
Zápis ze schůze výboru Sdružení rodičů při Gymnáziu Klatovy z.s. 

 

konané dne 19.11.2019 

I. Zpráva ředitele gymnázia  

Ředitel gymnázia Mgr. Václav Vogeltanz přednesl zprávu o chodu gymnázia v těchto bodech:  

• Ředitel gymnázia v úvodu informoval o počtu studentů, kterých je 670 ve 22 třídách, 
čímž je téměř naplněna maximální kapacita školy 

• Zhodnotil průběh maturitních zkoušek, které proběhly se slušnými výsledky, pouze 
1 student neprospěl ani po 2. podzimním termínu, 100% studentů, kteří úspěšně 
odmaturovali v řádném termínu, bylo přijato na studia na VŠ. 

• Ředitel gymnázia dále vyjádřil spokojenost s umístěním Gymnázia Klatovy na 2. místě 
v celokrajové soutěži o nejlepší školu. Na 1. místě se umístilo Gymnázium Rokycany 
a na 3. místě Gymnázium, Mikulášské nám. v Plzni.  

• V rámci rozvojového programu Excelence ZŠ (program MŠMT-hodnocení žáků a škol 
dle výsledků v soutěžích) získalo Gymnázium Klatovy 6,38 bodu a v programu 
Excelence SŠ 15,98 bodu, v obou případech jde o úspěšné navýšení počtu bodů. 

• Ředitel gymnázia zmínil, že již tradičně proběhly „adaptační kurzy“, které škola pořádá 
pro nově příchozí žáky nižšího i studenty vyššího gymnázia a poděkoval Sdružení 
rodičů za finanční příspěvek na tyto kurzy. 

• Dále ředitel gymnázia připomněl, že v nově otevřené půdní vestavbě, s jejíž výstavbou 
souviselo i zřízení výtahu pro zajištění bezbariérového přístupu do školy, byly otevřeny 
4 nové učebny, digitální, elektrotechnická + robotická, přírodovědná a jazyková, které 
jsou již plně využívány nejen studenty gymnázia, ale také žáky 4 klatovských ZŠ a ZŠ 
ve Švihově.  

• Další stavební projekt, kterým je výstavba auly – na dvoře školy (přístup ze šaten), se 
blíží ke svému konci. Předpokládaný termín pro kolaudaci je prosinec 2019. V lednu 
2020 proběhne dovybavení auly a vznikne prostor, který bude využíván pro kulturní a 
společenské akce nebo například pro nácvik předtančení pro maturitní plesy, pro 
konání Dne otevřených dveří apod. 

• Ředitel gymnázia také krátce informoval o stavu učitelského sboru, postěžoval si na 
nedostatek pedagogů přírodovědných oborů jako je matematika, fyzika a chemie. 

• Školní vzdělávací program byl aktualizován. 

• Gymnázium Klatovy spolupracuje s Rotary club Klatovy a v rámci této spolupráce 
studují v Klatovech v tomto školním roce 2 studenti, z USA a Mexika a 2 studenti 
klatovského gymnázia studují na Tchaj-wanu. 

• Na závěr proběhla informace ředitele o tom, jak si Gymnázium Klatovy připomíná 
30.  výročí událostí listopadu 1989. 

  



II. Návrh ředitele gymnázia na poskytnutí příspěvků. Ředitel gymnázia Mgr. Václav 
Vogeltanz navrhl schválit příspěvky na činnost gymnázia a na aktivity studentů z 
prostředků sdružení takto: 

• 30 000 Kč na věcné odměny žákům nižšího gymnázia za úspěšnou účast v soutěžích 
a olympiádách 

• 40 000 Kč na účast studentů na vědomostních, uměleckých a sportovních soutěžích 

• 30 000 Kč na „adaptační kurzy“ 

• 5 000 Kč na výměnné pobyty se zahraničím v rámci výuky anglického jazyka 

• 5 000 Kč na výměnné pobyty se zahraničím v rámci výuky německého jazyka 

• 5 000 Kč na výměnné pobyty se zahraničím v rámci výuky francouzského jazyka 

• 5 000 Kč na činnost školního klubu 

• 5 000 Kč na odměny pro nejúspěšnější sportovce z řad studentů 

• 4 000 Kč na náklady členů maturitních komisí 

• 50 000 Kč na zakoupení židlí do studovny 

• 25 000 Kč na pořízení lavic na chodbu půdní vestavby  

• 13 000 Kč na zakoupení robota do nové učebny robotiky 

• 6 000 Kč na dopravu na kurz zdravého životního stylu 

Celkem byly tedy navrženy příspěvky v částce: 223 000 Kč, jejichž poskytnutí výbor 
hlasováním jednohlasně schválil. Pro toto rozhodnutí bylo odevzdáno 100% kladných hlasů 
všech přítomných členů, nikdo nehlasoval proti, nikdo se hlasování nezdržel 

• 1 000 Kč na vstupenky na maturitní ples pro 2 zahraniční studenty 

Pro tento návrh hlasovalo 21 z 22 přítomných, nikdo nehlasoval proti, 1 se hlasování zdržel. 
 

 

Přílohami tohoto zápisu jsou 

pod č. 1 listina přítomných členů sdružení  

 
 

 

V Klatovech dne 19.11.2019  

Sdružení rodičů při Gymnáziu Klatovy z.s. 

IČ 266 09 690  

Národních mučedníků 347, 33901 Klatovy IV  

Mgr. Michael Nový, předseda v.r.  


