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Název: Gymnázium, Trhové Sviny, Školní 995 
 
Identifikátor zařízení: 600 008 037 
IZO: 062534408 
IČO: 62534408 
Adresa: Gymnázium, Školní 995, 374 01 Trhové Sviny  
Telefon: 386322846 záznamník, 386322730 
E-mail: gts@mbox.termsnet.cz 
Internet: http//www.gym.trhovesviny.indos.cz 
Zřizovatel: MŠMT ČR, od 1. 6. 2001 Jihočeský kraj 
Právní forma: příspěvková organizace 
Ředitel školy: PaedDr. Vladislav Maděra 
Statutární zástupce: Mgr. František Slípka 
Hospodářka, účetní: Marie Kunzová 
 
 
Počet tříd: 8 
Studijní obory: čtyřleté studium – dočasně pozastaveno 
       osmileté studium – I. A, II. A, III. A, IV. A, V. A, VI. A, VII. A,  
                                                        VIII. A 
Počet žáků: 214 
 
 
Charakteristika školy 
Škola zahájila svou činnost jako samostatný právní subjekt dne 1. září 1995 a 
navázala tak na předchozí SVVŠ a gymnázium, které bylo zrušeno 
administrativním rozhodnutím v roce 1984. 
   První ročník čtyřletého studia byl zřízen ve školním roce 1991/1992 jako 
elokované pracoviště Gymnázia České Budějovice, Česká ul. 64.  
   V současné době probíhá pouze osmileté studium ( 8 tříd, po jedné v každém 
ročníku). Čtyřleté studium je však možno podle  společenské potřeby kdykoliv 
zahájit. 
   Žádost o povolení čtyřletého studia byla podána dne 5. 6. 2006 v rámci 
programu MŠMT, čj. 12 458/2006-23 „Rozvojový program na podporu zvýšení 
počtu žáků ve všeobecném vzdělávání“ k zahájení studia od 1. 9. 2007. Dne 17. 
7. 2006 bylo sděleno, že naše žádost  nebyla Odborem školství, mládeže a 
tělovýchovy Jihočeského kraje doporučena k dalšímu projednávání Radou 
Jihočeského kraje. 
   Škola je umístěna ve dvou pavilonech propojených spojovací chodbou. 
Pavilon A je  majetkem města Trhové Sviny. Je v něm umístěno 6 kmenových 
učeben, 3 učebny pro dělené a odborné předměty, potřebné kabinety, šatny a 
další nezbytné prostory. Za pronájem budovy A platí škola symbolické nájemné 
městu Trhové Sviny  ve výši 100,- Kč ročně. 
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   Pavilon B spolu se spojovací chodbou byl zkolaudován dne 24. 8. 2001 
(nabytí právní moci) a je plně využíván. Obsahuje 4 kmenové učebny, 2 učebny 
pro dělené předměty, 3 kabinety a knihovnu včetně sociálního zařízení. 
Dostavbou školní budovy vyřešila škola uspokojivě  prostorové potřeby.    
Dne 20. 7. 2001 nabyla právní moci kolaudace rekonstruovaného školního 
hřiště, které obsahuje atletický ovál délky 200 m s tartanovou dráhou, 
univerzální hřiště o rozměrech cca 40x24 m s umělým povrchem (umělá tráva), 
doskočiště pro skok daleký, vržiště pro vrh koulí a doskočiště pro skok vysoký. 
Rekonstrukcí hřiště se výrazně zlepšily podmínky pro školní výuku tělesné 
výchovy. Pro výuku tělesné výchovy je  i nadále v době nepříznivého počasí 
využívána městská sportovní hala. 
   Škola je od roku 1999 připojena pevnou mikrovlnnou linkou k počítačové síti 
internet.  V červnu 2002 bylo dodáno v akci INDOŠ zařízení typu C (řídící 
počítač, učitelské pracoviště, šest žákovských pracovišť včetně tiskárny a 
příslušných rozvodů) připojené rovněž k internetu. Pro současné potřeby je toto 
zařízení již zastaralé.  
   Vybavení druhé počítačové učebny se podařilo částečně vylepšit, zakoupením  
dalších počítačů. Finanční prostředky na komplexní obnovu vybavení 
počítačových učeben chybí. 
   Stravování žáků je zajištěno ve školní jídelně sousední základní školy. 
  Základní učební pomůcky a další vybavení jsou k dispozici v potřebném 
množství. Omezování finančních prostředků se zatím výrazně na kvalitě výuky 
neprojevilo, ale při nákupu např. učebnic a učebních pomůcek si škola nemůže 
dovolit nakupovat pomůcky vyšší kvality, ve vyšších cenových relacích. 
Celkovou atmosféru ve škole lze charakterizovat jako velmi dobrou. Výrazné 
protispolečenské jevy nebyly zjištěny. Škola má zpracován minimální 
preventivní program (protidrogová prevence, prevence společensky negativních 
jevů, notorické záškoláctví, trestná činnost apod.). 
Rovněž probíhají práce na vytvoření školních vzdělávacích programů 
základního vzdělávání. Na těchto pracích se podílí celý pedagogický sbor. 
 
Přehled učebních plánů 
Studium probíhá podle Generalizovaného učebního plánu zveřejněného ve 
Věstníku MŠMT ČR, sešit 10 z listopadu 1994 a upraveného dne 14. listopadu 
1995 č. j. 25048/95-21-23 a 5. 5. 1999 č. j. 20594/99-22.  
 
Údaje o pracovnících školy 
Učitelé: 
Berka Miroslav Mgr., Z-Tv, učí 32 let 
Čandová Jana Mgr., Bi-Ch, učí 8 let 
Janáčková Jitka Mgr., M-F, učí 36 let 
Fliegerová Dagmar Mgr. Čj-Nj, učí 24 let  
Langerová Michaela Mgr., M-Bi, učí 13 let 
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Košíček Jiří Ing., IVT, učí 1 rok, zkrácený pracovní úvazek 
Kumstová Iva Mgr., Čj-D, učí 18 let 
Kunzová Hana Mgr., M-F, učí 13 let 
Maděra Vladislav PaedDr., F-Zpv, učí 36 let, ředitel školy 
Piterková Simona Mgr., Čj-Nj, učí 20 let  
Poláková Marie Mgr., Čj-Hv-Aj, učí 24 let 
Prázdná Hana Mgr., Vv-Rj, učí 39 let, zkrácený pracovní úvazek 
Slípka František Mgr., Čj-D, učí 18 let, statutární zástupce ředitele školy 
Sháněl Jiří Mgr., Aj-F, učí 9 let 
Špilauerová Jaroslava Mgr., Aj, učí 29 let 
Tupá Linda Mgr. D-Nj-Aj, učí 4 roky 
Votavová Monika Mgr., Z-Tv, učí 11 let 
Vrchota Karel Mgr., M-F, učí 46 let, zkrácený pracovní úvazek 
Všichni pracovníci splňují kvalifikační předpoklady pro výkon učitelského 
povolání.  
Přepočtený počet pedagogických pracovníků je 15,6. 
 
Provozní pracovníci: 
Kunzová Marie, 37 let, hospodářka školy 
Michalcová Anna, 52 let, uklízečka 
Brousek Karel, 66 let, školník-údržbář, zkrácený pracovní úvazek 
Bohuslav Růžiřčka, 60 let. Od 1. 5. 2006 školník-údržbář, zkrácený pracovní 
úvazek 
Mrkvička Václav, 33 let, uklízeč, zkrácený pracovní úvazek 
Tošnerová Pavlína, 31 let, uklízečka, zkrácený pracovní úvazek 
Všichni pracovníci splňují kvalifikační předpoklady pro výkon výše uváděného 
zaměstnání. 
Přepočtený počet provozních pracovníků je 3,7. 
 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků – stručný přehled akcí 
akreditovaných MŠMT. 
Fyzika v pokusech-kurz. 
Veletrh nápadů učitelů fyziky. 
Implementace RVP ve výuce chemie. 
Výuka dějepisu v 21. století. 
Svět populární hudby v RVP. 
Jazyk a metodika ve výuce angličtiny. 
Otevřená věda – AV ČR a AUC Nové Hrady  
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Údaje o přijímacím řízení 
K osmiletému studiu se přihlásilo celkem 31 žáků. 27 žáků absolvovalo 
přijímací řízení a byli přijati. Do prvního ročníku nastoupilo 25 žáků. 
První ročník čtyřletého studia nebyl zřizovatelem povolen. 
 
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
1. A   30 žáků, 19 prospělo s vyznamenáním, ostatní prospěli. Celkový  

průměrný prospěch třídy je  1,397. Průměr omluvených zameškaných 
hodin je 62,0. Pochvala třídního učitele pět žáků.  

2. A   30 žáků, 17 prospělo s vyznamenáním. Celkový průměrný prospěch třídy 
je 1,505. Průměr zameškaných omluvených hodin je 35,8. Pochvala třídní 
učitelky 5 žáků.  Dva žáci důtka ředitele školy za neukázněné chování. 

3. A   30 žáků, 15 prospělo s vyznamenáním, ostatní prospěli, z toho jedna        
          žákyně po opravné zkoušce. Celkový  průměrný prospěch třídy je 1,507.        
          Průměr zameškaných  omluvených hodin je 83,1. Pochvala třídního   
          učitele jeden žák, pochvala ředitele školy dva žáci.    
 4. A  31 žáků, 8 prospělo s vyznamenáním, ostatní prospěli. Pět žáků opouští   
          školu po splnění povinné školní docházky. Na uvolněná místa byli přijati    
          noví žáci.Celkový průměrný prospěch je 1,785.  Pochvala třídního učitele     
          sedm  žáků.  Průměrný počet zameškaných omluvených hodin je 66,3. 
 5. A  28  žáků, osm prospělo s vyznamenáním,  ostatní prospěli. Celkový 

průměrný prospěch 1,839. Dvě žákyně pochvala třídního učitele, jedna 
ředitele školy. Průměrný počet omluvených zameškaných hodin 55,4. 

6. A   24 žáků, 2 prospěli s vyznamenáním, ostatní prospěli z toho jedna žákyně 
po opravné zkoušce. Celkový průměrný prospěch třídy je 2,311 

          Pochvala třídní učitelky 3 žákyně. Průměrný počet zameškaných hodin 
101,6. 

7. A.  24 žáků, 2 prospěli s vyznamenáním, ostatní prospěli, z toho jeden po  
opravné zkoušce. Jeden žák přerušil studium z rodinných důvodů. 
Celkový průměrný prospěch třídy je 2,344. Pochvala třídního učitele čtyři 
žáci. Průměrný počet zameškaných omluvených hodin je 79,5. 

8. A. 16 žáků, 5 prospělo s vyznamenáním, ostatní prospěli. Celkový průměrný 
prospěch 1,957. Průměrný počet zameškaných hodin je 63,75. 

 
  
Maturitní zkoušky  
Písemná část maturitní zkoušky z českého jazyka se konala 25. 4. 2006. 
Průměrný prospěch této část maturitní zkoušky je 2,063. 
Ústní část maturitní zkoušky se konala ve dnech 29. 5. – 31. 5. 2006. 
K maturitní zkoušce se přihlásili všichni žáci ( 16 žáků). 
Sedm žáků prospělo s vyznamenáním, ostatní prospěli. Průměrný prospěch 
maturitních zkoušek je 1,875.  
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Z českého jazyka maturovalo 16 žáků (povinný předmět), anglického jazyka 14 
žáků, německého jazyka 3 žáci, dějepisu 7 žáků, zeměpisu 4 žáci,  matematiky 6 
žáků, základů společenských věd 7 žáků, estetické výchovy hudební 1 žákyně, 
informatiky a výpočetní techniky 6 žáků. 
Výsledky maturitní zkoušky jsou  dobré. 
Podle předběžných (neověřených) údajů, byli všichni žáci, kteří se hlásili na 
vysoké školy, přijati.   
 
Nadnárodní projekty 
Škola je od 1.června 2005 účastníkem mezinárodního projetu Evropské unie 
„EUROSCITALSCOUT“ (Vyhledávání evropských vědeckých talentů) jehož 
cílem je zpřístupnit nadaným žákům nejnovější přírodovědecké poznatky a  
jejich význam v praxi. Činnost probíhá v několika rovinách. Část přednášek 
organizuje škola jako součást rozšíření běžné výuky. Další činnost organizuje 
Akademické a univerzitní centrum Nové Hrady jako zájmovou činnost 
vybraných žáků naší školy a pořádá letní školu pro zájemce o přírodní vědy. 
Po celostátním výběru pro letní školu konanou v měsíci červenci (tři týdny) se  
této akce účastnili dva žáci.  
  
 
 

 
 
Inspekce provedené Českou školní inspekcí 
Nebyly provedeny. 
 
 
 

 
 
Mimoškolní a mimovyučovací aktivity 2005-2006 
 
 
Akce školy uspořádané v projektu EU  EUROSCITALSCOUT 
16. 09. 2005  Úvod do geologie 
05. 10. 2005  Dálkový průzkum Země  
07. 10. 2005  Terénní seminář z geologie 
14. 10. 2005  Přednáška a exkurze v čistírně odpadních vod 
20. 10. 2005  Zajímavé pokusy z fyziky 
24. 10. 2005  Laserové pracoviště ÚFB JčU Nové Hrady 
24. 10. 2005  Využití dřevního odpadu k ekologické výrobě energie 
26. 10. 2005   Invex Brno 
26. 10. 2005  Přírodovědné muzeum Vídeň 
02. 11. 2005  Kosmické záření 
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09. 11. 2005  Energetické zdroje budoucnosti 
16. 11. 2005  Určování polohy pomocí družic 
21. 11. 2005  O barvách v přírodě 
24. 11. 2005  Klimatologická stanice Klementinum Praha  
25. 11. 2005  K čemu je Nobelova cena a jak ji získat 
28. 11. 2005  Fotosyntéza 
Lektory byli vědečtí pracovníci vysokých škol nebo odborníci z praxe. 
září-listopad  Příprava žáků na chemickou olympiádu 
září-listopad  Příprava žáků na biologickou olympiádu 
září-listopad  Příprava žáků na matematickou olympiádu 
září-listopad  Příprava žáků na fyzikální olympiádu 
září-prosinec Rozšířená výuka angličtiny – přírodní vědy 
Lektory byli učitelé školy. 
 
Hudební a hudebně naučné pořady 
8.11.2005  - 8.A – Praha /generální zkouška SOČRu/ D: M.Poláková 
2.3.2006  - Hudební průmysl v praxi /pro všechny ročníky/ - v KD 
   T.Sviny 
15.6.2006  - koncert klavírního virtuoza S.Perepeliatnyka /pro všechny  
   ročníky/ - v KD T.Sviny 
 
Sportovní a branné akce  
12.- 16.9.2005 – Sportovní kurs 8.A-sport.areál Doubí u Třeboně. D:M.Berka 
12.- 18.1.2006 – Lyžařský výcvikový kurs: 2.A + 5.A /Italské Dolomity – 
   Sappada, Cortina, Ravascaletto/ D: M.Berka, V.Maděra 
22.12.2005  - Vánoční sportovní turnaj v hale /5.- 8.roč./ D: M.Votavová 
29.6.2006  - branně-turistická vycházka do okolí města (všechny ročníky) 
28.6.2006  - Sportovní den  D: M.Berka, M.Votavová 
 
Exkurse 
30.9.2005  - 1.A – ZOO Hluboká a planetárium v Č.Budějovicích 
   D: J.Čandová, H.Kunzová 
7.10.2005  - Mineralogická exkurze – Křemže ( zájemci z řad žáků)D:   
                              J.Čandová, M.Langerová 
13.10.2005  - 5.A+6.A (Hv) – Český rozhlas Č.Budějovice – nahrávací 
   studio  D: M.Poláková 
14.10.2005  - Čistička odpadních vod JVS T.Sviny – 2.A  D: J.Čandová 
20.10.2005  - 8.A (sem.Hv) – Český rozhlas Č.Budějovice – nahrávací 
   studio  D: M.Poláková 
20.10.2005  - 7.A+8.A (Dsem.) – Státní okresní archiv Č.Budějovice 
   D: F.Slípka 
25.10.2005  - 3.A – Centrální kotelna v T.Svinech – biomasa, kogenerační 
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   jednotka  D: V.Maděra 
26.10.2005  - INVEX Brno /zájemci/ D: V.Maděra 
26.10.2005  - Vídeň /zájemci z 2.A a 3.A/ D: D.Fliegerová, S.Piterková, 
   J.Čandová 
24.11.2005  - 3.A + zájemci /Observatoř v Klementinu, Pražský hrad/ 
   D: M.Votavová, D.Fliegerová 
24.11.2005  - 8.A (sem.Hv) – Borovany /varhanář a restaurátor V.Šlajch/ 
   D: M.Poláková 
20.3.2006  - 5.A – Temelín – JETE  D: J.Čandová, H.Kunzová 
3.4.2006  - 2.A /Nové Hrady – biologická exkurze/ D: J.Čandová 
10.4.2006  - 4.A + část 5.A – Pivovar v Plzni (chemická exkurze) 
   D. J.Čandová, F.Slípka 
10.5.2006  - 2.A /Červená blata/  D: J.Čandová 
16.5.2006  - 3.A + část 4.A /Kutná Hora – historic.ex./  D: M.Votavová 
6.6.2006  - 4.A – Praha /Vojenské letecké muzeum Kbely a Muzeum 
   Armády ČR na Žižkově/ D: F.Slípka, M.Langerová 
6.a 8.6.2006 - 7.A – Krajský soud v Č.Budějovicích  D: I.Kumstová 
 
Výlety 
5.6.2006  - 2.A /Praha – histor.a kultur.památky, Podmořský svět/ 
   D: J.Čandová, D.Fliegerová 
6.6.2006  - 1.A /Tábor – Husitské dny/ D: M.Votavová 
13.6.2006  - 4.A /Tábor, Kozí hrádek/ D: S.Piterková, J.Špilauerová 
16.6.2006 - 7.A /Kleť/  D: I.Kumstová 
19.6.2006  - 5.A /Třeboň/ D: M.Berka 
20.6.2006  - 3.A /Novohradské hory/ D: L.Tupá, I.Kumstová 
21.6.2006  -  6.A /Jindřichův Hradec/ D: M.Langerová, J.Špilauerová 
 

Zájmové akce 
29.9.2005  - Model Hobby 2005 – PVA Letňany Praha /zájemci/ 
   D: F.Slípka 
19.- 21.5.2006 - Dny hudby v Praze /zájemci z 5.A/ - akce Hudební mládeže 
   ČR  D: M.Poláková 
   10 x ročně nabídka Klubu čtenářů Albatros               
 
Filmová představení 
13.9.2005  - „Horem pádem“ /pro 4.- 7.ročník/ 
21.12.2005  - „Království nebeské“ /pro všechny ročníky/ 
7.3.2006  - „Pád Třetí říše“ /pro 4.- 8.ročník/ 
 
Divadelní představení 
24.10.2005  - Krumlovská komedie Dell´arte + prohlídka divadelního 
   zázemí + prohlídka Č.Krumlova /6.A + 7.A/ D: I.Kumstová 
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8.11.2005  - „Neslyšitelný řev umění“ – Divadelní studio GaGa ve spolu- 
   práci s Divadlem Bolka Polívky /pro všechny ročníky/ - v  
   KD T.Sviny 
 
Žákovské soutěže a olympiády 
Okresní kola: 
Dějepisná olympiáda (kat 8 a 9) – 2.místo: Jana Roulová (3.A) 
Matematická olympiáda (kat. Z6) – 22.- 30.místo: E.Nemravová, K. Schwarz,  
   A.Žohová – úspěšní řešitelé 
Matematická olympiáda (kat. Z8) – 23.- 28.místo:  M.Švepeš (3.A) 
Matematická olympiáda (kat. Z9) – 17.- 23.místo: Z.Kumstová (4.A), další  
   úspěšní řešitelé – M. Bláhová, M. Jarolímek 
Pythagoriáda – 15.- 22.místo: T.Kropáčková, V.Tripes, další úspěšní řešitelé M.    
   Kříha, E. Nemravová 
Olympiáda v anglickém jazyce (kat. I.B) – 1.místo: Kateřina Dvořáková (2.A) 
Olympiáda v anglickém jazyce (kat.III) – 2.místo: L.Korecká (5.A) 
Olympiáda v českém jazyce (kat.I) – 8.místo: Z.Kumstová (4.A) 
Olympiáda v českém jazyce (kat.II) – 4.místo: L.Korecká (5.A), 9.místo: V.No- 
   Váková (7.A) 
Biologická olympiáda (kat.C) – 7.místo: M.Jarolímek (4.A) 
Biologická olympiáda (kat.D) – 31.místo: M.Kříha 
Fyzikální olympiáda (kat.E) – 2.místo: M.Jarolímek (4.A) 
Chemická olympiáda (kat.D) – 8.místo: P.Štangl (4.A) 
Krajská kola: 
Dějepisná olympiáda (kat. 8 a 9) – 5.místo: J.Roulová (3.A) 
Biologická olympiáda (kat.A) – 7.místo: B.Járová (7.A) 
Celostátní soutěže: 
Literární soutěž Památníku Terezín na téma „Vidina ráje“  (II.kat.) – 2.místo: 
   L.Horelicová (5.A) 
Jiné soutěže: 
Školní pěvecká soutěž  /M.Polákoví/ – 1.místo: B.Schussnixová  
Školní recitační soutěž /M.Poláková/ - I.kat. – 1.místo: M.Bláhová, A.Beníšková 
   A Z.Kumstová, II.kat. – 1.místo: J.Jedlinský 
 

Vlastní studentské akce 
Prosinec 2005 - Mikulášská nadílka pro žáčky mateřské školky – 7.A 
22.12.2005  - Vánoční trh v budově školy /1.- 4.roč./ + soutěž o nejorigi- 
   nálnější prodejní stánek a nejorig.stánkaře  D: TU 
8.2.2006  - „Třída baví třídu“ – v KD T.Sviny (školní představení) 
   D: I.Kumstová 
21.3.2006  - „Třída baví třídu“ – v KD T.Sviny (představení pro veřej- 
   nost) D: I.Kumstová, F.Slípka – výtěžek akce 2650,-Kč  
                              zaslán tělesně postiženým bratrům Heřmanovým z Prahy 
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19.5.2006  - „Poslední zvonění“ 8.A 
 
Přednášky , besedy ,vzdělávací akce a výstavy 
18.10.2005  - Beseda se senátorem Ing. T.Jirsou na téma „Úloha a postave- 
   ní senátu v politickém systému ČR“ /5.A+7.A+8.A/ - v sále 
   KD T.Sviny 
26.1.2006  - „Sex, AIDS a vztahy“ – T.Řehák – v budově GTS pro 5.A + 
   6.A  D: J.Špilauerová 
19.4.2006  - Přednášky o třídění odpadu /všechny ročníky – zajistil odbor 
   život.prostředí MěÚ T.Sviny/ 
1.6.2006  - Rukopis Dalimilovy kroniky – Kaplice  - 3.A + část 1.A 
   D: M.Votavová, D.Fliegerová 
13.6.2006  - „Jak válčili husité“ /pro primu a sekundu/ - v tělocvičně ZŠ 
22.6.2006  - Přednáška o sexuální výchově  - 4.A/v GTS/ D: M.Langerová 
 
Propagační akce 
říjen 2005    -   vydána informační brožura pro zájemce o studium na Gymnáziu 
                         v T.Svinech  
25.11.2005  - Den otevřených dveří GTS /všichni vyučující + dobrovolníci 
   z řad studentů/ - 15,00 – 19,00 hodin 
 
Společenské akce 
24.2.2006  - Maturitní ples 8.A - Borovany 
17.3.2006  - II. abiturientský ples Gymnázia T.Sviny – Borovany /L.Suská  
   a další bývalí studenti ve spoluprácu s gymnáziem/ 
 
Charitativní akce 
Část výtěžku Vánočního trhu – 1.665,- odesláno tělesně postiženým bratrům 

P. a P. Heřmanovým do Prahy /M.Poláková/. 
Celonárodní veřejná sbírka „Bílá pastelka“ – studentky 7.A. 
Studenti i vyučující se účastní  tzv.  Adopce na dálku  –  ročně  4.900,- Kč  na 

konto Arcidiecézní charity v Praze (určeno pro Olivera Loba,       
Mangalore-Indie) – organizuje M.Poláková. 
  

Testování žáků 
1. 2. 2006  -       Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd ZŠ a    

                        odpovídajících  ročníků víceletých gymnázií 2006. 
18.  5. 2006  -       Výzkum OECD PISA 2006. 
27.-30. 3. 2006  -  Maturita nanečisto 2006 / CERMAT /. 
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Informace o stavu EVVO dle pokynu čj.:KUJCK/2005/OŠMT/Zdv.  
Prvých patnáct akcí uvedených v v kapitole  Akce školy v projektu EU 
EUROSCITALSCOUT byly zaměřeny výrazně ekologicky. 
Důraz na ekologické chování ve vzdělávacích tématech – průběžně ve všech 
předmětech. 
Udržování pořádku v okolí sběrných nádob na odpad, význam příkladu zeleně 
v okolí školy.  
 
 

Výroční zpráva o hospodaření za kalendářní rok 2005 
(zpracovala hospodářka školy M. Kunzová) 
 
Příjmy / v tisících Kč. / 
     1. Dotace investiční              0,- 
 z toho stavby             0,- 
 zařízení              0,-                

 
2. Dotace neinvestiční     7 851,- 
       z toho - provozní                                 7 830,- 
                  - informační gramotnost               21,- 
                 

     3. Ostatní příjmy                                           196,- 
       z toho - úroky             1,- 
                   - čerpání rezervního fondu         117,- 
 
                   - dotace EU                                  78,- 
 
4. Příjmy z hospodářské činnosti           8,- 
 
             

Výdaje / v tisících Kč. / 
 1. Investiční výdaje celkem              0,- 
 2. Neinvestiční výdaje celkem    7 976,- 
   z toho - náklady na platy zaměstnanců   4 646,- 
          - ostatní osobní náklady         22,- 
              - zákonné odvody, zdravotní         
                a sociální pojištění    1 678,-  
          - výdaje na učebnice a učební          
   pomůcky                                       115,- 
              - ostatní provozní náklady           1 481,- 
              - další vzdělávání pedagog. 

                      pracovníků                            25,- 
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Náklady hospodářské činnost        6,-  
 
Kontrola hospodaření 
Ve dnech 12. – 13. dubna 2006 byla provedena Českou školní inspekcí kontrola  
hospodaření. Ze závěrečné zprávy uvádíme: „ Finanční prostředky  poskytnuté 
na přímé výdaje na vzdělávání byly použity v souladu s účelem poskytnutí…“. 
„Vnit řní kontrolní systém školy  je v souladu s § 25-29 zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.“ 
 

 
 
 
 

 
 
Pro rok 2006  je rozpočet následující: 
1. Prostředky na platy zaměstnanců byly stanoveny opět normativní metodou. 
2. Provozní prostředky byly rovněž stanoveny normativně – požadavky školy 

nebyly plně pokryty. Nedostatek finančních prostředků je zejména v oblasti 
přímých výdajů (učební pomůcky, učebnice). Byla zamítnuta mimořádná 
dotace na malování vnitřních prostor pro rok 2007 ve výši 100000,- Kč. 
   

 
   V Trhových Svinech dne 25. září 2006. 

  
 
          PaedDr. Vladislav Maděra 
            ředitel školy   
      
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 byla schválena 
školskou radou dne 25. října 2006. 
 
       Ing. R. Bušek 
         předseda školské rady 
 


