PRVNÍ ČESKÉ GYMNÁZIUM V KARLOVÝCH VARECH,
příspěvková organizace

Karlovy Vary 1. 9. 2020
Váţení rodiče,
dovolte mi, abych Vám ve stručnosti podal základní informace o stavu, záměrech a časovém plánu naší školy pro školní
rok 2020/2021.
První české gymnázium v Karlových Varech navštěvuje v právě započatém školním roce 588 ţáků ve 20 třídách.
Pedagogický sbor zahrnuje 52 učitele. Maturitní zkouškou v tomto školním roce ukončí svá středoškolská gymnaziální
studia 3 třídy: 1 třída čtyřletého studijního cyklu a dvě třídy osmiletého studijního cyklu. První české gymnázium
v Karlových Varech realizuje 2 obory gymnaziálního vzdělání: čtyřleté a osmileté. Obě délky studia jsou zakončeny
maturitní zkouškou, jejíţ skladbu si ţáci mohou přizpůsobit svým dalším studijním plánům. Dle připravované školské
legislativy budou ţáci ve společné části maturitní zkoušky skládat didaktický test z českého jazyka a literatury a volitelně
buď didaktický test ze zvoleného cizího jazyka nebo z matematiky. Do profilové části maturitní zkoušky se navrací
písemná a ústní zkouška z českého jazyka a literatury a k didaktickému testu z cizího jazyka ve společné části je třeba
v profilové části sloţit i písemnou a ústní zkoušku. Profilová část maturitní zkoušky bude dále tradičně obsahovat ústní
zkoušky ze dvou předmětů, které si ţáci z dané nabídky zvolí. Přihlášky k maturitní zkoušce škola přijímá do 1. prosince
2020.
Po uzavření škol v minulém školním roce, kdy jsme celé měsíce mohli vyučovat jen distančně, se na začátku
tohoto školního roku vracíme k prezenční výuce, ovšem s mnohými mimořádnými opatřeními v oblasti hygieny i v
organizaci výuky a provozu školní jídelny. Škola bude reagovat na vyhlášené stupně výstrahy případnými dalšími
opatřeními v souladu s vyhlášenými opatřeními vlády a pověřených ministerstev ČR. Prosím vás proto, abyste
pravidelně sledovali webové stránky naší školy www.gymkvary.cz, kde naleznete aktuální informace.
V prvních dnech a týdnech nového školního roku zavedeme hygienická pravidla v souladu s pokynem MŠMT ČR. Ve
výuce se budeme věnovat konsolidaci ţáků a vrátíme se k učivu konce minulého školního roku. Pro případ dalšího
distančního vzdělávání (které je dle novely školského zákona pro ţáky povinné) zmapujeme stav domácího ţákovského
ICT vybavení, veškeré kontaktní údaje, poţádáme vás o souhlas a zavedeme všem ţákům adresy na školním Google
serveru a dohodneme a připravíme se ţáky komunikační cesty ve všech předmětech. Páteřní cestou zůstanou Bakaláři a
jejich součást Komens, kam mají ţáci i rodiče přidělené vstupní údaje.
Pokud byste zjistili u svého dítěte zvýšenou teplotu, kašel apod., musíte se obrátit na svého lékaře. S těmito
příznaky žák do školy nesmí! Pokud by se takové příznaky projevily během vyučování, budeme vás obratem
kontaktovat, abyste si dítě odvedli ze školy. Poté je vaší povinností kontaktovat telefonicky ošetřujícího lékaře.
Prvořadou snahou naší školy, naším hlavním cílem, zůstává profilovat karlovarské gymnázium ve shodě s přáním
většiny ţáků a jejich rodičů jako střední školu s co moţná nejširším záběrem humanitních a přírodovědných disciplín
s důrazem na ovládnutí dvou cizích jazyků a práce s výpočetní technikou. Našim studentům je třeba poskytnout orientaci
v širokém spektru studijních oborů, podchytit jejich profilaci, talent, zájmy, odkrýt jejich silné i slabé stránky a následně
jim tak umoţnit uváţenou volbu dalšího, zejména vysokoškolského studia. K tomuto cíli slouţí i široká nabídka
volitelných předmětů v posledních dvou letech studia. Naše škola umoţňuje svým ţákům odsunout profesní volbu aţ
do posledního ročníku studia, na práh jejich dospělosti, a to tím, ţe volitelné a nepovinné předměty, které si ţáci volí
ve svých 16 letech, výuku základních všeobecně vzdělávacích předmětů pouze doplňují a posilují, a nikoliv plně
nahrazují. V opačném případě se na nezletilých ţácích v cca 16 letech poţaduje, aby si některé předměty zvolili a jiné
opustili, čímţ si ovšem do budoucna a navíc předčasně uzavřou cestu na mnohé vysoké školy, o které nakonec mohou
později projevit zájem.
S úspěšností našich absolventů z roku 2020 při vstupu na vysoké školy Vás seznámím v rámci podzimních
čtvrtletních třídních schůzek. V úspěšnosti maturantů a absolventů se karlovarské gymnázium dlouhodobě řadí
k nejlepším gymnáziím v republice.
I v tomto školním roce škola opětovně vytvoří podmínky pro zapojení svých ţáků do četných soutěţí a olympiád.
Všechny úspěchy školy spolu se všemi doklady o práci školy za uplynulý školní rok 2019/2020 budou obsahem
Výroční zprávy o činnosti školy, která bude do 15. října 2020 předloţena ke schválení Školské radě a poté Vám bude k
dispozici v ředitelně školy. Školní soutěţe však byly v předchozím roce značně omezeny mimořádnými opatřeními vlády
ČR a ministerstva zdravotnictví v souvislosti s Covid – 19.

Nadále budeme udrţovat druţební styky se zahraničními školami s moţností krátkodobých výjezdů našich ţáků
a pedagogů do zahraničí. Máme rozpracovány 3 projekty Erasmus +, avšak vzhledem k epidemiologické situaci ve světě
musíme naplnění těchto aktivit stále odkládat. Podobně je tomu s evropským projektem „Šablony II“ a s dalšími
projektovými a zahraničními aktivitami. Přesto i letos nabídneme ţákům bohaté volnočasové aktivity: různé sportovní
oddíly Centra sportu dle zájmu ţáků, výrobu keramiky, sborový zpěv, práci v hudebním souboru, klubové odpoledne, kde
se budeme ţákům věnovat zejména v oblasti cizích jazyků, deskových her a robotiky.
Dovoluji si Vás poţádat, tak jako kaţdoročně, abyste u výjezdních akcí, které naši učitelé pro ţáky na základě
jejich zájmu organizují, počítali a souhlasili s tím, ţe cestovní náhrady pedagogického dohledu (nikoliv mzda) budou
rozpočítávány mezi účastníky akce. Škola organizuje během roku desítky aţ stovky akcí, jejichţ náklady by však nebyla
schopna unést. Cestovní náhrady přitom účtujeme i při cestách do zahraničí v nejniţších moţných relacích a vyuţíváme
nabídek cestovních kanceláří, resp. poţadujeme u zprostředkovatelů, aby pedagogický dohled byl hrazen jimi. Přesto i
v takovém případě má škola zákonnou povinnost část stravného učitelům hradit. Přitom samozřejmě v ţádném případě
nelze omezit počet pedagogů na úkor bezpečnosti dětí (kola, rafty, lyţe, …).
Některé aktivity školy spolu s dalšími činnostmi zaměřenými na ţáky však nelze (a nikdy tomu nakonec nebylo
jinak) plně zabezpečit ze státních a krajských příspěvků. Bez podpory rodičů a našich absolventů nelze například
realizovat zahraniční výjezdy a zejména výměny, kulturní akce (kina, divadla), nájmy sálů pro slavnostní a jiná
shromáţdění školy, činnost všech mimorozvrhových aktivit a krouţků, výjezdy zájmových skupin studentů na soutěţe;
přednášky, kulturní, osvětové a výchovné akce, četné školní soutěţe s drobnými věcnými cenami, sportovně turistické a
lyţařské kurzy (udrţujeme moţnost zapůjčení lyţí a bot jejich hromadným nákupem), vybavení sportovních druţstev
sportovním nářadím, materiálem, sportovními dresy; upomínkové předměty a ozdobné desky na maturitní vysvědčení,
studijní průkazy všem ţákům školy, pitný reţim ţáků a další. Z tohoto důvodu byla v r. 2000 na škole zaloţena obecně
prospěšná společnost, která se snaţí vytvářet finanční zázemí pro realizaci nadstandardních aktivit ţáků školy. O. P. S. si
dovoluje Vás poţádat a předloţit Vám k úvaze, stejně jako v minulých letech, moţnost drobného přispění na výše
zmíněné akce školy a náklady s nimi spojené. Výše případného sponzorského příspěvku je zcela na Vašem uváţení.
Rozpočet obecně prospěšné společnosti, která Vaše peníze spravuje, počítá dlouhodobě s průměrným ročním
příspěvkem 300,- Kč na jednoho žáka. O Vaše případné sponzorské přispění prosí naše obecně prospěšná společnost
odevzdáním příspěvku třídnímu učiteli, resp. pokladní naší školy během měsíce září. Samozřejmě uvítáme i jakoukoliv
jinou cílenou výpomoc.
Informace k učebnicím. Pro ţáky prim aţ kvart jsou učebnice poskytovány školou bezplatně. Náklady na zajištění
učebnic pro ţáky ostatních vyšších ročníků nesou jejich rodiče. Škola pořádá kaţdoročně v září burzu učebnic, je
nápomocna při zprostředkování nákupu titulů, které nejsou běţně na trhu nebo jejichţ cena je při individuálním nákupu
vyšší. Můţeme také učebnice zapůjčit těm studentům, kteří podají třídnímu učiteli ţádost zdůvodněnou zhoršenou
sociální situací rodiny.
Stravování. Ţáci mají moţnost se stravovat ve školní jídelně. Z hygienických důvodů bude v jídelně zrušen
samoobsluţný výdej. Úhradu stravného provádějte prosím přednostně inkasem. Stravné zůstává v nezměněné výši: Ţák
11 - 14 let zaplatí za jeden oběd 28,- Kč, ţák 15 a více let 29,- Kč. K objednávce jídel slouţí elektronické čipy a
internetový portál www.strava.cz. Noví strávníci se hlásí v kanceláři školní jídelny. Další informace a přihlášku ke
stravování naleznete na www. gymkvary.cz v sekci dokumenty.
Změny ve složení pedagogického sboru: V tomto školním roce jiţ nebude vyučovat paní Mgr. Terézia Růžičková
(Aj), která odešla do důchodu.

RNDr. Zdeněk Papeţ,
ředitel školy

