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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@gymtrhovesviny.cz 
Internet: http//www.gymtrhovesviny.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 
Údaje o školské radě: předseda    Ing. Radislav Bušek 
                                   místopředseda   Miroslav Beníšek 
                                   členové    Eliška Járová (Mgr. Věra Hájková) 
       Mgr. Iva Kumstová 
       Mgr. Marie Poláková 
       Doc. RNDr. Dalibor Štys CSc 
Dne 20. 5. 2008 byla provedena volba do nové školské rady za pedagogické 
pracovníky a oprávněné osoby. 
 
Počet tříd: 8 
Studijní obory: osmileté studium – I. A, II. A, III. A, IV. A, V. A, VI. A, VII. A,  
                                                        VIII. A 
Počet žáků: 213 
 
 
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 existuje pouze osmileté studium ( 8 tříd, po jedné v každém 
ročníku). Čtyřleté studium je však možno podle  společenské potřeby kdykoliv 
zahájit. 
   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. 
   Z důvodu maximální efektivnosti finančních prostředků byl změněn 
poskytovatel připojení k síti internet. Jedná se opět o mikrovlnné připojení avšak 
s výrazně menšími finančními náklady. Sdružením finančních prostředků 
z grantu MŠMT ČR ( ESF 80%, státní rozpočet 20%) a školy byla 
modernizována počítačová učebna. V současné době má 15 žákovských 
pracovišť, učitelské pracoviště a počítač spravující počítačovou síť včetně síťové 
tiskárny. Učebna je vybavena od jara letošního roku datovým projektorem 
moderního provedení, rovněž propojeným v počítačové síti. 
   Pro značnou finanční náročnost údržby a modernizace výpočetním techniky 
bylo od budování druhé počítačové učebny dočasně upuštěno. 
   V učebně č. 106 bylo instalováno moderní multimediální zařízení (datový 
projektor včetně kvalitního ozvučení) a v učebně č. 404 byla doplněna k pevně 
zabudovanému datovému projektoru zvuková aparatura. 
   V každém kabinetě je trvale instalován osobní počítač standardního provedení. 
Většina kabinetů je vybavena i přenosným počítačem.  
   Stravování žáků je zajištěno ve školní jídelně sousední základní školy. Žáci, 
kteří ukončili povinnou školní docházku se mohou stravovat i v jídelně sousední 
SOŠ a SOU. 
  Základní učební pomůcky a další vybavení jsou k dispozici v omezeném  
množství. Příspěvek na ONIV (učební pomůcky a výdaje přímo související 
s výukou bez mezd) je na rok 2008 podstatně menší než v jiných letech( rok 
2007- 217 tisíc Kč, rok 2008 – 135 tisíc Kč, po úpravě 153 tisíc Kč, což je 
70,5% loňské částky, při zanedbatelné změně počtu žáků.). 
 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.  Pokud 
bude trend výrazného omezování prostředků na přímé výdaje nadále pokračovat 
začne vliv této tendence negativně působit na kvalitu výuky. 
  Od 1. 1 2008 došlo ke zdražení dodávek tepla (o 25,9%)  z městské kotelny. 
Odhadnutý nárůst finančních nákladů na topení v roce 2008 je cca 80 tisíc Kč. 
Jak nedostatek financí na přímé výdaje tak i zdražení tepelné energie bude 
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uhrazeno z rezervního fondu. Přesnější údaje budou známy po účetní uzávěrce 
roku 2008. 
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.). Žákům je věnována i 
individuální péče hlavně formou domluvených nebo vyučujícími nařízených 
konzultací. 
 
Přehled učebních plánů 
Studium probíhá podle Generalizovaného učebního plánu zveřejněného ve 
Věstníku MŠMT ČR dne 5. 5. 1999 pod č. j. 20594/99-22 upraveného ze dne  
31. července 2006 pod č. j.  18 961/2006-23.  
Od 1. září 2007 probíhá výuka v prvním ročníku (primě) podle Školního 
vzdělávacího programu Gymnázia Trhové Sviny. 
 
Údaje o pracovnících školy 
Učitelé: 
Čandová Jana Mgr., Bi-Ch, učí 10 let 
Janáčková Jitka Mgr., M-F, učí 38 let, zkrácený pracovní úvazek 
Fliegerová Dagmar Mgr., Čj-Nj, učí 26 let 
Modlitba Martin Mgr., Z-Tv, učí prvý rok  
Langerová Michaela Mgr., M-Bi, učí 15 let 
Harazím Leoš Mgr., Ivt-F, učí prvý rok, zkrácený pracovní úvazek 
Kumstová Iva Mgr., Čj-D, učí 20 let 
Kunzová Hana Mgr., M-F, učí 15 let 
Marková Marie Mgr., Čj-Vv, učí  14 let, zkrácený pracovní úvazek 
Maděra Vladislav PaedDr., F-Zpv, učí 38 let, ředitel školy 
Piterková Simona Mgr., Čj-Nj, učí 22 let  
Poláková Marie Mgr., Čj-Hv-Aj, učí 26 let 
Slípka František Mgr., Čj-D, učí 20 let, statutární zástupce ředitele školy 
Sháněl Jiří Mgr., Aj-F, učí 11 let 
Špilauerová Jaroslava Mgr., Aj, učí 31 let 
Tupá Linda Mgr., D-Nj-Aj, učí 6 let 
Vrchota Karel Mgr., M-F, učí 48 let, zkrácený pracovní úvazek 
Suchánková Ladislava Ing., Obchodní korespondence, učí 27 let, zkrácený 
pracovní úvazek  
Všichni pracovníci splňují kvalifikační předpoklady pro výkon učitelského 
povolání.  
Přepočtený počet pedagogických pracovníků je 15,66. 
 
Provozní zaměstnanci: 
Kunzová Marie, 39 let, hospodářka školy 
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Michalcová Anna, 54 let, uklízečka 
Popel Stanislav, 69 let, školník–údržbář, zkrácený pracovní úvazek 
Tošnerová Pavlína, 33 let, uklízečka, zkrácený pracovní úvazek 
Všichni pracovníci splňují kvalifikační předpoklady pro výkon výše uváděného 
zaměstnání. 
Přepočtený počet provozních zaměstnanců je 3,65. 
Celkový počet fyzických zaměstnanců je 23, přepočtených 19,31.   
 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků – stručný přehled akcí 
akreditovaných MŠMT. 
Nové pojetí maturit 2x. 
Veletrh nápadů pořádaný UK Praha 
Hry při češtině jako efektivní formy práce vedoucích k rozvoji osobnosti 
Práce s programem Bakalář 3x 
Holidays and festivals 
America Red 
Jak jednat s lidmi 2x  
Pedagogičtí pracovníci se účastnili podle potřeby i seminářů a školení, které 
nebyly přímo akreditovány MŠMT. 
         
Údaje o přijímacím řízení 
K osmiletému studiu se přihlásilo celkem 32 žáků. Po přijímacím řízení bylo 
přijato 30 žáků. Do primy nastoupilo 29 žáků. Na uvolněné místo byl přijat další 
žák podle pořadí, kterému nebylo vyhověno v prvním kole přijímacího řízení.  
Jednomu žákovi bylo povoleno opakování primy, kterou nemohl ze zdravotních 
důvodů absolvovat v plném rozsahu ve školním roce 2007-2008. 
První ročník čtyřletého studia nebyl zřizovatelem povolen. 
 
 
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
1. A   28 žáků, 13 prospělo s vyznamenáním, ostatní prospěli, z toho jeden žák    
          neprospěl. Celkový průměrný prospěch třídy je  1,590. Průměr    
          omluvených zameškaných hodin je 54,750 . Pochvala třídního učitele  
          7 žáků.  
2. A   22 žáků, 15 prospělo s vyznamenáním, ostatní prospěli. Celkový 

průměrný prospěch třídy je 1,416. Průměr zameškaných omluvených 
hodin je 39,091. Pochvala třídní učitelky 3 žáci.  

3. A   29 žáků, 12 prospělo s vyznamenáním,  ostatní  prospěli, z toho jedna   
          žákyně po opravné zkoušce.  Celkový průměrný prospěch třídy je 1,596.   
          Průměr zameškaných  omluvených hodin je 40,000. Pochvala  
          třídního učitele pět žáků, důtka třídního učitele jeden žák. 
 4. A  28 žáků, 13 prospělo s vyznamenáním, ostatní prospěli. Celkový   
          průměrný prospěch je 1,598.  Pochvala třídního učitele šest žáků.  
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          Průměrný počet zameškaných omluvených hodin je 39,786. 
 5. A  24  žáků, 7 prospělo s vyznamenáním,  ostatní prospěli z toho jedna 

žákyně po opravné zkoušce. Celkový průměrný prospěch 1,767. Pochvaly 
ani tresty neuděleny. Průměrný počet omluvených zameškaných hodin je 
88,167. 

6. A   25 žáků, pět prospělo s vyznamenáním, ostatní prospěli. Celkový 
průměrný prospěch třídy je 1,972. Pochvaly ani tresty neuděleny. 
Průměrný počet zameškaných omluvených hodin je 91,400. 

7. A.  30 žáků, osm prospělo s vyznamenáním, dvě žákyně prospěly po   
          opravných zkouškách, jedna neprospěla a ukončila studium. Pochvala  
          třídního učitele dvě žákyně. Pochvala ředitele školy jedna žákyně. 

Celkový průměrný prospěch třídy je 1,872.  Průměrný počet zameškaných 
omluvených hodin je 73,933. 

8. A. 23 žáků, tři žáci prospěli s vyznamenáním, ostatní prospěli.  Celkový 
průměrný prospěch je 2,256. Průměrný počet zameškaných omluvených 
hodin je 54,696. Dvě žákyně obdržely pochvalu třídního  učitele.  

  
Maturitní zkoušky 
Písemná část maturitní zkoušky z českého jazyka se konala 7. 4. 2008. 
Průměrný prospěch této části maturitní zkoušky je 2,570. 
Ústní části maturitní zkoušky se konaly ve dnech 26. 5. – 29. 5. 2008. 
K maturitní zkoušce se přihlásili všichni žáci ( 23 žáků).   
Pět žáků prospělo s vyznamenáním, ostatní prospěli. Průměrný prospěch 
maturitních zkoušek je 2,207.  
Z českého jazyka maturovalo 23 žáků (povinný předmět), anglického jazyka 22 
žáků, německého jazyka 2 žáci, dějepisu 3 žáci, zeměpisu 4 žáci,  matematiky 
13 žáků, základů společenských věd 12 žáků,  informatiky a výpočetní techniky 
8 žáků,  z biologie 3 žáci a fyziky 3 žáci. Výsledky maturitní zkoušky jsou  
dobré, v porovnání s minulým rokem nepatrně lepší. 
   
 
 
Inspekce provedené Českou školní inspekcí 
Nebyly provedeny. 
 
Další kontroly
Dne 29. 1. 2008 byla provedena kontrola Krajskou hygienickou stanicí 
Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích. Kontrolou nebyly zjištěny 
žádné nedostatky. 
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Mimoškolní a mimovyučovací aktivity 2007-2008 
 
 
Hudební a hudebně naučné pořady 
23.10.2007  - Koncert klavírního virtuoza S.Perepeliatnyka a violoncellisty 
   Teodora Brcka – v KD T.Sviny /pro 1.- 3.roč./ 
26.11.2007  - Hudební exkurse: Praha-Rudolfinum /koncert ČSO – Čtyři 
   kroky do Nového svět“ B.Smetana – Vltava, Šárka z cyklu 
   Má vlast/ D: D.Fliegerová, H.Kunzová 
3.3.2008  - Hudební exkurse: Praha – Rudolfinum /koncert ČSO: S. 
   Prokofjev – Romeo a Julie + výstava Příběh Pražského hradu/ 
   D: M.Poláková, H.Kunzová 
21.4.2008  - Hudební exkurse: Praha – Rudolfinum /koncert Českého 
   studentského orchestru/ - zájemci; D: M.Poláková,  
   H.Kunzová 
25.4.2008  - Hudební pořad „Trio múz“ – Metropol Č.Budějovice 
   /zájemci/ - D: M.Poláková 
10.6.2008  - Přednáška Petra Kadlece o dirigentech a dirigování /pro 
   účastníky Čtyř kroků/ D: M.Poláková 
23.6.2008  - Hudební exkurse: Praha – Rudolfinum /Čtyři kroky do 
   Nového světa – koncert ČSO/ - zájemci; D: D.Fliegerová, 
   H.Kunzová 
 
Sportovní a branné akce 
10.- 14.9.2007  Sportovní kurs 8.A – sportovní areál Doubí u Třeboně 
   D: M.Berka, M.Modlitba 
21.12.2007  - Vánoční sportovní turnaj GTS /5.- 8.roč./ - organizace:  
   M.Berka, M.Modlitba 
18- 23.1.2008  Lyžařský výcvikový kurs – Sappada , Cortina, Ravascletto 
   /Itálie/  2.A + 5.A + zájemci z ostatních ročníků; D: M.Berka, 
   M.Modlitba a V.Maděra 
6.5.2008  - Atletický čtyřboj  - SK Čtyři Dvory České Budějovice  
    /žáci 3. a 4.roč./ D: M.Berka, M.Modlitba 
11.- 12.6.2008  Mistrovství ČR středních škol v softballu – Praha /družstvo 
   Gymnázia T.Sviny získalo 4.místo/ 
25.6.2008  - Sportovní den GTS – organizace: M.Berka a M.Modlitba 
   /ringo-dívky: 1.místo – 5.A; kopaná-chlapci kat. 1-3: 
   1.místo – 3.A, kat. 4-7: 1. místo 6.A/  
26.6.2008  - Branně turistické cvičení v okolí města /všechny ročníky/ 
 
Exkurse
7.4.2008  - ZOO Hluboká n.Vltavou – výukový program ekologického 
   centra o plazech /pro 1.A/ D: J.Čandová, H.Kunzová 
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29.4.2008  - Jaderná elektrárna Temelín /6.A/ - D: J.Čandová, F.Slípka 
30.5.2008  - Jihočeská vědecká knihovna /5.A/ - D: D.Fliegerová 
 
Zahraniční exkurse 
17.- 22.9.2007  Historicko-přírodovědná exkurse do Itálie /Pisa, Florencie, 
   Řím a Vatikán, Vesuv a Pompeje/ - zájemci; D: F.Slípka, 
   J.Čandová 
18.10.2007  - Geologická exkurse – Gmünd /Rakousko/ - pro 4.A 
   D: J.Čandová, D.Fliegerová 
14.6.2008  - Auto und Technik Museum Sinsheim a Technik Museum 
   Speyer /Německo/ - zájemci; D: F.Slípka, V.Maděra 
 
Výlety 
12.5.2008  - 1.A /Moravský kras – Macocha, Punkevní jeskyně/  
   D: H.Kunzová, M.Modlitba 
3.6.2008  - 5.A /Novohradské hory/ D: L.Tupá 
6.6.2008  - 6.A /Toulky po okolí T.Svinů – hora Kohout, Soběnov/ 
   D: S.Piterková 
12.6.2008  - 2.A /Vyšší Brod, Rožmberk, Lipno/ D: D.Fliegerová 
18.6.2008  - 7.A /Dívčí Kámen, Kleť/ D: M.Berka 
24.6.2008  - 3.A /okolí Vydry, Muzeum Kašperské Hory/ D: I.Kumstová 
 
Filmová představení 
17.10.2007  - „Obsluhoval jsem anglického krále“ /pro 4.- 8.ročník/ 
11.12.2007  - „Vratné láhve“  /pro všechny ročníky/ 
11.3.2008  - „Dopisy z Iwo Jimy“ /pro 4.- 8.ročník/ 
 
Divadelní představení 
29.10.2007  - „Kdo čítá v žitě“ – čtení z tvorby americ.básníků a prozaiků 
   - divadlo SUD Č.Budějovice /8.A/; D: I.Kumstová 
14.11.2007  - Ch.Dickens: A Christmas Carol – divadelní představení v 
   angličtině v KD Metropol Č.Budějovice – zájemci 
   D: J.Špilauerová, D.Fliegerová 
7.12.2007  - G.Orwell: Farma zvířat – divadelní představení v angličtině, 
   Č.Budějovice /pro 7.A/ D: J.Špilauerová 
18.2.2008  - O.Wilde: The Canterville Ghost – divadelní představení 
   v angličtině v KD Metropol Č.Budějovice – zájemci ze 7. 
   a 8.ročníku; D: M.Poláková 
15.4.2008  - Dramatizace románu R.Johna „Memento“ /pro 3.- 4. ročník 
   v rámci programu protidrogové prevence, tělocvična ZŠ/ 
27.5.2008  - Loutková revue „Co loutky dovedou“ – Loutkové divadlo 
   Narcis Praha – v KD T.Sviny /pro 1.- 4.roč. a zájemce z Vv 
   a Hv semináře/ 
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Další aktivity 
Celoročně pracuje na škole klub mladých čtenářů Albatros. 
 
 
Žákovské soutěže a olympiády 
 
Okresní kola: 
Olympiáda v anglickém jazyce (kat.III, SŠ) – 1.místo: Lucie Korecká /7.A/  
Olympiáda v anglickém jazyce (kat. II.B, ZŠ) – 2.místo: K. Dvořáková /4.A/  
Dějepisná olympiáda (kat 8 a 9) – 6. místo: Vojtěch Slípka 
Olympiáda z čes.jazyka (kat. ZŠ-G) – 7.místo: Tereza Kropáčková /3.A/  
Olympiáda z čes.jazyka (kat. SŠ) – 9.místo: Jakub Černohorský /8.A/  
Matematická olympiáda (kat. Z6) – 9.- 18. místo: Petr Chytra /1.A/ 
Matematická olympiáda (kat.Z7) – 4.- 7.místo: Petr Toman /2.A/ 
Matematická olympiáda (kat.Z8) – 20.- 22.místo: Michal Kříha /3.A/ 
Pythagoriáda  /kat.6/ - 14.místo: Luboš Marek a Stanislav Skamene /1.A/ 
Fyzikální olympiáda (kat.E) – 16. místo: Marie Kučerová /4.A/ 
Fyzikální olympiáda (kat.F) – 2. místo: Michal Kříha /3.A/ 
Fyzikální olympiáda (kat.G) – 2. místo: Petr Toman /2.A/ 
Biologická olympiáda (kat.C) – 22.místo: Martin Jaroš /3.A/ 
Krajská kola: 
Olympiáda v anglickém jazyce (kat.III., SŠ) – 1. místo: Lucie Korecká /7.A/ 
Celostátní kola: 
Olympiáda v anglickém jazyce (kat.III., SŠ) – 4.místo: Lucie Korecká /7.A/ 
Jiné soutěže: 
Školní soutěž o nejlepšího znalce v oboru kosmonautiky (k 50.výr. Sputniku 1) 
    – 1.místo: Milan Horňák /3.A/ 
Celostátní literární soutěž Klubu malých čtenářů Albatros na téma „Můj 
   nejbáječnější (nebo nejhrůznější) zážitek z prázdnin – mezi 10 nejlepších 
   autorů v kat. 10-15 let byl vybrán i Martin Jaroš z tercie Gymnázia T.Sviny 
Vánoční šachový zápas středních škol v T.Svinech – v budově gymnázia 20.12. 
   2007 – 1.místo: Stanislav Skamene /1.A/ 
Celostátní soutěž „Napiš báseň“ (Poetry competition) časopisu pro studenty  
   angl.jazyka Bridge: za anglický akrostich získala v listopadu 2007 1.místo 
   Kateřina Dvořáková z kvarty, za anglický sonet získala v únoru 2008 1.místo 
   Lucie Korecká ze septimy. Lucie Korecká se  hlasováním čtenářů stala i  
   celkovou vítězkou celého ročníku. 
 
Vlastní studentské akce 
5.12.2007  - Mikulášská nadílka pro žáčky mateřské školy /studenti 7.A/ 
21.12.2007  - „Vánoční trh“ v budově GTS /1.- 4. roč./ + soutěže 
16.5.2008  - „Poslední zvonění“ 8.A 

 10



 
Přednášky , besedy ,vzdělávací akce a výstavy 
18.10.2007  - Dějepisný pořad „Obrazy z války třicetileté“ – agentura 
   Pernštejn, v tělocvičně ZŠ /pro 1.- 3. ročník/ 
18.10.2007  - Výstava dřevěných skulptur v plenéru u zámeckého parku 
   na Nových Hradch /pro seminář Vv/ D: M.Marková 
5.11.2007  - Naučný literární pořad k 90.výročí narození Josefa Kainara 

- Jihočeské divadlo Č.Budějovice; D: I.Kumstová 
19.11.2007  - Přednáška „Barvy v přírodě“ – prof.doc.Polívka /pro 5.A/ 
   D. M.Langerová 
19.11.2007  - Přednáška „Náhody a nehody ve vědě“ – prof.doc.Polívka 
   /pro 6.A/ - D: M.Langerová 
22.11.2007  - Přednáška „Dualismus světla“ – dr. Roháček /pro 7.A/ 
   D: J.Čandová 
22.11.2007  - Přednáška „Fotosyntéza“ – dr. Roháček /pro 6.A/ D: J. 
   Čandová 
26.11.2007  - Přednáška „Luminiscence“ – Mgr. Ritsvajová /pro 3.A/ 
   D: J.Čandová 
30.11.2007  - Výstava modelů kosmické techniky k 50.výročí Sputniku 1 – 
   v budově GTS /F.Slípka/ - v rámci Dne otevřených dveří 
27.3.2008  - Dějepisný pořad „Ave Caesar“ o římském vojenství – histor. 
   Společnost Faber, v tělocvičně ZŠ /pro 1.- 3.roč./ 
28.3.2008  - Přednáška „HIV/AIDS a život nás všech“  /pro 2.- 5.roč. – 
   J.Černohorský/ 
9.4.2008  - Památky Č.Budějovic (výstava fotografií na radnici v Čes. 
   Budějovicích) + historic.výukový program v Jihočes.muzeu 
   /pro 7.A/ - D: I.Kumstová 
30.4.2008  - Přednáška z genetiky: Molekulární základy dědičnosti /pro  
   7.A/ D: M.Langerová 
 
Propagační akce 
Listopad 2007        vydána informační brožura pro zájemce o studium na 
   Gymnáziu T.Sviny 
30.11.2007  - Den otevřených dveří GTS   15.00-19.00 
   /vyučující + dobrovolníci z řad studentů/ 
 
Společenské akce 
29.2.2008  - Maturitní ples 8.A – Borovany 
 
Charitativní akce 
Celonárodní veřejná sbírka „Bílá pastelka 2007“ – 15.10.2007 – studentky 7.A 
   Vybraly celkem 2.865,- Kč 
Celonárodní veřejná sbírka „Srdíčkový den“ – 14.4.2008 – studenti 7.A 
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   Vybrali celkem 4.605,50 Kč 
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 
29.1.2008 -  Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd ZŠ a    

                         odpovídajících  ročníků víceletých gymnázií 2006 
   /celostátní test CERMAT/ 

 
 
 
 
Informace o stavu EVVO dle pokynu čj.:KUJCK/2005/OŠMT/Zdv. 
Začlenění ekologických témat do Školního vzdělávacího programu Gymnázia 
Trhové Sviny. 
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.  
Podrobněji viz Mimoškolní a mimovyučovací aktivity 2007-2008, např. strana 7 
dole. 
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Výroční zpráva o hospodaření za kalendářní rok 2007 
(zpracovala hospodářka školy M. Kunzová) 
 
Příjmy / v tisících Kč. / 
     1. Dotace investiční              0,- 
 z toho stavby             0,- 
 zařízení              0,-                

 
 
2. Dotace neinvestiční     9 522,- 
       z toho - NIV provozní                        1 324,- 
                  - přímé výdaje                          7 567,-    
                  - DVPP nové maturity                    2,- 
     -SIPVZ konektivita                  20,- 
           -OPRLZ zkvalitňování 
                   vzdělávání ve školách  
                   a školských zařízeních               609,-  
 
  

     3. Ostatní příjmy                                             84,- 
       z toho - úroky            0,- 
                   - čerpání rezervního fondu          77,- 
                   - ostatní výnosy           7,- 
                                

Výdaje / v tisících Kč. / 
 1. Investiční výdaje celkem              0,- 
 2. Neinvestiční výdaje celkem    9 589,- 
   z toho - náklady na platy zaměstnanců   5 326,- 
          - ostatní osobní náklady        22,- 
              - ostatní osobní náklady OPRLZ    356,- 
              - zákonné odvody, zdravotní         
                a sociální pojištění   1 882,-  
          - výdaje na učebnice a učební          
   pomůcky                                       123,- 
              - ostatní provozní náklady           1 872,- 
              - další vzdělávání pedagog. 

                      pracovníků                              8,- 
Náklady hospodářské činnosti                    0,-  
 
Kontrola hospodaření 
Dne 09. 06. 2008 byla provedena kontrola plateb pojistného na všeobecné 
zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Nebyly 
shledány žádné závady ani nedostatky. 
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Pro rok 2008  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).    
 
   V Trhových Svinech dne 28. září 2008. 
 

  
 
          PaedDr. Vladislav Maděra v.r. 
            ředitel školy   
      
 
 
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 byla schválena 
školskou radou dne    29.9. 2008. 
 
                                      Ing. Radislav Bušek v.r.   
                                                                   předseda školské rady 
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