
Vážení rodiče, zákonní zástupci, studenti, 

vzhledem k tomu, že končí volební období současné školské rady, rád bych Vás 

informoval o naší dosavadní činnosti. 

Hned v prvním roce našeho volebního období nás potkalo asi to nejhorší, co se mohlo 

stát. Při návštěvě zástupců zřizovatele nám bylo sděleno, že činnost Gymnázia Čelákovice 

bude ukončena, buď sloučením s jiným gymnáziem, nebo postupným útlumem a následným 

zrušením. Důvodů, které k tomu zřizovatele vedly, bylo několik, především časté kontroly 

ČŠI, neustálé stížnosti rodičů na vedení gymnázia, vyhrocené vztahy s představiteli města 

Čelákovice, nízká naplněnost, odchody studentů a vysoká fluktuace pedagogů. 

Díky podpoře několika obětavých rodičů, velkému úsilí a mnoha jednání 

s představiteli města, zřizovatelem i ČŠI se samostatné Gymnázium Čelákovice podařilo 

zachránit. 

Velice důležitou fází do budoucna byl výběr a volba nového ředitele. Jeho koncepce a 

filozofie fungování gymnázia byla a je pro jeho další fungování klíčová. 

Důležitým krokem bylo i narovnání vztahů se zástupci zřizovatele, města Čelákovice, 

ČŠI a s řediteli okolních základních škol. 

S radostí mohu konstatovat, že to vše se zdárně podařilo a svědčí o tom především 

stoupající počet studentů, velký zájem o přijímací řízení a to jak na osmiletý tak především na 

čtyřletý cyklus studia. Fluktuace pedagogů se zastavila a gymnázium má nyní kvalitní a 

stabilní pedagogický sbor. Vztahy s výše jmenovanými institucemi jsou na velice dobré 

úrovni a gymnázium má nyní všechny předpoklady v klidu rozvíjet svou koncepci a školní 

vzdělávací plán. 

  Byl bych velice rád a přál bych si, aby zůstal současný trend zachován a současnému 

vedení se práce dařila tak, jako doposud. Ti, kteří mohou porovnat, mi jistě dají za pravdu. 

Pokud budu opět zvolen do školské rady jako zástupce studentů, rodičů a zákonných 

zástupců, budu pro rozvoj gymnázia dělat opět maximum, podporovat jeho činnost a budu 

k dispozici všem při potřebě řešit jakékoliv problémy, připomínky či podněty týkající se jak 

zásadních věcí, tak i běžného chodu Gymnázia Čelákovice. 

  

Přeji Vám všem klidné, pohodové a příjemné letní prázdniny. Prožijte je ve zdraví a na příští 

školní rok načerpejte hodně sil a energie. 

  

S pozdravem 

  

Jiří Fantík 

předseda školské rady GČ 


