznamenání
9 vyznamenání
3 vyznamenání

a nejhorší:
16. 4B
17. 2B
18. 3A

Ve školní docházce byly ve 2. pololetí nejlepší tyto třídy:
1. 4A
2. 4B

26,4
29,5

3. oktáva
a nejhorší:
16. kvarta A
17. septima
18. 3A

31,3
63,7
75,4
104,2

Statistika prospěchu je velmi podobná jako o rok předtím. Tradičně mezi nejhorší třídy
v docházce patří třídy předmaturitního ročníku, v nichž jsou již prakticky všichni žáci plnoletí
a absence si omlouvají sami. Ruku v ruce s tím jde samozřejmě i pokles prospěchu. Někteří
zletilí žáci si zkrátka neumějí poradit s pravomocí, ale i odpovědností, kterou jim dává školský
zákon, zameškají mnoho vyučovacích hodin a v maturitním ročníku to pak může vést k velkým
problémům.
Apeluji tedy již poněkolikáté zejména na rodiče zletilých žáků, aby sledovali studijní
výsledky a zejména docházku svých „dětí“ lépe než dosud a byli tak v jejich zájmu nápomocni
zlepšení tohoto neblahého stavu. Předejdeme tak společně problémům, do nichž v důsledku
špatné školní docházky se v loňském školním roce někteří studenti dostali.
Kromě běžné výuky jsme pro naše žáky připravili řadu nadstandartních aktivit.
Uspořádali jsme několik poznávacích zájezdů – tentokrát do Anglie, Slovinska, Švýcarska. Pro
žáky jsme připravili opět mnoho přednášek, besed, kulturních a vzdělávacích pořadů,
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organizovali jsme více než 40 exkurzí do zajímavých míst v ČR i v sousedních zemích. Snažili
jsme se udržet poměrně rozsáhlou nabídku nadstandardních aktivit v zájmové oblasti – naši
žáci se mohli v době mimo vyučování věnovat práci s informačními technologiemi, návštěvě
pražských divadel v KMD, návštěvě koncertů s KMP, činnosti v pěveckém sboru, mohli
sledovat filmová představení se závažnou tématikou v rámci projektu Jeden svět na školách,
navštěvovat nepovinné cizí jazyky.
Tradičním vyvrcholením práce gymnázia jsou maturitní zkoušky.
Samotné maturity se konaly nadvakrát: Písemné zkoušky probíhaly podle tzv. jednotného
zkušebního schématu, tedy v celé republice vždy ve stejný čas, ve dnech 11. dubna a pak 2. –
5. května. Ústní zkoušky, tedy obě zkoušky profilové části a dále český jazyk a cizí jazyk ve
společné části se konaly následně od 16. do 27. května. Pro ústní zkoušky byly ustanoveny
zkušební komise, na průběh a regulérnost písemných zkoušek dohlížel tzv. školní maturitní
komisař, jehož povinností bylo zajistit i elektronické odeslání všech jednotlivých písemných
zkoušek do centrálního systému k závěrečnému zpracování a vyhodnocení.
Výsledky maturit jsou následující: 34 maturantů (38 %) odmaturovalo na vyznamenání. Toto
číslo je poněkud nižší než v minulých letech, o příčinách lze spekulovat (maturanti čtyřletého
studia neprošli přijímacími zkouškami).Celkové výsledky byly následující:
Z 88 maturantů prospěli 34 s vyznamenáním, 48 prospělo, 6 neprospělo.
Jednotlivé třídy k uvedeným výsledkům přispěly takto:
8A8
4A
4B

28
29
31

13
6
15

15
20
13

0
3
3

V podzimním termínu vykonalo úspěšně opravnou zkoušku 5 studentů, 2 žáci opět neuspěli.
Tolik tedy o maturitách a závěru studia. Nyní budu mluvit naopak o jeho počátku, tedy
o přijímacím řízení. Výrazný pokles počtu žáků vycházejících ze základních škol se zastavuje,
dostáváme se naopak do vzestupné fáze populační křivky Již třetím rokem jsme konali přijímací
zkoušky v osmiletém i čtyřletém oboru vzdělání. Letos na jaře se do čtyřletého oboru přihlásili
83 uchazeči, do osmiletého 193 uchazeči. Jsem velmi rád, že při přijímacím řízení jsme bez
problémů naplnili plánované počty, tedy od září u nás začalo studovat v čtyřletém oboru 58
nových žáků, v osmiletém 30.
I v probíhajícím školním roce budeme organizovat přijímací zkoušky – je to povinnost
stanovená novelou školského zákona. S tím je spojena povinná maturita z cizího jazyka a
matematiky (2020-21).
Pravidelně rozsáhlá je účast našich žáků v různých vědomostních, výtvarných,
recitačních, literárních, sportovních či dalších soutěžích. I letos z velkého počtu studentů,
kteří se soutěží zúčastnili, dosáhlo mnoho na přední umístění v okresních či krajských kolech
a někteří se probojovali až do kol celostátních:

Mezi nejúspěšnější bych uvedl:
Annu Tesaříkovou (sexta) – 5. místo v krajském kole v OČJ
Prokopa Jansu (tercie A) – 2. místo v krajském kole soutěže v německém jazyce
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Kamilu Kubánkovou (kvarta A) – 3. místo v krajském kole téže soutěže
Gabrielu Švejcarovou (septima) – 3. místo v krajském kole soutěže ve francouzském jazyce
Barboru Šachlovou (1A) – 5. místo v krajském kole
Soutěž ve španělském jazyce
Veroniku Strakovou (sexta) – 3. místo v krajském kole soutěže ve španělském jazyce
Anetu Jirouškovou (kvinta) – 4. místo v krajském kole
Anastázii Marhitu (4B) – 4. místo v krajském kole soutěže v ruském jazyce
Tomáše Novotného (3B) – 4. místo v krajském kole
Vojtěcha Kosa (kvarta B) – 5. místo v krajském kole zeměpisné olympiády
Ondřeje Kubánka (kvinta) – 4. místo v krajském kole MO
Richarda Fleischhanse (septima) – 5. místo v krajském kole
Dominika Starého (septima) – 2. místo v krajském kole FO
Michala Jůzu (sexta) – 4. místo v krajském kole
Jana Svobodu (septima) – 1. místo v krajském kole chemické olympiády
Julii Matějkovou (sekunda) – 1. místo v krajském kole BiO
Jonáš Vlasák (septima) – 1. místo v krajském kole
družstvo chlapců – 1. místo v krajském kole SSH ve florbale, 1. místo v kvalifikaci na MR, 3. místo
v republikovém finále
družstvo chlapců – 2. místo v krajském kole soutěže žáků ZŠ ve florbale, 3. místo v kvalifikaci na MR

Kromě těchto pozitiv máme ovšem i (bohužel) obvyklé problémy. O tendencích
některých žáků k záškoláctví hovořím každoročně, situace se příliš nezlepšuje. Je to problém
skutečně vážný, těžko ho lze asi stoprocentně vyřešit, nicméně pokud naši žáci chtějí získat
dobrý základ pro vysokoškolské studium, měli by si uvědomit, že tendence vyhýbat se
vyučovacím hodinám je cesta přesně opačná. Další problém, který je na naší škole naštěstí dost
řídký a řešili jsme ho v minulém školním roce, je nepěkné vzájemné chování mezi spolužáky
s rysy šikany. Tak jako každoročně žádám Vás, rodiče, abyste se snažili nám pomáhat vést žáky
k odpovědnému přístupu k životu a ke školní práci. Téměř každý měsíc také apelujeme na
studenty, aby byli ohleduplní a obezřetní k věcem svým i svých spolužáků, ke školnímu
majetku obecně, k bezpečnosti své i svého okolí. Přesto pro nás zůstává někdy záhadou, že ve
ztrátách a nálezech zůstane mnohdy několik dní např. zimní bunda. A týká se to všech věkových
kategorií našich žáků.
Veškeré důležité informace o tom, jak si v minulém školním roce naše škola počínala,
jsou uvedeny ve výroční zprávě o činnosti školy, která je k dispozici k nahlédnutí ve škole i
zveřejněna na našich internetových stránkách.
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Nyní obrátím pozornost ke školnímu roku 2017/18.
Ten je samozřejmě už v plném proudu i v běžné výchovné a vzdělávací práci školy.
V průběhu prázdnin došlo k mírným personálním změnám v pedagogickém sboru – od září
nově nastoupily Jana Březinová a Anna Bednářová, své působení u nás naopak ukončila Alena
Kovaříková, Hana Motyčková a bohužel Jan Kolouch.
Kromě běžné výuky i letos připravujeme pro studenty celou řadu kulturních pořadů a exkurzí,
na jaro další poznávací zahraniční zájezdy. Snažíme se nastavit systém zahraničních zájezdů
tak, aby byl předvídatelný do budoucna a zájezdy nenarušovaly běžný chod školy v takové míře
jako dosud. Zásadní rysy tohoto systému předpokládají zájezd s výukou anglického jazyka pro
VG (předmaturitní ročník) na podzim, jeden poznávací zájezd pro VG na jaře a poznávací
zájezd s výukou jazyka do Anglie pro NG (kvarta, tercie) též na jaře. V této souvislosti
připomínám, že tyto aktivity jsou nadstavbou naší činnosti, prioritou jsou sportovní kurzy, které
jsou součástí výuky TV.
Nechci se pouštět do nějaké obsáhlé informace o tom, co všechno chystáme, v průběhu roku
budeme žáky a jejich prostřednictvím i Vás o všem informovat.
Co se týče maturit – právě teď nastává fáze, kdy si maturanti vybírají předměty své zkoušky,
do 27.listopadu musí odevzdat kompletně vyplněné přihlášky. V letošním školním roce bude
maturovat podle stejných pravidel jako v loňském, všichni studenti budou v roce 2018
maturovat v jedné úrovni. Jediná pravděpodobná změna konání PP z ČJ a z CJ v jeden den.
Zásady, podle nichž se bude maturovat na naší škole, jsou zveřejněny na naší webové stránce.
Konkrétní termíny konání ústních i písemných zkoušek budou teprve stanoveny.
Než uzavřu své vystoupení, rád bych vám přednesl ještě jednu prosbu – o sponzorování školy:
Hledáme cesty, jak našim žákům – vašim dětem zajistit příjemné prostředí pro jejich pobyt ve
škole a umožnit využívání moderních pomůcek a technologií při získávání nových znalostí a
dovedností. Bohužel finanční prostředky poskytované na tyto účely státem a zřizovatelem
nestačí na uspokojivé pokrytí těchto potřeb, nehledě na to, že MěÚ a KÚ si přehazují jako horký
brambor správu a údržbu budovy.
Bližší informace naleznete na našem webu v sekci sponzorská přání.
V této souvislosti bych vás chtěl pozvat na charitativní koncert pěveckého sboru naší školy a
jeho hostů, který se bude konat 20.12.2017 v zde v aule školy. Výtěžek z dobrovolného
vstupného bude použit na pořízení pianina do učebny Hv.
.
V úplném závěru bych rád učinil důležitou poznámku směrem k rodičovské organizaci
naší školy: Hlavní výbor sdružení dokázal stejně jako předchozí výbory udělat velký kus práce
pro školu, rodiče, ale především pro naše studenty. Jeho předseda pan dr. Jansa ve svém
vystoupení přednesl jen stručný výčet akcí, které výbor Sdružení rodičů pomáhal organizovat
a zajišťovat, ale jeho pomoc škole byla skutečně velmi významná. Chtěl bych hlavnímu výboru
jménem nás všech velmi poděkovat. Význam sdružení jako partnera školy rok od roku vzrůstá
a jsem rád, že se nám společné problémy rodiny a školy daří ve velké míře úspěšně řešit.
Zástupci všech tříd v hlavním výboru včetně nových tříd – primy a 1 AB – budou dnes voleni.
Jsem přesvědčen, že nový výbor se ujme svých úkolů stejně zodpovědně a škole se s ním bude
dobře spolupracovat. Ještě jednou všem členům výboru sdružení děkuji, děkuji i těm z Vás,
kteří jste jako rodiče našich žáků pomáhali škole ekonomicky či ji podporovali jiným
způsobem. Věřím, že spolupráce mezi rodinami našich studentů a školou bude nadále na dobré
úrovni, přeji vám příjemné třídní schůzky a děkuji za pozornost.
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8. Návrh výše členských příspěvků pro školní rok 2017-2018 (Jan Jansa)
Příspěvky jsou navrženy ve stejné výši jako v minulých letech.
a) Člen – rodič 1 žáka Gymnázia Benešov – 500,- Kč
b) Člen – rodič 2 žáků Gymnázia Benešov – 750,- Kč
c) Člen – rodič 3 žáků Gymnázia Benešov – 1000,- Kč
d) Člen – příznivec Gymnázia Benešov – 500,- Kč
e) Člen – právnická osoba – 5000,- Kč
Členské příspěvky jsou splatné do 6. 12. kalendářního roku buď bezhotovostní platbou na účet vedený
u České spořitelny, nebo hotově u pokladníků třídy.
Kdo je pro schválení výše členských příspěvků a jejich splatnosti?
PRO-372
PROTI-0
ZDRŽEL SE-0

9. Návrh rozpočtu pro školní rok 2017-2018
Krátce byl představen návrh rozpočtu na současný školní rok. Rozpočet je koncipován jako
vyrovnaný, byl zveřejněn na www školy a tvoří přílohu 3 této zprávy.
Je vítána možnost sponzorování aktivit GBN ze strany rodičů/přátel školy.
Kdo je pro schválení rozpočtu spolku pro školní rok 2017-2018?
PRO-372
PROTI-0
ZDRŽEL SE-0

10. Volba členů výboru
Hlasováním v jednotlivých třídách byli zvoleni navržení zástupci tříd do Výboru Sdružení rodičů na
školní rok 2017-2018.

11. Otázky, podněty, diskuse
Diskuse byla vedena v jednotlivých třídách samostatně. Rodiče byli výslovně upozorněni na možnost
sdělit výboru Sdružení rodičů své podněty přes své třídní zástupce, jejichž jména a kontakty jsou
zveřejněny na webových stránkách GBN, v sekci „pro rodiče“.

Členská schůze byla ukončena v 16:30 hodin.

Zapsal: Dr. Jan Jansa
13.1.2018

Ověřil: Mgr. Roman Hronek

'

PŘÍLOHA 1

Zpráva o hospodaření Sdružení rodičů při Gymnáziu Benešov z.s.
od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017
Pokladna:
47 846
674 776
626 930

hotovost k 1. 9. 2017
příjmy vč. poč.stavu
výdaje

Běžný účet:
stav k 1. 9. 2017
429 536
příjmy vč. poč.stavu
1 167 616
výdaje
738 080

celkové příjmy
celkové výdaje
celkový zůstatek

Největší příjmy:
příspěvky
nájem
maturitní plesy

Největší čerpání:
maturitní plesy
náklady na pronájmy
kulturní a div. představení
činnost pěveckého sboru
návštěvy partnerských škol
malování tříd, elektroinstalace
výroba závěsných skříní TV
jízdné a startovné - soutěže, účast. Poplatky
nákup čistících a kancel.potřeb
odměny školní kola olympiád
příspěvky na sport.a lyžařské kurzy
prospěchové stipendium
knižní odměny
výzdoba školy
ostatní vydání
V Benešově 23. 10. 2017

1 842 392
1 365 010
477 382

Rozpočet:
260 000
250 000
500 000
z toho finanční sponzor. dary
dále ostatní sponzorské dary

Rozpočet:

Skutečnost:
250 800
232 000
506 230
17 000
10 000

Skutečnost:

500 000
140 000
60 000
70 000
15 000
40 000
0
35 000
30 000
15 000
25 000
7 000
8 000
3 000
53 000

516 300
116 020
28 570
17 750
12 500
19 540
18 740
31 600
29 900
7 150
18 200
15 000
7 600
2 270
80 000

1 001 000

921 140

'

PŘÍLOHA 2

'

PŘÍLOHA 3

Návrh rozpočtu Sdružení rodičů při Gymnáziu Benešov z.s.
na školní rok 2017/2018

Příjmy:
Členské příspěvky
Nájemné
Maturitní plesy
Celkem

Největší čerpání:

260 000
240 000
500 000
1 000 000

Rozpočet:

Maturitní plesy
Náklady na pronájmy
Kulturní a div. představení
Činnost pěveckého sboru
Návštěvy partnerských škol
Příspěvky na sport.a lyžařské kurzy
Kulturní a div. představení
Odměny školní kola olympiád
Knižní odměny
Malování tříd, elektroinstalace
Jízdné a startovné - soutěže
Nákup čistících a hygienických potřeb
Výzdoba školy
Prospěchové stipendium
Ostatní vydání
Celkem
Rozpočet Sdružení rodičů při GBN je vyrovnaný
V Benešově 25. 10. 2017

500 000
140 000
50 000
70 000
15 000
25 000
9 000
15 000
8 000
40 000
35 000
30 000
3 000
7 000
53 000
1 000 000

