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

 

konané dne 26.4.2022 

I. Zpráva ředitele gymnázia  

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

• Ředitel v úvodu vyjádřil radost z toho, že schůze výboru i rodičovské schůzky mohou 

po dlouhé době opět proběhnout osobně na půdě školy. Zmínil, že se život vrací 

k normálu, a tudíž probíhají plánované akce, tedy i akce, na jejichž pořádání přispívá i 

„Sdružení“ Znamená to, že schválené příspěvky jsou čerpány. V souvislosti s touto 

informací přednesl požadavek Školního klubu na příspěvek ve výši 6000 Kč na 

cestovné a drobný materiál pro činnost klubu.  

• Při minulém jednání byl výbor požádán o příspěvek na přístřešek na jízdní kola. Ředitel 

nechal zpracovat nabídky na zřízení tohoto přístřešku pro cca 28 kol a nabídky se 

pohybují kolem 520 000 Kč. Takovou částku nemůže „Sdružení“ poskytnout, proto se 

stavba přístřešku na kola realizovat nebude.  

• Další informace se týkala přijímacího řízení. Zájem o studium na gymnáziu je opět 

vysoký. Pro studium na 4letém gymnáziu bylo podáno 100 přihlášek, pro studium na 

6letém gymnáziu 67 přihlášek a pro studium na 8letém gymnáziu 99 přihlášek. I letos 

probíhaly přípravné kurzy na přijímací řízení, on-line formou.  

• V současné době jsou ke studiu na gymnáziu přijati 3 ukrajinští žáci, kteří již studovali 

střední školu, proto nemuseli projít přijímacím řízením. O studium v příštím školním 

roce mají zájem 2 ukrajinští žáci, jeden o studium 4leté a jeden o studium 8leté. 

• Ředitel nás také seznámil s průběhem maturitních zkoušek. Již jsou napsány slohové 

práce z českého a cizích jazyků. Kromě jednoho žáka byli všichni úspěšní. V týdnu od 

2.5.2022 maturanty čeká společná část maturitních zkoušek a od 15.-19.5. proběhnou 

maturitní zkoušky ústní. Slavnostní předání maturitních vysvědčení bude 27.5.2022 na 

radnici v Klatovech. 

• Ředitel vyjádřil radost nad tím, že s návratem k normálnímu životu se opět rozběhly i 

soutěže, vědomostní i sportovní, a žáci gymnázia jsou v těchto soutěžích úspěšní a 

dobře reprezentují školu.  

• V prosinci proběhl na gymnáziu živou on-line formou den otevřených dveří s rekordní 

sledovaností. 

• 6.4.2022 se uskutečnil projektový den na téma „Záchranné bezpečnostní složky“. 

Proběhla cvičná evakuace žáků i personálu školy a poté 12 besed na dané téma za 

přítomnosti představitelů různých oblastí činnosti bezpečnostních složek. 

• Téměř bez omezení proběhly po delší pauze také lyžařské kurzy. 

• Obnovila se spolupráce se základními školami v Klatovech a ZŠ ve Švihově, využívající 

nové učebny v podkroví školy. 

• Ředitel informoval také o stavebních úpravách školy, které jsou plánovány na období 

letních prázdnin. Úpravy se budou týkat výměny dlažby a opravy schodiště v přízemí 



školní budovy, čímž bude doplněna výměna, která již proběhla ve vyšších patrech 

minulé léto.  

• Škola se zúčastnila mezinárodních šetření PISA 2022, což je projekt OECD, který 

testuje 15leté žáky, aby zjistil jejich připravenost pro život v dospělosti.  

• Závěrem ředitel zmínil nejvýznamnější událost letošního roku, což je rok 210. výročí 

založení školy. Součástí oslav tohoto výročí je kromě výroby upomínkových předmětů 

také vydání Almanachu, ve škole proběhne výstava historických materiálů, 15.-16.6. 

proběhnou hudební vystoupení studentů pro žáky i veřejnost. Uskuteční se i sportovní 

akce. Oslavy vyvrcholí 4.11.2022 konáním velké konference v aule školy a odhalením 

desky Jaroslava Vrchlického, jehož jméno škola nese. Den otevřených dveří pro 

veřejnost je plánován na 5.11.2022. 

 

II. Předseda Sdružení informoval o tom, že došlo ke změně účelu užití příspěvku, který 

Sdružení poskytlo Sportovnímu klubu na jeho činnost. Vzhledem k minulé 

epidemiologické situaci nebylo možno cestovat na sportovní soutěže, takže nebyl celý 

příspěvek vyčerpán, proto jej klub využije na nákup drobného sportovního vybavení 

posilovny, kterou mohou využívat všichni žáci. Nikdo z přítomných se k této změně 

nevyjádřil zamítavě. 

• Proběhlo hlasování o navrhovaném příspěvku ve výši 6000 Kč pro Školní klub. 

Příspěvek byl schválen 100% přítomných členů. 

• Předseda Sdružení vyzval členy výboru, aby ve třídách zmínili požadavek na zájemce 

o výkon funkce hospodáře sdružení za končící M. Jankovcovou. 

• Předseda Sdružení vyzval členy, aby jej kdykoliv kontaktovali s případnými návrhy na 

vynaložení finančních prostředků Sdružení  
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