
 

Zprávu zpracovala dne 9. 11. 2022 M. Matějková Běhanová, předsedkyně Klubu rodičů 
základní informace o činnosti Klubu rodičů a přátel GCHD a důležité dokumenty jsou uvedeny na webových stránkách školy 
v záložce „Úřední deska“ 

 

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

1. Aktivity Klubu rodičů a přátel GCHD 2021/2022  
a. výbor Klubu rodičů se sešel celkem třikrát, výbor na svých schůzkách řešil 

průběžné rozdělování finančních prostředků a organizaci konkrétních akcí 
b. shromáždění delegátů se uskutečnilo 2x v průběhu školního roku (v listopadu 

2021 online, v dubnu 2022 prezenční formou) 
2. I přes období ovlivněné epidemiologickými opatřeními z důvodu pandemie Covid-19 

se podařilo vybrat příspěvky od rodičů v dostatečné výši.  
 

3. Vybrané aktivity školy podporované Klubem rodičů a přátel GCHD v roce 2021/22 
 

Průběh soutěží a olympiád byl ještě ovlivněn protiepidemickými opatřeními, 
nicméně na jaře se už soutěže rozběhly jako v letech minulých. Klub rodičů 
podpořil cenami školní kola olympiád v dějepisu, německém a francouzském 
jazyce, dále tradiční školní literární soutěž, anglickou soutěž ve spellingu a jiné. 
Klub rodičů podpořil účast vybraných studentů v celostátních kolech některých 
soutěží vědomostních i sportovních.  
Letos byla rozdělena mimořádná dotace každé třídě ve výši 2000,- Kč na exkurze 
na konci školního roku na základě schválení shromážděním delegátů, 2 třídy 
dotaci nevyčerpaly.  

 
4. Odměny za příkladnou práci a studijní výsledky 

a. Odměny maturantům na konci školního roku: předávání vysvědčení 
maturantům proběhlo 25. 5. 2022 v knihovně Akademie věd, bylo oceněno 9 
maturantů poukázkou do obchodního centra ve výši 500,- Kč  

b. Odměny úspěšným studentům na konci školního roku: 24. 6. 2022  bylo 
oceněno 96 studentů za reprezentaci školy, tito studenti obdrželi jako 
odměnu power banku s logem GCHD a diplom. Jako řečník vystoupil doc. Mgr. 
Michal Kulich, Ph.D, studijní proděkan MFF UK.  
 

5. Odměny pedagogům za dozor ve studovně 
Klub rodičů tradičně ocenil pedagogy za dozor ve studovně poukázkami do 
obchodního centra.  

 
6. Maturitní ples  

- proběhl dne 25. 3. 2022 v Lucerně, proběhlo tradiční klíčkování primánů i 
předtančení  

- Klub rodičů zakoupil nový červený koberec pro nástup maturantů 
 
 

7. Školní akademie 
a. Školní akademie se uskutečnila dne 16. 6. 2022 v Divadle K. Hackera v Praze 8 

– Kobylisích.  Klub rodičů financoval pronájem divadla.  
 

 


