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   Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém 5. zasedání v úterý 31. 5. nakonec neprojednávalo 

návrh změn na středních školách, návrh byl z jednání stažen. O snížení kapacity Gymnázia 

Česká Lípa o jednu třídu oboru osmileté gymnázium se tedy nejednalo. Podle dostupných 

informací je návrh změn v krajských středních školách na programu dalšího zasedání 

zastupitelstva LK v červnu. 

   Vedení Gymnázia Česká Lípa poskytlo před jednáním krajským zastupitelům kromě dalšího 

též údaje o stavu petiční akce. K 30. 5. se k petici na záchranu českolipského gymnázia 

připojilo svými hlasy 2 733 občanů. Chceme tímto velmi poděkovat všem, kteří petici 

podpořili, a rovněž upozornit obyvatele Českolipska a zejména rodiče malých dětí, že petiční 

akce nadále pokračuje. Je možné využít elektronickou podobu petičního archu na www.gym-

cl.cz a též tištěnou podobu v kanceláři školy nebo v Reynkově knihkupectví v Moskevské 

ulici v České Lípě. 

   Proti navrhovanému snížení kapacity školy se postavili též členové valné hromady 

Občanského sdružení rodičů a přátel Gymnázia Česká Lípa. Na své mimořádné schůzi 25. 5. 

přijali i odpovídající usnesení, kde vyjádřili především nesouhlas s omezováním práva rodičů 

na  volbu vzdělávací instituce pro své děti. 

   Určitou podporu vyjádřilo i zastupitelstvo města Česká Lípa, jež na svém zasedání dne 24. 

5. schválilo usnesení, v němž nesouhlasí s navrhovanou změnou, ovšem pouze v tom smyslu, 

že by kapacita školy poklesla na 12 tříd. Místo jedné třídy osmiletého studia navrhuje 

zastupitelstvo města Libereckému kraji povolit zvýšení kapacity školy o jednu třídu čtyřletého 

studia (tedy 16 tříd místo 20). Toto řešení navrhlo vedení  českolipského gymnázia jako 

nouzové již ve svém vyjádření ze dne 20. 5.  

   V následujícím měsíci proto budeme dále pokračovat v informační kampani a budeme se 

snažit získat širší podporu pro zachování stávajících dvou tříd osmiletého studia. Vedou nás 

k tomu nejen důvody ekonomické (totiž snižování kapacity školy nepřináší úspory – naopak 

hrozí navýšení nákladů, což je v rozporu s cíli optimalizace), ale též důvody pedagogické. 

Jsme přesvědčeni, že Českolipsko jako region s nejnižším počtem vysokoškolsky vzdělaných 

osob v kraji osmileté gymnaziální vzdělávání potřebuje v rozsahu větším než 30 dětí ročně. 

   Veškeré dokumenty k probíhající optimalizaci lze nalézt na webových stránkách školy – 

www.gym-cl.cz (hlavní menu - optimalizace).      
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