Gymnázium, Trhové Sviny, Školní 995

VÝROČNÍ ZPRÁVA
O ČINNOSTI ŠKOLY
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1

OBSAH
Charakteristika školy

3

Přehled učebních plánů

5

Údaje o pracovnících školy

5

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

6

Údaje o přijímacím řízení

7

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

7

Maturitní zkoušky

8

Inspekce a další kontroly

9

Účast v projektech a spolupráce s jinými
subjekty

9

Prevence sociálně patologických jevů

10

Mimoškolní a mimovyučovací aktivity

10

Informace k problematice EVVO

18

Údaje o hospodaření školy za kalendářní
rok 2012

19

2

Název:
Identifikátor zařízení:
IZO:
IČO:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Internet:
Zřizovatel:
Právní forma:
Ředitel školy:

Gymnázium, Trhové Sviny, Školní 995
600 008 037
062534408
62534408
Gymnázium, Školní 995, 374 01 Trhové Sviny
386322846 záznamník, 386322730
gts@gymtrhovesviny.cz
http//www.gymtrhovesviny.cz
MŠMT ČR, od 1. 6. 2001 Jihočeský kraj
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
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Jaroslav Salcer /do 29.6.2012/
Mgr. Jaroslava Špilauerová
Mgr. Věra Korčaková /po
doplňovací volbě od 4.12.2012/

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: 190 /k 30.9.2012/

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 byla část 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) drasticky kráceny a nově se z nich mají platit
zaměstnancům i první tři týdny nemoci. Obnova učebnic a učebních
pomůcek i DVPP tak byly až do jara 2013 prakticky zablokovány
z důvodu nedostatku finančních prostředků. Teprve nový rozpočet na rok
2013 z března 2013 zvýšil finanční prostředky na ONIV. Z těchto
zvýšených prostředků začal být prioritně obnovován fond učebnic.
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Rozpor mezi finančními možnostmi školy a skutečnými potřebami pro
optimální výuku se tedy v důsledku výše uvedeného přístupu státu ke
školství spíše prohlubuje. 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 a nezvýší se ani v roce
2013. 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. Rovněž z prostředků obce
byl na konci roku 2012 zastřešen prostor pro uložení kol a popelnic u
přestávkové plochy před vchodem do školy.
Celkovou atmosféru ve škole lze charakterizovat jako velmi dobrou /v
dotazníku, který byl rodičům nabídnut v rámci informačního odpoledne
v prosinci 2012 označilo na pětistupňové škále (1 – nejlepší a 5 –
nejhorší) 94% respondentů klima školy jako výborné či velmi dobré (tedy
rozmezí 1-2).
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
Ve všech ročnících (prima až oktáva) již 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 38 let
Čandová Jana Mgr., Bi-Ch, učí 15 let
Janáčková Jitka Mgr., M-F, učí 43 let, zkrácený pracovní úvazek
Fliegerová Dagmar Mgr., Čj-Nj, učí 30 let
Langerová Michaela Mgr., M-Bi, učí 20 let
Harazím Leoš Mgr., Ivt-F, učí 6. rok, zkrácený pracovní úvazek
Kumstová Iva Mgr., Čj-D, učí 25 let
Kunzová Hana Mgr., M-F, učí 20 let
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Marková Marie Mgr., Čj-Vv, učí 19 let, zkrácený pracovní úvazek
Piterková Simona Mgr., Čj-Nj, učí 28 let
Poláková Marie Mgr., Čj-Hv-Aj, učí 30 let
Slípka František Mgr., Čj-D, učí 25 let, ředitel školy od 1.8.2011
Sháněl Jiří Mgr., Aj-F, učí 15 let
Špilauerová Jaroslava Mgr., Aj, učí 36 let
Todorovová Zdeňka Mgr., M-F, učí 30 let, od 1.9.2011 zástupkyně ŘŠ
Nováková Linda Mgr., D-Nj-Aj, učí 11 let – na konci září 2011 nastoupila
na mateřskou a posléze na rodičovskou dovolenou
Častová Jana Mgr., Nj-D, učí 2. rok – zástup za Mgr. L.Novákovou
Votavová Monika Mgr., Z-Tv, učí 21 let
Vrchota Karel Mgr., M-F, učí 55 let, zkrácený pracovní úvazek
Filipčík Josef Bc. – výpočetní technika, učí 2. rok
Všichni pracovníci s výjimkou jednoho mají odbornou pedagogickou
kvalifikaci.
Přepočtený počet pedagogických pracovníků byl 15,6.
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 19,25.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků – stručný
přehled akcí akreditovaných MŠMT: placené akce v rámci DVPP
neproběhly vzhledem k omezeným finančním prostředkům na ONIV (k
potvrzenému zvýšení částky v této kapitole došlo teprve na jaře 2013
v rámci rozpočtu na rok 2013) .
Vyučující se však zúčastňovali různých vzdělávacích programů, které
bylo možné absolvovat zdarma:
- Školení k metodické pomůcce Multipolis pro školní koordinátory
multikulturní výchovy /I.Kumstová/
- Výchovné a kariérové poradenství e-kariéra+ /I.Kumstová/
- Konzultační seminář hodnotitelů maturitní písemné práci z českého
jazyka /I.Kumstová/
- Fyzikální dílny projektu Heuréka – Náchod, UK Praha /H.Kunzová/
- Veletrh nápadů učitelů fyziky 17 /H.Kunzová/
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- Matematika přes hranice – PF JU Č.Budějovice /H.Kunzová, Z.
Todorovová /
- Přírodovědný inspiromat – MFF UKm Praha /H.Kunzová/
- MacMillan Webinars 2012 – P.Kerr: The Return of translation
/M.Poláková/
- On-line webináře e-Twinningu /M.Poláková/
- Angličtina pro učitele používající základní informační technologie
/M.Poláková/
- Teaching English: Secondary Schools III – Praha /M.Poláková/
- Oxford Professional Development Webinar: Warmers, fillers and
other quick activities /M.Poláková/
- Chemická legislativa ve školství /J.Čandová/
- Letní škola VŠCHT /J.Čandová/
- Seminář pro práci s výukovou sadou přírodovědných experimentů
Vernier /J.Čandová, H.Kunzová/
- Teaching English: Secondary Schools I – Teaching Effective
Communication, Conversation /J.Sháněl/
- Konzultační seminář pro školní maturitní komisaře /J.Sháněl,
J.Čandová/
- Software Bakaláři – vzdělávání pro oblast digitálních technologií
/J.Sháněl, Z.Todorovová/ Pozn.: placený vzdělávací program.
- Software Bakaláři – modul elektronická klasifikace a tisk
vysvědčení /J.Sháněl, Z.Todorovová/ Pozn.: placený vzdělávací
program.

- Konzultační seminář k maturitní písemné práci z anglického jazyka
/J.Sháněl/
- A mini-cinference Penny Ur: An afternoon with Penny Ur – JU
Č.Budějovice /J.Sháněl/
- Krajská konference primární prevence: Spokojená sborovna –
harmonická škola /J.Špilauerová/
Mgr. J.Čandová úspěšně ukončila 11.9.2012 magisterské studium
náboženství, etiky a společenských věd na Teologické fakultě Jihočeské
university Č.Budějovice. Mgr. F. Slípka úspěšně ukončil 24.5.2013
Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení /NIDV/.

Údaje o přijímacím řízení
K osmiletému studiu se pro školní rok 2013-2014 přihlásilo celkem 44
uchazečů. Po přijímacím řízení bylo přijato 30 žáků. Do primy nastoupilo
29 žáků. První ročník čtyřletého studia nebyl zřizovatelem povolen.
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Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
1. A . 24 žáků, 16 prospělo s vyznamenáním, 8 prospělo. Celkový průměrný
prospěch třídy byl 1,444, průměr omluvených zameškaných hodin byl 52,46.
Pochvala třídního učitele udělena 6x, napomenutí TU 2x, důtka TU 1x.
2. A . 30 žáků, 15 prospělo s vyznamenáním, 15 prospělo. Celkový průměrný
prospěch třídy byl 1,574, průměr zameškaných omluvených hodin byl 42,97.
Pochvala třídního učitele udělena 11x, pochvala ředitele školy 2x, důtka TU 2x a
důtka ŘŠ 1x.
3. A . 21 žáků, 10 prospělo s vyznamenáním, 8 prospělo, 3 neprospěli
(uspěli u opravné zkoušky). Celkový průměrný prospěch třídy byl 1,726,
průměr zameškaných omluvených hodin byl 53,67. Pochvala třídního učitele
udělena 8x, pochvala ředitele školy 1x.
4. A . 22 žáků, 5 prospělo s vyznamenáním, 17 prospělo. Celkový průměrný
prospěch byl 1,784, průměrný počet zameškaných omluvených hodin byl 64,73.
Pochvala třídního učitele udělena 5x, pochvala ředitele školy 3x.
5. A . 24 žáků, 6 prospělo s vyznamenáním, 15 prospělo, 3 neprospěli (při
opravné zkoušce uspěli 2, jeden žák neuspěl z matematiky a ukončil studium).
Celkový průměrný prospěch třídy je 2,11, průměrný počet zameškaných
omluvených hodin je 78,54. Počet neomluvených hodin: 69. Pochvala třídního
učitele udělena 3x, pochvala ředitele školy 4x, důtka ŘŠ 2x. Ve třídě bylo na
počátku roku 25 žáků, ale 1 žák odešel z důvodu náročnosti studia v průběhu
roku na jinou školu.
6. A . 24 žáků, 8 prospělo s vyznamenáním, 14 prospělo a 2 žáci neprospěli
(uspěli při opravné zkoušce). Celkový průměrný prospěch třídy byl 1,86,
průměrný počet zameškaných omluvených hodin byl 87,54. Pochvala třídního
učitele byla udělena 7x, důtka TU 1x a důtka ŘŠ 1x.
7. A. 19 žáků, 5 prospělo s vyznamenáním, 13 prospělo a 1 žákyně
neprospěla (neuspěla při opravných zkouškách a bude opakovat ve školním
roce 2013‐14 7. ročník). Celkový průměrný prospěch třídy byl 1,62, průměrný
počet zameškaných omluvených hodin byl 103. Pochvala třídního učitele
udělena 5x, pochvala ředitele školy 4x, napomenutí TU 3x a důtka TU 2x.
8. A. 24 žáků, 7 žáků prospělo s vyznamenáním, 17 prospělo. Celkový prů‐
měrný prospěch třídy byl 1,76, průměrný počet zameškaných omluvených ho‐
din byl 48,2. Žádná výchovná opatření nebyla udělena. Ve třídě bylo na počátku
roku 25 žáků, ale 1 žákyně v průběhu roku ukončila studium z důvodu péče o
dítě.
Pozn.: 28.‐ 30.5.2013 proběhlo testování žáků kvarty, a to v rámci celostátní
generálky Testování žáků 5. a 9. tříd – z předmětů matematika, český jazyk a
anglický jazyk /organizovala ČŠI/.
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Maturitní zkoušky
K maturitní zkoušce se přihlásilo všech 24 žáků.
Maturitní zkouška se konala už potřetí podle nového maturitního
modelu. Tzv. „státní maturitu“ žáci konali ve společné části ze dvou
povinných předmětů (český jazyk a cizí jazyk nebo matematika),
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. Státní maturita měla už pouze jednu úroveň obtížnosti.
Písemnou státní maturitu konali žáci školy ve dnech 2.- 7.5.2013.
Ústní zkoušky společné i profilové části se konaly 20.- 23.5.2013.
V profilové části maturovali studenti formou ústní zkoušky z těchto
předmětů: německý jazyk (4), anglický jazyk (1), biologie (1), chemie (1),
základy společenských věd (17), dějepis (3), zeměpis (7), matematika
(7) a informatika a výpočetní technika (7).
Písemné zkoušky společné části MZ se konaly 2.5.2013 (M – 3 žáci,
Aj-PP – 20 žáků), 3.5. (Čj-DT i PP – všichni žáci), 6.5.2013(Nj-DT i PP –
1 žák) a 7.5.2013 (Aj-DT – 20 žáků). Písemné zkoušky tedy předcházely
ústním zkouškám.
V profilové (školní) části neuspěla v jarním termínu 1 žákyně z chemie
(uspěla pak v opravné zkoušce na počátku září 2013), ve společné
(státní) části uspěli všichni žáci! 15 žáků prospělo s vyznamenáním, 9
prospělo. Celkově lze tedy výsledky maturitní zkoušky hodnotit jako
výborné, protože i v roce 2013 (podobně jako v předchozích dvou
letech „státní“ maturity) uspěli u maturity všichni studenti oktávy
našeho gymnázia.
CERMAT vydal zprávu o výsledcích státní maturity, ta ale neumožňuje
celkové srovnání (pouze srovnání vůči jednotlivým školám).

Inspekce provedené Českou školní inspekcí
V daném období nebyly provedeny žádné inspekce ani jiné kontroly.

Další kontroly
Dodržování právních předpisů - kontrola ze strany zřizovatele 19. a
21.11.2012 /drobné nedostatky odstraněny/.
Dodržování právních předpisů a vedení dokumentace v oblasti BOZP,
BOZ žáků a požární ochrany – kontrola ze strany zřizovatele 29.1.2013
/bez závad/.

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
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středních školách“, a to v rámci
OPVK (Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost). Celkem se uskutečnilo 9 akcí
(přednášek, odborných cvičení, exkurzí).
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).
Projekt skončil v létě 2013.
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. Za školní rok 20122013 získali žáci kvinty ocenění kvality /Quality Label/ za projekty v eTwinningu /za vedení M.Polákové/. Pozn.: Quality Label – certifikát
kvality může být udělen národním podpůrným střediskem NAEP po
skončení projektu a po posouzení velmi přísných kritérií (míra
spolupráce mezi jednotlivými školami, využití ICT, přínos pro výuku
cizích jazyků, boření bariér mezi národy atd.).

Prevence rizikového chování
Ve škole pracuje metodik prevence. Škola má zpracován Minimální
preventivní program (je dostupný na webové stránce školy).

Mimoškolní a mimovyučovací aktivity 2012-2013
Hudební a hudebně naučné pořady
27.9.2012(Čt) - Koncert vážné hudby v rámci projektu „Čtyři kroky
do nového světa“ – Praha /zájemci/; D: M.Poláková
21.11.2012(St) - Koncert vážné hudby v rámci projektu „Čtyři kroky
do nového světa“ – Praha /zájemci/; D: M.Poláková
19.3.2013(Út)) - Koncert vážné hudby v rámci projektu „Čtyři kroky
do nového světa“ – Praha /zájemci/; D: M.Poláková
24.4.2013(St) - Koncert vážné hudby v rámci projektu „Čtyři kroky
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do nového světa“ – Praha /zájemci/; D: M.Poláková
Sportovní a branné akce
24.- 27.9.
- Sportovní kurs 8.A – Třeboň – vedoucí kurzu:
M.Berka
16.10.2011(Út) - Okresní turnaj ve stolním tenise žáků – DDM Č.
Budějovice /vybraní žáci/ - D: M.Berka
21.12.2012(Pá) - Vánoční sportovní turnaj v kopané a v ringu
14.- 20.1.2013 - Lyžařský kurs – Itálie /2.A + 5A + zájemci/
/Sappada a Ravascletto/; vedoucí kursu: M.Berka
26.6.2013(St) - Sportovní den GTS – zajišťují: M.Berka a M.
Votavová
27.6.2013(Čt) - Branně-turistická vycházka do okolí T.Svinů /TU +
další dozor/
Exkurse
15.9.2012(So) - Dny vědy a techniky – Plzeň /zájemci/; D: H.Kunzová
25.9.2012(Út) - Exkurze PSR 3.A: Nové Hrady; D: M.Votavová
2.11.2012(Pá) - Exkurze 7.A: Den otevřených dveří v Akademii věd
České Budějovice; D: J.Čandová
17.12.2012(Po) - Exkurze 8.A: Islámská nadace v Praze /prohlídka
mešity, přednáška „Ženy v islámu“/ - D: I.Kumstová
20.3.2013(St) - Exkurze 4.A: Praha – Židovské muzeum; D: J.Častová
14.5.2013(Út) - Exkurze 2.A: Botanicus Ostrá u Lysé nad Labem –
historická vesnice; D: M.Marková, M.Votavová
Pozn.: projekt Youth Club II

14.5.2013(Út) - Exkurze 1.A: výstava „Tutanchamon“ – Praha;
D: J.Častová, H.Kunzová
28.5.2013(Út) - Exkurze 3.A+7.A: Lipno – stezka v korunách
Stromů; D: S.Piterková, D.Fliegerová
4.6.2013(Út) - Exkurze 5.A: Kašperské Hory a okolí
D: M.Langerová, M.Marková
11.6.2013(Út) - Exkurze 5.A+6.A: Písek /Prácheňské muzeum/ a
Protivín /krokodýlí farma/; D: I.Kumstová
17.6.2013(Po) - Exkurze 2.A+7.A: Lipno /Libín – lanová dráha/;
D: M.Votavová, D.Fliegerová
18.6.2013(Út) - Exkurze sem.PSR 2.A: Státní oblastní archiv Třeboň
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19.6.2013(St)

D: M. Votavová
- Exkurze 4.A: Lipno – D: M. Berka

Zahraniční exkurse
10.- 18.9.
- Exkurze: Švédsko a Dánsko /zájemci z 2.- 8. roč./ D: F.Slípka, I.Kumstová, M.Langerová
27.4.2013(So) - Exkurze: Technik Museum Speyer – Německo
/zájemci/ - D: F.Slípka, H.Kunzová
10.6.2013(Po) - Exkurze: Vídeň – Böhmerwaldmuseum, Belveder,
historické centrum /zájemci z 5.- 7. roč./; D: F.Slípka
a I.Kumstová

18.6.2013(Út) - Exkurze 4.A+5.A+zájemci: Muzeum a památník –
Koncentrační tábor Mauthausen, Rakousko; D:
F. Slípka, J.Častová
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 6 akcí (v ZŠ
Olešnice, Borovany, Nové Hrady, Nedabyle a Mladé). Projektu se účastnilo
přibližně 20 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

Filmová představen /v rámci školního projektu FILMOTÉKA/
2.10.2012(Út) - Filmové představení „Železná lady“ /pro 4.- 8.roč.,
50,- Kč/ - Kino T.Sviny
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17.12.2012(Po) - Filmové představení v němčině „Bílá masajka“
- 6.A+7.A /Cinestar Č.Budějovice/ - D: J.Častová,
D.Fliegerová
20.12.2012(Čt) - Filmové představení „Avengers“ /pro 1.- 3.roč.,
50,- Kč/ - Kino T.Sviny
5.3.2013(Út) - Filmové představení „Nedotknutelní“ /pro
3.- 8. ročník - 50,- Kč/ - Kino T.Sviny
2.4.2013(Út) - Filmové představení „Válečný kůň“ /pro 1.-3. roč.
- 50,- Kč/ - Kino T.Sviny
Divadelní představení
12.10.2012(Pá) - Divadelní představení v angličtině – Ch.Dickens:
„A Christmas Carol“ /TNT Theatre Britain – Č.
Budějovice/ - 7.A + zájemci z 5.A a 6.A;
D: M.Poláková a J.Špilauerová

16.10.2012(Út) - Divadelní představení v Malém divadle v Českých
Budějovicích: „Tom Sawyer“ /pro 1.A+2.A/ + Motocyklové muzeum; D: J.Častová a M.Marková
22.10.2012(Po) - Divadelní představení v němčině: „Der gestiefelte
Kater“ + Goethe Zentrum Č.Budějovice /7.A/;
D: D.Fliegerová
1.11.2012(Čt) - Divadelní představení v Jihočeském divadle v Č.
Budějovicích – V.Katcha-J.Sibre: „Hostina dravců“
/generálka, 50,- Kč/ - 8.A + zájemci ze 7.A; D: Iva
Kumstová
22.11.2012(Čt) - Divadelní představení v Jihočeském divadle v Č.
Budějovicích – D.Lindsay-Abaire: „Kivá cadla“
/generálka, 50,- Kč/ - 8.A + zájemci ze 7.A; D: Iva
Kumstová
28.1.2013(Po) - Divadelní představení v Jihočeském divadle v Č.
Budějovicích - Sofoklés: „Oidipús“ /zájemci/ D: I.Kumstová, F.Slípka
1.3.2013(Pá) - Balet v Jihočeském divadle v Č.Budějovicích:
„Romeo a Julie“ /pro 7.A/; D: J.Častová
7.3.2013(Čt)
- Divadelní představení v angličtině – CH.Dickens:
„Oliver Twist“ /Č.Budějovice, zájemci z 5.- 7.
roč./ - D: J.Špilauerová, M.Poláková
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7.3.2013(Čt)

- Divadelní představení v Jihočeském divadle v Č.
Budějovicích: Neil LaBute „Pravé poledne“ –
generálka /pro 8.A/; D: I.Kumstová

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.

Okresní kola
Dějepisná olympiáda (kat. 8-9, ZŠ,D) – 6. místo: Kristina Kropáčková (4.A) a 8. místo: Václav
Adam (3.A).
Olympiáda z českého jazyka (kat.I – ZŠ) - 10. místo: Kristina Kropáčková (4.A) a 15. místo:
Dora Todorovová (4.A)
Olympiáda z českého jazyka (kat.II – SŠ) – 3. místo: Tereza Kropáčková (8.A), 6. místo: Petra
Jarošová (5.A) a Lenka Kunzová (5.A), 10.místo: Lenka Hegedüsová (7.A)
Fyzikální olympiáda (kat.G, ZŠ) – 1. místo: Pavla Kunzová (2.A) a 8. místo: Kryštof Štys (2.A)
Fyzikální olympiáda (kat. E, F – ZŠ) – 17. místo: Dora Todorovová (4.A) a 21. místo: Kristina
Kropáčková (4.A)
Pythagoriáda (kat. 6.roč.) – 26. místo: Josef Troup (1.A)
Pythagoriáda (kat. 7.roč.) – 24. místo: Martin Jesenič (2.A) a Pavla Kunzová (2.A), 31. místo:
Petr Tlapa (2.A)
Pythagoriáda (kat. 8.roč.) – 17. místo: Michal Smoleň (3.A), 57. místo: Václav Adam (3.A) a
Jakub Kostohryz (3.A)
Matematická olympiáda (kat. Z6) – 33. místo: Josef Troup (1.A)
Matematická olympiáda (kat. Z7) – 9. místo: Pavla Kunzová (2.A), 11. místo: Martin Jesenič
(2.A) a Petr Tlapa (2.A)
Matematická olympiáda (kat.Z8) – 16. místo: Václav Adam (3.A) a 25. místo: Michal Smoleň
(3.A)
Biologická olympiáda (kat.D) – 17. místo: Pavla Kunzová (2.A)
Biologická olympiáda (kat.C) – 23. místo: Václav Adam (3.A) a 25. místo: Kristina Kropáčková
(4.A)
Zeměpisná olympiáda (kat.A) – 12. místo: Jakub Hamadej (1.A)
Zeměpisná olympiáda (kat.B) – 4. místo: David Vašíček (2.A)
Zeměpisná olympiáda (kat.C) – 11. místo: Václav Adam (3.A)
Olympiáda z anglického jazyka (kat. IIIA) – 18. místo: Petra Jarošová (5.A) a 24. místo:
Kateřina Kučerová (5.A)
Olympiáda z anglického jazyka (kat. IIB) – 5. místo: Ondřej Slípka (4.A)
Olympiáda z německého jazyka (kat. IIIA) – 12. místo: Eliška Benediktová (6.A)
Literární soutěž „Požární ochrana očima dětí“. Kat. L3 – 1. místo: Kateřina Bartyzalová (4.A) a 2.
místo: Jan Novák (4.A). Kat. L4 – 2. místo: Jan Crhonek (8.A) a 3. místo: Petra Jarošová (5.A)

Krajská kola
Fyzikální olympiáda (kat. D) – 11. místo: Lenka Kunzová (5.A), 16. místo: Radek Ježek (5.A) a
32. místo: Petra Jarošová (5.A)
Fyzikální olympiáda (kat. C) – 24. místo: Luboš Marek (6.A)
Olympiáda z českého jazyka (kat. II – SŠ) – 1. místo: Tereza Kropáčková (8.A)
Biologická olympiáda (kat. A – SŠ) – 12. místo: Šárka Kunzová (7.A) a 21. místo: Jana Šílená
(7.A)
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Dějepisná olympiáda (kat. 8-9, ZŠ-G) – 10. místo: Kristina Kropáčková (4.A) a 24. místo:
Václav Adam (3.A)
Literární soutěž „Evropa ve škole“ – 1. místo (4.kat.): Martin Jaroš (8.A) a 2. místo (3.kat.):
Petra Jarošová (5.A)
Literární soutěž „Požární ochrana očima dětí“. Kat. L3 – 2. místo: Kateřina Bartyzalová (4.A) a 3.
místo: Jan Novák (4.A). Kat. L4 – 2. místo: Jan Crhonek (8.A) a 3. místo: Petra Jarošová (5.A)
Řečnická soutěž „Mladý Demosthenes“ (regionální kolo) – 2. místo (kat.3): Lenka Kunzová (5.A),
2. místo (kat.4): Kristýna Brožková (7.A) a 3. místo (kat.2): Marie Jurková (4.A)

Celostátní kola
Olympiáda z českého jazyka (kat. II – SŠ) – 11. místo: Tereza Kropáčková (8.A)
Literární soutěž „Evropa ve škole“ – 3. místo (4.kat.): Martin Jaroš (8.A)
Literární soutěž „Požární ochrana očima dětí“. Kat. L3 – 1. místo: Jan Novák (4.A). Kat. L4 – 3.
místo: Jan Crhonek (8.A)

Jiné soutěže
Literární soutěž Národního muzea Praha – Muzea českých loutek a cirkusu v Prachaticích „Příběh
loutek“ – ocenění: Lenka Kunzová (5.A)
Národní literární soutěž „Próza a poezie“ – 1. místo (2.kat.): Petr Košík (5.A)

Školní soutěže
19.12.2012(St) - Pěvecká soutěž GTS /organizuje M.Poláková/
21.12.2012(Pá) ‐ Soutěž o nejhezčí vánoční výzdobu třídy – zvítězila
2.A
Duben 2013

‐ Školní šachový turnaj pro studenty GTS – organizovali
Luboš Marek (6.A) a Mgr. J.Čandová.

Vlastní studentské akce
5.12.2011
‐ Mikulášská nadílka pro žáčky mateřské školy
/studenti 7.A/
21.12.2012(Pá) - Vánoční trh (1.- 4. ročník)
22.12.2011(Čt) - Vánoční trh (1.- 4. ročník)
2012-březen
- Výstava výtvarných prací studentů GTS v Kulturním domě Trhové Sviny
30.4.2012
- „Poslední zvonění“ 8.A
Přednášky, besedy, vzdělávací akce a výstavy
26.9.2012(St) - Evropský den jazyků – Dům dětí a mládeže České
Budějovice /4.A/ - D: J.Častová
8.11.2012(Čt) - Dějepisný pořad pro 1.- 3. roč.: „Na divokém
západě – Indiáni“ /společnost Faber, 40,- Kč –
od 8:00 třída 1.A, od 9:00 třídy 2.A a 3.A/; D: vyučující

11.12.2012(Út) - Bi sem. 2.A +3.A: Mikroskopická cvičení
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/univerzitní centrum N.Hrady/ - D: J.Čandová
Pozn.: projekt Youth Club II

12.12.2012(St) - Přednáška pro Bi sem. 7+8 a zájemce z 5.A:
Jaderná energetika a radioaktivita /přednášku
zajišťuje JETE/ - D: J.Čandová
14.12.2012(Pá) - Zajímavé pokusy z fyziky a biologie pro 1.A
/doc.Petr Chvosta – MFF Universita Karlova
Praha/
26.2.2013(Út) - Praktická cvičení z chemie a fyziky. D: J.Čandová
a H.Kunzová. Pozn.: projekt Youth Club II
8.3.2013(Pá) - Přednáška pro 4.A: „Holocaust“ /Mgr. Monika
Slunečková/; zajišťuje: J.Častová
20.3.2013(St) - Přednáška pro 7.A: „Za hranice současné fyziky“
/Prof. RNDr. Tomáš Polívka, Ph.D/ - v budově GTS
- zajišťuje: H.Kunzová. Pozn.: projekt Youth Club II

10.4.2013(St)

- Přednáška pro 6.A: „Elektromagnetická indukce a
střídavý proud“ /RNDr. Peter Žilavý, Ph.D/ - v
budově GTS; zajišťuje: H.Kunzová
Pozn.: projekt Youth Club II

10.4.2013(St)

- Přednáška pro 7.A: „Radioaktivita“ /RNDr. Peter
Žilavý, Ph.D/ - v budově GTS; zajišťuje: H.Kunzová
Pozn.: projekt Youth Club II

17.4.2013(St)
18.4.2013(Čt)
25.4.2013(Čt)

- Přednáška pro 8.A: „Občanská společnost“ /Mgr.
V.Hokr/ - zajišťuje: I.Kumstová
- Přednáška pro 8.A: „Druhá světová válka a odsun“
/Mgr. V.Hokr/ - zajišťuje: I.Kumstová
- Přednáška pro 8.A: „Možnosti, které nám společná
hranice nabízí“ /Mgr. V.Hokr/ - zajišťuje: I.Kumstová
Pozn.: projekt Youth Club II

29.5.2013(St)

- Přednáška pro 6.A: „Výzkum přírodních horských
ekosystémů“ /Prof.Ing. Jiří Kopáček – Jihočeská
universita/ - zajišťuje: H.Kunzová
Pozn.: projekt Youth Club II

31.5.2013(Pá) - Přednáška pro 5.A: „Zemětřesení“ /RNDr. Aleš
Špičák, CSc./ - v budově GTS; zajišťuje: H.Kunzová
Pozn.: projekt Youth Club II

31.5.2013(Pá) - Přednáška pro 4.A: „Sopečná činnost“ /RNDr. Aleš
Špičák, CSc./ - v budově GTS; zajišťuje: H.Kunzová
Pozn.: projekt Youth Club II
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4.6.2013(Út)
4.6.2013(Út)

- Přednáška pro 7.A: „Občanská společnost“ /Mgr. V.
Hokr/; organizuje: I.Kumstová
- Přednáška pro 6.A: „Česko-německé vztahy“ /Mgr.
V.Hokr/ - zajišťuje: I.Kumstová

Prevence rizikového chování
8.10.2012(Po) - Beseda na téma „Šikana, násilí, netolerance“ /Mgr.
A.Šímová – Občanské sdružení THEA/: 2.- 3.hod.2.A, 4.hod. – 1.A a 5.hod. – 3.A /učebna CJ II/ Zajišťuje: J.Špilauerová

13.3.2013(St)
13.3.2013(St)
22.3.2013(Pá)
22.3.2013(Pá)
3.4.2013(St)
4.4.2013(Čt)
6.5.2013(Po)
17.5.2013(Pá)
27.5.2013(Po)

- Prevence rizikového chování – pro 4.A: „Nevítaní
cizinci“ /Mgr. M.Slunečná/; zajišťuje: J.Častová
- Prevence rizikového chování – pro 7.A: „Reflexe –
viníci, zachránci a ti druzí“ /Mgr. M.Slunečná/;
zajišťuje: J.Častová
- Prevence rizikového chování – pro 1.A+2.A: „Násilí
a šikana“ /Mgr. A.Šímová/ - zajišťuje: J.Špilauerová
- Prevence rizikového chování – pro 3.A+4.A+5.A:
„Životní styly“ /Mgr. O.Čech/ - zajišťuje: J.Špilauerová
- Prevence rizikového chování – pro 1.A+2.A:
„Drogová scéna v našem regionu“ /Policie ČR/ zajišťuje: J.Špilauerová
- Prevence rizikového chování – pro 2.A+3.A: „Než
užiješ alkohol, užij svůj mozek“ /Mgr. Alena
Kajanová/ - zajišťuje: J.Špilauerová
- Prevence rizikového chování – pro 7.A: Spiritualita,
sekty … /Mgr. Š.Schwarc – Občanské sdružení „Do
světa“ Strakonice/; zajišťuje: J.Špilauerová
- Prevence rizikového chování – pro 6.A: „Domácí
násilí“ / J.Bedlánová – Intervenční centrum České
Budějovice/; zajišťuje: J.Špilauerová
- Prevence rizikového chování – pro 4.A: „Sexualita“
/Mgr. Štefan Schwarc – Občanské sdružení „Do
světa“ Strakonice/; zajišťuje: J.Špilauerová

Propagační akce
23.11.2012(Pá) - Den otevřených dveří Gymnázia T.Sviny
/15:00 – 18:00 hodin/
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Mezinárodní spolupráce
20.-21.9.
- Projektové dny se studenty s Augsburgu – zajišťuje:
J.Častová
Společenské akce
18.1.2013 (Pá) - Maturitní ples oktávy – KD T.Sviny
31.5.2013(Pá) - Slavnostní předání maturitních vysvědčení – radnice
V T.Svinech
Charitativní akce
Celonárodní veřejná sbírka „Bílá pastelka 2012“ – 17.10.2012
/studentky 6.A a 7.A získali celkem 2.976,‐ Kč/
Celonárodní veřejná sbírka „Srdíčkový den“ – 5.12.2012
/studentky a studenti 6.A získali celkem 4973,‐ Kč/

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
Exkurze na čističku odpadních vod T. Sviny /2.A /.
Exkurze na pracoviště Akademie věd v Nových Hradech a Č.Budějovicích.
Návštěva Enviromentálního centra – Kašperské Hory (5.A)
Ekologické prvky jsou rovněž součástí projektu Pokusy pro ZŠ (viz výše).
Vyučující se zúčastňují kurzů pro koordinátory EVVO.
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Údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2012
(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 /Excelence/
‐OPVK („šablony“)

9388,‐
1 731,‐
7 649,‐
3,‐
5,‐

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

373,‐
1,‐
46,‐
0,‐

Výdaje / v tisících Kč. /
1. Investiční výdaje celkem
2. Neinvestiční výdaje celkem
z toho ‐ náklady na platy zaměstnanců
‐ ostatní osobní náklady /OON/
‐ OON „šablony“
‐ platy z rozvojové dotace /Excelence/
‐ DPN za 21 dnů /dočas.prac.neschop.)
‐ zákonné odvody, zdravotní
a sociální pojištění
‐ výdaje na učebnice a učební
pomůcky
‐ ostatní provozní náklady
‐ další vzdělávání pedagog.
pracovníků

1,‐

Náklady hospodářské činnosti

0,‐
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70,‐
9 747,‐
5 592,‐
22,‐
5,‐
3,‐
28,‐
1 903,‐
22,‐
2 171,‐

Informace k rozpočtu pro rok 2013:
1. Prostředky na platy zaměstnanců byly v březnu 2013 stanoveny normativní
metodou. Vláda už v předchozím roce 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 stále obtížná.
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 2013 pokryty.
3. Kritický nedostatek finančních prostředků byl až do jara 2013 zejména
v oblasti přímých výdajů ONIV (učební pomůcky, učebnice, DVPP…).
S novým rozpočtem na rok 2013 se situace od jara 2013 trochu vylepšila.

V Trhových Svinech dne 11. října 2013.
Mgr. František Slípka v.r.
ředitel školy

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 byla schválena školskou
radou dne 14. října 2013.

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