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Zpráva o činnosti Klubu rodičů a přátel Gymnázia Ch. D. 

ve školním roce 2020/2021 
 

Na začátku školního roku 2020/2021 jsme byli naplněni optimismem, že už další vlna onemocnění 
Covid nepřijde. Bohužel pro studenty Gymnázia Ch. Dopplera, stejně jako pro všechny studenty a 
žáky v ČR, přišel dlouhý lockdown. Vláda rozhodla s účinností od 14. října 2020 uzavřít základní, 
střední i vysoké školy pro prezenční výuku, naplno se všechny základní a střední školy vrátily 
k běžné výuce až 24. května 2021. Toto zásadní, a mezi evropskými státy nejdelší, omezení 
prezenční výuky ve školách samozřejmě omezilo i veškeré volnočasové akce. A uzávěr prezenční 
výuky měl podstatný dopad i na aktivitu Klubu rodičů.  

1. Aktivity Klubu rodičů a přátel GCHD 2020/21  

 výbor Klubu rodičů se sešel celkem čtyřikrát, z toho dvakrát prezenčně a dvakrát on-
line, výbor na svých schůzkách řešil průběžné rozdělování finančních prostředků a 
organizaci konkrétních akcí 

 shromáždění delegátů se uskutečnilo z důvodu probíhající pandemie pouze jedenkrát 
v průběhu školního roku formou on-line, bylo to dne 7. 12. 2020, byl prodloužen 
mandát stávajícím členům Výboru Klubu rodičů a místo paní Dergam byl zvolen nový 
člen do výboru p. Martin Brejcha 
 
 

2. Nejdůležitější aktivity organizované nebo podporované Klubem rodičů a přátel GCHD  

 Místo maturitního plesu se uskutečnila méně formální letní venkovní akce 
v Grébovce dne 20. 6. 2021, akce měla příznivé ohlasy 

 Soutěže, které se i přes všechny omezení uskutečnily: soutěž o nejlepší PF, letní 
Facebooková soutěž, dále Klub rodičů podpořil poplatek za účast studentů 
v programu DOFE 

 I přes veškerá omezení se uskutečnily zkoušky Německého jazykového diplomu, Klub 
rodičů financoval občerstvení v průběhu jazykové zkoušky  

 vzhledem k tomu, že se uskutečnilo málo celoškolních akcí, výbor na konci školního 
roku schválil příspěvek 1000,- Kč každé třídě na exkurzi nebo výlet, některé třídy tuto 
částku použily k vybavení třídy  

 
 

3. Odměny za příkladnou práci a studijní výsledky 

 Odměny maturantům na konci školního roku: Klub rodičů jako každoročně ocenil 
vybrané maturanty poukázkou do obchodního centra ve výši 500,- Kč, maturanty 
vybírá škola, Klub pouze zajišťuje odměny, předávání maturitních vysvědčení se 
uskutečnilo 16. 6. 2021 ve Valdštejnské zahradě, bylo oceněno 9 maturantů 

 Odměny úspěšným studentům na konci školního roku: z důvodu probíhající 
pandemie slavnostní předávání odměn proběhlo místo v červnu v září 2021, celkem 
bylo oceněno 61 studentů z celé školy, studenti obdrželi za reprezentaci školy 
v soutěžích diplom + praktický batůžek s logem GCHD. Jako pozvaný řečník vystoupil 
doc. RNDr. Ondřej Bojar, Ph.D. z MFF UK. 

 


