
Slou ení Gymnázia pod Svatou Horou, P íbram II, Balbínova 328

s Gymnáziem, íbram, Legioná  402

V rejst íku škol a školských za ízení je zapsáno celkem 36 gymnázií ve St edo eském kraji. Z toho poskytuje
vzd lávání ve školním roce 2020/2021 celkem 35 gymnázií.

Po et gymnázií v okresech St edo eského kraje podle jejich z izovatele ve školním roce 2020/2021 (k 1. 9.) podle
sídla editelství v rejst íku škol a školských za ízení

Zdroj: MŠMT

Kapacita gymnázií ve St edo eském kraji

Okres Po et obyvatel
(k 30. 9. 2020)

Po et žák
(stav k 30. 9.

2020)

Kapacita
podle sídla

editelství
(k 13. 1.
2021)*

Reálná
kapacita*

Po et žák
na 10 000
obyvatel

Kapacita
na 10 000
obyvatel

Reálná
kapacita na

10 000
obyvatel

Benešov 99 820 878 1 090 1 036 88 109 104
Beroun 96 204 826 870 870 86 90 90
Kladno 166 854 1 601 2 084 1 924 96 125 115
Kolín 103 419 793 898 898 77 87 87
Kutná Hora 76 254 976 1 240 1 240 128 163 163

lník 109 986 1 283 1 515 1 530 117 138 139
Mladá Boleslav 130 888 1 372 1 500 1 500 105 115 115
Nymburk 101 483 1 188 1 310 1 270 117 129 125
Praha-východ 188 276 1 439 1 970 1 838 76 105 98
Praha-západ 151 663 423 520 520 28 34 34

íbram 115 312 1 542 2 040 1 760 134 177 153
Rakovník 55 811 622 680 680 111 122 122
St edo eský kraj 1 395 970 12 943 15 717 15 066 93 113 108
Zdroj: MŠMT, SÚ, Odbor školství
* kapacita dle rejst íku škol a školských za ízení
**gymnázií z izovaných St edo eským krajem, u ostatních kapacita dle rejst íku (data Odbor školství nemá k dispozici)
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Okres P íbram vykazuje výrazn  nadpr rnou rejst íkovou i reálnou kapacitu gymnázií ve srovnání s ostatními
okresy. Po slou ení gymnázií bude i nadále nadpr rný (rejst íková kapacita na 10 000 obyvatel bude 151 a reálná
kapacita 127).

Kapacita gymnázií ve m st  P íbram

sto P íbram
Po et žák

(stav k 30. 9.
2020)

Rejst íková
kapacita školy

Reálná kapacita
dle Š

Gymnázium, P íbram, Legioná  402 604 1 000 720

Gymnázium pod Svatou Horou, P íbram II, Balbínova 328 268 300 300

Vedení m sta P íbram provedlo dotazníkové šet ení mezi editeli základních škol, z n hož vyplynulo, že více než
70 % editel  hodnotí kapacitu p íbramských gymnázií jako naddimenzovanou. Více než polovina z nich vnímá
negativní vliv odchodu d tí z 5. i 7. t íd na víceletá gymnázia na úrove  vzd lávání na 2. stupni. V souvislosti s tím se
více než 70 % editel  domnívá, že by m lo slou ení gymnázií pozitivní vliv na úrove  výchovn  vzd lávacího procesu
v základních školách (https://www.pribram.cz/clanek/vice-nez-70-reditelu-pribramskych-skol-hodnoti-kapacitu-
gymnazii-jako-naddimenzovanou/18771/).

Jednotná p ijímací zkouška - minimální bodová hranice (p ijatí s nejnižším po tem bod )

Gymnázium

 Jednotná p ijímací zkouška - minimální bodová hranice

rok 2019 rok 2020

4leté 6leté 8leté 4leté 6leté 8leté

Gymnázium pod Svatou Horou, P íbram II, Balbínova
328 45 38 39 39

Gymnázium, P íbram, Legioná  402 39 40 40 55

Gymnázium Zikmunda Wintra Rakovník, p ísp vková
organizace 54 49 58 35

Gymnázium Ji ího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 65 49 64 58

Gymnázium Dr. Josefa Peka e, Mladá Boleslav,
Palackého 211 55 45 67 48

Gymnázia v P íbrami p ijímají žáky s výrazn  nižším po tem bod  ze spole né ásti jednotné p ijímací zkoušky.
vodem je vysoká kapacita gymnázií v P íbrami, která si tak mohou dovolit p ijímat žáky s horšími výsledky

Okres Upravená kapacita      (bez
G pod Svatou Horou)

Upravená reálná kapacita
(bez G pod Svatou Horou)

Upravená kapacita
na 10 000 obyvatel

Upravená reálná kapacita
na 10 000 obyvatel

íbram 1 740 1 460 151 127



v  p ijímacím  ízení.  Pokud  by  p ijímalo  Gymnázium  Ji ího  Ortena  v  Kutné  Ho e  žáky  s  39  body  z  JPZ,  tak  by  to
edstavovalo o 129 p ijatých žák  více.

Neúsp šnost u maturitní zkoušky

Hrubá neúsp šnost u MZ
(%)

istá neúsp šnost u MZ
(%)

jaro 2019 jaro 2020 jaro 2019 jaro 2020
Gymnázium pod Svatou Horou, P íbram II, Balbínova
328 15,38 8,20 12,00 8,20

Gymnázium, P íbram, Legioná  402 1,65 0,83 0,83 0,83
St edo eský kraj - gymnázia 8,7 6,2 7,1 5,8

Gymnázium pod Svatou Horou, P íbram II, Balbínova 328 vykazuje výrazn  vyšší neúsp šnost u maturitní zkoušky než
je pr r kraje.

Historie optimalizace

1999  - první návrh na zrušení/slou ení Gymnázia pod Svatou Horou

2006  - projednáván návrh na slou ení s Gymnáziem Legioná

St edo eský kraj za ú elem dostate né kapacity budovy po slou ení investoval 65 mil. K  do výstavby
3. a 4. patra Gymnázia Legioná

k investici došlo, avšak ke slou ení a p est hování již nikoli

2008 – 2016 opakované pokusy o dokon ení slou ení

2018-2020 – práce nov  ustavené „optimaliza ní komise“ se zástupci všech politických stran zastoupených v
zastupitelstvu SK.

„Optimaliza ní komise“, jak se jí v poslední dob íká, vznikla v listopadu 2018 jako poradní orgán radního pro oblast
školství prof. MUDr. Zde ka Seidla, CSc. Složení poradního orgánu bylo dané Usnesením Rady St edo eského kraje .
054-36/2018/RK ze dne 19.11.2018. V tomto orgánu byli zastoupeni pracovníci Odboru školství, zástupci každé
politické strany nap  tehdejším Zastupitelstvem St edo eského kraje, p edseda a místop edseda Výboru pro
výchovu, vzd lávání a zam stnanost, zástupce St edo eského inova ního centra, zástupce Krajské hospodá ské
komory St ední echy, zástupce Ú adu práce R (Krajské pobo ky v P íbrami), zástupce odborového svazu.
Výstupem její innosti byl materiál „Návrh optimalizace sít  st edních škol z izovaných St edo eským krajem“.
Zve ejn n byl stejn  jako všechny projednávané materiály p ed jednáním Zastupitelstva St edo eského kraje na
internetových stránkách St edo eského kraje. Nyní je zve ejn n pod odkazem https://www.kr-
stredocesky.cz/web/skolstvi/stredni-a-vyssi-odborne-
skolstvi?p_p_id=56_INSTANCE_h7CZKAFglY0i&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=c
olumn-2&p_p_col_count=34.

erven 2020 – ZK projednává na svém zasedání 1. 6. 2020 mj. „Návrh optimalizace sít  st edních škol z izovaných
St edo eským krajem“ bez zmocn ní k provedení (jako d vod byl uveden termín blížících se voleb)

Sou asnost

edložení návrhu z roku 2020 Výboru pro výchovu, vzd lávání a zam stnanost 5. 1. 2021



Projednání návrhu s editeli gymnázií v P íbrami 18. 1. 2021

Projednání návrhu s místní samosprávou 22. 1. 2021

Informování Rady kraje o projednání návrh

edložení návrhu optimalizace k projednání orgán m kraje

Slou ení k 1. 9. 2022 (P íbram)

ijímací ízení 2021/2022 beze zm ny

do šk. r. 2024/2025 zachován provoz v obou budovách

bude zachováno 8leté gymnázium (1 t ída), 6leté gymnázium (1 t ída), 4leté gymnázium (2 t ídy – z
toho 1 t ída všeobecného zam ení, 1 bude zam ena na živé jazyky)

bude zachována výuka v cizím jazyce

Mgr. Kade ábková, editelka Gymnázia, P íbram, Legioná  402, bude od 1. 9. 2022 editelkou
nástupnické školy

Mgr. Karnet, stávající editel Gymnázia pod Svatou Horou, P íbram II, Balbínova 328, bude od 1. 9.
2022 statutární zástupce (detašované pracovišt  pod Sv. Horou)

Situace ve st edním školství v okrese P íbram

Oborová struktura v okrese P íbram

Informace o oborové struktu e v P íbrami jsou uvedeny v p íloze.

asté dotazy ke slu ování gymnázií v P íbrami

a) Jaká kritéria optimaliza ní komise pro posuzování a rozhodování zvolila?

„Optimaliza ní komise“ (poradní orgán radního pro oblast školství prof. MUDr. Zde ka Seidla, CSc.) zohled ovala
po et obyvatel, vzd lávací infrastrukturu st edního školství – rozmíst ní této infrastruktury v území, její kapacity,

Gymnázium K. apka Dob íš kraj 360 342 95%
Gymnázium P íbram kraj 1 000 608 61%
Gym. pod Sv. Horou P íbram jiný majitel 300 266 89%
Gym. a SOŠE Sedl any kraj 490 394 80%
SPŠ a VOŠ P íbram kraj + jiný majitel 850 442 52%
OA a VOŠ P íbram kraj + jiný majitel 710 250 35%
VOŠ a SOŠ B eznice kraj 660 157 24%
SZŠ a VOŠZ P íbram jiný majitel 700 345 49%
ISŠ hotel. provozu, obchodu a služeb Pb. kraj + jiný majitel 1 100 406 37%
SOŠ a SOU Dubno kraj 800 413 52%
SOU Hluboš kraj 618 335 54%
SOU Sedl any kraj 560 194 35%

Název Vlastník budovy Po et žák Napln nostKapacita



napln nost, oborovou strukturu jak na území kraje, okres , tak i v jednotlivých m stech, kvalitu m enou
neúsp šností p i maturitní zkoušce. Na podzim 2020 tato kritéria prošla revizí a aktualizací provedenou pracovníky
Odboru školství. Neúsp šnost p i maturitní zkoušce byla rozší ena na delší asové období a byla zohledn na zjišt ní z
inspek ních zpráv ŠI. Zohledn n byl rovn ž demografický vývoj.

b) Pro  prob hlo jednání o slou ení škol v dob  p íprav p ijímacích zkoušek, když je zcela logické, že nejistota
zachování Gymnázia pod Svatou Horou tuto školu poškozuje?

Jednání prob hlo v co nejkratším možném termínu po provedení revize návrhu optimalizace sít  st edních škol
izovaných St edo eským krajem v prosinci 2020 a na základ  doporu ení Výboru pro výchovu, vzd lávání a

zam stnanost ze dne 5. ledna 2021 zahájit jednání o optimalizaci.

c) Pro  se optimaliza ní komise a také zástupci St edo eského kraje nezajímali o reflexi výuky na obou
íbramských gymnáziích (žáci, u itelé, rodi e)? Existence školy totiž není jen ú etní položka, ale má v regionu

vždy spole enský p esah, jehož význam se ze statistik zjistit nedá. Pro  k jednání zástupc  St edo eského kraje
s editelem Gymnázia pod Svatou Horou nebyli p izváni zástupci Školské rady?

Informace  o  výuce  ve  školách  byly  erpány  ze  zjišt ní  eské  školní  inspekce  a  jedním  z  kritérií   byly  i  výsledky
maturitní zkoušky.

Jednání zástupc  St edo eského kraje s editelem Gymnázia pod Svatou Horou, P íbram II, Balbínova 328 bylo
jednání z izovatele a jeho p ísp vkové organizace. Školská rada má své kompetence stanovené § 168 zákonem .
561/2004 Sb., o p edškolním, základním, st edním, vyšším odborném a jiném vzd lávání (školský zákon), ve zn ní
pozd jších p edpis . Jiné kompetence nemá.

d) Jestliže St edo eský kraj uvažuje o slou ení p íbramských gymnázií, kdo a kdy o tom bude rozhodovat? Bude
edložen i oponentní posudek?

Rozhodnutí bude podle zákona . 129/2000 Sb., o krajích (krajském z ízení), ve zn ní pozd jších p edpis , náležet
zastupitelstvu kraje. Termín stanoven nebyl. O oponentním posudku se neuvažuje, nebo  data nezávislých institucí
jako MŠMT, SÚ a Cermat jsou nezpochybnitelná a stále stejná.

e) Jestliže St edo eský kraj uvažuje o slou ení p íbramských gymnázií, je zajišt na dostate ná kapacita školní
jídelny, dostate ná kapacita t locvi en, dostate ná kapacita odborných u eben a dostate ná kapacita pro d lení

íd (výuka jazyk , seminá  apod.) „sjednoceného“ gymnázia?

Ano, je zajišt na. Slu ování bude postupné. Jedná se o organiza ní záležitost, která již byla projednána s vedením
obou gymnázií.

f) Jestliže St edo eský kraj uvažuje o slou ení p íbramských gymnázií, je zajišt no personální pokrytí výuky
„sjednoceného“ gymnázia? Vzniknou-li slou ením gymnázií nadbyte ná pedagogická i nepedagogická místa, jak
bude St edo eský kraj ešit jejich zánik?

Ano, je zajišt no. Zam stnanci slu ovaného gymnázia se stávají automaticky zam stnanci nástupnické organizace. S
pracovníky na p ípadných nadbyte ných místech bude ešeno uplatn ní v jiných školách z izovaných St edo eským
krajem v P íbrami, nebo  kvalifikovaných pracovník  je ve školství nedostatek.

g) Jestliže St edo eský kraj uvažuje o slou ení p íbramských gymnázií, jak je zajišt no, aby žáci „sjednoceného“
gymnázia dostudovali podle „svých“ školních vzd lávacích program ?

Toto bude zajišt no nástupnickou organizací, jednání již prob hlo. I po slou ení bude pod hlavi kou nástupnické
organizace nadále fungovat 6leté gymnázium a jedna t ída 4letého gymnázia zam ená na „živé jazyky“.

h) Jestliže St edo eský kraj uvažuje o slou ení p íbramských gymnázií, je sou ástí t chto plán  také snížení
celkové kapacity gymnaziálního vzd lávání v P íbrami, tedy snížení dostupnosti tohoto typu st edoškolského
vzd lání?



Kapacita se sníží pouze áste , nástupnická organizace má již nyní volné kapacity. Nabídka bude dostate ná.

j) Ukazuje se, že ekonomické hledisko je možná jediným faktorem, podle kterého se St edo eský kraj rozhoduje,
protože o Gymnázium pod Svatou Horou mají žáci trvalý zájem (d kazem je napln nost školy), tato škola má
stabilní pedagogický sbor a poskytuje kvalitní vzd lávání. Jaké jsou skute né d vody navrhované optimalizace?
Probíhá fáze „zjiš ovací“, nebo je již rozhodnuto?

Hlavním zám rem optimalizace je možnost nabídnout žák m pestrou a vyváženou oborovou nabídku st edních škol
s maturitou, na kterých bude poskytováno kvalitní vzd lání na špi kové úrovni. Proto je nutné optimalizovat sí
st edních škol St edo eského kraje, která je nyní velmi rozt íšt ná, regionáln  nevyvážená a neefektivní.  Jedním
z nástroj  je i regulace gymnázií s ohledem na demografický vývoj. Kraj musí posuzovat vzd lávací soustavu na svém
území jako celek. P íbramsko má vysoce nadpr rnou kapacitu gymnázií (177/10 000 obyv., p emž pr r kraje
je 113). Po optimalizaci bude kapacita i nadále nadpr rná (151) ve srovnání s jinými ástmi kraje. Jinými slovy z
hlediska studijních p íležitostí je v okrese P íbram nejvyšší pravd podobnost p ijetí na gymnázium i p i horších
výsledcích žák  v p ijímacím ízení.

k) Není naopak možnost svobodného výb ru školy na P íbramsku (díky dostate ným kapacitám a široké nabídce)
výhodou?

Svobodný výb r kraj neomezuje, kapacita gymnaziálního vzd lávání v P íbrami bude i nadále nadpr rná ve
srovnání s jinými ástmi kraje a bude tak zachována i vyšší pravd podobnost p ijetí na gymnázium i p i horších
výsledcích žák . Naopak cílem optimalizace je zajistit do budoucna pestrou nabídku maturitních obor , ze které žáci
mohou vybírat.

Zpracovala: Ing. V ra Chobotová, vedoucí odd lení koncepce a rozvoje školství


