Výroční zpráva
o činnosti školy
za školní rok 2008/2009

Gymnázium Trhové Sviny
Školní 995
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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
Jaroslav Salcer
zapisovatelka
Mgr. Jana Čandová
členové
Mgr. Petr Dvořák
Jan Jedlinský
Mgr. František Slípka
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: 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 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.
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
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pro dělené předměty, 3 kabinety, knihovnu a sociální 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.
Jednotlivé učebny jsou postupně podle finančních možností vybavovány
audiovizuální technikou. Celkem je pevně instalováno šest datových projektorů
včetně ozvučení. Jeden datový projektor je přenosný.
V obou budovách je možno plně využívat bezdrátové připojení do sítě internet.
V každém kabinetě je trvale instalován osobní počítač standardního provedení,
doplněný přenosným počítačem. Osobní počítače v kabinetech i učebně nepatří
k nejmodernějším.
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. Důvodem je sice zlepšující se kvalita ale zároveň i jejich rostoucí
ceny bez podstatného navýšení finančních prostředků přímých výdajů.
Omezování finančních prostředků se zatím výrazně na kvalitě výuky
neprojevilo, ale při nákupu např. učebnic a učebních pomůcek si škola nemůže
dovolit nakupovat pomůcky nejvyšší kvality, ve vyšších cenových relacích.
Pokud bude trend nedostatečného poskytování prostředků na přímé výdaje
nadále pokračovat začne vliv této tendence negativně působit na kvalitu výuky.
Od 1. 1 2009 došlo ke zdražení dodávek tepla z městské kotelny. Odhadnutý
nárůst finančních nákladů na topení v roce 2009 je cca 60 tisíc Kč, které nejsou
současným rozpočtem kryty. Jak nedostatek financí na přímé výdaje tak i
zdražení tepelné energie bude uhrazeno z rezervního fondu. Přesnější údaje
budou známy po účetní uzávěrce roku 2009.
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
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31. července 2006 pod č. j. 18 961/2006-23.
Od 1. září 2007 probíhá výuka v prvním ročníku (primě) a druhém ročníku
(sekundě) podle Školního vzdělávacího programu Gymnázia Trhové Sviny.

Údaje o pracovnících školy
Učitelé:
Berka Miroslav Mgr., Z-Tv, učí 35 let
Čandová Jana Mgr., Bi-Ch, učí 11 let
Janáčková Jitka Mgr., M-F, učí 39 let, zkrácený pracovní úvazek
Fliegerová Dagmar Mgr., Čj-Nj, učí 27 let
Modlitba Martin Mgr., Z-Tv, učí 2. rok
Langerová Michaela Mgr., M-Bi, učí 16 let
Harazím Leoš Mgr., Ivt-F, učí 2. rok, zkrácený pracovní úvazek
Kumstová Iva Mgr., Čj-D, učí 21 let
Kunzová Hana Mgr., M-F, učí 16 let
Marková Marie Mgr., Čj-Vv, učí 15 let, zkrácený pracovní úvazek, od ledna
2009 Marta Puškárová vyučuje Vv
Maděra Vladislav PaedDr., F-Zpv, učí 39 let, ředitel školy
Piterková Simona Mgr., Čj-Nj, učí 23 let
Poláková Marie Mgr., Čj-Hv-Aj, učí 27 let
Slípka František Mgr., Čj-D, učí 21 let, statutární zástupce ředitele školy
Sháněl Jiří Mgr., Aj-F, učí 12 let
Špilauerová Jaroslava Mgr., Aj, učí 32 let
Tupá Linda Mgr., D-Nj-Aj, učí 7 let
Vrchota Karel Mgr., M-F, učí 49 let, zkrácený pracovní úvazek
Suchánková Ladislava Ing., obchodní korespondence, učí 29 let, zkrácený
pracovní úvazek
Všichni pracovníci splňují kvalifikační předpoklady pro výkon učitelského
povolání.
Přepočtený počet pedagogických pracovníků je 15,66.
Provozní zaměstnanci:
Kunzová Marie, 40 let, hospodářka školy
Michalcová Anna, 55 let, uklízečka
Popel Stanislav, 70 let, školník–údržbář, zkrácený pracovní úvazek
Tošnerová Pavlína, 34 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.
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků – stručný přehled akcí
akreditovaných MŠMT.
Veletrh nápadů – ZU Plzeň
Projekt Bakaláři – SZŠ České Budějovice
Kouzelná hra se slovy – JčU České Budějovice
Projekt Bakaláři – SZŠ České Budějovice
Hurá do pravěku – Akademie moderního vzdělávání
Projekt Bakaláři – SZŠ České Budějovice
Letní škola chemie – VŠCHT Praha
V přehledu nejsou zachyceny akce akreditované MŠMT, které neměly dopad na
rozpočet školy (byly pořádány zdarma).
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 31žáků. 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 31 žáků, 17 prospělo s vyznamenáním, 13 prospělo, jeden žák
nebyl ze zdravotních důvodů klasifikován. Celkový průměrný prospěch
třídy je 1,442.
Průměr omluvených zameškaných hodin je 57,839 .
2. A 29 žáků, 12 prospělo s vyznamenáním, ostatní prospěli. Celkový
průměrný prospěch třídy je 1,712.
Průměr zameškaných omluvených hodin je 66,517. Napomenutí třídní
učitelky 1 žák.
3. A 21 žáků, 15 prospělo s vyznamenáním, ostatní prospěli. Celkový
průměrný prospěch třídy je 1,408.
Průměr zameškaných omluvených hodin je 63,571. Pochvala
třídního učitele 12 žáků.
4. A 28 žáků, 9 prospělo s vyznamenáním, ostatní prospěli. Celkový
průměrný prospěch je 1,757. Pochvala třídního učitele dva žáci.
Pochvala ředitele školy tři žáci.
Průměrný počet zameškaných omluvených hodin je 79,000.
5. A 24 žáků, 10 prospělo s vyznamenáním, ostatní prospěli z toho jeden žák
po opravné zkoušce. Celkový průměrný prospěch 1,688. Pochvaly ani
tresty neuděleny.
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Průměrný počet omluvených zameškaných hodin je 57,708.
6. A 21 žáků, 7 prospělo s vyznamenáním, ostatní prospěli, z toho jedna
žákyně po opravné zkoušce. Celkový průměrný prospěch třídy je 1,726.
Pochvaly ani tresty neuděleny.
Průměrný počet zameškaných omluvených hodin je 95,381.
7. A. 24 žáků, 4 prospěli s vyznamenáním, ostatní prospěli. . Čtyři žákyně
obdržely pochvalu ředitele školy. Celkový průměrný prospěch třídy je
1,979.
Průměrný počet zameškaných omluvených hodin je 124,417.
8. A. 29 žáků, deset žáků prospělo s vyznamenáním, ostatní prospěli. Celkový
průměrný prospěch je 1,806. Sedm žáků obdrželo pochvalu ředitele školy.
Průměrný počet zameškaných omluvených hodin je 48,483.

Maturitní zkoušky
Písemná část maturitní zkoušky z českého jazyka se konala 6. 4. 2009.
Průměrný prospěch této části maturitní zkoušky je 1,862.
Ústní části maturitní zkoušky se konaly ve dnech 18. 5. – 21. 5. 2009.
K maturitní zkoušce se přihlásili všichni žáci ( 29 žáků).
Třináct žáků prospělo s vyznamenáním, ostatní prospěli. Průměrný prospěch
maturitních zkoušek je 1,775.
Z českého jazyka maturovalo 29 žáků (povinný předmět), anglického jazyka 27
žáků, německého jazyka 8 žáků, dějepisu 7 žáků, zeměpisu 6 žáků, matematiky
7 žáků, základů společenských věd 17 žáků, informatiky a výpočetní techniky 5
žáků, z biologie 6 žáků, fyziky 3 žáci a estetické výchovy hudební 1 žák.
Výsledky maturitní zkoušky jsou dobré, v porovnání s minulým rokem výrazně
lepší.

Inspekce provedené Českou školní inspekcí
Ve dnech 12.- 15. ledna 2009 provedla Česká školní inspekce, Jihočeský
inspektorát školní inspekci. Úplné znění inspekční zprávy je na www stránkách
školy.
Závěry jednotlivých zjištění:
„Lze konstatovat, že finanční prostředky umožňují realizaci školního
vzdělávacího programu.“
„Rovnost příležitostí ke vzdělání je ve škole zajištěna na požadované úrovni.“
„Oblast vedení školy je na požadované úrovni.“
„Předpoklady pro řádnou činnost školy jsou na požadované úrovni.“
„Průběh vzdělávání je na požadované úrovni.“
„Podmínky, průběh a výsledky vzdělávání v cizích jazycích jsou na požadované
úrovni.“
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„Oblast rozvoje partnerských vztahů školy je na požadované úrovni.“
„Zvyšování informační gramotnosti žáků je na požadované úrovni.“
„Oblast výsledků vzdělávání žáků je ve škole sledována na požadované úrovni.“

Další kontroly
Ve dnech 8.,10., 11., a 15. června 2009 byla provedena Odborem školství,
mládeže a tělovýchovy Jihočeského kraje kontrola hospodaření.
Závěr kontroly: „Gymnázium Trhové Sviny, Školní 995 dodržovalo při
hospodaření s veřejnými prostředky zásady hospodárnosti, efektivnosti a
účelnosti a postupovalo v souladu s platnými právními předpisy“.

Mimoškolní a mimovyučovací aktivity 2008-2009
Naši
žáci se úspěšně zúčastňují předmětových soutěží a olympiád.
Pedagogové se pravidelně podílí na organizaci nejen školních, ale i
okresních a krajských kol těchto soutěží.

Hudební a hudebně naučné pořady
14.10.2008
24.11.2008
9.2.2009
27.4.2009
22.6.2009

- Výchovně-vzdělávací koncert v KD T. Sviny
„Barvy času života a umění“ – prof. Schnierer
/vybraní studenti/ D: M.Poláková
- Koncert Českého studentského orchestru: Praha Rudolfinum /zájemci/ D: M.Poláková
- Koncert ČSO: Praha – Rudolfinum /zájemci/
D: M.Poláková, H.Kunzová
- Koncert ČSO: Praha – Rudolfinum /zájemci/
D: M.Poláková, H.Kunzová
- Koncert ČSO: Praha – Rudolfinum /zájemci/
D: M.Poláková, H.Kunzová

Sportovní a branné akce
22.- 26.9.
22.10.2008
19.12.2008
20.- 25.1.2009

- Sportovní kurs 8.A /Sportcentrum Doubí u Třeboně/
D: M.Berka, M.Modlitba
- „Zátopkova desítka“ – štafetový závod na 10 km
/na stadionu TJ Spartak, 24 vybraných žáků z 1.- 4.roč./
D: M.Modlitba
- Vánoční sportovní turnaj (5.- 8.roč.)
- Lyžařský kurs – Itálie /2.A + 5A + zájemci/
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12.3.2009
26.6.2009
29.6.2009

/Sappada, Cortina ďAmpezzo, Ravascletto/
Vedoucí kursu: M.Berka
- Lyžařský zájezd na Hochficht (Rakousko)
/zájemci z 2.- 7.ročníku/
D: M.Berka,V.Maděra, D.Fliegerová
- Sportovní den GTS – M.Berka a M.Modlitba
- Branně-turistické cvičení v okolí T. Svinů – TU

Exkurse
26.9.2008
9.10.2008
9.10.2008
24.10.2008

6.11.2008
13.11.2008
14.11.2008
25.11.2008
12.12.2008

12.12.2008
28.1.2009
25.3.2009
25.3.2009
5.5.2009

- Exkurse 4.A: Prachatice /muzeum/ a zámek
Kratochvíle; D: I.Kumstová
- Exkurse 2.A: Planetárium Č.Budějovice
D: H.Kunzová, F.Slípka
- Exkurse 5.A: Jihočeská vědecká knihovna České
Budějovice –D. D.Fliegerová
- Exkurse 5.A: Jihočeské muzeum /expozice Pravěk
již.Čech, Klostermann a Šumava, Zlatá stezka na
starých mapách/ + památky Č.Budějovic
D: I.Kumstová, F.Slípka
- Fyzikální exkurse 5.A: Ústav fyzikální biologie
Nové Hrady /od 3.vyuč.hodiny/ D: V.Maděra
- Biologická exkurse 2.A: ZOO Hluboká n.Vlt.
(ornitologie) D: J.Čandová, F.Slípka
- Mineralogická exkurse 4.A + Bi sem.8.A: Grafitový
důl v Českém Krumlově; D: J.Čandová a M.
Langerová
- Chemická exkurse 5.A: Jaderná elektrárna Temelín
D: J.Čandová, F.Slípka
- Exkurse 5.A: výstava „Republika“ v Národním
muzeu Praha /originál Mnichovské dohody/ a
IMAX /dokument: Dinosauři z Patagonie/
D: I.Kumstová, F.Slípka
- Exkurse 6.A: Přírodovědecká fakulta Jihočeské
university – chemické experimenty s kapalným
dusíkem; D: J.Čandová
- Exkurse SVS 8.A: Klášterní kostel a klášter na
Nových Hradech (od 6.vyuč.hodiny) D: F.Slípka
- Exkurse SVS 2.A: Praha - výstava Lidé a peníze v
České národní bance; D: F.Slípka
- Exkurse Praktika z F 2.A + 3.A – interkativní expozice Techmania – Plzeň
D: H.Kunzová, I.Kumstová
- Exkurse z chemie a biologie: Pivovar Budvar Čes.
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22.5.2009
26.5.2009
28.5.2009
1.6.2009
15.6.2009
25.6.2009

Budějovice + vrbenské rybníky (ornitologie) /4.A +
polovina 5.A/ D: J.Čandová, M.Langerová
- Chemická exkurse 2.A: Čistička odpadních vod v
T.Svinech – D: J.Čandová
– Exkurse IVT 1.A: Tepelné hospodářství – kotelna
T.Sviny /využití počítačů pro řízení provozu/
D: V.Maděra
- Výlet a exkurse 1.A + část 2.A: Meteo stanice
Churáňov + lanové centrum Zadov
D: M.Modlitba, H.Kunzová
- Dějepisná exkurse 3.A: Památky T.Svinů a okolí
/hamr, mlýny aj./ - D: I.Kumstová
- Exkurse 1.A + část 3.A: ZOO Ohrada – výukový
program „Hadi“ – D: M.Langerová, S.Piterková
- Exkurse SVS 2.A: Pražský hrad + Letecké muzeum Kbely –D: F.Slípka

Zahraniční exkurse
2.10.- 9.10.
2.5.2009

- Exkurse: Francie – Paříž, Normandie a Bretaň
/zájemci/ D: M.Poláková
- Exkurse: Deutsches Museum München - Německo
/zájemci/ D: F.Slípka, V.Maděra
www.deutsches-museum.de

Výlety
3.6.2009
8.6.2009
17.6.2009
18.6.2009
25.6.2009

- Výlet 2.A: Kleť – D: H.Kunzová, M.Modlitba
- Výlet 4.A: Pivovar Plzeň + ZOO – D: I.Kumstová
- Výlet 6.A: Třeboň – město a zámek
D: L.Tupá
- Výlet 3.A: Památky Č.Budějovic – D: D.Fliegerová
- Výlet 7.A: Č.Budějovice (muzea, památky).
D: S.Piterková

Filmová představení
22.10.2008
18.12.2008
11.3.2009

- Filmové představení: „Karamazovi“ /pro 4.- 8.
ročník, 35,- Kč/
- Filmové představení: „Mamma Mia“ /pro všechny
ročníky, 45,- Kč/
- Filmové představení: „Tobruk“ /pro 4.- 8. ročník,
40,- Kč/
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Divadelní představení
5.2.2009

- Divadelní představení v Jihočeském divadle: „Bůh
masakru“ /generálka/ - 4.A+ 8.A /50,-Kč/
D: I.Kumstová, F.Slípka
- Divadlo v angličtině: „Oliver Twist“ – TNT
Theatre Britain, KD Metropol Č.Budějovice
/vybraní žáci/ D: J.Špilauerová, M.Poláková
- Divadelní představení v Jihočeském divadle: „Med

25.2.2009
27.2.2009

ve vlasech II“ – 5.A /80,- kč/
D: I.Kumstová, F.Slípka
- Divadelní představení v Jihočeském divadle: „Rád
to někdo horké“ – 3.A /80,- Kč/
D: I.Kumstová, F.Slípka

20.3.2009

Další aktivity
Celoročně pracuje na škole klub mladých čtenářů Albatros.
Organizuje I.Kumstová.

Žákovské soutěže a olympiády
Okresní kola:










Dějepisná olympiáda (kat. 8 a 9) – 1. místo: Martin Jaroš
/4.A/ a 10. místo: Milan Haleš /4.A/
Chemická olympiáda (kat. D) – 10. místo: Tereza
Kropáčková /4.A/
Olympiáda z českého jazyka (kat. I – ZŠ-G) – 1. místo:
Michal Kříha /4.A/ a 6. místo: Tereza Kropáčková /4.A/
Olympiáda z českého jazyka /kat.II – SŠ/ - 2. místo: Lucie
Korecká /8.A/ a 8. místo: Miloš Doucha /8.A/
Zeměpisná olympiáda (kat.D-SŠ) – 6. místo: Jan Chytra
/7.A/
Fyzikální olympiáda (kat.E) – 2. místo: Milan Horňák /4.A/
a 6. místo: Michal Kříha /4.A/
Fyzikální olympiáda (kat.F) – 3. místo: Šárka Kunzová
/3.A/ a 5. místo: Petr Toman /3.A/
Matematická olympiáda (kat. Z6) – 5. místo: Lenka
Kunzová /1.A/
Matematická olympiáda (kat. Z7) – 20. místo: Petr Chytra
/2.A/
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Matematická olympiáda (kat. Z8) – 9. místo: Petr Toman
/3.A/
Pythagoriáda (kat.6) – 3. místo: Radek Ježek /1.A/
Pythagoriáda (kat.7) – 2. místo: Stanislav Skamene /2.A/
Biologická olympiáda (kat.C) – 6. místo: Lucie Zavadilová
/3.A/
Biologická olympiáda (kat.D) – 14. místo: Tomáš Jarolímek
/1.A/
Fyzikální olympiáda (Archimediáda, kat. ZŠ-G) – 1. místo:
Petr Chytra /2.A/

Krajská kola:






Dějepisná olympiáda (kat. 8 a 9) – 1. místo: Martin Jaroš
/4.A/
Olympiáda z českého jazyka (kat. II) – 6. místo: Lucie
Korecká /8.A/
Olympiáda z českého jazyka (kat. I) – 13. místo: Michal
Kříha /4.A/
Fyzikální olympiáda (kat.E) – 7. místo: Michal Kříha /4.A/ a
8. místo: Tereza Kropáčková /4.A/
Jihočeský zvonek 2009 (II.kat.solo) – 3. místo: Jan
Štrachal /1.A/

Celostátní kola:


Dějepisná olympiáda (kat. 8 a 9) – 6. místo: Martin Jaroš
/4.A/

Jiné soutěže:




Celostátní literární Soutěž o Mikulášův batoh plný knih
nakladatelství Albatros – ze 4153 přispěvatelů byl mezi 10
konečných vítězů vybrán také Jan Crhonek z kvarty
Gymnázia T.Sviny.
Rozhlasová soutěž pořadu „Sluchátko“ stanice Praha 3Vltava: 21.6.2009 byli oceněni: K.Brožková,
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Vlastní studentské akce
5.12.2008
19.12.2009
7.5.2009

- Mikulášská nadílka pro žáčky mateřské školy
/studenti 7.A/
- Vánoční trh v GTS (1.-4. roč.)
- „Poslední zvonění“ oktávy.

Přednášky, besedy, vzdělávací akce a výstavy
11.9.2008
20.9.2008
6.11.2008

12.11.2008
27.11.2008
3.3.2009
6.3.2009
12.5.2009
13.5.2009

- Výstava Orbis pictus v Č.Budějovicích /exkurse
pro seminář Vv 5.A + 6.A/ D: M.Marková
- Věda v ulicích – Plzeň /zájemci/ D: H.Kunzová
- Týden vědy – Akademie věd Č.Budějovice:
přednášky o virech, parazitech a tropických
chorobách /pro 7.A a 6.A/ D: J.Čandová a M.
Langerová
- Přednáška o virologii pro 5.A /Dr. Ondřej Lenz
z Ústavu molekulární biologie AV ČR/
4. vyuč. hodina v GTS –D: J.Čandová
- Přednáška pro zájemce z 5.- 8.roč.: Fyzika
plazmatu /RNDr. Bartoš z JČU Č.Budějovice/
Od 14:00 v učebně CJ II; D: V.Maděra
- Výstava „Tutanchamon – jeho hrob a poklady“,
Brno /zájemci z 5.- 8.roč./ D: F.Slípka, I.Kumstová
http://www.tut-vystava.cz/
- Dějepisný pořad historické společnosti Faber
„Rudolf II. a jeho doba“ /pro 1.- 3. ročník/
- v tělocvičně ZŠ od 8:05 hod. /40,- Kč/
- 7.A: Blok prevence – drogy, právní vědomí (beseda
- pořádá o.s. Prevent Strakonice) – 2.- 5. hodina (v
učebně CJ III).
– 6.A: Blok prevence – drogy, právní vědomí (beseda
- pořádá o.s. Prevent Strakonice) – 2.- 5. hodina (v
učebně CJ III).

Propagační akce
21.11.2008

- Den otevřených dveří /15:00 – 19:00/
(všichni vyučující + dobrovolníci z řad žáků)

13

Společenské akce
27.2.2009

- Maturitní ples 8.A – Borovany

Charitativní akce
Celonárodní veřejná sbírka „Bílá pastelka 2008“ – 15.10.2008
- studentky 7.A. Vybraly celkem 4015,- Kč.
Celonárodní veřejná sbírka „Srdíčkový den“ – 6.- 7.4.2009
- studenti 7.A. Vybrali celkem 3045,- 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

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, důsledné třídění odpadu
ve školní budově, význam příkladu zeleně v okolí školy.

Výroční zpráva o hospodaření za kalendářní rok 2008
(zpracovala hospodářka školy M. Kunzová)
Příjmy / v tisících Kč. /
1. Dotace investiční
z toho stavby
zařízení

0,0,0,-

2. Dotace neinvestiční
8840,z toho - NIV provozní
1 331,- přímé výdaje
7 461,- rozvojový program „Zvýšení
nenárokových složek platů
48,3. Ostatní příjmy
z toho - úroky
- čerpání rezervního fondu
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109,0,51,-

- čerpání investičního fondu
- ostatní výnosy
Výdaje / v tisících Kč. /
1. Investiční výdaje celkem
2. Neinvestiční výdaje celkem
z toho - náklady na platy zaměstnanců
- ostatní osobní náklady
- platy z rozvojové dotace
- zákonné odvody, zdravotní
a sociální pojištění
- výdaje na učebnice a učební
pomůcky
- ostatní provozní náklady
- další vzdělávání pedagog.
pracovníků

56,2,343,8 947,5 309,26,35,2 126,84,1 363,4,-

Náklady hospodářské činnosti

0,-

Kontrola hospodaření
Viz. rubriku „Další kontroly“(strana 7).

Pro rok 2009 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) a v platbách za energie
(vytápění).
V Trhových Svinech dne 25. září 2009.
PaedDr. Vladislav Maděra v.r.
ředitel školy

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 byla schválena
školskou radou dne 21. října 2009.
Ing. Radislav Bušek v.r.
předseda školské rady
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