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INFORMACE ZE ŠKOLY 

Od 1. 9. 2019 je na gymnáziu 10 tříd osmiletého a 1 třída čtyřletého studia. Celkem 292 

studentů. Celková kapacita gymnázia je 320 studentů.  

 

Maturity – v řádném jarním termínu 2019 složilo úspěšně všechny části maturitní zkoušky 

celkem 14 žáků. 5 žáků složilo zbývající části maturitní zkoušky v podzimním náhradním 

termínu. Všichni tak úspěšně odmaturovali.   

 

FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 

Z fondu IKAP (Podpora polytechnického vzdělávání, podpora kompetencí k podnikavosti, 

iniciativě a kreativitě a podpora čtenářské a matematické gramotnosti žáků gymnázií) byly 

pořízeny: 

• Výukové interaktivní 3D modely  - Corinth  - 15 licencí 

• 3D tiskárny – 2 ks 

• Multiparemetrický přístroj 

 

Z projektu ŠABLONY 35, který končil k 31.8.2019 byly financovány činnosti pro pedagogy 

školy, např. CLIL ve výuce, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem nebo 

tandemová výuka. 

 

Z prostředků SRPSGH byly ve školním roce 2018/19 pořízeny 3 notebooky zn. DELL,       

3 sestavy robotické stavebnice VEX IQ SUPERKIT, buben na kroužek drumbenů, šerpy a 

technické zabezpečení Majálesu, pronájem sálu Sokolovny Hostivice na maturitní ples a 26 ks 

lavic k vybavení auly gymnázia.  



Rada SRPSGH z.s. schválila hospodaření spolku za r. 2018/19 – detailní informace o 

příjmech a výdajích spolku jsou uvedeny na webových stránkách gymnázia 

(http://www.gymnazium-hostivice.cz/obcanske-sdruzeni.html) 

 

OSTATNÍ 

Stejně jako v předchozích letech gymnázium plánuje uspořádat v prosinci 2019 Andělskou 

aukci, kdy SRPSGH nakoupí dřevěné sošky andělů. Každá třída si svého anděla vyzdobí, 

vymyslí mu příběh a na aukci vydraží. Z vydražených prostředků pak SRPSGH poskytne 

příspěvky na vybavení školy, akce a výjezdy studentů apod. 

Letošní novinkou aukce by měl být prodej kalendářů na r. 2020, který obsahuje fotografie 

studentů a život gymnázia. Výroba kalendářů bude financována z prostředků SRPSGH, z.s.  

SRPSGH, z.s. plánuje ve školním roce 2019/20 přispět na: 

- Maturitní ples stávající Oktávy A a B – vzhledem k množství studentů se bude ples 

konat na Kladně (leden 2020). Finální částka příspěvku bude odsouhlasena v závislosti 

na příjmech studentů z maturitního plesu; 

- 9. Majáles Gymnázia Hostivice (květen 2020)  

- nákup dalších notebooků pro výuku ICT 

- financování kroužku drumbenů 

 

 

Zapsala dne 25. října 2019     

 

Lenka Šulcová 
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