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VÝZVA – zachraňme Gymnázium Česká Lípa!!! 
 
Navzdory slibům náměstka Libereckého kraje pro resort školství, mládeže a tělovýchovy Bc. Radka 
Cikla, že k optimalizaci sítě středních škol budou vedena další jednání v červnu 2011 a že tato 
jednání budou probíhat též v jednotlivých okresech a ředitelé škol o nich budou informováni, byla 
vytvořena pracovní skupina pro tuto optimalizaci, která jednala již 9. května 2011 a rozhodla o 
opatřeních, jež předloží zastupitelstvu Libereckého kraje ke schválení již 31. května 2011. Takové 
jednání lze označit za ryze účelové - 31. května se totiž na středních školách konají písemné státní 
maturitní zkoušky a již nyní jsou tyto školy zatíženy přípravami na nové maturity a probíhajícími 
ústními zkouškami.  
 
Plánovaná optimalizace se dotýká i českolipského gymnázia, které má přijít o jednu třídu 
osmiletého studia, počet tříd má tedy klesnout postupně z 20 na 12. Tento stav by byl pro školu 
likvidační, protože by přinesl takové snížení finančních prostředků, že by nebylo možné areál 
provozovat. Rovněž počet provozních zaměstnanců by normativně klesl tak, že by nebylo možné 
zajistit provoz budovy ani školní stravovny. Výsledkem optimalizace v tomto případě by byly 
zvýšené náklady, nebo postupná likvidace gymnaziálního vzdělávání, nikoli však očekávané úspory.  
Gymnázium Česká Lípa je navíc školou stabilní, její kapacita je naplněna na 88,5% - a to ji řadí ke 
školám s nejvíce využitou kapacitou v Libereckém kraji. Oproti odhadům krajských úředníků na 
škole již nyní vědí, že v příštím školním roce počet žáků školy vzroste o cca dalších 10.  
 
Dalším důvodem pro zachování stávajících oborů v plném rozsahu je skutečnost, že tato škola je 
školou tradiční, stabilní, s kvalifikovaným pedagogickým sborem a pro Českolipsko, region v kraji 
s nejnižším počtem vysokoškolsky vzdělaných osob, významným zdrojem budoucích 
vysokoškolských studentů (úspěšnost v přijímání na VŠ činí cca 96%).  V neposlední řadě 
českolipské gymnázium svými aktivitami přispívá ke kulturnímu i celkovému rozvoji Českolipska. 
 
Na webových stránkách www.gym-cl.cz je proto připravena petice na podporu Gymnázia Česká 
Lípa a též stanovisko vedení školy k navrhovaným změnám. Obojí chtějí zástupci školy předat 
krajským zastupitelům ještě před jednáním 31. května tohoto roku. 
Škola proto naléhavě žádá veřejnost o podporu formou připojení se k petici buďto v elektronické 
podobě (na webové stránce školy) nebo ve formě tištěných petičních archů. Ty jsou k dispozici 
v kanceláři školy.  
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