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

konané dne 22.11.2022 

Schůze se konala prezenční formou – viz prezenční listina 

Zahájení: v 15: 30 hodin   Ukončení: v 16:20 hodin  

I. Zpráva ředitele gymnázia  

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

• Přivítání přítomných, zejména nových třídních důvěrníků  

• Informace o aktuálním počtu studentů, kterých je 641 ve 22 třídách – nové 4 třídy 

(prima, tercie, 1.A, 1.B), 115 studentů je v maturitních třídách, v přijímacím řízení budou 

opět otevřeny 4 třídy s předpokládaným počtem 30 studentů na 1 třídu 

• Informace o maturitních zkouškách – měly by proběhnout standardně, tj. formou 

písemných didaktických testů (jednotný systém Cermatu) a školní části (písemná 

a ústní), u cizích jazyků lze uznat mezinárodní certifikáty  

• Úspěchy studentů gymnázia při příjímacím řízení na vysoké školy – opět vysoká 

úspěšnost, spolupráce se Západočeskou univerzitou v Plzni a Karlovou univerzitou  

• Úspěchy studentů nižšího i vyššího gymnázia ve vědomostních/sportovních soutěžích, 

olympiádách – nejvýraznějším úspěchem bylo 1. místo v celostátním kole 

Středoškolské odborné činnosti, studenti nižšího gymnázia obdrží poukázky (sport, 

elektro, knihy), studenti vyššího gymnázia budou odměněni z Hlávkovy nadace  

• Informace o úspěšně proběhlých adaptačních kurzech, které škola pořádá pro nově 

příchozí žáky nižšího i vyššího gymnázia za finanční podpory Sdružení rodičů 

• Informace o aktuálním počtu zaměstnanců gymnázia, které tvoří 62 pedagogických 

pracovníků (2 noví pedagogové) a 16 nepedagogických pracovníků 

• Informace o aktuálním počtu ukrajinských studentů – aktuálně 3, původně 5, jejich 

studium se řídí právními předpisy „Lex Ukrajina 2“ 

• Informace o mezinárodních výměnách studentů – za finanční podpory Rotary Clubu 

a zahraničních projektů (ERASMUS+, BE IMPORTANT – za spolupráce gymnázií 

v ČR, Slovensku, Španělsku a německém Viechtahu – zaměřený na chov včel), 

v průběhu dubna 2023 se uskuteční projektový den jako Den sportu 

• Projekt Dětská technická univerzita, která je určena pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ 

a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Pomáhá dětem nahlédnout do oblasti 

techniky (chemie, biologie a fyziky) zábavnou a hravou formou a dává jim možnost si 

řadu věcí vyzkoušet 

• Informace o investičních akcích – proběhla výměna dlažby v přízemí staré budovy, 

včetně související výmalby (za částku 1 691 128,45 Kč). V plánu investičních akcí je 

rekonstrukce objektu přístavby, projekt úsporných opatření (osvětlení) či klíčového 

systému 

• Provozní prostředky – nedostatečné, zejména s ohledem na nárůst cen energií, nákup 

energií byl proveden centrálně, od 01.01.2023 dochází k nárůstu cen elektrické energie 

(+ 20 %), u plynu budou provozní náklady cca 4x vyšší  



• Oslavy 210. výročí založení školy – škola byla založena 04.11.1812, při této příležitosti 

se uskutečnila v průběhu roku řada akcí za účasti partnerů, 04.11.2022 proběhla 

výstava, konference a byla odhalena deska Jaroslava Vrchlického, 05.11.2022 proběhl 

Den otevřených dveří (cca 1 500 návštěvníků – současných i bývalých zaměstnanců, 

studentů). Součástí oslav bylo i vydání almanachu, upomínkových předmětů, 

uspořádání hudebních vystoupení i sportovního beach-volejbalového turnaje.  

• Informace o nabídce nepovinných předmětů a zájmových kroužků – francouzský, 

španělský a ruský jazyk, chovatelský kroužek, Klub mladého diváka a další, předměty 

a kroužky jsou otevírány dle zájmu studentů, jejich nabídka je na gymnáziu široká  

• Informace o maturitních plesech (ve dnech 05.11.2022 a 03.12.2022) – v prostorách 

KD Družba (omezená kapacita, max. 883 míst), vždy 2 třídy společně. Probíhala 

diskuse o nákladech na maturitní ples, které jsou hrazeny studenty, zda je vhodné již 

od nejnižších ročníků spořit. Vzhledem k tomu, že veškeré náklady na maturitní ples 

jsou nejdříve hrazeny z prostředků Sdružení rodičů a teprve následně jsou 

přefakturovány k úhradě jednotlivým třídám, postačí spoření v posledních ročnících 

gymnázia. V této souvislosti byla řešena i problematika zpoplatnění vstupenek 

na maturitní ples pro pedagogy a jejich doprovod. Aktuální částka za pronájem KD činí 

cca 50 000 Kč, dle zřizovatele by jeho výše měla zůstat udržitelná i pro rok 2023. 

Diskuse se týkala i aktuálních ustanovení smlouvy o pronájmu KD týkající se možnosti 

používání konfet na maturitním plese – dříve zakázáno, nyní je doporučeno konfety 

nepoužívat.  

 

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: 

• 24 600 Kč na věcné odměny žákům nižšího gymnázia za úspěšnou účast v soutěžích 

a olympiádách (v loňském roce schváleno 30 500 Kč) 

• 20 000 Kč na účast studentů (cestovné) na vědomostních soutěžích (loni: 10 000 Kč) 

• 40 000 Kč na účast studentů (cestovné) na sportovních soutěžích (loni: 30 000 Kč) 

• 50 000 Kč na adaptační kurzy pro nové třídy (v loňském roce schváleno 40 000 Kč) 

• 10 000 Kč na akci s partnerským gymnáziem ve Viechtachu (loni: 10 000 Kč) 

• 4 000 Kč na pohoštění členů maturitních komisí (v loňském roce schváleno 4 000 Kč) 

• 5 000 Kč na odměny pro nejúspěšnější sportovce z řad studentů (loni: 5 000 Kč) 

• 20 000 Kč na vylepšení PC ve studovně (rozšíření paměti, zvýšení rychlosti) 

• 30 000 Kč na lyžařské kurzy pro 6 tříd gymnázia 

• 10 000 Kč příspěvek pro Školní klub (na provozní náklady klubu) (loni: 6 000 Kč) 

• 40 000 Kč na nákup nových lavic do suterénu přístavby (5 – ks) 

Celkem 253 600 Kč  

O každém příspěvku bylo samostatně hlasováno. Pro každé rozhodnutí bylo odevzdáno 

100 % kladných hlasů všech přítomných členů (20 členů), nikdo nehlasoval proti, nikdo se 

hlasování nezdržel. S výjimkou příspěvku ve výši 30 000 Kč na lyžařské kurzy, kde bylo pro 

poskytnutí příspěvku 11 přítomných členů, proti 8 členů. Poskytnutí příspěvku bylo schváleno. 



 

III. Diskuse 

Dotaz třídního důvěrníka na výuku italského jazyka. Italský jazyk je na škole nabízen 

jako nepovinný předmět, nikoliv jako druhý jazyk, ze kterého by bylo možné maturovat.  

 

V Klatovech dne 22.11.2022  

 

Sdružení rodičů při Gymnáziu Klatovy z.s. 

IČ 266 09 690  

Národních mučedníků 347, 33901 Klatovy IV  

Mgr. Michael Nový, předseda v.r.  


