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

 

konané dne 23.11.2020 

schůze proběhla on-line 

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 659 ve 22 třídách 

 Po nestandardním přijímacím řízení, které probíhalo v důsledku koronavirové krize až 

do července, byli opět přijati studenti do jedné třídy osmiletého, jedné třídy šestiletého 

a dvou tříd osmiletého studia 

 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. Vyjádřil radost z toho, že noví studenti se 

stihli alespoň seznámit se se svými novými spolužáky a třídními učiteli a doufá, že se 

epidemiologická situace brzy zlepší, aby se všichni studenti mohli vrátit do škol. 

 Ředitel zhodnotil minulý nestandardní školní rok, který skončil s výrazně lepšími 

průměry studentů – 57% studentů získalo vyznamenání. Zároveň však připomněl, že 

tento výsledek je zčásti ovlivněn obtížným hodnocením žáků a studentů při distanční 

výuce. 

 Ředitel nás seznámil s průběhem maturitních zkoušek, které budou v letošním školním 

roce probíhat již podle nového vzdělávacího programu z října letošního roku tak, že ve 

společné části maturit proběhnou pouze didaktické testy a zbytek zkoušek se přesouvá 

do profilové části, která bude hodnocena školou. Poměr hodnocení je pak 40% známky 

tvoří písemná část a 60% ústní zkouška.  

 Ředitel zmínil, že probíhá stále distanční výuka, ať už on-line hodinami nebo 

předtočenými videi či formou zadávání samostatných úkolů a domnívá se, že forma 

distanční výuky zaznamenala velké zlepšení oproti první etapě v loňském školním roce.  

 V současné epidemiologické situaci dojde k návratu prezenční výuky u maturitních tříd 

od 25.11.2020 a od 30.11.2020 tříd nižšího gymnázia, které však musí nastoupit výuku 

střídavou formou a to: prima a dvě třídy tercie v týdnu od 30.11.2020 a sekunda a dvě 

třídy kvarty v týdnu od 2.12.2020. Podmínkou pro návrat studentů do škol je zachování 

homogenity skupin, což u maturitních ročníků způsobuje komplikace, a proto velká část 

výuky bude muset nadále probíhat distanční formou.  

 Ředitel vyjádřil lítost nad tím, že v souvislosti s pandemií coronaviru probíhá výrazně 

méně soutěží, sportovních a kulturních akcí. Také neprobíhají mezinárodní výměny 

studentů. 

 Ředitel nás také krátce informoval o zaměstnancích gymnázia, které tvoří 61 

pedagogických pracovníků a 15 nepedagogických pracovníků. 

 Dále ředitel gymnázia připomněl, že v nově otevřené půdní vestavbě, jejíž součástí je 

i elektrotechnická + robotická učebna, proběhl v létě kemp robotiky, kterého se 

zúčastnilo 20 dětí. Zhodnocení a předání cen za úspěchy v tomto kempu proběhlo v 

nové aule gymnázia. 

 Aula gymnázia byla dokončena a vznikl tak potřebný prostor pro kulturní a společenské 

akce. V červnu zde došlo ke slavnostnímu předání maturitních vysvědčení a v červenci 

zde byli přivítání nově přijatí žáci a studenti.  



 Dokončeno bylo také vydláždění cesty a instalace nových vrat u hřiště z Bozděchovy 

ulice, tato akce byla financován z vlastních investičních prostředků školy 

 Závěrem nás ředitel informoval o plánovaných investičních projektech, které se budou 

týkat renovace dlažeb a oprav dilatačních spár na staré budově, tato akce začne 

pravděpodobně již o letních prázdninách a také oprav veškerých rozvodů v přístavbě. 

Na tuto část plánované renovace bude gymnázium žádat o příspěvek zřizovatele. 

 

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: 

 10800 Kč na věcné odměny žákům nižšího gymnázia za úspěšnou účast v soutěžích 

a olympiádách 

 40000 Kč na účast studentů na vědomostních, uměleckých a sportovních soutěžích 

 30000 Kč na „adaptační kurzy“ 

 5000 Kč na výměnné pobyty se zahraničím v rámci výuky anglického jazyka 

 5000 Kč na výměnné pobyty se zahraničím v rámci výuky německého jazyka 

 22000 Kč na nábytek + dopravu do školního klubu 

 5000 Kč na odměny pro nejúspěšnější sportovce z řad studentů 

 4000 Kč na náklady členů maturitních komisí 

 2000 Kč na náhradní díly pro roboty do učebny robotiky 

 2000 Kč na revitalizaci sportovního vybavení Klubovny  

Celkem byly tedy navrženy příspěvky v částce: 125 800 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. 

 

Online schůzky se nezúčastnil  jeden zástupce třídy (omluven), všichni ostatní přípojeni, 

včetně ředitele školy 

V Klatovech dne 23.11.2020  

 

Sdružení rodičů při Gymnáziu Klatovy z.s. 

IČ 266 09 690  

Národních mučedníků 347, 33901 Klatovy IV  

Mgr. Michael Nový, předseda v.r.  


