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příspěvková organizace
Mgr. František Slípka /od 1.8.2011/

/statutární orgán/

Zástupce ředitele:

Mgr. Zdeňka Todorovová /od 1.9.2011/

/zástupce statutárního orgánu/

Hospodářka, účetní: Marie Kunzová
Údaje o školské radě: předseda
/od 1.9.2011/
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zapisovatelka
členové

Ing. Radislav Bušek
Eva Brožková
Mgr. Jana Čandová
Mgr. Hana Halešová
Jaroslav Salcer
Mgr. Jaroslava Špilauerová

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: 200 /k 30.9.2011/

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
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škola symbolické nájemné městu Trhové Sviny ve výši 100,- (jedno sto)
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 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
sedm datových projektorů včetně ozvučení. Jeden datový projektor je
přenosný. Vybavení školy bylo dále 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 budou v blízké budoucnosti modernizovány
z prostředků OPVK. Modernizováno bylo sedm počítačů v učebně IVT.
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, ale zatím dostačujícím množství. Zlepšuje se sice jejich
kvalita, zároveň však rostou i jejich ceny, a to bez podstatného navýšení
finančních prostředků na přímé výdaje.
Omezování finančních prostředků se promítá i do výuky. Při nákupu
např. učebnic a učebních pomůcek si škola nemůže dovolit nakupovat
pomůcky nejvyšší kvality, ve vyšších cenových relacích. V rozpočtu na
rok 2012 byly prostředky na ONIV (finanční prostředky od státu na nákup
učebnic, knih, učebních pomůcek a další vzdělávání pedagogických
pracovníků - DVPP) dále drasticky kráceny a nově se z nich mají platit
zaměstnancům i první tři týdny nemoci. Obnova učebnic a učebních
pomůcek i DVPP tak byly prakticky zablokovány z důvodu nedostatku
finančních prostředků.
Rozpor mezi finančními možnostmi školy a skutečnými potřebami pro
optimální výuku se tedy v důsledku výše uvedeného přístupu státu ke
školství nadále prohlubuje. Tlak na neustálé šetření prakticky vším se
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dostává už za hranici únosnosti. Přístup kraje jako zřizovatele školy je
oproti přístupu státu diametrálně odlišný – prostředky na provoz, které
poskytuje kraj, byly škole dokonce mírně zvýšeny.
Od 1. 1 2010 došlo ke zdražení dodávek tepla z městské kotelny.
Zřizovatel však tento nárůst nákladů v rozpočtu na rok 2011 zohlednil.
Během roku 2012 už se cena tepla nezvýšila. Díky nezvykle teplému
podzimu 2011 byly ušetřeny provozní prostředky na teplo a byly použity
na obnovu zařízení (skříňky pro žáky, tabule). S městem jakožto
vlastníkem budovy A se podařila v listopadu 2011 domluvit instalaci
prosklených dvojkřídlých vchodových dveří do tohoto pavilonu, což
výrazně přispělo k zateplení této části objektu. Celá akce byla plně
hrazena z prostředků města.
Celkovou atmosféru ve škole lze charakterizovat jako velmi dobrou /v
dotazníku, který byl rodičům nabídnut v rámci informačního odpoledne
v prosinci 2011 označilo na pětistupňové škále (1 – nejlepší a 5 –
nejhorší) 87% respondentů klima školy jako výborné či velmi dobré (tedy
rozmezí 1-2); v podobném dotazníku, který byl nabídnut žákům na konci
školního roku označilo klima školy známkou 1-2 (tedy jako výborné či
velmi dobré) cca 80% respondentů/. 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 v 8. ročníku probíhalo 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 7. ročníku (prima až septima) probíhala výuka podle Školního
vzdělávacího programu Gymnázia Trhové Sviny.

Údaje o pracovnících školy
U č i t e l é:
Berka Miroslav Mgr., Z-Tv, učí 37 let
Čandová Jana Mgr., Bi-Ch, učí 14 let
Janáčková Jitka Mgr., M-F, učí 42 let, zkrácený pracovní úvazek
Fliegerová Dagmar Mgr., Čj-Nj, učí 29 let
Langerová Michaela Mgr., M-Bi, učí 19 let
Harazím Leoš Mgr., Ivt-F, učí 5. rok, zkrácený pracovní úvazek
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Kumstová Iva Mgr., Čj-D, učí 24 let
Kunzová Hana Mgr., M-F, učí 19 let
Marková Marie Mgr., Čj-Vv, učí 18 let, zkrácený pracovní úvazek
Piterková Simona Mgr., Čj-Nj, učí 27 let
Poláková Marie Mgr., Čj-Hv-Aj, učí 29 let
Slípka František Mgr., Čj-D, učí 24 let, ředitel školy od 1.8.2011
Sháněl Jiří Mgr., Aj-F, učí 14 let
Špilauerová Jaroslava Mgr., Aj, učí 35 let
Todorovová Zdeňka Mgr., M-F, učí 29 let, od 1.9.2011 zástupkyně ŘŠ
Nováková Linda Mgr., D-Nj-Aj, učí 10 let – na konci září 2011 nastoupila
na mateřskou a posléze na rodičovskou dovolenou
Častová Jana Mgr., Nj-D, učí 1. rok – zástup za Mgr. L.Novákovou
Votavová Monika Mgr., Z-Tv, učí 20 let
Vrchota Karel Mgr., M-F, učí 54 let, zkrácený pracovní úvazek
Filipčík Josef Bc. – výpočetní technika, učí 1. rok
Všichni pracovníci s výjimkou jednoho mají odbornou pedagogickou
kvalifikaci.
Přepočtený počet pedagogických pracovníků byl 15,4.
P r o v o z n í z a m ě s t n a n c i:
Kunzová Marie, hospodářka školy
Michalcová Anna, uklízečka
Popel Stanislav, školník–údržbář, zkrácený pracovní úvazek
Tošnerová Pavlína, 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 byl 23, přepočtených 19,1.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků – stručný
přehled akcí akreditovaných MŠMT:
Jednota českých matematiků a fyziků - Veletrh nápadů učitelů fyziky – H.
Kunzová
Vzdělávací centrum Mgr. Gabriela Bauerová - Legislativní aspekty
drogové problematiky - J. Špilauerová
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Další vzdělávání učitelů
fyziky - H.Kunzová
Národní institut pro další vzdělávání - Finanční gramotnost - M.Berka
Profesní průprava zástupců ředitele – Z.Todorovová
E-PEDAGOG - 50 fyzikálních experimentů – Z.Todorovová
Dále se vyučující zúčastňovali různých dalších akcí dalšího vzdělávání,
které bylo možné absolvovat zdarma (viz snížení ONIV výše). Např.:
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- E-learningové školení pro výchovné poradce /I.Kumstová/;
- Mgr. M.Polákové se podařilo získat grant a 1.- 13.4.2012 jí bylo
umožněno absolvovat metodické rozšiřující studium anglického,
jazyka na School of English v Edinburghu;
- Zdravý životní styl z pohledu bezpečnosti - seminář /F.Slípka/;
- Informační a komunikační technologie ve výuce angličtiny
/J.Sháněl/;
- Matematika ve světle maturitní zkoušky 2011 /H.Kunzová/;
- Metodický seminář eTwinning I /H.Kunzová, M.Poláková/;
- Letní dílny eTwinning /M.Poláková/;
- Krajská konference primární prevence rizikového chování
/J.Špilauerová/;
- VŠCHT – letní soustředění středoškolských učitelů /J.Čandová/
- Národní ústav pro vzdělávání – seminář Nové trendy ve výuce
chemie /J.Čandová/
Někteří pedagogičtí pracovníci museli také absolvovat školení
CERMATU pro potřeby nové státní maturitní zkoušky. Škola má už
dostatečný počet vyškolených hodnotitelů, zadavatelů i školních
maturitních komisařů.
Mgr. J.Čandová absolvovala magisterské studium společenských věd
na Jihočeské universitě Č.Budějovice.

Údaje o přijímacím řízení
K osmiletému studiu se pro školní rok 2012-2013 přihlásilo celkem 30
žáků. Po přijímacím řízení bylo přijato 28 žáků. Do primy nastoupilo 24
žáků. První ročník čtyřletého studia nebyl zřizovatelem povolen.

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
1. A . 30 žáků, 20 prospělo s vyznamenáním, 10 prospělo. Celkový průměrný
prospěch třídy byl 1,415, průměr omluvených zameškaných hodin byl 42,60.
Pochvala třídního učitele udělena 24x, pochvala ředitele školy 4x a napomenutí
třídního učitele 1x.
2. A . 21 žáků, 13 prospělo s vyznamenáním, 8 prospělo. Celkový průměrný
prospěch třídy byl 1,476, průměr zameškaných omluvených hodin byl 39,80.
Pochvala třídního učitele udělena 23x, pochvala ředitele školy 2x.
3. A . 23 žáků, 8 prospělo s vyznamenáním, 15 prospělo. Celkový průměrný
prospěch třídy byl 1,652, průměr zameškaných omluvených hodin byl 61,04.
Pochvala třídního učitele udělena 6x, pochvala ředitele školy 4x.
4. A . 30 žáků, 11 prospělo s vyznamenáním, 17 prospělo, 2 neprospěli
(uspěli při opravné zkoušce). Celkový průměrný prospěch byl 1,677, průměrný
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počet zameškaných omluvených hodin byl 62,23. Počet neomluvených hodin:
22. Pochvala třídního učitele udělena 9x, pochvala ředitele školy 6x.
5. A . 25 žáků, 7 prospělo s vyznamenáním, 15 prospělo, 3 neprospěli (při
opravné zkoušce uspěli 2, jeden žák neuspěl z matematiky a bude opakovat ve
škol.roce 2012‐13 5. ročník). Celkový průměrný prospěch třídy je 1,951,
průměrný počet zameškaných omluvených hodin je 58,08. Počet neomluvených
hodin: 40. Pochvala třídního učitele udělena 11x, pochvala ředitele školy 3x,
napomenutí TU 2x, důtka TU 3x a důtka ŘŠ 1x. Ve třídě bylo na počátku roku 27
žáků, ale 2 žáci odešli z důvodu náročnosti studia v průběhu podzimu na jiné
školy.
6. A . 20 žáků (ve třídě bylo původně 21 žáků, ale jedna žákyně v průběhu
jara 2012 studia zanechala), 8 prospělo s vyznamenáním, 10 prospělo, 1 žák
měl odloženou klasifikaci (na konci srpna ji úspěšně ukončil) a 1 žákyně
neprospěla (uspěla při opravné zkoušce). Celkový průměrný prospěch třídy byl
1,555, průměrný počet zameškaných omluvených hodin byl 69,30. Pochvala
třídního učitele byla udělena 6x, pochvala ředitele školy 11x a důtka TU 1x.
7. A. 24 žáků, 11 prospělo s vyznamenáním, 11 prospělo a 2 žáci neprospěli
(uspěli při opravné zkoušce). Celkový průměrný prospěch třídy byl 1,648,
průměrný počet zameškaných omluvených hodin byl 67,95. Pochvala třídního
učitele udělena 13x, pochvala ředitele školy 13x.
8. A. 23 žáků, 11 žáků prospělo s vyznamenáním, 12 prospělo. Celkový prů‐
měrný prospěch třídy byl 1,567, průměrný počet zameškaných omluvených ho‐
din byl 41,73. Počet neomluvených hodin: 8. Pochvala třídního učitele udělena
1x, důtka ředitele školy 1x. Třída měla původně 24 žáků, ale jedna žákyně v prů‐
běhu podzimu 2011 přerušila z důvodu péče o dítě studium na 1 rok a od 3.9.
2012 nastoupila opět do oktávy.
Pozn.1: 4.4.2012 proběhl v gymnáziu mezinárodní výzkum PISA, organizova‐
ný Českou školní inspekcí (týkal se žáků narozených v roce 1996) – výsledky za
naši školu dosud nebyly dodány.
Pozn.2: 5.‐7.6.2012 proběhlo testování žáků kvarty, a to v rámci celostátní ge‐
nerálky Testování žáků 5. a 9. tříd – z předmětů matematika, český jazyk a an‐
glický jazyk /organizovala ČŠI/. Výsledky již byly zveřejněny. Úspěšnost byla ná‐
sledující:
Předmět
Úroveň

český jazyk
zákl./těžší

matematika
zákl./těžší

anglický jazyk
zákl./těžší

Celostátně
Kvarta GTS

70%/72%
87%/89%

56%/55%
83%/65%

59%/57%
83%/68%
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Maturitní zkoušky
Maturitní zkouška se konala už podruhé podle nového maturitního
modelu. Tzv. „státní maturitu“ žáci konali ve společné části ze dvou
povinných předmětů (český jazyk a cizí jazyk), v profilové (školní) části
také ze dvou povinných předmětů, a to podle vlastní volby z nabídky
školy. Nepovinnou zkoušku z dalšího předmětu si nikdo nezvolil. Žáci si
ve společné části zvolili základní úroveň (protože opět nebyla žádná
provázanost „státní maturity“ s přijímacím řízením na vysokých školách),
pouze jedna žákyně si zvolila v anglickém jazyce úroveň vyšší.
Matematiku si naši žáci naštěstí zvolili pouze v profilové části, protože
zadání společné části se ukázalo jako velmi problematické a bylo
následně podrobeno i ze strany MŠMT velmi ostré kritice.
Ústní zkoušky společné i profilové části se konaly 21.- 24.5.2012.
V profilové části maturovali studenti formou ústní zkoušky z těchto
předmětů: německý jazyk (1), anglický jazyk (1), biologie (10), chemie
(4), fyzika (1), základy společenských věd (14), dějepis (6), matematika
(9) a informatika a výpočetní technika (2).
Písemné zkoušky společné části MZ se konaly 2.5.2012 (Čj-Z, všichni
žáci), 3.5. (Aj-Z 21 žáků a Aj-V 1 žákyně) a 7.5.2012(Nj-Z, 2 žákyně).
Písemné zkoušky byly tentokrát posunuty tak, aby předcházely ústním
zkouškám.
V profilové (školní) části neuspěl v jarním termínu 1 žák z matematiky,
ve společné (státní) části neuspěl 1 žák z českého jazyka (a to ve velmi
problematické a následně obecně kritizované písemné práci z českého
jazyka). Oba pak uspěli v podzimním termínu na počátku září 2012.
Celkově lze tedy výsledky maturitní zkoušky hodnotit jako
výborné, protože i v roce 2012 uspěli u maturity všichni studenti
oktávy našeho gymnázia.
Pozn.: v září 2012 CERMAT vydal zprávu o předběžných výsledcích
jarního zkušebního období, v níž se objevila zajímavá čísla, zejména co
se týče úspěšnosti jednotlivých typů škol:
Úspěšnost (v %)

maturit.zkoušky celkově

společné části

profilové č.

Celkově v ČR
Gymnázií v ČR
4-letých gym. v ČR
8-letých gym. v ČR
SOŠ (různé obory)
Gymnázium T.Sviny

70,2
90,7
88,7
93,5
44 až 73
97,9

73,3
93,2
91,6
95,3
47 až 77
95,8

84,1
93,9
92,5
95,8
75 až 85
95,8

Inspekce provedené Českou školní inspekcí
V daném období nebyly provedeny žádné inspekce ani jiné kontroly.
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Účast v projektech a spolupráce s jinými subjekty
Škola je od května 2012 partnerem Jihočeské university v projektu
„Youth Club II – podpora technického a přírodovědného vzdělání na
středních školách“, a to v rámci
OPVK (Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost).
Od roku 2010 je škola partnerem Novohradské občanské společnosti
v projektu „Školy pro venkov“, rovněž v rámci OPVK (z jihočeského
regionu se účastní 4 školy, ve třech regionech pak celkem 17 škol). Toto
partnerství stále trvá.
V roce 2011 jsme se zapojili do projektu Hospice J.N.Neumanna
v Prachaticích a zájemci z řad studentů 6. až 8. ročníku i učitelů se
zúčastnili kurzu paliativní péče pro střední školy (listopad 2011 až březen
2012).
Škola dlouhodobě spolupracuje s pracovištěm Jihočeské university
na Nových Hradech.
Gymnázium se také přihlásilo do projektu OPVK Peníze EU středním
školám, který bude realizován v období červenec 2012 až červenec 2014
– výše použitelných finančních prostředků: 786.400,- Kč
Vyučující se pravidelně zúčastňují Letní školy chemie VŠCHT
v Praze.
Vyučující anglického jazyka se zapojili do projektů v rámci aktivit eTwinning. Prostřednictvím IT technologií mohou školy z celé Evropy
navzájem spolupracovat na dálku. Studenti se setkávají s kulturními
odlišnostmi a mohou prověřit své jazykové znalosti.

Prevence sociálně patologických jevů
Ve škole pracuje metodik prevence. Škola má zpracován Minimální
preventivní program.

Mimoškolní a mimovyučovací aktivity 2010-2011
Hudební a hudebně naučné pořady
19.9.2011(Po) - Autorský pořad o hudebních nástrojích – Pavel
Hrabě /pro 1.- 7.roč./ - organizuje: M.Poláková
/v učebně Hv/
7.10.2011(Pá) - Koncert v rámci projektu „Čtyři kroky do nového
světa“ – kostel sv. Šimona a Judy v Praze
10

Studentský orchestr, diriguje Marko Ivanovič : Franz Schubert –
Nedokončená symfonie + výstavy dle zájmu a nabídky
/zájemci/ - D: M.Poláková

2.12.2011(Pá) - Koncert v rámci projektu „Čtyři kroky do nového
světa“ – kostel sv. Šimona a Judy v Praze
Studentský orchestr, diriguje Marko Ivanovič : G.B.Pergolesi –
Stabat mater /zájemci/ - D: M.Poláková

2.3.2012(Pá)

- Koncert v rámci projektu „Čtyři kroky do nového
světa“ – kostel sv. Šimona a Judy v Praze
Studentský orchestr, diriguje Marko Ivanovič : Franz Liszt –
Preludia a A.Dvořák – Polednice /zájemci/ - D: M.Poláková

20.4.2012(Pá) - Koncert v rámci projektu „Čtyři kroky do nového
světa“ – kostel sv. Šimona a Judy v Praze
Studentský orchestr, diriguje Marko Ivanovič : G.Gershwin –
Rapsodie v modrém /zájemci/ - D: M.Poláková

23.5.2012(St)

- Hudebně-vzdělávací pořad: 90. léta ve světové
rockové hudbě /pro 1. – 7. roč./; organizuje: M.
Poláková

Sportovní a branné akce
19.- 23.9.2011 - Sportovní kurs 8.A – Třeboň /Sportcentrum Doubí/
D: M.Berka
18.10.2011(Út) - Okresní turnaj ve stolním tenise žáků – DDM Č.
Budějovice /vybraní žáci/ - D: M.Berka
21.12.2011(St) - Turnaj GTS v ringu dívek (3. a 4. roč.)
22.12.2011(Čt) - Vánoční sportovní turnaj v kopané (5.- 8.ročník)
13.-19.1.2012 - Lyžařský kurs – Itálie /2.A + 5A + zájemci/
/Sappada a Ravascletto/; vedoucí kursu: M.Berka
27.6.2012(St) - Sportovní den GTS. Zajišťují: M.Berka a M. Votavová
28.6.2012(Čt) - Branně-turistická vycházka /TU/
Exkurse
26.9.2011(Po) - Exkurze 6.A: Útulek pro zvířata Na Zlaté stoce –
Č.Budějovice + předání daru; D: D.Fliegerová
27.9.2011(Út) - Exkurze 2.A a 6.A: Čistička odpadních vod Trhové
Sviny /v rámci výuky/ - D: J.Čandová, H.Kunzová
29.9.2011(Čt) - Exkurze 8.A (Bi sem.): Hospic J.N.Neumanna v
Prachaticích – D: J.Čandová
12.10.2011(St) - Exkurze 2.A: Planetárium Č.Budějovice
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13.10.2011(Čt)
17.10.2011(Po)
18.10.2011(Út)
19.10.2011(St)
3.11.2011(Čt)
24.11.2011(Čt)
14.12.2011(St)
15.12.2011(Čt)
6.3.2012(Út)
20.3.2012(Út)
22.3.2012(Čt)
4.4.2012(St)
18.4.2012(St)
4.6.2012(Po)
6.6.2012(St)

D: H.Kunzová a F.Slípka
- Archeologická exkurze /zájemci ze 7.A/ - pořádá
Archeologický a Historický ústav Filosofické
Fakulty JČU České Budějovice
- Exkurze 7.A: Jihočeská vědecká knihovna Č.Budějovice + výstava „Bible“ s přednáškou a besedou;
D: I.Kumstová
- Exkurze SVS sem. 8.A: Jihočeská vědecká
knihovna Č.Budějovice + výstava „Bible“ s
přednáškou /8.a 9. hod./; D: I.Kumstová
- Exkurze 5.A: České Budějovice – Jihočeské
muzeum a památky + výstava „Bible“
D: I.Kumstová a H.Kunzová
- Exkurze 8.A: Den otevřených dveří Akademie věd
Č.Budějovice – D: J.Čandová
- Exkurze: Hospic J.N.Neumanna v Prachaticích
/zájemci ze 7.A/ - D: J.Čandová
- Exkurze 1.A + 2.A Praktika F: Techmania Plzeň –
D: H.Kunzová a Z. Todorovová
- Exkurze 2.A: Praha – prohlídka historické budovy
Národního divadla a baletní představení: P.I. Čajkovskij – Louskáček. D: M.Poláková
- Exkurze 8.A: Krajský soud Č.Budějovice – zahájení
hlavního líčení – D: F.Slípka
- Odborná exkurze 6.A: pracoviště Jihočeské university Nové Hrady – biologická přednáška a laboratorní práce; D: M.Langerová
- Exkurze 6.A: Hospic J.N.Neumanna Prachatice –
D: J.Čandová
- Exkurze vybraných žáků 4.A+5.A – pracoviště
Jihočeské university na N.Hradech /projekt: voda,
vodní hospodářství a ochrana vod/; D: J.Čandová
- Exkurze SVS 2.A – Praha: Expozice Lidé a peníze
v České národní bance – D: F.Slípka
- Exkurze 2.A: stadion SK Dynamo Č.Budějovice;
D: S.Piterková
- Exkurze do Terezína (zájemci ze 3.A, 5.A, 6.A a
7.A); D: I.Kumstová aj.Častová
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13.6.2012(St)

- Exkurse 6.A: Vodní elektrárna Lipno
D: H.Kunzová a Z.Todorovová

Školní projekty
POKUSY PRO ZŠ /organizují H.Kunzová a J.Čandová/. Projekt spolupráce
studentů gymnázia a žáků prvního stupně základních škol v blízkém okolí.
Vyučujícím 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 5 akcí (v ZŠ
Olešnice, Svatý Jan nad Malší a Borovany). Projektu se účastnilo přibližně 30
studentů naší školy. Některá vystoupení jsou 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.
FILMOTÉKA /organizuje F.Slípka/ ‐ viz Filmová představení
ČTYŘI KROKY 2011‐2012 /organizuje M.Poláková/ ‐ viz Hudební pořady

Zahraniční exkurse
13.4.2012(Pá) - Exkurze: Berlín /centrum, Muzeum Pergamon a
Deutsches Technikmuseum/ - zájemci; D: F.Slípka
a J.Častová
19.4.2012(Čt) - Exkurze 1.A+2.A: Rakousko – „Podvodní svět“
ve Schremsu; D: J.Čandová, M.Votavová
3.5.2012(Čt)
- Exkurze 3.A+4.A: Rakousko – „Podvodní svět“
ve Schremsu; D: Z.Todorovová, M.Langerová
Výlety
5.6.2012(Út)

- Výlet 1.A: hopsárium Č.Budějovice; D: M. Votavová a M. Langerová
11.6.2012(Po) - Výlet 6.A: Č.Budějovice; D: D.Fliegerová
12.6.2012(Út) - Výlet 3.A: Plešné jezero – Šumava; D: M.Berka
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21.6.2012(Čt) - Výlet 3.A – PSR: Žumberk – D: M.Votavová
26.6.2012(Út) - Výlet 7.A: Český Krumlov – D: I.Kumstová
26.6.2012(Út) - Výlet 4.A: Povydří – D: M.Langerová, M.Votavová
Filmová představen /v rámci školního projektu FILMOTÉKA/
11.10.2011(Út) - Filmové představení „Lidice“ /pro 3.- 8.roč.,
50,- Kč/ - Kino T.Sviny
20.12.2011(Út) - Filmové představení „Občanský průkaz“ /pro
4.- 8. ročník/ - Kino T.Sviny
4.1.2012(St)
- Filmové představení „Piráti z Karibiku: Na
vlnách podivna“ /pro 1.- 3. ročník/ - Kino T.Sviny
21.2.2012(Út) - Filmové představení „Králova řeč“ /pro 4.- 8.roč./
- Kino T.Sviny
Divadelní představení
2.11.2011(St) - Divadlo v angličtině – 6.A + zájemci - Ch. Dickens:
„David Copperfield“ /ArtIGY Č.Budějovice/ D: J.Špilauerová a M.Poláková
23.2.2012(Čt) - Divadelní představení v Jihočeském divadle v Č.
Budějovicích: T.Williams „Tramvaj do stanice
Touha“ – 7.A; D: I.Kumstová a M.Marková
9.3.2012(Pá) - Divadelní představení v Jihočeském divadle v Č.
Budějovicích: M.Crimp-Moliere . „Misantrop“
/moderní adaptace/ - 6.A + zájemci; D: I.Kumstová,
M.Marková
19.4.2012(Čt) - Divadelní představení v Jihočeském divadle v Č.
Budějovicích: J.Žák – „Škola základ života“
/3.A+7.A/; D: I.Kumstová, M.Marková
Další kulturní aktivity
Celoročně pracuje na škole Klub mladých čtenářů nakladatelství 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.
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Okresní kola
Dějepisná olympiáda (kat. 8-9 ZŠ,G) – 2.místo: Mikuláš Vinař (4.A), 3.místo: Petra Jarošová
(4.A), 4.místo: Kristina Kropáčková (3.A), 7.místo: Ondřej Slípka (3.A) a 13.místo: Lenka
Kunzová (4.A)
Matematická olympiáda (kat. Z9) – 15.-17.místo: Lenka Kunzová (4.A) a 35.-41.místo: Radek
Ježek (4.A)
Stolní tenis – okresní kolo žákovských družstev (kat. III-IV) – 1. místo: družstvo Gymnázia
T.Sviny ve složení Filip Návara (1.A), Martin Fesl (1.A) a Václav Adam (2.A)
Olympiáda v anglickém jazyce (kat. IA) – 6. místo: Kateřina Korčaková (2.A)
Olympiáda v anglickém jazyce (kat. IIIA) – 15. místo: Luboš Marek (5.A)
Chemická olympiáda (kat. D) – 10. místo: Radek Ježek (4.A)
Olympiáda z českého jazyka (kat.I- ZŠ,G) – 1. místo: Eliška Bráchová (4.A) a 5. místo: Mikuláš
Vinař (4.A)
Olympiáda z českého jazyka (kat. II-SŠ) – 2. místo: Tereza Kropáčková (7.A), 4. místo: Tereza
Lošková (7.A) a 7. místo: Milan Horňák a Martin Jaroš (7.A)
Zeměpisná olympiáda (kat. A) - 7. místo: David Vašíček (1.A)
Zeměpisná olympiáda (kat. C) – 11. místo: Mikuláš Vinař (4.A)
Fyzikální olympiáda (kat. E, F, 8-9) – 2. místo: Radek Ježek (4.A), 3. místo: Lenka Kunzová
(4.A) a 6. místo: Eliška Bráchová (4.A)
Biologická olympiáda (kat. C) – 8. místo: Mikuláš Vinař (4.A) a 27. místo: Petra Jarošová (4.A)
Matematická olympiáda (kat. Z7) – 9.- 11. místo: Václav Adam (2.A)
Matematická olympiáda (kat. Z6) - 9.- 16. místo: Pavla Kunzová (1.A), 17.- 20. místo: Kryštof
Štys (1.A), 29.- 35. místo: Petr Tlapa (1.A) a 41.- 48. místo: David Vašíček (1.A)
Řečnická soutěž „Mladý Demosthenes“ – IV. kategorie: 1. místo – Tereza Lošková (7.A), III.
kategorie: 1. místo: Kristýna Brožková (6.A) a I. kategorie: 3. místo – Lenka Maláková (1.A)
Pěvecká soutěž „Jihočeský zvonek“ /IV.kat. – sólový zpěv/ – do krajského kola postoupila Julie
Heralová (4.A)

Krajská kola
Biologická olympiáda (kat. B) – 17. místo: Šárka Kunzová (6.A)
Chemická olympiáda (kat. C) – 11. místo: Petr Toman (6.A)
Dějepisná olympiáda (kat. 8-9, ZŠ,G) – 3. místo: Mikuláš Vinař (4.A), 4. místo: Petra Jarošová
(4.A), 7. místo: Kristina Kropáčková (3.A) a 11. místo: Ondřej Slípka (3.A)
Řečnická soutěž „Mladý Demosthenes“ – IV. kategorie: 1. místo – Tereza Lošková (7.A), III.
kategorie: 1. místo: Kristýna Brožková (6.A)
Literární soutěž „Evropa ve škole“ – II. kategorie: 2. místo – Mikuláš Vinař (4.A) a 3. místo –
Kateřina Bartyzalová (3.A)
Olympiáda z českého jazyka (kat. ZŠ-G) – 3. místo: Eliška Bráchová (4.A)
Olympiáda z českého jazyka (kat. SŠ) – 4. místo: Tereza Kropáčková (7.A)
Literární soutěž „Požární ochrana očima dětí“. Kat. L3 – 1. místo: Veronika Beníšková (4.A). Kat.
L4 – 2. místo: Eliška Heisenbergerová (5.A) a 3. místo: Martin Jaroš (7.A)
Soutěž „Časopisy a noviny vydávané žáky ZŠ /II.st./“: čestné uznání za třídní časopis Třídní oko –
Kryštof Štys (1.A)

Celostátní kola
Dějepisná olympiáda (kat. 8-9, ZŠ,G) – 12. místo: Mikuláš Vinař (4.A) a Petra Jarošová (4.A)
Řečnická soutěž „Mladý Demosthenes“ – účast v celostátním finále: Tereza Lošková (7.A) a
Kristýna Brožková (6.A)
Olympiáda z českého jazyka (kat. I – ZŠ,G) – 11. místo: Eliška Bráchová (4.A)
Celostátní kolo literární soutěže „Malá Proseč Terézy Novákové“ v kategorii Poezie – 3. místo:
Kateřina Bartyzalová (3.A)
Celostátní kolo literární soutěže „Požární ochrana očima dětí“ – 2. místo: Eliška Heisenbergerová
(5.A)
Celostátní výtvarná fotosoutěž „Šťastné stáří očima dětí“: ocenění obdržela Petra Fischerová
(2.A)

Jiné soutěže
Celostátní literární soutěž „Svět kolem nás“ – 3. místo (2.kategorie): Petra Jarošová (4.A); 10.
místo (3. kategorie): Tereza Lošková (7.A)
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Soutěž „TALENT JIHOČESKÉHO KRAJE 2011“ – v kategorii Všestranný talent získaly Čestná
uznání v kategorii do 15 let: Veronika Beníšková (4.A) a Petra Jarošová (4.A) ; v kategorii 1619 let pak Tereza Lošková (7.A) a Tereza Kropáčková (7.A) Českobudějovický deník 23.2.2012
Celostátní literární soutěž „Próza a poezie“ – IV. kategorie /poezie/: 1. místo – Marek Dušek (3.A)
a 3. místo – Mikuláš Vinař (4.A); III. kategorie /poezie/: 3. místo – Kateřina Korčaková (2.A);
kategorie SŠ /próza/: čestné uznání – Tereza Kropáčková (7.A); titul „Absolutní literární talent“
získal Marek Dušek (3.A)
Literární soutěž „O jihočeskou žabku“ – čestné uznání: Tereza Kropáčková (7.A)
Výtvarná soutěž „Dostaveníčko zvířecích loutek“ Muzea české loutky a cirkusu Prachatice: diplom
za nejlepší loutku zvířete – Karolína Bílková (3.A)

Školní soutěže
22.12.2011(Čt)
11.4.2012 (St)

‐ Soutěž o nejhezčí vánoční výzdobu třídy – zvítězila 2.A
‐ Školní šachový turnaj pro studenty GTS – organizovali
Luboš Marek (5.A) a Mgr. J.Čandová. 1. místo: Stanislav
Skamene (5.A)

Vlastní studentské akce
5.12.2011
‐ Mikulášská nadílka pro žáčky mateřské školy
/studenti 7.A/
22.12.2011(Čt) - Vánoční trh (1.- 4. ročník)
2012-březen
- Výstava výtvarných prací studentů GTS v Kulturním domě Trhové Sviny
27.4.2012
- „Poslední zvonění“ 8.A
Někteří studenti vyšších ročníků pracují jako vedoucí kroužků
Školního klubu při ZŠ T.Sviny.
Přednášky, besedy, vzdělávací akce a výstavy
14.10.2011(Pá) - Výstava Zdeňka Buriana – Wortnerův dům AJG Č.
Budějovice /Vv 5+6 – od 3.hod./ - D: M.Marková
24.10.2012(Po) - Seminář pro 8.A k Národním srovnávacím
zkouškám /pracovník společnosti Scio/. Zajišťuje:
F.Slípka
3.11.2011(Čt) - Dějepisný naučný pořad pro 1.- 3. roč.: „Přemysl
Otakar II.“ /společnost Faber, 40,- Kč, od 8:00 – 1.A
a od 9:00 – 2.A a 3.A/ D: vyučující
11.11.2011(Pá) - Sběratelská výstava militárií k 50. výročí Klubu
historických zbraní Č.Budějovice – Jihočeské
muzeum /zájemci/ - D: F.Slípka
22.11.2011(Út) - Historická přednáška pro 4.A+5.A a 7.A+8.A:
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24.11.2011(Čt)
24.11.2011(Čt)
14.12.2011(St)
14.12.2011(St)
7.2.2012(Út)
7.2.2012(Út)

„Pronásledování tuláků a Cikánů na zemské hranici
od 18. století“ /Mgr. J.Dibelka Ph.D. z Filosofické
fakulty JČU Č.Budějovice/; D: I.Kumstová
- Zajímavé pokusy z fyziky a biologie pro 4.A, 6.A a
7.A /doc.Petr Chvosta – MFF Universita Karlova Praha
- Kurz paliativní péče pro SŠ studenty: Hospic J.N.
J.N.Neumanna v Prachaticích zájemci ze 7.A a 8.A
D: J.Čandová
- Přenáška pro SVS 8.A: Islám /ThMgr. V.Chán –
JU Č.Budějovice/ - v rámci semináře
- Přednáška pro 6.A: Biorytmy – na Přírodovědné
fakultě JU Č.Budějovice /PhDr. R.Závodská PhD./ D: J.Čandová
- Historická přednáška pro 7.A: První noviny v rukou
posledních Rožmberků /Mgr. K.Pražáková z Historického ústavu FF JČU Č.Budějovice/; D: I.Kumstová
- Historická přednáška pro 6.A+SVS 8.A: Vilém z
Rožmberka jako císařský diplomat /Mgr. K.Pražáková z Historického ústavu FF JČU Č.Budějovice/;
D: I.Kumstová

21.2.2012(Út) - Přednáška pro 7.A+8.A: Studium na Filosofické
fakultě JČU Č.Budějovice /PhDr. P.Král Ph.D. –
proděkan FF JČU/; D: I.Kumstová
22.3.2012(Čt) - Kurz paliativní péče pro SŠ studenty: Hospic J.N.
J.N.Neumanna v Prachaticích /6. A/ - D: J.Čandová
17.4.2012(Út) - Výstava: 3.A + sem.Vv 5+6: Praha – „The Human
Body“ /výstaviště Praha – Holešovice/;
D: M.Marková, M.Langerová

14.5.2012(Po) - Přednáška pro 5.A: „Holocaust – 1. část“ /Mgr. M.
Slunečková/; zajišťuje: I.Kumstová
31.5. 2012 (Čt) – Přednáška pro 7.A: „Fauna a flora Antarktidy“,
L. Rektoris PhD., věd. pracovník Botanického
ústavu AV ČR - zajišťuje J. Čandová
11.6.2012(Po) - Seminář pro 7.A: Studium a práce v zahraničí (M.
Blažek); organizuje: M.Poláková
18.6.2012(Po) - Přednáška pro 5.A: „Holocaust – 2. část“ /Mgr. M.
Slunečková/; zajišťuje: I.Kumstová
19.6.2012(Út) - Přednáška pro 4.A: „Holocaust – 1. část“ /Mgr. M.
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Slunečková/; zajišťuje: J.Častová
25.6.2012(Po) - Přednáška pro 4.A: „Holocaust – 2. část“ /Mgr. M.
Slunečková/; zajišťuje: J.Častová
Prevence rizikového chování
21.3.2012(St) - Beseda o domácím násilí – 6.A /Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím při
Diecézní charitě Č.Budějovice/ - organizuje: J.
Špilauerová
10.4.2012(Út) - Blok primární prevence rizikového chování pro 2.A – Téma: drogy, kouření a alkohol
pro 5.A – Téma: sexualita a partnerství
Organizuje: J.Špilauerová

11.4.2012(St)

- Blok primární prevence rizikového chování pro 4.A – Téma: sexualita a partnerství
pro 6.A – Téma: sexualita a partnerství
Organizuje: J.Špilauerová

12.4.2012(Čt)

- Blok primární prevence rizikového chování pro 3.A – Téma: drogy, kouření a alkohol
pro 7.A – Téma: rasismus, xenofobie, spiritualita
Organizuje: J.Špilauerová

21.6.2012(Čt)

- Dopoledne s Policií ČR. 1.A+2.A: Kyberšikana
(2.- 3. vyuč.hodina); 3.A+4.A: Rizikové chování –
drogy, trestná činnost v našem regionu; organizuje:
J.Špilauerová

Propagační akce
25.11.2011(Pá) - Den otevřených dveří Gymnázia T.Sviny
/15:00 – 18:00 hodin/

Společenské akce
17.2.2012(Pá) - Maturitní ples oktávy – KD Borovany
1.6.2012(Pá) ‐ Slavnostní předání maturitních vysvědčení
/v budově staré radnice od 10:00 hodin/

Charitativní akce
Celonárodní veřejná sbírka „Bílá pastelka 2010“ – 12.10.2011
/studentky 6.A vybrali celkem 3.349,‐ Kč/
Celonárodní veřejná sbírka „Srdíčkový den“ – 8.12.2011
/studentky 6.A vybrali celkem 2490,‐ Kč/
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Mediální výchova
Studenti vyšších ročníků se zúčastnili projektu deníku MF DNES „Studenti
čtou a píší noviny.“

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.
Biologická olympiáda kategorií D, C a B.
Třídění odpadů v celém areálu školy.
Trhovosvinensko,
Návštěvy naučných stezek:
Vrbenské rybníky, Tereziino údolí
Terénní výuka – Land‐Art /3.Aa 5.A/
Exkurze na čističku odpadních vod T. Sviny /2.A a 5.A/.
Exkurze na pracoviště Akademie věd v Nových Hradech a Č.Budějovicích.
Ekologické prvky jsou rovněž součástí projektu Pokusy pro ZŠ (viz výše).
Účast na projektu Voda v přírodě /4. – 7. ročník/
Vyučující se zúčastňují kurzů pro koordinátory EVVO.
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Údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2011
(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

9578,‐
1 495,‐
7 686,‐
397,‐

3. Ostatní příjmy
z toho ‐ úroky
‐ čerpání rezervního fondu
‐ ostatní výnosy

622,‐
1,‐
29,‐
1,‐

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

5,‐

Náklady hospodářské činnosti

0,‐

Kontrola hospodaření
Kontroly hospodaření nebyly provedeny.
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60,‐
10 193,‐
5 591,‐
22,‐
293,‐
1 902,‐
42,‐
2 338,‐

Informace k rozpočtu pro rok 2012:
1. Prostředky na platy zaměstnanců byly v březnu 2012 stanoveny normativní
metodou. Vzápětí byla vládou přijata v oblasti školství úsporná opatření a
mzdové prostředky byly škole pokráceny o 120.000,‐ Kč. Navíc vláda zrušila
některé dotační programy (např. program Hustota a specifika), z nichž kraj
v minulých letech poskytoval menším školám finanční příspěvky. V mzdové
oblasti je tedy situace nedobrá a zaměstnancům nemohou být vypláceny
nadtarifní složky (odměny, osobní příplatky).
2. Provozní prostředky byly rovněž stanoveny normativně – zřizovatel
(Jihočeský kraj) je ale mírně navýšil, takže potřeby školy (teplo, energie aj.)
by měly být pro rok 2012 pokryty.
3. Kritický nedostatek finančních prostředků je ale zejména v oblasti přímých
výdajů ONIV (učební pomůcky, učebnice, DVPP…). Vláda tuto část
prostředků všem školám drasticky pokrátila a poslední třetinu kalendářního
roku 2012 musíme pokrýt z rezervního fondu.

V Trhových Svinech dne 10. října 2012.
Mgr. František Slípka v.r.
ředitel školy

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 byla schválena školskou
radou dne 11. října 2012.

Ing. Radislav Bušek v.r.
předseda školské rady
Gymnázia T.Sviny
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