
 
Zápis:  Výbor sdružení rodičů 3.11.2021, 17:00 

 
 
Proočkovanost 
Studenti 

• 54,2% očkováno 
Vyučující 

• 58 ze 60 očkováno  
Personál 

• 10 z 11 očkováno 
Během uplynulých 10ti dní z 0 –> 29 případů C-19 (v 10ti třídách z 22 tříd) 
Testování: 

• 8.11., 15.11. povinné testování pro neočkované 
 
Národní doučovací plán  

• týká se nižších ročníků gymnázia a maturitních ročníků, individuálně lze využít 
konzultační hodiny po dohodě s vyučujícími 

 
Maturitní ples a imatrikulace primánů 

• 24.2.2022 
 
Výroční zpráva školy 

• Dostupná na webu školy 
 

Rozpočet 2020/2021 

• 585.000Kč (z příspěvků vybráno pouze 444.000Kč, chybějící částka byla podpořena 
z jiných zdrojů)  

• Aktuální zůstatek: 69.195Kč 
 

Návrh rozpočtu na rok 2021/2022   

• 555.000Kč (možnost příspěvku prostřednictvím darovací smlouvy) 

• Příspěvek na internet nyní nepovažujeme za zásadní, není zahrnut (díky distanční 
výuce hodně rodin řešilo náhradním způsobem) 

• Platbu příspěvku (1.000Kč) nutné provést do 15.12.2021, poté nebude možné částku 
zahrnout do plánovaných investic a budgetu (platby zaslané po 15.12. budou vráceny 
zpět)  
Pokyny k platbě v BAKALÁŘÍCH (Levý roh -> platby, pozor: nezobrazuje se v mobilní 
aplikaci), VS – individuálně v BAK, KS 2021 

• Rozpočet schválen jednomyslně 3.11.2021 
 



 
Zpětná vazba 

• Jakákoliv zpětná vazba, podněty, návrhy jsou školou velmi vítány. Škola vítá zapojení 
a interakci s rodiči. Děkujeme 

 
 
Otázky/odpovědi: 
 

• Primánci – mezery v ČJ, adaptační období při vstupu do školy obvykle 0,5 – 1rok (dejte 
dětem čas na adaptaci ☺) 

. 

• On line x distanční výuka 
Nejedná se o stejnou formu výuky. On line výuka není z důvodu GDPR možná (přenos 
při vyučování). Distanční výuka musí být schválena MŠ, rozhodnutí není v kompetenci 
ředitele.  

 

• Škola bude podporovat společné aktivity dětí po sociální izolaci. Částka 150.000Kč 
z rozpočtu bude směřovat na podporu odborných exkurzí, poznávacích výletů apod. 
Jakákoliv aktivita vítána! 

 

• Výměnné pobyty – škola jedná/hledá  partnerské školy (na obou stranách zatím 
obavy z nepřehledného vývoje). Jakmile to bude možné, ihned budou organizovány 
reciproční zájezdy dětí. Kritická situace je pro některé třídy, které dosud nevyjely. 
 

• Lyžařské kurzy, které v minulém roce neproběhly, není možné nahradit a tedy 
neproběhnou. Škola pořádá 5kurzů ročně a není možné jich uskutečnit více. Tento rok 
se týká 2.A, 2.B, 3.C, 5.A, 5.B 
 

 
 
 
 

 
 


