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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: 191 /k 30.9.2013/

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, kde se nachází 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 dále doplněno třemi aktivními tabulemi,
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. Počítačové vybavení školy bylo modernizováno
z prostředků OP VK (tzv. „šablony“). Každý vyučující má svůj přenosný
notebook.
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 dostačujícím množství. Zlepšuje se sice jejich kvalita, zároveň však
rostou i jejich ceny.
Zatímco 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, v rozpočtech
na roky 2013 a 2014 byly prostředky na ONIV opět zvýšeny, protože
předchozí stav byl dlouhodobě neúnosný. Z těchto zvýšených prostředků
začal být prioritně obnovován fond učebnic.
Rozpor mezi finančními možnostmi školy a skutečnými potřebami pro
optimální výuku však v důsledku státní školské politiky stále existuje.
Přístup kraje jako zřizovatele školy je oproti přístupu státu diametrálně
odlišný – prostředky na provoz, které poskytuje kraj, jsou poskytovány
v dostatečné míře.
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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 a 2013 už se cena tepla nezvýšila a nezvýší se ani
v roce 2014. Díky nezvykle teplému podzimu 2013 byly ušetřeny
provozní prostředky na teplo a byly použity na nákup nových lavic a židlí
do jedné učebny v budově A.
Z investičních prostředků byly ve školním sportovním areálu pořízeny
nové desky na koše pro basketbal.
Celkovou atmosféru ve škole lze charakterizovat jako velmi dobrou. V
dotazníku, který byl rodičům nabídnut v rámci informačního odpoledne
v prosinci 2013 označilo na pětistupňové škále (1 – nejlepší a 5 –
nejhorší) 93,7% respondentů klima školy jako výborné či velmi dobré
(tedy rozmezí 1-2). V témže dotazníku vyjádřilo 97,9% respondentů
spokojenost se zpřístupněním klasifikace na internetu (v aplikaci
programu Bakaláři).
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) probíhá 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 39 let
Čandová Jana Mgr., Bi-Ch, učí 16 let
Fliegerová Dagmar Mgr., Čj-Nj, učí 31 let
Langerová Michaela Mgr., M-Bi, učí 21 let
Harazím Leoš Mgr., Ivt-F, učí 7. rok, zkrácený pracovní úvazek
Kumstová Iva Mgr., Čj-D, učí 26 let
Kunzová Hana Mgr., M-F, učí 21 let
Marková Marie Mgr., Čj-Vv, učí 20 let, zkrácený pracovní úvazek
Piterková Simona Mgr., Čj-Nj, učí 29 let
Poláková Marie Mgr., Čj-Hv-Aj, učí 31 let
Slípka František Mgr., Čj-D, učí 26 let, ředitel školy od 1.8.2011
Sháněl Jiří Mgr., Aj-F, učí 16 let
Špilauerová Jaroslava Mgr., Aj, učí 37 let
Todorovová Zdeňka Mgr., M-F, učí 31 let, od 1.9.2011 zástupkyně ŘŠ
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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 3. rok – zástup za Mgr. L.Novákovou
Votavová Monika Mgr., Z-Tv, učí 22 let
Filipčík Josef Bc. – výpočetní technika, učí 3. rok
Všichni pracovníci s výjimkou jednoho mají odbornou pedagogickou
kvalifikaci.
Přepočtený počet pedagogických pracovníků byl 15,3.
P r o v o z n í z a m ě s t n a n c i:
Kunzová Marie, hospodářka školy
Tošnerová Pavlína, uklízečka
Popel Stanislav, školník–údržbář, zkrácený pracovní úvazek
Fučíková Jana, uklízečka, zkrácený pracovní úvazek
Všichni pracovníci splňují kvalifikační předpoklady pro výkon výše
uváděného zaměstnání.
Přepočtený počet provozních zaměstnanců je 3,60.
Celkový počet fyzických zaměstnanců byl 21, přepočtených 18,9.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Školení „Software Bakaláři – Evidence školní matriky a
předávání dat na ÚIV“ /Služba škole MB, září 2013/ - J.Sháněl.
Školení „America today“ /Descartes, leden 2014/ M.Poláková.
Webináře programu Bakaláři: zápis do 1. roč., přijímací řízení,
přijímací řízení a matrika, odeslání jarní matriky /P.Pavelka,
březen 2014/ - J.Sháněl.
Další vzdělávání učitelů fyziky /Jihočeská univerzita, březen
2014/ - H.Kunzová.
Veletrh nápadů učitelů fyziky 18 /Jednota českých
matematiků a fyziků, září 2013/ - H.Kunzová.
Veletrh nápadů učitelů fyziky 19 /Jednota českých
matematiků a fyziků, srpen 2014/ - H.Kunzová.
Další vzdělávací programy:
Úspěšná komunikace v osobnostním rozvoji pedagoga /ZVaS České
Budějovice, únor 2014/ - I.Kumstová.
Has successfully completed the StartUp EU – Be a High Tech
Entrepreneur Teacher training course 2013 – M.Poláková.
Oxford Professional Development Webinar „Getting your students to
speak“ /Oxford University Press/ - M.Poláková.
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Oxford Professional Development Webinar „Warmers, fillers and
other quick activities“ /Oxford University Press, září 2013/ - M.Poláková.
Oxford Professional Development Webinar
„For Your Reality:
Teaching Vocabulary to Teens in the Foreign Language Setting“ /Oxford
University Press, říjen 2013/ - M.Poláková.
Projekt „European School Libraries 2013“ /září 2013/ - M.Poláková.
Konzultační semináře k ústní zkoušce z anglického jazyka /NIDV, únor
2014/ - J.Sháněl.
Konzultační semináře k ústní zkoušce z českého jazyka /NIDV, únor
2014/ - D.Fliegerová.
Konzultační semináře k písemné práci z českého jazyka a literatury
/NIDV, únor 2014/ - D.Fliegerová.
Konzultační semináře pro školní maturitní komisaře /NIDV, březen
2014/ - J.Sháněl.
Moderní metody výuky o holocaustu v praxi / Světlo paměti –
Mezinárodní škola pro výuku o holocaustu při Jad Va-šem, leden 2014/ I.Kumstová.
Seminář společnosti Scio pro výchovné poradce, třídní učitele 4.
ročníků a vedení škol /SCIO, prosinec 2013/ - I.Kumstová.
Krásy a záhady matematiky /semináře projektu Sciencezoom
Jihočeské univerzity, říjen 2013/ - H.Kunzová.
Matematika ve světle výsledků MZ 2013 k didaktickému testu
z matematiky /NIDV, prosinec 2013/ - Z.Todorovová.
Konzultační semináře pro management škol – CERMAT /NIDV,
listopad 2013/ - Z.Todorovová.
Využití výukového programu Geogebra ve výuce matematiky
/Jihočeská univerzita, listopad 2013/ - H.Kunzová, Z.Todorovová.
Bc Josef Filipčík byl 2.7.2014 přijat k magisterskému studiu obor FyTchVn-k na Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity.

Údaje o přijímacím řízení
K osmiletému studiu se pro školní rok 2014-2015 přihlásilo v 1. kole
přijímacího řízení 26 studentů, z nich 23 odevzdalo zápisový lístek.
V dalším kole byli přijati 2 uchazeči. Do primy nastoupilo 1.9.2014
celkem 24 žáků. První ročník čtyřletého studia nebyl zřizovatelem
povolen.

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
1. A. 29 žáků, 24 prospělo s vyznamenáním, 5 prospělo. Celkový průměrný
prospěch třídy byl ve 2. pololetí 1,224. Průměr omluvených zameškaných hodin
byl 29,03. Pochvala třídního učitele udělena 15x, pochvala ředitele školy 3x.
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2. A. 24 žáků, 11 prospělo s vyznamenáním, 12 prospělo, 1 žákyně neprospěla
a bude opakovat ročník. Celkový průměrný prospěch třídy byl ve 2. pololetí
1,560, průměr omluvených zameškaných hodin byl 48,83. Počet
neomluvených hodin: 15.
Pochvala třídního učitele udělena 7x, pochvala
ředitele školy 1x, napomenutí TU 1x.
3. A . 30 žáků, 13 prospělo s vyznamenáním, 17 prospělo. Celkový průměrný
prospěch třídy byl ve 2. pololetí 1,706, průměr zameškaných omluvených
hodin byl 38,70. Pochvala třídního učitele udělena 10x, pochvala ředitele školy
5x, napomenutí TU 3x a důtka TU 1x. 1 žák k 31.8.2014 ukončil studium a
přestoupil na jinou školu.
4. A . 21 žáků, 10 prospělo s vyznamenáním, 10 prospělo, 1 neprospěl
(uspěl u opravné zkoušky). Celkový průměrný prospěch třídy byl ve 2. pololetí
1,620, průměr zameškaných omluvených hodin byl 37,90. Pochvala třídního
učitele udělena 8x, pochvala ředitele školy 2x, důtka TU 1x. 4 žáci ukončili
k 31.8. 2014 studium a přestoupili na jinou školu, 2 žáci byli přijati ke studiu od
1.9.2014.
5. A . 21 žáků, 4 prospěli s vyznamenáním, 16 prospělo, 1 žákyně neprospěla
(uspěla u opravné zkoušky). Celkový průměrný prospěch třídy byl ve 2. pololetí
1,967, průměrný počet zameškaných omluvených hodin byl 60,00. Pochvala
třídního učitele udělena 3x, pochvala ředitele školy 3x.
6. A . 23 žáků, 7 prospělo s vyznamenáním, 15 prospělo, 1 neprospěl (při
opravné zkoušce uspěl). Celkový průměrný prospěch třídy byl ve 2. pololetí
1,912, průměrný počet zameškaných omluvených hodin byl 56,08. Počet
neomluvených hodin: 39. Pochvala třídního učitele udělena 11x, pochvala
ředitele školy 4x. 1 žák během roku ukončil studium a přestoupil na jinou
školu, jedna žákyně byla přijata ke studiu (přestoupila z jiné školy).
7. A . 23 žáků, 11 prospělo s vyznamenáním, 12 prospělo . Celkový průměrný
prospěch třídy byl ve 2. pololetí 1,839, průměrný počet zameškaných
omluvených hodin byl 83,13. Pochvala třídního učitele byla udělena 2x,
pochvala ŘŠ 5x, napomenutí TU 6x. 1 žákyně ukončila během roku studium a
z důvodu stěhování přestoupila na jinou školu, 1 žák přerušil ve 2. pololetí
studium do 31.8.2014 (z důvodu studijního pobytu ve Velké Británii).
8. A. 17 žáků, 6 prospělo s vyznamenáním, 11 prospělo. Celkový průměrný
prospěch třídy byl ve 2. pololetí 1,457, průměrný počet zameškaných
omluvených hodin byl 48,00. Výchovná opatření nebyla udělena. 1 žák během
roku přerušil studium do 31.8.2015 (ze zdravotních důvodů).
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Maturitní zkoušky
K maturitní zkoušce se přihlásilo původně 18 žáků, ale jeden žák na
počátku 2. pololetí přerušil ze zdravotních důvodů studium. Maturovalo
tedy 17 žáků.
Maturitní zkouška se konala už počtvrté 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 pouze jednu úroveň obtížnosti.
Písemnou státní maturitu konali žáci školy ve dnech 2.- 7.5.2014.
Ústní zkoušky společné i profilové části se konaly 19.- 21.5.2014.
V profilové části maturovali studenti formou ústní zkoušky z těchto
předmětů: biologie (6), chemie (5), základy společenských věd (6),
dějepis (3), zeměpis (4), matematika (7), fyzika (1) a informatika a
výpočetní technika (2).
Písemné zkoušky společné části MZ se konaly 2.5.2014 (M – 1 žák,
Aj-PP – 16 žáků), 5.5. (Čj-DT i PP – všichni žáci - 17), 6.5.2014 (Aj-DT –
16 žáků) a 7.5.2013 (Nj-DT i PP – 1 žák). Písemné zkoušky tedy
předcházely ústním zkouškám.
Ve společné (státní) i profilové (školní) části uspěli všichni žáci! 11
žáků prospělo s vyznamenáním, 6 prospělo. Celkově lze tedy výsledky
maturitní zkoušky hodnotit jako výborné, protože i v roce 2014
(podobně jako v předchozích třech letech „státní“ maturity) uspěli u
maturity všichni studenti oktávy našeho gymnázia.
CERMAT vydal zprávu o výsledcích státní maturity, ta ale neumožňuje
celkové srovnání.
Někteří studenti oktávy absolvovali úspěšně i pilotní zkoušku společné
části MZ 2014 „Matematika+.“

Inspekce provedené Českou školní inspekcí
Česká školní inspekce provedla ve dnech 6.- 10. ledna 2014 inspekční
činnost /institucionální hodnocení, státní kontrolu a veřejnosprávní
kontrolu/. Škola byla hodnocena kladně a nebylo shledáno žádné
porušení předpisů. Inspekční zpráva i Protokol o veřejnosprávní kontrole
jsou vyvěšeny na webové stránce školy /www.gymtrhovesviny.cz/.

Další kontroly
Jiné kontroly provedeny nebyly.
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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). Průběžně probíhají přednášky,
odborná cvičení a exkurze.
Škola dlouhodobě spolupracuje s pracovištěm Jihočeské university
na Nových Hradech.
Gymnázium se také přihlásilo do projektu OPVK Peníze EU středním
školám, který byl realizován v období červenec 2012 až červenec 2014 –
výše použitelných finančních prostředků: 786.400,- Kč. Projekt byl
ukončen v srpnu 2014 odesláním a schválením závěrečné monitorovací
zprávy.
Škola je zapojena také do projektu Elixír do škol Nadace Depositum
Bonum České spořitelny. Vyučující fyziky H.Kunzová pracuje jako
vedoucí regionálního centra v Č.Budějovicích. Ve školním roce 2013-14
proběhl pilotní běh projektu, v dalším školním roce 2014-15 bude jeho
činnost pokračovat.
Vyučující anglického jazyka M.Poláková se zapojila do projektů v rámci
aktivit e-Twinning. Prostřednictvím IT technologií mohou školy z celé
Evropy navzájem spolupracovat na dálku. Studenti se setkávají
s kulturními odlišnostmi a mohou prověřit své jazykové znalosti.
Škola má dlouhodobě velmi dobrou spolupráci s Městem Trhové Sviny.
Někteří naši studenti pomáhají při vedení kroužků školního klubu při
ZŠ T.Sviny

Prevence rizikového chování
Ve škole pracuje metodik prevence. Škola má zpracován Minimální
preventivní program (je dostupný na webové stránce školy) - akce
prevence rizikového chování viz níže (s.18).

Mimoškolní a mimovyučovací aktivity 2013-2014
Hudební a hudebně naučné pořady
7.11.2013(Čt) - Koncert v rámci projektu „Čtyři kroky do nového
světa“ – Rudolfinum Praha /W.A.Mozart: Symfonie
č.40 g moll/ - zájemci; D: M.Poláková

12.12.2013(Čt) - Koncert v rámci projektu „Čtyři kroky do nového
světa“ – Rudolfinum Praha /F.Mendelssohn-Bartholdy:
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Symfonie č.4 A dur/ - zájemci; D: M.Poláková

20.3.2014(Čt)

- Koncert v rámci projektu „Čtyři kroky do nového
světa“ – Rudolfinum Praha /P.I.Čajkovskij: Symfonie
č.6 h moll/ - zájemci; D: M.Poláková

6.5.2014(Út)

- Koncert v rámci projektu „Čtyři kroky do nového
světa“ – Rudolfinum Praha /A.Dvořák: Symfonie č.9
e moll „Z Nového světa“/ - zájemci; D: M.Poláková

Sportovní a branné akce
16.- 20.9.
- Sportovní kurs 8.A – Třeboň – vedoucí kurzu:
M.Berka
20.12.2013(Pá) - Vánoční sportovní turnaj v kopané a v ringu
20.- 25.1.2014 - Lyžařský kurs: Itálie - Aprica
/2.A+5.A+zájemci/; vedoucí kurzu: M.Berka
25.6.2014(St) - Sportovní den GTS – zajišťují: M.Berka a M.
Votavová
26.6.2014(Čt) - Branně-turistická vycházka do okolí T.Svinů /TU +
další dozor/
Exkurse
14.9.2013(So) - Dny vědy a techniky – Plzeň /zájemci/; D: H.Kunzová
24.9.2013(Út) - Exkurze 3.A PSR: Nové Hrady – Terčino údolí –
D: M.Votavová
8.10.2013(Út) - Exkurze 3.A PSR: Borovany – areál firmy Pedersen
- D: M.Votavová
19.10.2013(So) - Exkurze do IQ parku Liberec /zájemci/
D: H.Kunzová a M.Poláková
22.10.2013(Út) - Exkurze 3.A PSR: Nové Hrady (kovárna a klášter) D: M.Votavová
31.10.2013(Čt) - Exkurze Bi sem. 7+8: Akademie věd Č.Budějovice
- Parazitologický ústav – D: M.Langerová
31.10.2013(Čt) - Exkurze 4.A: Nové Hrady – Terčino údolí.
D: J.Špilauerová
12.11.2013(Út) - Exkurze 7.A: JT Temelín – D: J.Čandová a
H.Kunzová
28.11.2013(Čt) - Exkurze 1.A: EVC Kašperské Hory – D: J.Čandová
a M. Poláková
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2.12.2013(Po) - Exkurze 5.A: Praha – Pražský hrad; D: J.Častová
3.12.2013(Út) - Exkurze 1.A + část 2.A: Planetárium Č.Budějovice
+ JT Temelín – D: J.Čandová a H.Kunzová
6.2.2014(Čt)
- Exkurze: MFF UK Praha /zájemci/ - Jeden den
s fyzikou; D: H.Kunzová
8.4.2014(Út) - Exkurze 4.A: Praha – Židovské muzeum a židovský
hřbitov; D: J.Častová
11.4.2014(Pá) - Exkurze 5.A+6.A: Klášter Zlatá Koruna – výukový
program s dílnou Zlatokorunský orbis pictus; D: I.
Kumstová a J..Častová
14.4.2014(Po) - Exkurze 3.A: Interaktivní expozice Nové Hrady;
D: H:Kunzová
15.4.2014(Út) - Exkurze PSR 3.A: Oblastní archiv Třeboň +
Schwarzenberská hrobka;- D: M.Votavová
16.4.2014(St) - Exkurze 3.A: Praha – Pražský hrad; D: M.Votavová
a A.Votava
23.4.2014(St) - Exkurze: Meteostanice ČHMÚ Č.Budějovice /Fpr.
3.A+zájuemci ze 6.A/; D: H.Kunzová
16.5.2014(Pá) - Exkurze 1.A+2.A: Klášter Zlatá Koruna – výukový
program s dílnou Zlatokorunský orbis pictus; D: I.
Kumstová a J..Častová
28.5.2014(St) - Exkurze sem.Vv 5A+6.A: AJG Hluboká nad
Vltavou; D:M.Marková
2.6.2014(Po) - Exkurze 2.A: Slověnický mlýn – lanový park;
D: J.Častová
4.6.2014(St)
- Exkurze 6.A a 7.A: Vodní elektrárna Lipno; D:
I.Kumstová a H.Kunzová
9.6.2014(Po) - Exkurze 4.A a 6.A: ZOO Praha; D: M.Langerová a
J.Špilauerová
10.6.2014(Út) - Cyklistická exkurze PSR 3.A: Žumberk; D: M.
Votavová
11.6.2014(St) - Exkurze 5.A: Český Krumlov; D: M.Berka
17.6.2014(Ú) - Exkurze 1.A: ZOO Jihlava; D: J.Častová a J.
Čandová
19.6.2014(Čt) - Exkurze 4.A+7.A: Klášter Zlatá Koruna – výukový
program s dílnou Zlatokorunský orbis pictus; D: I.
Kumstová a Z. Todorovová
23.6.2014(Po) - Exkurze 3.A: České Budějovice – bowling; D: M.
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Votavová
24.6.2014(Út) - Exkurze 2.A: Žumberk; D: H.Kunzová a J.Častová
26.6.2014(Čt) - Exkurze 1.A na biofarmu; D: J.Čandová
Zahraniční exkurse
1.-6.10.2013
- Exkurze: Itálie /Vesuv, Pompeje, Řím/ - zájemci
D: F.Slípka, J.Čandová
4.6.2014(St)
- Exkurze: Rakousko – Salzburg a Hallein /zájemci/;
D: M.Poláková a 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 proběhly akce v ZŠ Olešnice,
Borovany a Nedabyle. 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 2013‐2014 /organizuje M.Poláková/ ‐ viz Hudební pořady.
Pravidelně každé jaro připravuje vyučující výtvarné výchovy M.Marková spolu
se studenty výstavu výtvarných prací studentů v Kulturním domě Trhové Sviny.

Filmová představení /v rámci školního projektu FILMOTÉKA/
10.10.2013(Čt) - Filmové představení „Ve stínu“ /pro 4.- 8.roč.,
50,- Kč/ - Kino T.Sviny
11.10.2013(Pá) - Dokument „Nicholas Winton – Síla lidskosti“
+ beseda k filmu se Z.Tulisem, zástupcem tvůrců
filmu + podpis petice /KD T.Sviny, 40,- Kč –
pro 3.- 8.roč./
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11.12.2013(St) - Filmové představení „Nespoutaný Django“ /pro
4.- 8. roč. - 50,- Kč/ - Kino T.Sviny
17.12.2013(Út) - Filmové představení „Pí a jeho život“ /pro 1.- 3.
roč. - 50,- Kč/ - Kino T.Sviny
6.3.2014(Čt)
- Filmové představení „30 minut po půlnoci“ /pro
4.- 8. ročník - 50,- Kč/ - Kino T.Sviny
Divadelní představení
17.10.2013(Čt) - Divadlo v angličtině /pro 6.A a část 7.A/: „Dr.
Jeckyll and Mr. Hyde“ – České Budějovice; D: J.
Špilauerová a M.Poláková
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,G) 3. místo: Kateřina Korčaková (4.A), 4. místo: David
Vašíček (3.A) a 5. místo: Václav Adam (4.A)
Matematická olympiáda (kat. Z9) 7. až 11. místo: Václav Adam (4.A) a 25. až 27. místo: Michal
Smoleň (4.A)
Matematická olympiáda (kat. Z8) – 12. místo: Martin Jesenič (3.A) a 21. místo: Pavla Kunzová
(3.A)
Matematická olympiáda (kat. Z7) – 2. až 4. místo: Josef Troup (2.A)
Matematická olympiáda (kat. Z6) – 48. místo: Kateřina Žohová (1.A) a 63. místo: Milan Šavrda
(1.A)
Matematický klokan (kat. Kadet) – 1. místo: David Vašíček (3.A), 9. místo: Petr Tlapa (3.A) a
10. místo: Václav Adam (4.A)
Matematický klokan (kat. Benjamin) – 5 místo: Josef Troup (2.A)
Soutěž škol ve stolním tenise (kat. chlapci – IV) – 1. místo: družstvo ve složení Václav Adam
(4.A), Martin Fesl (3.A) a Filip Návara (3.A)
Olympiáda v německém jazyce (kat. IIIA) – 14. místo: Eliška Benediktová (7.A)
Olympiáda v českém jazyce (kat. II – SŠ) – 4. místo: Petra Jarošová (6.A) a Lenka Kunzová
(6.A), 13. místo: Natálie Dolanová (6.A) a Radek Ježek (6.A)
Olympiáda v českém jazyce (kat. I – ZŠ) – 21. místo: Kateřina Korčaková (4.A) a 38. místo:
Václav Adam (4.A)
Zeměpisná olympiáda (kat.A) – 5. místo: Milan Šavrda (1.A)
Zeměpisná olympiáda (kat.B) – 5. místo: Jakub Hamadej (2.A)
Zeměpisná olympiáda (kat.C) – 12. místo: Václav Adam (4.A)
Olympiáda v anglickém jazyce (kat.IIIA) – 27. místo: Ondřej Slípka (5.A)
Olympiáda v anglickém jazyce (kat.IIB) – 6. místo: Kateřina Korčaková (4.A)
Fyzikální olympiáda (kat.F8) – 4. místo: Pavla Kunzová (3.A)
Fyzikální olympiáda (kat.E9) – 5. místo: Michal Smoleň (4.A)
Biologická olympiáda (kat.C) – 15. místo: Pavla Kunzová (3.A) a 19. místo: Kateřina
Korčaková (4.A)
Biologická olympiáda (kat. D) – 23. Místo: Matěj Hulička (1.A)

14

Literární soutěž „Naše Evropa“ (Českobudějovický deník) – 1. místo: Ondřej Slípka (5.A), 2.- 4.
místo: Kateřina Bartyzalová (5.A), Natálie Dolanová (6.A) a Eliška Heisenbergerová (7.A)

Krajská kola
Dějepisná olympiáda (kat.8-9, ZŠ-G) – 7. místo: Kateřina Korčaková (4.A), 15. místo: Václav
Adam (4.A) a 20. místo: David Vašíček (3.A)
Dějepisná soutěž studentů gymnázií – 7. místo (ze 14 gymnázií): družstvo ve složení Kristina
Kropáčková (5.A), Matěj Švepeš (5.A) a Ondřej Slípka (5.A)
Soutěž škol ve stolním tenise (kat. chlapci – IV) – 1. místo: družstvo ve složení Václav Adam
(4.A), Martin Fesl (3.A) a Filip Návara (3.A)
Matematická olympiáda (kat. Z9) – 32. místo: Václav Adam (4.A)

Matematický klokan (kat. Kadet) – 1. místo: David Vašíček (3.A)
Matematický klokan (kat. Benjamin) – 8. místo: Josef Troup (2.A)
Fyzikální olympiáda (kat. B) – 13. místo: Natálie Dolanová (6.A), 17. místo: Radek Ježek (6.A) a
21. místo: Lenka Kunzová (6.A)
Fyzikální olympiáda (kat. D) – 29. místo: Dora Todorovová (5.A) a 30. místo: Karolína Bílková (5.A)
Fyzikální olympiáda (kat.E) – 14. místo: Michal Smoleň (4.A)
Literární soutěž „Jihočeský úsměv“ – 1. až 10. místo (10 nejlepších z 812 prací bez stanovení pořadí):
Magdalena Maňásková (1.A)
Literární soutěž „Naše Evropa“ – 1. místo: Ondřej Slípka (5.A)

Celostátní kola
Literární soutěž „O cenu Filipa Venclíka“ – 4 místo: Kateřina Bartyzalová (5.A)
Literární část soutěže „Čtěte se slonem Bobem“ – zvláštní cena poroty za originalitu: Veronika
Vítková (1.A)
Literární soutěž nakladatelství Albatros „Vánoční pohádka“ – 1. až 9. místo (9 nejlepších bez
stanovení pořadí): Jan Adam (1.A)
Literární soutěž HSF klubu (horor, sci-fi, fantasy) a Obce spisovatelů „Tiché písky“ – 3. místo:
Lucie Zavadilová (8.A), 9. místo: Kateřina Bartyzalová (5.A) a 14. až 16. místo: Lukáš
Doležal (6.A) a Eliška Heisenbergerová (7.A)
Jaderná maturita – 1. Místo: P.Toman (8.A)

Školní soutěže
Prosinec 2013 ‐ Soutěž o nejhezčí vánoční výzdobu třídy
Duben 2014
‐ Školní šachový turnaj pro studenty GTS – organizovali
Luboš Marek (7.A) a Mgr. J.Čandová.

Vlastní studentské akce
26.9.2013(Čt) - Evropský den jazyků: „Taste Europe!“ – Gym. T.
Sviny /zájemci z řad žáků a pedagogů/ - organizuje:
M.Poláková
5.12.2013(Čt) ‐ Mikulášská nadílka pro žáčky mateřské školy
/studenti 7.A/
20.12.2013(Pá) - Vánoční trh (1.- 4. ročník)
2014-březen
- Výstava výtvarných prací studentů GTS - Kulturní
dům Trhové Sviny
30.4.2014(St) - „Poslední zvonění“ 8.A
26.6.2014(Čt) - Předání pamětní medaile bývalému politickému
vězni Ing.arch. Jiřímu Krausovi /v rámci akce Proti
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ztrátě paměti – Komunismus bolí dodnes/; D: J.
Častová a I.Kumstová
Přednášky, besedy, vzdělávací akce a výstavy
10.9.2013(Út) - Přednáška pro 1.A: Naše houby /R.Mašek/; D:
J.Čandová
10.9.2013(Út) - Přednáška pro 3.A: Mykologie /R.Mašek/; D:
J.Čandová
7.10.2013(Po) - Výchovně vzdělávací program o energetice: E.On
Energy Truck /pro 1.A – v areálu ZŠ T.Sviny/
15.10.2013(Út) - Přednáška pro 6.A+7.A: „Muži a mužství v období
raného novověku“ – Mgr. Veronika Mezerová z
Jihočeské univerzity /v rámci projektu Kulturní
krajiny a identity podél česko-rakouské hranice – 60
let EU/; organizuje I.Kumstová
18.10.2013(Pá) - Přednáška pro 5.A+6.A: „První noviny v rukou
posledních Rožmberků a dalších českých šlechticů“
- PhDr.K.Pražáková z Jihočeské univerzity /v
rámci projektu Kulturní krajiny a identity podél
česko-rakouské hranice – 60 let EU/; organizuje I.
Kumstová
24.10.2013(Čt) - Přednáška pro 5.A: „Muži a mužství v období
raného novověku“ – Mgr. Veronika Mezerová z
Jihočeské univerzity /v rámci projektu Kulturní
krajiny a identity podél česko-rakouské hranice – 60
let EU/; organizuje I.Kumstová
4.11.2013(Po) - Přednáška pro 4.A a 6.A: Fyzika všemi smysly
/doktorandi z katedry didaktiky fyziky MFF UK/;
organizuje H.Kunzová
13.11.2013(St) - Projekt „Příběhy bezpráví“ /KD T.Sviny/: beseda
s politickým vězněm Ing. arch. Jiřím Krausem +
filmový dokument „Hitler, Stalin a já“ /pro 4. – 8.
ročník/ - organizují J.Častová a I.Kumstová
14.11.2013(Čt) - Přednáška pro SVS 8.A: „První noviny v rukou
posledních Rožmberků a dalších českých šlechticů“
- PhDr.K.Pražáková z Jihočeské univerzity /v
rámci projektu Kulturní krajiny a identity podél
česko-rakouské hranice – 60 let EU/; organizuje I.
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15.11.2013(Pá)
15.11.2013(Pá)
21.11.2013(Čt)

2.12.2013(Po)
3.12.2013(Út)

4.12.2013(St)

Kumstová
- Beseda pro třídu 1.A se spisovatelem Martinem
Vopěnkou (Spící město, Spící spravedlnost, Spící
Tajemství); organizuje I.Kumstová
- Prožitková výuka – 5.A: dramatizace filmu „Kočár
do Vídně“ /Antikomplex – projekt Hraniční pásmo/;
J.Častová a I.Kumstová
- Přednáška pro SVS 8.A: „Muži a mužství v období
raného novověku“ – Mgr. Veronika Mezerová z
Jihočeské univerzity /v rámci projektu Kulturní
krajiny a identity podél česko-rakouské hranice – 60
let EU/; organizuje I.Kumstová
- Přednáška pro 7.A: Co víš o energetice /ČEZ/; D:
H.Kunzová
- Přednáška pro 6.A+7.A: „Salony a salónní kultura
v 17.- 19. století“ – Mgr. Veronika Mezerová z
Jihočeské univerzity /v rámci projektu Kulturní
krajiny a identity podél česko-rakouské hranice – 60
let EU/; organizuje I.Kumstová
- Dějepisný pořad pro 1.- 3. roč.: „Karel IV.“
/společnost Faber, 40,- Kč – od 8:00 a 9:00 hod. v
tělocvičně ZŠ/ D: vyučující

9.12.2013(Po) - Přednáška a beseda pro 7.A: Energie – budoucnost
lidstva /Ing. M.Sviták/; D: J.Čandová
8.1.2014(St)
- Vzdělávací program v rámci finanční gramotnosti:
Moderovaná hra Virtulife /nezisková organizace
Ekogram/ - pro 5.A (1.- 3 hodina) – zajišťuje: F.
Slípka
9.1.2014(Čt)
- Přednáška pro SVS 8.A: Holocaust – Mgr. Monika
Slunečková /v rámci projektu Světlo paměti/; D: I.
Kumstová
6.2.2014(Čt)
- Přednáška pro SVS 8.A: Různost postojů – Mgr. M.
Slunečková /v rámci projektu Světlo paměti/; D: I.
Kumstová
18.2.2014(Út) - Přednáška pro 6.A: Různost postojů – Mgr. M.
Slunečková /v rámci projektu Světlo paměti/; D: I.
Kumstová
19.2.2014(St) - Přednáška pro 5.A a 6.A: Komunitní plánování –
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místostarostka Mgr. V.Korčaková
20.2.2014(Čt) - Přednáška pro SVS 8.A: Pozoruhodnosti Izraele –
Mgr. M.Slunečková /v rámci projektu Světlo
paměti/; D. I.Kumstová
4.3.2014(Út) - Přednáška pro 7.A z cyklu „Světlo paměti“: Různost
postojů, rasismus - M. Slunečková – Mezinár. škola
pro výuku holokaustu a rovnosti lidí/; organizuje
I.Kumstová
7.3.2014(St)
- Dramaticko-recitační programy /herec Jan Napomuk
Piskač/: 1.A – Nonsensová poezie, 5.A – Poezie
humoru a lásky, 6.A - Český romantismus. D: I.
Kumstová
13.3.2014(Čt) - Přednáška pro 5.A z cyklu „Světlo paměti“: Různost
postojů, holocaust - M. Slunečková – Mezinár. škola
pro výuku holokaustu a rovnosti lidí/; organizuje
I.Kumstová
18.3.2014(Út) - Přednáška pro 7.A: z cyklu „Světlo paměti“ /Mgr.
Monika Slunečková – Mezinárodní škola pro výuku
holokaustu a rovnosti lidí – „Životní příběh Řeka
Owadii“/; D I.Kumstová
20.3.2014(Čt) - Přednáška pro 5.A: z cyklu „Světlo paměti“ /Mgr.
Monika Slunečková – Mezinárodní škola pro výuku
holokaustu a rovnosti lidí/; organizuje I.Kumstová
25.3.2014(Út) - Přednáška pro 6.A: z cyklu „Světlo paměti“ /Mgr.
Monika Slunečková – Mezinárodní škola pro výuku
holokaustu a rovnosti lidí/; organizuje I.Kumstová
Prevence rizikového chování
23.9.2013(Po) - Prevence rizikového chování /pro 2.A/: „Než užiješ
alkohol, užij svůj mozek“ /organizace Sananim/ zajišťuje: J.Špilauerová
8.4.2014(Út) - Prevence rizikového chování: Drogy /2.A a 3.A/ Policie ČR; organizuje J.Špilauerová
13.6.2014(Pá) - Prevence rizikového chování: Kyberšikana /1.- 3.
roč./, Extremismus – výtržnictví /4.- 5. roč./; krizové
centrum o.p.s. THEIA – zajišťuje J.Špilauerová
16.6.2014(Po) - Prevence rizikového chování: Domácí násilí /6.A/ Intervenční centrum České Budějovice – zajišťuje J.
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Špilauerová
Propagační akce
29.11.2013(Pá) - Den otevřených dveří Gymnázia T.Sviny
/15:00 – 18:00 hodin/
Mezinárodní spolupráce
28.4.‐ 3.5.2014 ‐ Newcastles Conferences 2014 – Nové Hrady
/vybraní zájemci/; organizovala M.Poláková
Společenské akce
7.2.2014 (Pá) - Maturitní ples oktávy – KD Borovany
28.5.2014(St) - Slavnostní předání maturitních vysvědčení – radnice
V T.Svinech
Charitativní akce
Celonárodní veřejná sbírka „Bílá pastelka 2012“ – 15.10.2013
/studenti a studentky 6.A získali celkem 3.257,‐ Kč/
Celonárodní veřejná sbírka „Srdíčkový den“ – 5.12.2013
/studentky a studenti 6.A získali celkem 2471,‐ Kč/

Mediální výchova
Studenti vyšších ročníků se zúčastnili projektu deníku MF DNES „Studenti
čtou a píší noviny.“
Vyučující
českého
jazyka
I.Kumstová
dlouhodobě
spolupracuje
s Českobudějovickým deníkem zájemci o publicistiku navštívili redakci a
absolvovali letní stáž.

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:
Exkurze na pracoviště Akademie věd v Č.Budějovicích.
Návštěva Enviromentálního centra – Kašperské Hory (1.A)
Ekologické prvky jsou rovněž součástí projektu Pokusy pro ZŠ (viz výše).
Vyučující se zúčastňují průběžně kurzů pro koordinátory EVVO.
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Údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2013
(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“)

9875,‐
1 485,‐
7 793,‐
2,‐
595,‐

3. Ostatní příjmy
z toho ‐ úroky
‐ čerpání fondů
‐ ostatní výnosy

154,‐
0,‐
46,‐
3,‐

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

5,‐

Náklady hospodářské činnosti

0,‐
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0,‐
10 025,‐
5 600,‐
45,‐
109,‐
1,‐
25,‐
1 906,‐
62,‐
2 272,‐

Informace k rozpočtu pro rok 2014:
1. Prostředky na platy zaměstnanců byly v březnu 2014 stanoveny normativní
metodou. 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 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 2014 pokryty.
3. V oblasti přímých výdajů ONIV (učební pomůcky, učebnice, DVPP…) byly
finanční prostředky přiděleny zhruba jako v předchozím roce 2013.

V Trhových Svinech dne 10. října 2014.
Mgr. František Slípka
ředitel školy

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 byla schválena školskou
radou dne 15. října 2014.

Mgr. Věra Korčaková
předsedkyně školské rady
Gymnázia T.Sviny
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