
 

 

PRVNÍ ČESKÉ GYMNÁZIUM V KARLOVÝCH VARECH, 

příspěvková organizace 

 

            

                         Karlovy Vary 1. 9. 2022

    

Vážení rodiče,   

              

dovolte mi, abych Vám ve stručnosti podal základní informace o stavu, záměrech a časovém plánu naší 

školy pro školní rok 2022/2023.               

 

První české gymnázium v Karlových Varech navštěvuje v právě započatém školním roce 584 žáků 

ve 20 třídách. Pedagogický sbor zahrnuje 53 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, jejíž skladbu si žáci mohou přizpůsobit svým 

dalším studijním plánům. Dle připravované školské legislativy budou žáci 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 navrátila písemná a ústní zkouška 

z českého jazyka a literatury a k didaktickému testu z cizího jazyka ve společné části je třeba v profilové 

části složit i písemnou a ústní zkoušku. Profilová část maturitní zkoušky bude dále tradičně obsahovat  ústní  

zkoušky ze dvou předmětů, které si žáci z dané nabídky zvolí. Přihlášky k maturitní zkoušce škola přijímá 

do 1. prosince 2022. 

             

Prvořadou snahou naší školy, naším hlavním cílem, i ve shodě s přáním většiny žáků a jejich rodičů 

je profilovat gymnázium jako střední školu s co možná nejširším záběrem  humanitních a přírodovědných 

disciplín s důrazem na ovládnutí  dvou cizích jazyků  a práci  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 umožnit uváženou volbu dalšího, zejména 

vysokoškolského studia. K tomuto cíli slouží i široká nabídka volitelných předmětů v posledních dvou letech 

studia. Naše škola umožňuje svým žákům odsunout  profesní  volbu až  do posledního ročníku studia,  na 

práh  jejich dospělosti,  a to tím, že volitelné  a nepovinné předměty, které si žáci volí ve svých 16 letech, 

výuku základních všeobecně vzdělávacích předmětů pouze doplňují a posilují, a nikoliv plně nahrazují. 

V opačném případě  se na nezletilých žácích v cca 16 letech požaduje, aby si některé předměty zvolili a jiné 

opustili, čímž 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 2021/2022 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 žáků do četných soutěží  

a olympiád. Všechny  úspěchy školy spolu se všemi doklady  o práci školy  za uplynulý školní rok 

2021/2022 budou obsahem Výroční zprávy o činnosti školy, která  bude do 15. října 2022 předložena ke 

schválení Školské radě a poté Vám bude  k dispozici  v ředitelně školy. Školní soutěže však byly 

v předchozím roce omezeny mimořádnými opatřeními vlády ČR a  ministerstva zdravotnictví v souvislosti s 

pandemií covid-19. 

        

Nadále budeme udržovat družební styky se zahraničními školami s možností krátkodobých výjezdů 

našich žáků a pedagogů do zahraničí. Máme podánu žádost o dotaci z mezinárodního projektu v rámci 



Erasmus + a připravujeme žádost o dlouhodobou akreditaci do tohoto programu, pokračujeme v projektech 

IROP. I letos nabídneme žákům bohaté volnočasové aktivity: robotiku, různé sportovní oddíly Centra sportu, 

výrobu keramiky, sborový zpěv, práci v hudebním souboru, aj. 

  

 Dovoluji si Vás požádat, tak jako každoročně, abyste u výjezdních akcí, které naši učitelé pro žáky 

na základě jejich zájmu organizují, počítali a souhlasili s tím, že cestovní náhrady pedagogického dohledu 

(nikoliv mzda) budou rozpočítávány mezi účastníky akce. Škola organizuje během roku desítky až stovky 

akcí, jejichž náklady by však nebyla schopna unést. Cestovní náhrady přitom účtujeme i při cestách do 

zahraničí v nejnižších možných relacích a využíváme nabídek cestovních kanceláří, resp. požadujeme u 

zprostředkovatelů, aby pedagogický dohled byl hrazen jimi. Přesto i v takovém případě má škola zákonnou 

povinnost část stravného učitelům hradit. Přitom samozřejmě v žádném případě nelze omezit počet 

pedagogů na úkor bezpečnosti dětí (kola, rafty, lyže, …).  

 

       Některé aktivity školy spolu s dalšími  činnostmi zaměřenými na žáky 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 shromáždění školy, činnost všech mimorozvrhových aktivit a kroužků, 

výjezdy zájmových skupin studentů na soutěže; přednášky, kulturní, osvětové a výchovné akce, četné školní 

soutěže s drobnými věcnými cenami, sportovně turistické a lyžařské kurzy (udržujeme možnost zapůjčení 

lyží a bot jejich hromadným nákupem), vybavení sportovních družstev sportovním nářadím, materiálem, 

sportovními dresy; upomínkové předměty a ozdobné desky na maturitní vysvědčení, pitný režim žáků a 

další. Z tohoto důvodu byla v r. 2000 na škole založena obecně prospěšná společnost, která se snaží vytvářet 

finanční zázemí pro realizaci nadstandardních aktivit žáků školy. OPS si dovoluje Vás požádat a předložit 

Vám k úvaze, stejně jako v minulých letech, možnost drobného přispění na výše zmíněné akce školy a 

náklady s nimi spojené. Výše případného sponzorského příspěvku je zcela na Vašem uvážení. 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 zasláním příspěvku na účet O.P.S. (číslo účtu a variabilní symbol Vám dodatečně sdělíme) resp. 

předání hotovosti pokladní naší školy během měsíce září.  Samozřejmě uvítáme i jakoukoliv jinou cílenou 

výpomoc.  

 

Informace k učebnicím. Pro žáky prim až kvart jsou učebnice poskytovány školou bezplatně. Náklady na 

zajištění učebnic pro žáky ostatních vyšších ročníků nesou jejich rodiče. Škola pořádá každoročně v září 

burzu učebnic, je nápomocna při zprostředkování nákupu titulů, které nejsou běžně na trhu nebo jejichž cena 

je při individuálním nákupu vyšší. Naše OPS může finančně přispět na nákup učebnic těm studentům, kteří 

podají třídnímu učiteli žádost zdůvodněnou zhoršenou sociálně ekonomickou situací rodiny. 

 

Stravování. Žáci mají možnost se stravovat ve školní jídelně. Úhradu stravného provádějte prosím 

přednostně inkasem. Stravné zůstává prozatím v nezměněné výši, počítáme však se zvýšením ceny obědů od 

ledna 2023 v souvislosti se zvyšováním cen všech komodit.  

K objednávce jídel slouží 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: Nově nastupují Mgr. Renáta Zatloukalová (Nj,) a Bc. Mgr. 

Mgr. Petr Brhel (IVT) a z rodičovské dovolené se vrací Mgr. Monika Merklová (Bi,M) a Mgr. Zdeňka 

Vitouchová (Nj, D). 

 

RNDr. Zdeněk Papež, 

ředitel školy  

 


