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

 

konané dne 19.4.2021 

schůze proběhla on-line 

I. Zpráva ředitele gymnázia  

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

• Ředitel zmínil, že výuka ve škole stále probíhá distanční formou prostřednictvím 
google-classroom a google-meet. V nedávné době proběhla ve škole inspekce 
zaměřená právě na kvalitu distanční výuky, především na výuku základních předmětů 
(český jazyk, matematika a některé cizí jazyky) s převážně kladným výsledkem. 
Průběžné probíhá kontrola kvality výuky formou hospitací. Distanční výuka 
zaznamenala velké zlepšení za dobu svého trvání, hlavně co se týče možností využití 
výpočetní techniky. Současně se snaží pedagogové o psychohygienu se svými žáky 
a studenty prostřednictvím třídnických hodin a ke sportovnímu vyžití vybízí druhé kolo 
ANTICOVID CUPu, které motivuje k pohybu na čerstvém vzduchu. 

• V současné epidemiologické situaci jsou umožněny konzultační hodiny „jeden na 
jednoho“, tyto konzultace nevyžadují test u žáka nebo studenta. Možné jsou také 
skupinové konzultace max. 6 osob, které již vyžadují testování. Učitelé se testují 
pravidelně dle nařízení vlády, v sedmidenním cyklu.  

• Další informace se týkala přijímacího řízení. Termíny přijímacího řízení budou pro 
žáky 9. tříd ve dnech 3.-4.5.2021 a pro žáky budoucího víceletého studia ve dnech 
5.-6.5.2021. Opět se budou otvírat dvě třídy víceletého gymnázia a dvě třídy 4-letého 
gymnázia. Počty uchazečů pro studium jsou: pro 8-leté – 79, pro 6-ti leté – 53 a pro 
4-leté 104. 

• Ředitel nás také seznámil s průběhem maturitních zkoušek, které budou v letošním 
školním roce probíhat v redukované formě. K maturitní zkoušce postupují všichni 
studenti po úspěšném ukončení prvního pololetí a v druhém pololetí u nich probíhá 
výuka pouze maturitních předmětů a s nimi souvisejících seminářů. 4.5.2021 bude 
pro maturitní ročníky končit pololetí, 17.-21.5.2021 proběhne přípravný týden a od 
24.5. do 26.5. bude probíhat společná část maturitní zkoušky – pouze didaktické testy 
z českého jazyka a buď z matematiky nebo z cizího jazyka. Písemné práce a ani 
navazující ústní zkoušení nebude. Ústně proběhne pouze profilová část maturitní 
zkoušky ze dvou předmětů. Na 11.6.2021 je plánováno předání maturitních 
vysvědčení, o tom, jakou formou toto předání proběhne, v současné době není jasno. 

• Ředitel vyjádřil lítost nad tím, že v souvislosti s pandemií probíhá výrazně méně 
soutěží, přesto však některé probíhají on-line formou a ve spoustě z nich zaznamenali 
žáci i studenti školy významné úspěchy. Například 1. místo v celostátním kole logické 
olympiády, přední místa ve fyzikální olympiádě, první tři místa ve fyzikální soutěži Vím 
proč, skvělá umístění ve výtvarné i literární soutěži, v soutěži o gymnazistu roku apod.  

• Ředitel informoval také o stavebních úpravách školy. Dokončeno bylo pokrytí celé 
školy zabezpečovacím systémem a na prázdniny je naplánovaná investiční akce za 
1 800 000 Kč – renovace dlažby ve dvou patrech školy a schodišť se zábradlími. 

• Závěrem ředitel vyjádřil přání, aby se již brzy epidemiologická situace stabilizovala a 
byl umožnění všem návrat k normálnímu životu.  



II. Předseda Sdružení poděkoval členům výboru, jejichž děti jsou v maturitních ročnících 
a jejichž mandát letošním školním rokem končí, za spolupráci a popřál jim i dětem 
zdraví a profesní úspěchy v budoucnosti.  

• Předseda Sdružení vyzval členy výboru, aby jej kontaktovali s případnými návrhy na 
vynaložení finančních prostředků Sdružení kdykoliv, nejlépe před příští schůzí 
výboru, která proběhne v příštím školním roce na podzim, abychom o konkrétních 
příspěvcích mohli na zasedání již hlasovat  
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