Gymnázium, Trhové Sviny, Školní 995

VÝROČNÍ ZPRÁVA
O ČINNOSTI ŠKOLY
ZA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010
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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: 198

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,- (jednosto) 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 osm datových
projektorů včetně ozvučení. Jeden datový projektor je přenosný. Vybavení školy
bylo v tomto školním roce doplněno třemi aktivními tabulemi (moderní
audiovizuální pomůcka), které umožní dále zkvalitnit výuku.
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. Je předpoklad, že do konce roku 2010 bude nahrazeno 7
velmi zastaralých počítačů v počítačové učebně nejmodernějšími typy.
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 začíná projevovat negativně v kvalitě
výuky. 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 velmi negativně působit na kvalitu výuky.
Rozpor mezi finančními možnostmi školy a skutečnými potřebami pro optimální
výuku se nadále výrazně prohlubuje. Tlak na neustálé šetření prakticky vším se
dostává na hranici únosnosti.
Od 1. 1 2009 došlo ke zdražení dodávek tepla z městské kotelny. Odhadnutý
nárůst finančních nákladů na topení v roce 2010 je cca 100 tisíc Kč, které nejsou
současným rozpočtem kryty. Existuje ústní příslib ze strany zřizovatele tuto
situaci na podzim 2010 řešit alespoň částečnou úhradou nárůstu nákladů za
vytápění školy.
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
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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.
V 1. až 6. ročníku (prima až sexta) probíhá výuka podle Školního vzdělávacího
programu Gymnázia Trhové Sviny.

Údaje o pracovnících školy
Učitelé:
Berka Miroslav Mgr., Z-Tv, učí 36 let
Čandová Jana Mgr., Bi-Ch, učí 12 let
Janáčková Jitka Mgr., M-F, učí 40 let, zkrácený pracovní úvazek
Fliegerová Dagmar Mgr., Čj-Nj, učí 28 let
Langerová Michaela Mgr., M-Bi, učí 17 let
Harazím Leoš Mgr., Ivt-F, učí 3. rok, zkrácený pracovní úvazek
Kumstová Iva Mgr., Čj-D, učí 22 let
Kunzová Hana Mgr., M-F, učí 17 let
Marková Marie Mgr., Čj-Vv, učí 16 let, zkrácený pracovní úvazek
Maděra Vladislav PaedDr., F-Zpv, učí 40 let, ředitel školy
Piterková Simona Mgr., Čj-Nj, učí 24 let
Poláková Marie Mgr., Čj-Hv-Aj, učí 28 let
Slípka František Mgr., Čj-D, učí 22 let, statutární zástupce ředitele školy
Sháněl Jiří Mgr., Aj-F, učí 13 let
Špilauerová Jaroslava Mgr., Aj, učí 33 let
Nováková Linda Mgr., D-Nj-Aj, učí 8 let
Votavová Monia Mgr., Z-Tv, učí 15 let
Vrchota Karel Mgr., M-F, učí 50 let, zkrácený pracovní úvazek
Všichni pracovníci splňují kvalifikační předpoklady pro výkon učitelského
povolání.
Přepočtený počet pedagogických pracovníků je 15,20.
Provozní zaměstnanci:
Kunzová Marie, 41 let, hospodářka školy
Michalcová Anna, 56 let, uklízečka
Popel Stanislav, 71 let, školník–údržbář, zkrácený pracovní úvazek
Tošnerová Pavlína, 34 let, uklízečka, zkrácený pracovní úvazek
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Všichni pracovníci splňují kvalifikační předpoklady pro výkon výše uváděného
zaměstnání.
Přepočtený počet provozních zaměstnanců je 3,65.
Celkový počet fyzických zaměstnanců byl 23, přepočtených 18,85.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků – stručný přehled akcí
akreditovaných MŠMT.
Descartes Praha – Chcete poznat interaktivní tabuli? (v anglickém jazyce).
Západočeská univerzita v Plzni – Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 4.
Veřejné vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR v Č. Budějovicích –Šikana
v praxi školy.
Služba škole Mladá Bolesla (realizováno v Č. Budějovicích) -Projekt Bakalář.
OXFORD university press Praha – Ideální řešení v přípravě ke státní maturitě.
Klub enviromentální výchovy Seminář koordinátorů EVVO.
UK Praha – Software Mathematica ve výuce chemie na SŠ.
VŠCHT Praha - Letní škola chemie VŠCHT – Svět potravin a kouzlo
biotechnologií.

Údaje o přijímacím řízení
K osmiletému studiu se přihlásilo celkem 27 žáků. Po přijímacím řízení bylo
přijato 25 žáků. Do primy nastoupilo 21 žáků..
První ročník čtyřletého studia nebyl zřizovatelem povolen.

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
1. A 24 žáků, 11 prospělo s vyznamenáním, 13 prospělo. Celkový průměrný
prospěch třídy je 1,513. Průměr omluvených zameškaných hodin je
50,958.
Pochvala třídního učitele jedna žákyně.
2. A 32 žáků, 14 prospělo s vyznamenáním, 15 prospělo, 2 žáci neprospěli
(jeden žák uspěl při opravné zkoušce, jeden žák přestoupil na ZŠ), jeden
žák má odloženou klasifikaci (v září 2010 uspěl).
Celkový průměrný prospěch třídy je 1,712. Průměr zameškaných
omluvených hodin je 54,688.
Pochvala třídního učitele čtyři žáci,
Pochvala ředitele školy jedna žákyně.
3. A 29 žáků, 11 prospělo s vyznamenáním, ostatní prospěli. Celkový
průměrný prospěch třídy je 1,761. Průměr zameškaných omluvených
hodin je 42,069.
Pochvala třídního učitele čtyři žáci.
Pochvala ředitele školy dva žáci.
Důtka třídního učitele jedna žákyně.
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4. A 21 žáků, 9 prospělo s vyznamenáním, 11 prospělo, 1 neprospěl (opouští
školu). Celkový průměrný prospěch je 1,582. Průměrný počet
zameškaných omluvených hodin je 72,952.
Pochvala třídního učitele čtyři žáci.
Pochvala ředitele školy jeden žák.
5. A 26 žáků, 6 prospělo s vyznamenáním, 20 prospělo, z toho jeden žák po
opravné zkoušce.
Celkový průměrný prospěch je 1,950. Průměrný počet omluvených
zameškaných hodin je 53,500.
Pochvala třídního učitele osm žáků.
Pochvala ředitele školy dva žáci.
Napomenutí třídního učitele jeden žák.
6. A 24 žáků, 10 prospělo s vyznamenáním, ostatní prospěli. Jeden žák
studoval školní rok 2009/2010 ve Velké Británii. Měl odloženou
klasifikaci do 30. září 2010 a byl úspěšný.
Celkový průměrný prospěch třídy je 1,601. Průměrný počet zameškaných
omluvených hodin je 51,913.
Bez výchovných opatření.
7. A. 21 žáků, 8 prospělo s vyznamenáním, 12 žáků prospělo, jeden neprospěl.
Celkový průměrný prospěch třídy je 1,697. Průměrný počet zameškaných
omluvených hodin je 124,238, neomluvených je 19,810. (Jedná se o
žáka, který neprospěl.)
Bez výchovných opatření.
8. A. 24 žáků, 6 žáků prospělo s vyznamenáním, ostatní prospěli, z toho jedna
žákyně po opravné zkoušce.
Celkový průměrný prospěch je 1,799. Průměrný počet zameškaných
omluvených hodin je 73,833
Bez výchovných opatření.

Maturitní zkoušky
Písemná část maturitní zkoušky z českého jazyka se konala 6. 4. 2010.
Průměrný prospěch této části maturitní zkoušky je 1,541.
Ústní části maturitní zkoušky se konaly ve dnech 17. 5. – 20. 5. 2010.
K maturitní zkoušce se přihlásili všichni žáci ( 24 žáků).
Sedmnáct žáků prospělo s vyznamenáním, ostatní prospěli, z toho jedna žákyně
v náhradním termínu. Průměrný prospěch ústních maturitních zkoušek je 1,469.
Z českého jazyka maturovalo 24 žáků (povinný předmět), anglického jazyka 23
žáků, německého jazyka 5 žáků, dějepisu 7 žáků, zeměpisu 4 žáci, matematiky
3 žáci, základů společenských věd 18 žáků, informatiky a výpočetní techniky 7
žáků, z biologie 3 žáci, fyziky 2 žáci.. Výsledky maturitní zkoušky jsou velmi
dobré, v porovnání s minulými lety výrazně lepší.
Poznámka: Všichni žáci byli přijati k dalšímu studiu na vysokých školách.
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Inspekce provedené Českou školní inspekcí
Ve dnech 16. a 17. března 2010 provedla Česká školní inspekce, Jihočeský
inspektorát, školní inspekci. Úplné znění inspekční zprávy je na www stránkách
školy.
Závěry jednotlivých zjištění:
„Školní vzdělávací program je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem
pro gymnázia.“
„Rozvoj čtenářské gramotnosti je na požadované úrovni.“
„Oblast rozvoje EVVO je na požadované úrovni.“

Další kontroly
Dne 16. února 2010 proběhla kontrola Státním oblastním archivem v Třeboni,
pobočka Státní oblastní archiv České Budějovice.
Konstatovala vhodné zpracování vnitřního předpisu pro výkon spisové služby a
uložení spisů v archivu (uzamčená skříň v kanceláři školy).
Doporučila evidovat došlé faktury v samostatné evidenci, nikoliv v podacím
deníku a evidovat došlou a odeslanou poštu ve společné evidenci a nikoliv
odděleně jak bylo prováděno dosud.

Mimoškolní a mimovyučovací aktivity 2009-2010
Hudební a hudebně naučné pořady
23.11.2009(Po)
18.3.2010

12.4.2010(Po)

26.4.2010(Po)

21.6.2010(Po)

- Hudební exkurse Praha: Koncert v Rudolfinu /v
rámci projektu Čtyři kroky do nového světa: A.
Dvořák – Te Deum/ - zájemci; D: M.Poláková
- Hudebně naučný pořad „Zvukové děje“ /Umělecká
agentura Secy Musicall/, od 11:15 hod. v KD T.
Sviny, /studenti Hv 5+6 a ročník a další zájemci/
D: M.Poláková
- Hudební exkurse Praha: Koncert v Rudolfinu /v
rámci projektu Čtyři kroky do nového světa: O lásce
a smrti – to nejlepší z italské renesanční hudby/ zájemci; D: M.Poláková
- Hudební exkurse Praha: Koncert v Rudolfinu /v
rámci projektu Čtyři kroky do nového světa: W.A.
Mozart – Requiem/ - zájemci; D: M.Poláková a
H.Kunzová
- Hudební exkurse Praha: Koncert v Rudolfinu /v
rámci projektu Čtyři kroky do nového světa: C. Orff
- Carmina burana/ - zájemci; D: M.Poláková
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Sportovní a branné akce
14.- 18.9.2009
18.-24.1.2010
28.6.2010(Po)
29.6.2010(Út)

- Sportovní kurs 8.A – Třeboň /Sportcentrum Doubí/
D: M.Berka, M.Modlitba
- Lyžařský kurs – Itálie /2.A + 5A + zájemci/
/Sappada, Cortina ďAmpezzo, Ravascletto – Itálie/
Vedoucí kursu: M.Berka
- Sportovní den GTS
- Branně-turistická vycházka do okolí T.Svinů

Exkurse
15.9.2009(Út)
16.9.2009(St)
23.9.2009(St)
29.9.2009(Út)
29.9.2009(Út)
8.10.2009(Čt)
22.10.2009(Čt)
5.11.2009(Čt)
6.11.2009(Pá)
13.1.2010(St)
11.2.2010(Čt)
26.4.2010(Po)

- Exkurse 1.A: Jihočeské muzeum Č.Budějovice +
Den otevřených dveří v Jihočeském divadle;
Odjezd v 8:00 od budovy školy. D: I.Kumstová, F.Slípka
- Exkurse 2.A: Jihočeské muzeum Č.Budějovice +
Den otevřených dveří v Jihočeském divadle;
Odjezd v 8:00 od budovy školy. D: I.Kumstová, F.Slípka
- Exkurse 5.A: Prácheňské muzeum Písek a Muzeum
krokodýlů a aligátorů Protivín; D: I.Kumstová
- Exkurse 1.A: Městská knihovna v T.Svinech
D: I.Kumstová /dělené hodiny Čj 1. a 2. hod./
- Exkurse Bi.praktika 3.A: Zoologická exkurse –
ZOO Dvorec; D: J.Čandová /v odpoledních vyuč.
hodinách/
- Exkurse Fsem.8.A: Ústav fyzikální biologie Nové
Hrady – laserové pracoviště; D: H.Kunzová
- Exkurse 6.A- Praha – výstavy: Formule 1 /Pankrác/,
Terakotová armáda /Lucerna/ a Příběh planety Země
/Národní muzeum/; D: F.Slípka
- Exkurse 6.A – Den otevřených dveří AV ČR České
Budějovice: hydrobiologický a parazitologický
ústav; D: J.Čandová
- Exkurse Bisem. 7+8 – Den otevřených dveří AV ČR
České Budějovice: entomologický ústav;
D: M.Langerová
- Exkurse 6.A: Katedra fyziky Přírodovědecké fakulty
Jihočes.university Č.Budějovice – Pokusy s dusíkem
D: J.Čandová
- Exkurse 5.A: Jihočeské muzeum Č.Budějovice
/výukový program Pravěk jižních Čech + aktuální
výstavy/; D: I.Kumstová, F.Slípka
- Chemická exkurse 5.A + 4.A: Jaderná elektrárna
Temelín/1.- 3. hodina/ -D: J.Čandová, M.Langerová
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4.5.2010(Út)
11.5.2010(Út)
12.5.2010(St)
10.6.2010(Čt)
18.6.2010(Pá)
22.6.2010(Út)

- Exkurse 4.A: Pivovar Budvar Č. Budějovice
D: J.Čandová a D.Fliegerová
- Geografická exkurse – seminář PSR 3.A: Nové
Hrady a Terčino údolí /od 5. vyučovací hodiny/
D: M.Votavová
- Exkurse 1.A + Bisem.7.A: ZOO Ohrada - výukový
program „Hadi“; D: M.Langerová, S.Piterková
- 4.A + 6.A: Geologická exkurze – Kremže
/PaedDr. V.Pavlíček z Jihočeské university Č.B./
D: J.Čandová, M.Langerová
- Exkurse 3.A: Prachatické muzeum + zámek
Vimperk; D: I.Kumstová
- Exkurse 2.A + sem.Bi3A: Botanická zahrada Tábor;
D: M.Langerová, J.Čandová

Přírodovědné přednášky
MUDr. RNDr. Michal Wittner PhD.
14. 12. 2009 Víme co vidíme? 7. A. D: J. Čandová
Mozek jako počítač. 7. A D: H. Kunzová
Sluchový orgán – decibely a phony. 3. A D: J. Čandová
Jak funguje lidský sluch. 6. A D: J. Čandová

Vlastní projekty
Projekt spolupráce studentů gymnázia a žáků ZŠ
Základní myšlenkou projektu je spolupráce studentů našeho gymnázia se žáky
základních škol. Učitelkám 4. a 5. tříd okolních základních škol jsme nabídli
rozšiřující výuku na téma Co umí voda, Co umí vzduch, Naše smysly, Měření
základních veličin a Magnety.
Výše uvedená témata byla doprovázena jednoduchými ale zajímavými pokusy.
V průběhu školního roku proběhlo celkem 10 akcí ( v ZŠ Trhové Sviny,
Olešnice, Svatý Jan nad Malší a Borovany). Projektu se účastnilo přibližně 30
studentů naší školy. Všechna vystoupení byla výrazně ekologicky zaměřena.
Kromě zážitku si žáci ZŠ odnesli z vyučovací hodiny i vlastnoruční výrobek.
Přínos pro žáky základních škol
- základní poznatky jsou spojovány s praktickými ukázkami
- žáci základních škol pracují ve skupinách, jsou nuceni spolupracovat
případně pracovat podle pokynů „poradce“.
Přínos pro studenty gymnázia
- studenti si sami připraví přesnou podobu svých vystoupení
- vyzkouší si v praxi svou schopnost jasně a přesně se vyjádřit,
schopnost improvizovat a reagovat na nečekané situace.
Organizace: H. Kunzová, J. Čandová
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Zahraniční exkurse
17.6.2010(Čt)

- Exkurse 7.A + 6.A + zájemci: Mauthausen – Linec
/Rakousko/ D: F.Slípka, J.Čandová

Výlety
3.6.2010(Čt)
7.6.2010(Po)
8.6.2010(Út)
8.6.2010(Út)
17.6.2010(Čt)
22.6.2010(Út)

- Výlet 6.A: Dívčí kámen a Třísov) – D: J.Čandová, F.Slípka
- Výlet 5.A + 7.A: Sportovní centrum Hluboká nad
Vltavou; D: I.Kumstová, L.Nováková
- Výlet 3.A: ZOO Plzeň –D: H.Kunzová, I.Kumstová
- Výlet 4.A: Moravský kras – D: D.Fliegerová
- Výlet 1.A: Šumava /Vydra, Čeňkova pila, Turnerova chata, Antýgl, Modrava/; D: M.Berka
- Sem. PSR 3.A: cyklistický zeměpisný výlet do
okolí T.Svinů – D: M.Votavová

Filmová představení
6.10.2009(Út)
10.12.2009(Čt)
16.2.2010(Út)
10.3.2010(St)

- Filmové představení pro 3.- 8.roč.: „Milionář
z chatrče“ – v KD T.Sviny /35,- Kč/
- Filmové představení pro 1.- 3. roč.: „Kdopak
by se vlka bál“ – v KD T.Sviny /35,- Kč/
- Filmové představení „Valkýra“ (pro 3.- 8. roč.;
35,- Kč)
- Filmové představení „Baader Meinhof Komplex“
(pro 5.- 8. ročník; 35,- Kč)

Divadelní představení
9.9.2009 (St)

27.11.2009(Pá)

4.12.2009(Pá)

8.1.2010(Pá)

- 8.A + zájemci ze 7.A a 6.A: divadelní představení
v Jihočeském divadle v Č.Budějovicích – politická
komedie V.Havla „Odcházení“ /od 10:00 hodin,
80,- Kč/ D: S.Piterková, F.Slípka
- Divadelní představení v Jihočeském divadle /pro
6.A + 7.A/: „Muž sedmi sester“ (podle předlohy
Jar.Havlíčka) – od 10:00, 80,- Kč; D: I.Kumstová,
F.Slípka
- Divadelní představeni v angličtině: Oscar Wilde –
„The Importance of Being Earnest“ /vybraní
studenti z 5. – 8. roč; D: J.Špilauerová – Metropol
Č.Budějovice/
- Divadelní představení: K.Čapek – Věc Makropulos
/v Městském divadle v Č.Krumlově uvede soubor
Klicperova divadla z H.Králové/ + Muzeum tortury
- pro 5.A + 6.A; D: I.Kumstová
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11.3.2010(Čt)

25.6.2010(Pá)

- Divadelní představení v Jihočeském divadle /pro
1.A + 2.A/: „Saturnin“ (podle literární předlohy
Zdeňka Jirotky) – od 10:00 hodin, 80,- Kč
D: I.Kumstová, F.Slípka
- 1.A + 2.A: divadelní představení na otáčivém
hledišti v Č.Krumlově – „Kašpárek v rohlíku –
Dneska to roztočíme“ /od 10:00 hod., 120,- Kč/
D: I.Kumstová, F.Slípka

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

Žákovské soutěže a olympiády
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.
Okresní kola:


















Matematická olympiáda (kat. Z 9) – 4. místo: Petr Toman /4.A/
Dějepisná olympiáda (kat. 8 a 9) – 14. místo: Ondřej Švejda /4.A/
Chemická olympiáda (kat. D) – 8. místo: Petr Toman /4.A/
Olympiáda v anglickém jazyce (kat. III, SŠ) – 12. místo: Vojtěch
Slípka /6.A/
Olympiáda z českého jazyka (kat. I – ZŠ,G) – 33. místo: Eliška
Benediktová /3.A/
Olympiáda z českého jazyka (kat. II – SŠ) – 6. místo: Tereza
Kropáčková /5.A/
Zeměpisná olympiáda (kat. A) – 14. místo: Matěj Švepeš /1.A/
Zeměpisná olympiáda (kat. B) – 6. místo: Mikuláš Vinař /2.A/
Zeměpisná olympiáda (kat. C) – 10. místo: Petr Chytra /3.A/
Zeměpisná olympiáda (kat. D) – 4. místo: Pavel Štangl /8.A/
Fyzikální olympiáda (kategorie F) – 3. místo: Luboš Marek /3.A/, 8.
místo: Petr Chytra /3.A/, 12. místo: Tomáš Božák /3.A/ a Stanislav
Skamene /3.A/
Fyzikální olympiáda (kat. E) – 6. místo: Šárka Kunzová /4.A/ a Petr
Toman /4.A/,12. místo: Simona Vochozková /4.A/
Fyzikální olympiáda (kat. G.) – 7. místo: Petra Jarošová /2.A/, 10.
místo: Pavel Vondruš /2.A/ a 11. místo: Lenka Kunzová /2.A/
Biologická olympiáda (kat. C) – 13. místo: Šárka Kunzová /4.A/ a
27. místo:Tomáš Bícha /3.A/
Biologická olympiáda (kat. D) – 7. místo: Mikuláš Vinař /2.A/ a 15.
místo: Tomáš Jarolímek /2.A/
Literární soutěž Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska „ Požární
ochrana očima dětí“: kategorie II. – 1. místo: Petra Jarošová /2.A/ a
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Krajská kola:




Matematická olympiáda (kat. Z9) – 25. místo: Petr Toman /4.A/
Fyzikální olympiáda (kat. D) – 10. místo: Tereza Kropáčková /5.A/,
13. místo:Michal Kříha /5.A/ a 18. místo: Milan Horňák /5.A/
Literární soutěž Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska „Požární
ochrana očima dětí“: kategorie L2 - 1. místo: Petra Jarošová /2.A/;
kategorie L4 –2. místo: Petra Vondrušová /5.A/ a 3. místo: Dominik
Kodras /5.A/

Jiné soutěže:


Jihočeská regionální literární soutěž „Evropa ve škole“: kategorie
III – 1. místo:Kateřina Kuthanová /5.A/; kategorie II – 3. místo: Sára
Šimonová /2.A/ a kategorie I – 1. místo: Marie Natálie Jurková /1.A/

Školní soutěže
24.6.2010(Čt)
17.12.2009

- Šachový turnaj gymnázia /2.-4. vyuč.hodina v
učebně 8.A/ - D: Mgr. J.Čandová
/žáci 1. – 7. ročníku/
- Soutěž o nejhezčí vánoční výzdobu třídy – 1. místo a dort
získala třída 1.A

Mezinárodní soutěže
Březen 2010

- Studenti GTS byli úspěšní v mezinárodní literární soutěži
středoškolských studentů „We Are Writers!“ londýnského
nakladatelství SCHOLASTIC. V březnu 2010 vydalo toto
nakladatelství knížku s 27 anglicky psanými filmovými
recenzemi a scénáři, jejichž autory jsou naši studenti.
/organizovala: M.Poláková/

Vlastní studentské akce
4.12.2009
7.5.2010(Pá)

- Mikulášská nadílka pro žáčky mateřské školy
/studenti 7.A/
- Poslední zvonění 8.A

Přednášky, besedy, vzdělávací akce a výstavy
18.9.2009
18.11.2009(St)

- Přednáška „Sexuální výchova“ – pro dívky 1.A a
5.A+6.A /lektorka: M.Šindelářová z nadace S tebou
o tobě/.
- Dějepisný pořad společnosti Faber „Jak rychtář
13

10.2.2010(St)
10.2.2010(St)
10.2.2010(St)
4.3.2010(Čt)
29.3.2010(Po)
7.4.2010(St)

21.4.2010(St)

5.5.2010(St)

oženil kata“ /středověké vyšetřovací metody/ v tělocvičně ZŠ – pro 1.- 3. ročník (od 8:00 a 9:00; 40,-Kč)
- 6.A + 7.A: přednáška na téma „Urychlovač částic
CERN“ /prof. RNDr. Tomáš Polívka PhD./
(3. vyučovací hodina – učebna 7.A, D: J.Sháněl)
- 2.A: přednáška na téma „Nobelova cena“ /prof.
RNDr. Tomáš Polívka PhD./ - 4. vyučovací hodina,
učebna 2.A, D: J.Sháněl
- 2.A+3.A: Ekologická výstava na ZŠ – stromy
/6.hodina, D: J.Čandová, M.Langerová/
- Dějepisný pořad společnosti Faber „Vikingové“
/v tělocvičně ZŠ – pro 1.- 3. ročník, 40,- Kč – od
8:00 a 9:00 hodin/
- Biologická přednáška: „Zrak“ /MUDr. RNDr. M.
Wittner PhD./ pro: 7.A (2.hodina), 3.A (4.hodina)
a 6.A (6.hodina); D: J.Čandová
- Přednáška z chemie pro 7.A: „Využití analýzy DNA
v kriminalistice“ /Mgr. P.Trubač – Nemocnice Č.
Budějovice, od 15:00 v prostorách Pedagogické
fakulty Č.B. – D: J.Čandová/.
- Biologické přednášky /MUDr. RNDr. M.Wittner
PhD./:
2.hod. – 7.A: Naše smysly (D:M.Langerová),
3.hod. - 5.A: Sluch (D: J.Čandová)
4.hod. - 3.A: Naše smysly (D: J.Čandová)
5.hod. - 6.A: Naše smysly (D: J.Čandová)
- Výstava „Květen 1945 v T.Svinech“ – KD T.Sviny
/průběžně ji během dopoledne navštíví všechny ročníky/

Prevence rizikového chování
8.2.2010(Po)
9.2.2010(Út)
24.3.2010(St)

25.3.2010(Čt)

- 5.A - Blok prevence rizikového chování /Občanské
sdružení Prevent Strakonice/, 2.- 5. hodina
Zajišťuje: J.Špilauerová
- 6.A - Blok prevence rizikového chování /Občanské
sdružení Prevent Strakonice/, 2.- 5. hodina
Zajišťuje: J.Špilauerová
- 5.A - Blok prevence rizikového chování /Občanské
sdružení Prevent Strakonice/, 2.- 5. hodina
Téma: formování vztahů a sexualita
Zajišťuje: J.Špilauerová
- 6.A - Blok prevence rizikového chování /Občanské
sdružení Prevent Strakonice/, 2.- 5. hodina
Téma: sexualita a bezpečný sex, prevence pohlavně přenosných chorob. Zajišťuje: J.Špilauerová
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25.3.2010(Čt)
9.4.2010(Pá)

16.4.2010(Pá)

- 4.A – Přednáška a beseda na téma „Právní důsledky
rizikového chování mládeže“ /Policie ČR České
Budějovice/ - 3. a 4. vyuč.hodina
- 3.A - Blok prevence rizikového chování /Občanské
sdružení Prevent Strakonice/, 2.- 5. hodina
Téma: formování vztahů, šikana
Zajišťuje: J.Špilauerová
- 7.A - Blok prevence rizikového chování /Občanské
sdružení Prevent Strakonice/, 2.- 5. hodina
Téma: triky médií, psychologie reklamy
Zajišťuje: J.Špilauerová

Propagační akce
20.11.2009(Pá)

- Den otevřených dveří Gymnázia T.Sviny
/15:00 – 19:00 hodin; vyučující a dobrovolníci z řad žáků/

Společenské akce
19.2.2010(Pá)

- Maturitní ples 8.A – Borovany

Charitativní akce
Celonárodní veřejná sbírka „Bílá pastelka 2009“ – 15.10.2009
- studenti a studentky 7.A vybrali celkem 2540,- Kč.
Celonárodní veřejná sbírka „Srdíčkový den“ – 7.- 8.12.2009
- studenti 7.A a 6.A vybrali celkem 3613,- 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 prakticky ve všech předmětech.
Přednášky pracovníků Akademie věd pro vybrané ročníky a témata.
Memoriál B. Kučery – „Znáš Novohradsko?“
Biologická olympiáda kategorií D, C a B.
Třídění odpadů v celém areálu školy.
Návštěvy naučných stezek: Sokolí hnízdo
Slepičí stezka
Trhosvinensko.
15

Exkurze na pracoviště Akademie věd v Nových Hradech.
Exkurze na pracoviště Ústavu fyzikální biologie Jihočeské univerzity v Nových
Hradech.
Projekt „Chemie a příroda“, „Chemie a my“ pro žáky naší školy.
Viz stať „Vlastní projekty!“.

Výroční zpráva o hospodaření za kalendářní rok 2009
(zpracovala hospodářka školy M. Kunzová)
Příjmy / v tisících Kč. /
1. Dotace investiční
z toho stavby
zařízení

0,0,0,-

2. Dotace neinvestiční
z toho - NIV provozní
- přímé výdaje
- rozvojové programy

9615,1 430,7 671,514,-

3. Ostatní příjmy
z toho - úroky
- čerpání rezervního 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.
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23,1,3,19,310,9 618,5 486,24,378,1 934,142,1 646,-

pracovníků

8,-

Náklady hospodářské činnosti

0,-

Kontrola hospodaření
Kontroly hospodaření nebyly provedeny.

Pro rok 2010 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 14. října 2010.

PaedDr. Vladislav Maděra
ředitel školy

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/20109 byla schválena
školskou radou dne 25. října 2010.

Ing. Radislav Bušek
předseda školské rady
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