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

 

konané dne 22.11.2021 

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 655 ve 22 třídách 

 Výsledky v minulém školním roce byly výborné, ovšem po srovnání s prvním 
čtvrtletím tohoto školního roku je vidět, že byly výrazně ovlivněny distanční formou 
výuky, která v loňském školním roce převládala 

 Ředitel nás seznámil s průběhem maturitních zkoušek, které by v letošním školním 
roce měly probíhat standardně, tedy včetně písemných prací, které v loňském 
školním roce neproběhly.  

 Ředitel zmínil, že v současné době probíhá hybridní výuka, tedy prezenčně ve škole, 
částečně on-line a pomocí úkolů a materiálů pro samostudium u žáků v karanténě.  

 V souvislosti s protipandemickými opatřeními probíhá také výrazně méně soutěží, 
sportovních a kulturních akcí a neprobíhají mezinárodní výměny studentů. Přesto 
část soutěží probíhá on-line formou a studenti se poměrně úspěšně zúčastňují. Za 
zmínku určitě stojí 3. místo v Plzeňském kraji a 2x 1. místo v celostátní soutěži.  

 Již tradičně úspěšně proběhly „adaptační kurzy“, které škola pořádá pro nově 
příchozí žáky nižšího i vyššího gymnázia za finanční podpory Sdružení rodičů.  

 Ředitel nás také krátce informoval o zaměstnancích gymnázia, které tvoří 60 
pedagogických pracovníků a 16 nepedagogických pracovníků. 

 Přes prázdniny proběhla ve škole velká investiční akce z prostředků školy – výměna 
dlažeb ve dvou patrech staré školní budovy. Škola by v budoucnu ráda dokončila 
rekonstrukci i v přízemí. Dalším plánem na investici je rekonstrukce celé přístavby. 

 Gymnázium je partnerem projektu Dětská technická univerzita, která je určena pro 
žáky 1. a 2. Stupně ZŚ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Pomáhá dětem 
nahlédnout do oblasti techniky zábavnou a hravou formou a dá jim možnost řadu věcí 
si vyzkoušet. 

 Na gymnáziu proběhla návštěva delegace z Lichtenštejnska, aby se seznámila 
s použitím digitální techniky při výuce 

 Rok 2022 bude pro gymnázium rokem oslav 210 výročí založení školy. Součástí 
oslav bude spousta průvodních programů jako např. tvorba Almanachu, apod. 

 
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: 

 30 500 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 

 40 000 Kč na adaptační kurzy 

 10 000 Kč na akci s partnerským gymnáziem ve Viechtachu  

 4 000 Kč na náklady členů maturitních komisí 

 5 000 Kč na odměny pro nejúspěšnější sportovce z řad studentů 

 15 000 Kč na světelnou dekoraci  

 12 000 Kč na slavnostní akt nahrazující maturitní plesy 

 6 500 Kč + poštovné a balné pro ŠSK na zakoupení florbalových hokejek  

Celkem byly tedy navrženy příspěvky v částce: 163 000 Kč+ poštovné a balné na 
zakoupení hokejek, jejichž poskytnutí výbor hlasováním jednohlasně schválil. Pro toto 
rozhodnutí bylo odevzdáno 100% kladných hlasů všech přítomných členů, nikdo 
nehlasoval proti, nikdo se hlasování nezdržel. 

 
III. Diskuse 

 Předseda Sdružení zmínil, že Školní parlament poskytl Sdružení dokument 
s požadavky na příspěvky na několik aktivit. Výbor se po živé diskusi rozhodl, že se 
bude těmto návrhům věnovat při příští schůzi a vrátil návrhy Školnímu parlamentu 
k dopracování. 
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