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1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
K nejvýznamnějším událostem, které zůstanou v historii školy spojeny se školním rokem
2007/2008, patří:
•
uspořádání ústředního kola 57. ročníku Matematické olympiády kategorií A a P ve dnech
9. - 15. března 2008;
•
zahájení vzdělávání v 1. ročníku (primě) podle Školního vzdělávacího programu pro nižší stupeň
osmiletého gymnázia zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní
vzdělávání;
•
100 % úspěšnost absolventů v přijímacím řízení na vysoké školy (poprvé v historii gymnázia);
•
nejvyšší zastoupení žáků v mezinárodních kolech předmětových soutěží a olympiád;
•
dokončení 1. etapy Rozšíření a rekonstrukce víceúčelového hřiště Gymnázia České Budějovice,
Jírovcova 8;
•
zahájení 2. etapy Rozšíření a rekonstrukce víceúčelového hřiště Gymnázia České Budějovice,
Jírovcova 8 - běžecká dráha a doskočiště;
Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 zahájilo činnost 1. 9. 1971. Zřizovatelem
školy je od 1. 4. 2001 podle zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků
z majetku České republiky do majetku krajů, Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České
Budějovice. Zřizovací listina byla upravena dodatkem č. 5 ze dne 13. září 2005, který nabyl účinnosti
dnem 1. ledna 2006, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Organizace poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou, vykonává činnost
gymnázia, při plnění vzdělávacího programu základního vzdělávání na nižším stupni víceletého gymnázia učí žáky tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat. Dále
v rámci středního vzdělávání rozvíjí vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty získané
v základním vzdělávání důležité pro osobní rozvoj jedince. Poskytuje žákům obsahově širší všeobecné
vzdělání nebo odborné vzdělání spojené se všeobecným vzděláním a upevňuje jejich hodnotovou
orientaci.
Gymnázium je právnickou osobou, od 1. ledna 2005 je ke dni nabytí účinnosti zákona
č. 561/2004 Sb. zapsáno v rejstříku škol a školských zařízení. Podle posledního rozhodnutí MŠMT ve věci zápisu změny v údajích o právnické osobě Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 ze dne 31. srpna 2007, č.j. 21 605/2007-21, jsou s účinností od 1. září 2007 zapsány ve školském rejstříku obory
vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy:
79-41-K/401 Gymnázium - všeobecné
denní forma vzdělávání
délka vzdělávání: 4 r. 0 m.
79-41-K/81 Gymnázium
denní forma vzdělávání
délka vzdělávání: 8 r. 0 m.
79-41-K/801 Gymnázium - všeobecné
denní forma vzdělávání
délka vzdělávání: 8 r. 0 m.
(dobíhající obor).
Specifikem školy je vzdělávání podle učebního plánu s rozšířenou výukou přírodovědných předmětů, matematiky a informatiky, které probíhá vždy v jedné ze tříd každého ročníku
čtyřletého gymnázia. Tento projekt je realizován od školního roku 1999/2000. Výuka dalšího oboru
zapsaného v rejstříku škol - 79-41-K/402 Gymnázium - matematika, denní forma vzdělávání, délka
vzdělávání 4 r. 0 m., která byla zahájena ve školním roce 1985/1986, byla ukončena maturitním
ročníkem ve školním roce 2001/2002. Změna učebních dokumentů žákům umožnila flexibilnější volbu
vzdělávací cesty.
Vzdělávání na nižším stupni osmiletého gymnázia je koncipováno jako všeobecné, s vyváženým využitím disponibilní časové dotace. Žáci 1. ročníku (primy) byli v souladu s harmonogramem
kurikulární reformy vzděláváni podle nového školního vzdělávacího programu dokončeného v předchozím školním roce. Motivační název PŘÍMKA vyjadřuje důraz na přírodovědné předměty, matematiku,
komunikaci (ve vzdělávacích oblastech Jazyk a jazyková komunikace, Informační a komunikační technologie, ale samozřejmě i ve všech vyučovacích předmětech ŠVP) a aktivitu (vč. výchovných a vzdělávacích
strategií).
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V ostatních třídách probíhalo vzdělávání podle dosud platných kurikulárních dokumentů
(viz str. 8 - 9 a 12 -13), vč. úpravy učebních plánů podle metodického pokynu MŠMT k realizaci Programu podpory vzdělávání v gymnáziích platné od počátku školního roku 2006/2007. Touto úpravou
se v jedenácti třídách zvýšil týdenní počet hodin u každého žáka z 31 na 33 (viz str. 9 a 12). Přehled
využití navýšených disponibilních hodin je uveden na str. 9.
V jedné ze tříd každého ročníku čtyřletého vzdělávání v gymnáziu probíhá edukace
podle učebního plánu s rozšířenou výukou přírodovědných předmětů a matematiky. Tento projekt
prohlubuje profilaci gymnázia, byl dodržen i v přijímacím řízení pro školní rok 2008/2009, přestože
žáci byli v oboru vzdělání 79-41-K/401 Gymnázium - všeobecné přijímání pouze do jedné třídy.
Zvolená koncepce výchovně vzdělávací práce žákům umožňuje osvojit si efektivní metody vzdělávání s důrazem na jazykovou vybavenost a kompetence v oblasti ICT a zároveň získat nadstandardní znalosti, vědomosti a dovednosti ve zvolených profilových předmětech. Profilaci vzdělávací
cesty umožňuje především zvýšená hodinová dotace a nabídka volitelných předmětů (3 volitelné
předměty s dvouhodinovou dotací v předmaturitním ročníku a 4 volitelné předměty s tříhodinovou týdenní dotací v maturitním ročníku. Ve školním roce 2007/2008 bylo učebním plánu zařazeno celkem
12 volitelných předmětů (tři z nich jen ve třídách maturitního ročníku) vyučovaných v 17 skupinách
v předmaturitním ročníku a v 16 skupinách v maturitním ročníku (viz str. 13). Získané zkušenosti budou
využity při přípravě Školního vzdělávacího programu gymnaziálního vzdělávání.
Na gymnáziu lze studovat jako povinný předmět anglický a německý jazyk, v 10 třídách i francouzský jazyk, volitelnými předměty jsou konverzace v anglickém, německém i francouzském jazyce.
Nabídka nepovinných předmětů vycházela ze zájmu žáků, odpovídala profilu a ekonomickým možnostem školy. Mezi deseti vyučovanými nepovinnými předměty byly mj. základy ekologie, latina, ruský jazyk, základy matematiky v anglickém jazyce, v 2. pololetí i nově zařazený předmět
Culture Studies in English (viz str. 13). Pokračovaly kurzy řízení motorových vozidel.
Naše škola je od roku 2003 Fakultním gymnáziem Pedagogické fakulty Jihočeské
univerzity, od roku 2005 Klinickým pracovištěm Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity.
Na základě dohody ze dne 21. 6. 2006 jsme ve školním roce 2007/2008 spolupracovali s pracovníky PedF JU v Českých Budějovicích na řešení části grantového projektu OP RLZ Středisko
dalšího vzdělávání učitelů.
K 31. lednu 2008 byl ukončen projekt ESF v oblasti modernizace školních vzdělávacích
programů „Vytvoření parciálního ŠVP pro průřezová témata Environmentální výchova a Výchova
k myšlení v evropských a globálních souvislostech pro nižší stupeň osmiletého gymnázia“. Projekt
probíhal od října 2005. Přes vysokou administrativní náročnost byl pro školu přínosný, získané zkušenosti byly využity při zpracování ŠVP, modifikované realizaci projektu Antika v 1. ročníku osmiletého
gymnázia i při přípravě projektů v dalších třídách. Žáci pracovali s opravdovým zájmem, v rámci
projektu sestavili mj. i vlastní Ekoslovník. Většina aktivit realizovaných v rámci projektu je prezentována
na stránkách www.gymji.cz.
Projekt Péče o chráněné území - zdroj poznání a inspirace k aktivnímu a pozitivnímu chápání života získal v roce 2007 z dotačního programu Magistrátu statutárního města České Budějovice na podporu ochrany životního prostředí grant ve výši 35 000 Kč, dotace na pokračování projektu v roce 2008 činí 74 260 Kč. Týmová práce mimo vyučování, která je významnou součástí tohoto
projektu, doplňuje výuku nepovinného předmětu Základy ekologie, přispívá k plnění cílů stanovených
plánem environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, rozvíjí občanské, komunikativní i sociální
a pracovní kompetence žáků. Podrobnější přehled dalších aktivit je uveden v odd. 7.8 , str. 24.
Podstatná část projektu Mediální výchova, který získal podporu v grantovém programu Zavádění nových technologií do středních a vyšších odborných škol, bude realizována ve školním roce 2008/2009. Umožní efektivní začlenění průřezového tématu mediální výchova do školního vzdělávacího programu.
Úspěšně realizované projekty postupně inspirují další učitele k obsahovým a metodickým inovacím. Významně vzrostl zájem o výuku v multimediálních učebnách s využitím ICT, přesto přetrvávají rozdíly v přístupu učitelů k aplikaci inovativních postupů; četnější implementace ICT závisí na motivaci, technických dovednostech i metodických kompetencích jednotlivých učitelů.
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Školská rada Gymnázia, České Budějovice, Jírovcova 8 se sešla v průběhu školního
roku dvakrát; dne 27. srpna 2007 projednala Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého
gymnázia zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a vyslovila
souhlas s výukou podle tohoto dokumentu počínaje primou od školního roku 2007/2008. Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 byla projednána a schválena na jednání Školské rady dne 8. října 2007.
V souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) proběhly dne 19. června 2008 volby do školské rady na další tříleté funkční období. Rada Jihočeského kraje dne 1. 7. 2008 usnesením č. 794/2008/RK
vzala na vědomí výsledky voleb a jmenovala třetinu jejích členů za zřizovatele ke dni 1. 9. 2008.
Dne 26. září 2007 projednala pedagogická rada návrh Vlastního hodnocení školy
za období let 2005 - 2007. Vedle hlavních oblastí, které jsou součástí VHŠ podle vyhlášky č. 15/2005
Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy,
byly zařazeny další dva okruhy:
• hodnocení mezinárodních projektů a projektů SIPVZ probíhajících či ukončených
v období let 2005 - 2007,
• hodnocení výsledků žáků gymnázia v předmětových soutěžích a olympiádách.
Úspěchy v předmětových soutěžích a olympiádách jsou „vlajkovou lodí“ školy, patří
k faktorům, podle kterých se uchazeči o další vzdělávání na střední škole rozhodují právě pro naše
gymnázium.
Na velmi dobré výsledky v okresních a krajských kolech navázaly úspěchy v celostátních kolech čtrnácti předmětových soutěží:

Konverzační soutěže ve francouzském jazyce
12. místo v ČR - Michaela VEBEROVÁ;

Zeměpisné olympiády
4. místo v ČR - Filip HULEC;

Matematické olympiády v kategorii A
9. - 11. místo v ČR - Jan MATĚJKA;

Matematické olympiády v kategorii P
4. místo v ČR- Jan MATĚJKA;

Fyzikální olympiády
1 úspěšný řešitel;

Chemické olympiády
7. - 8. místo v ČR - Pavel ŠVEC
+ 1 úspěšný řešitel;

Biologické olympiády
7. místo v ČR- Tereza NEDVĚDOVÁ;

soutěže Zelená stezka - Zlatý list
1. místo v ČR;

soutěže Zlatá včela
1. místo v ČR - František PETROUŠ;
3. místo v ČR - Martin MACH;

soutěže Přírodovědný klokan
3. místo v ČR - František PETROUŠ;

finále přeboru středních škol v šachu
8. místo v ČR;

literární soutěže o cenu Filipa Venclíka
2. místo v ČR - Klára BURIANOVÁ;

The IMPAC Czech Young Writers Award
1. místo v ČR - Marie ŠMILAUEROVÁ;

Středoškolské odborné činnosti
1. místo v ČR - Jan TRNKA;
3. místo v ČR - Tereza NEDVĚDOVÁ;
6. místo v ČR - Matyáš KOPP,
Kryštof MĚKUTA;
13. místo v ČR - Michal JABORNÍK.
Školní rok 2007/2008 přinesl úspěchy i na mezinárodním poli - sedm žáků reprezentovalo gymnázium v mezinárodních kolech soutěží a přehlídek: Václav NUC a Pavel ŠVEC vybojovali
stříbrné medaile na Přírodovědné olympiádě zemí Evropské unie EUSO 2008, Tereza NEDVĚDOVÁ
získala bronzovou medaili v mezinárodním kole Biologické olympiády, Jan MATĚJKA reprezentoval
Českou republiku v mezinárodních kolech Matematické olympiády ve dvou kategoriích (A, P). Marie
ŠMILAUEROVÁ se zúčastnila mezinárodní přehlídky literární soutěže IMPAC v Dublinu, Matyáš KOPP
a Kryštof MĚKUTA prezentovali svou práci SOČ v oboru Matematika na přehlídce EXPO - Sciences Europe 2008.
V přehlídce Talent Jihočeského kraje roku 2007 získali naši žáci v přírodovědné kategorii 1. a 2. místo pro žáky ve věku 10 - 15 let, ale i 1., 2., 3. místo a čestné uznání ve věkové kategorii od 16 do 19 let. Široké spektrum práce s talentovanými žáky dokládá 2. místo v humanitní kategorii, 2. - 3. místo v umělecké - hudební kategorii, 3. místo v technické kategorii a shodné umístění
ve všestranné kategorii.
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Matyáši Koppovi a Kryštofu Měkutovi byla udělena Cena učené společnosti České republiky v kategorii středoškolský student za výjimečné vědecké aktivity v přírodovědných oborech.
Podrobnější informace o umístění našich žáků v krajských a okresních kolech předmětových soutěží jsou uvedeny v odd. 7.9 na str. 25 - 33. Úspěšnými účastníky soutěží jsou zejména žáci
osmiletého gymnázia a tříd s rozšířenou výukou přírodovědných předmětů a matematiky (A), žáci
paralelních tříd B jsou zastoupeni jen výjimečně.
K evaluaci vstupní úrovně žáků 1. ročníku nižšího stupně osmiletého gymnázia významně
přispělo testování v rámci projektu Komplexní evaluační analýza (KEA) v říjnu 2007. V českém jazyce
a literatuře, matematice i obecných studijních předpokladech dosáhli výrazně nadprůměrných výsledků.
Souhrnné grafy umožňují srovnání s dalšími školami stejného typu (viz přílohy č. 1 a - d). Velmi dobré
vstupní parametry nepřímo potvrzuje i hodnocení výsledků vzdělávání za 2. pololetí - průměrný
prospěch této třídy je nejlepší v historii školy za období od školního roku 1997/1998, nejvyšší je i počet žáků, kteří na konci školního roku prospěli s vyznamenáním.
Výstupní úroveň žáků nižšího stupně osmiletého gymnázia byla zjišťována testováním
kvarty v projektu SP Kvalita I. - Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků
víceletých gymnázií 2008 (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, Praha). K testování bylo
přihlášeno 77 061 žáků, z toho 6669 z gymnázií. Žáci kvarty v tomto srovnání obsadili 2. místo v testu
matematických dovedností, 8. místo v dovednostech v českém jazyce a 53. místo v obecných dovednostech (viz příloha č. 2 a). Třída byla testována i v rámci projektu KEA (Scio), úspěšnost v testech obecných studijních předpokladů, českého jazyka, matematiky a anglického jazyka je vyjádřena v souhrnných grafech (viz příloha č. 2 b - f). Žáci dosáhli ve všech čtyřech testech výrazně nadprůměrných
výsledků. Zajímavý je rozpor v hodnocení obecných studijních předpokladů žáků téže třídy různými
externími evaluátory.
Výkonové parametry školy jsou dlouhodobě stabilní, ve shodě se schváleným rozvojovým programem je na gymnáziu 15 tříd (z toho 4 třídy nižšího stupně osmiletého gymnázia, 8 tříd oboru vzdělání 79-41-K/401 Gymnázium - všeobecné a 3 třídy vyššího stupně osmiletého gymnázia).
Celkový počet žáků (447) je v souladu s cílovou kapacitou školy (450).
V přijímacím řízení pro školní rok 2008/2009 bylo v oboru vzdělání 79-41-K/401
Gymnázium - všeobecné přijato z kapacitních důvodů (na rozdíl od předchozích let) pouze 30 žáků
do jedné třídy. V souladu s koncepcí rozvoje školy bude v této třídě rozšířena výuka přírodovědných
předmětů a matematiky. O tomto záměru byli žáci 9. ročníku ZŠ, rodiče, ředitelé a výchovní poradci ZŠ
informováni již v říjnu 2007.
Ke vzdělávání v čtyřletém gymnáziu bylo přihlášeno celkem 34 uchazečů (113,3 %
vzhledem k stanovenému nejvyššímu možnému počtu přijatých žáků). Ředitel školy rozhodl o kritériích
přijetí uchazečů bez přijímací zkoušky a zároveň stanovil kritéria pro přijetí žáků, kteří budou konat
přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky. Z celkového počtu 30 žáků bylo přijato 25 bez konání přijímací zkoušky, ze zbývajících 9 uchazečů bylo přijato 5 v pořadí podle výsledků hodnocení
přijímacího řízení.
Zájem o vzdělávání v osmiletém gymnáziu (obor vzdělání 79-41-K/81 - Gymnázium)
byl vyšší než v předchozím roce: 73 uchazečů oproti 66 v přijímacím řízení v roce 2007. Všichni vykonali ve stanoveném termínu dne 22. 4. 2008 přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky. Celkem
bylo do jedné třídy 1. ročníku nižšího stupně osmiletého gymnázia přijato 30 žáků, počet uchazečů
2,433 x převýšil stanovený počet přijatých žáků. Podrobnější údaje jsou uvedeny v odd. 4, str. 17.
Proti rozhodnutí ředitele školy o přijetí/nepřijetí žáků ke vzdělávání nebylo ani v jednom oboru vzdělání podáno žádné odvolání.
Maturitní zkoušku složilo úspěšně všech 60 žáků dvou tříd maturitního ročníku, 34
z nich (56,67 %) prospělo s vyznamenáním. Z volitelných předmětů ústní maturitní zkoušky se téměř
všichni (58) rozhodli pro anglický jazyk, 25 žáků volilo zkoušku z matematiky, 19 z chemie, 17 ze základů společenských věd a 14 z biologie (viz odd. 5.3, str. 19 - 20).
Plánovaný projekt Maturita nanečisto 2008 se neuskutečnil, na rozdíl od předchozích
let škola nezískala nová evaluační data.
Výrazného úspěchu bylo dosaženo v přijímacím řízení na vysoké školy: poprvé
v historii našeho gymnázia bylo přijato 100 % absolventů alespoň na jednu vysokou školu.
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Pedagogický sbor je stabilní, minimální personální změny souvisí převážně s nástupem
na mateřskou dovolenou či návratem po ukončení rodičovské dovolené. Věková struktura sboru je
vyhovující (průměrný věk 45,4 roku), všichni učitelé vyučují pouze ty předměty, pro které získali kvalifikaci vysokoškolským studiem. Účastí školy v programu „Podpora vzdělávání v gymnáziích“ (viz str. 2)
se zvýšil podíl práce konané nad stanovený rozsah základního úvazku pedagogů.
Struktura metodických orgánů školy je funkční, pedagogický sbor má relativně vysoký
kooperační potenciál; učitelé dobře spolupracovali při tvorbě ŠVP pro nižší stupeň osmiletého gymnázia, realizaci projektů i dalších příležitostech. Nový člen pedagogického sboru, který byl poprvé přijat
do pracovního poměru ve školství, spolupracoval s uvádějící učitelkou, potřebné odborné a metodické
konzultace mu v průběhu školního roku poskytovali i další vyučující.
Ve školním roce 2007/2008 byly výrazněji diferencovány nenárokové složky platu;
reflektovaly stanovené priority, kterými byly:
• příprava a realizace kurikulární reformy;
• žákovské a rozvojové grantové projekty;
• úspěšnost žáků v přijímacím řízení na vysoké školy, kvalita výchovně vzdělávacího procesu;
• péče o talentované žáky, příprava na účast v soutěžích a předmětových olympiádách;
• spolupráce s dalšími vzdělávacími institucemi;
• příprava a realizace ústředního kola 57. ročníku Matematické olympiády;
• implementace informačních a komunikačních technologií.
V dalších letech bude nezbytné mj. zlepšit prezentaci práce školy a dosažených výsledků a více uplatňovat evaluační a autoevaluační postupy, vč. zásad a pravidel sebehodnocení žáka (viz Školní řád - podrobnosti o hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků, § 16).
Výchovná poradkyně školy splňuje požadované kvalifikační předpoklady pro výkon
této funkce. Minimální program prevence v oblasti ochrany žáků před sociálně patologickými jevy,
projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí zahrnuje aktivity pro žáky, učitele a rodiče. Ochrana žáků před těmito jevy je zakotvena ve školním řádu, součástí kurikulárních dokumentů školy je výchova
ke zdraví zaměřená na zdravý životní styl, péči o zdraví, poznání rizik ohrožujících zdraví a jejich
prevenci. MPP vychází z pozitivních zkušeností z předchozích let, obsahuje i relevantní témata vhodná
k využití v jednotlivých vyučovacích předmětech. Při práci v multimediální učebně žáci využívali informační zdroj www.odrogach.cz a stránky www.drogovaporadna.cz.
MPP pro školní rok 2007/2008 a jeho hodnocení jsou uvedeny v přílohách č. 3 a 4.
Prostředky na DVPP byly vynaloženy efektivně, nejčastěji byly voleny semináře zaměřené na kurikulární reformu (vč. kurzu dramatické výchovy) a nově organizovanou maturitní zkoušku
V roce 2007 byly čerpány finanční prostředky v celkové výši 29 774 Kč (z toho 13 650 Kč na úhradu
účastnických poplatků za kurzy a odborné semináře, 11 400 Kč za jazykové kurzy a 4694 Kč za odbornou literaturu), v období leden až srpen 2008 absolvovalo 16 učitelů gymnázia 14 vzdělávacích
akcí, účastnické poplatky byly uhrazeny v celkové výši 18 490 Kč.
Tematických seminářů, které proběhly v rámci projektu Nová maturita, se zúčastnilo
19 pedagogů, poplatky v celkové výši 12 982 Kč byly uhrazeny z účelové dotace. Vzhledem k připravovaným změnám pojetí maturitní zkoušky však semináře nemohly zcela splnit svůj účel.
V období leden 2007 - srpen 2008 se pedagogičtí pracovníci gymnázia zúčastnili celkem 54 vzdělávacích akcí, 31 učitelů absolvovalo alespoň jeden seminář DVPP (viz odd. 3.5).
Projekt P1 - Informační gramotnost byl ukončen, účelové dotace na vzdělávání pedagogických pracovníků školám nebyly poskytnuty.
Prostorové podmínky zůstaly nezměněny; škola plně využívá odborné učebny hudební a výtvarné výchovy, jazykovou učebnu, tělocvičnu, žákovskou knihovnu, splňuje podmínky pro výuku
přírodovědných předmětů (laboratoře a odborné učebny biologie, fyziky a chemie), zajistila nadstandardní vybavení pro výuku informatiky a výpočetní techniky: vedle speciální počítačové učebny (instalováno 16 PC) má od roku 2006 k dispozici také multimediální učebnu (instalováno 17 PC). Obě jsou
vybaveny počítači s procesory od firem Intel a AMD, DVD mechanikou a 17“ LCD monitory, takže splňují veškeré výkonnostní, zdravotní a multimediální požadavky kladené na moderní PC, dále barevnou laserovou tiskárnou, scannerem, tabletem, reprosoustavou se zesilovačem a dostatečně výkonnými
dataprojektory.
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Učitelům jsou ve všech kabinetech k dispozici PC v kombinaci s tiskárnou. Specialitou
školy je 9 volně přístupných PC vybavených systémem Linux a pokrytí části školy signálem Wi-Fi. Tato
kombinace zajišťuje žákům přístup na internet i mimo vyučování. Všechny PC na škole jsou zapojeny
do sítě LAN a mají přístup do sítě internet rychlostí 5Mbps. K vybavení školy patří dále 9 digitálních
fotoaparátů, 3 digitální kamery, laserové a inkoustové tiskárny, 8 notebooků a 4 přenosné dataprojektory. K rozvoji ICT na gymnáziu výrazným způsobem přispěl i sponzorský dar od České spořitelny
(50 PC, 22 monitorů, 19 tiskáren), který umožnil rozšíření a zkvalitnění volně přístupných pracovišť pro
žáky a pracovních stanic v kabinetech.
Ve stadiu přípravy je další multimediální učebna s předpokládaným využitím zejména
při výuce cizích jazyků, dějepisu a dalších humanitních předmětů, která bude vybavena z prostředků
grantu Mediální výchova; součástí interiéru bude mj. interaktivní tabule nebo vizualizér.
Přehled významnějších mimoškolních aktivit, sportovních a kulturních akcí je uveden
v odd. 7. Gymnázium tradičně pořádá sportovně turistické, cykloturistické, vodácké a lyžařské výcvikové kurzy, atletické dny tříd a sportovní den.
V prezentaci gymnázia v tomto školním roce dominovala matematika: vedle zdařilého
ústředního kola 57. ročníku Matematické olympiády také uspořádáním prvního dvoudenního soustředění řešitelů Korespondenčního semináře z matematiky pro zájemce ze ZŠ Jihočeského kraje, které svým
odborným i volnočasovým programem přispělo k propagaci školy mezi případnými uchazeči o studium.
Gymnázium je pravidelně pořadatelem krajských kol Matematické, Fyzikální a Chemické olympiády, učitelé matematiky zorganizovali další ročník Korespondenčního semináře PIKOMAT.
Četné aktivity, vč. zahraničních kontaktů, podporuje občanské sdružení Spolek pro vědu, kulturu a sport. Naší partnerskou školou je od roku 1992 gymnázium v Isingu (Horní Bavorsko),
každoročně se uskutečňují výměnné zájezdy žáků a pedagogů. Od května 2003 je naším partnerem
v Euroregionu Jižní Čechy - Horní Rakousko - Dolní Bavorsko Bundesrealgymnasium Linz, Landwiedstraße. Po jedenácti letech byla ukončena spolupráce se střední školou v holandském Alkmaaru, která patří
k nejdelším v historii partnerské školy. Pro zájemce byly uspořádány dvě týdenní poznávací exkurze
(Velká Británie - září/říjen 2007, Švédsko - květen 2008).
Škola je právním subjektem s příspěvkovou formou hospodaření. Vymezení majetku
ve vlastnictví zřizovatele předaného do správy organizace, majetkových práv a povinností bylo upraveno k 1. 1. 2006 dodatkem ke zřizovací listině č. 5. Dodatkem č. 2 ze dne 16. dubna 2002 byl vymezen okruh doplňkové činnosti - pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně
lektorské činnosti.
Základní informace o hospodaření jsou uvedeny v odd. 8 (str. 34). Podrobnější údaje
obsahuje Rozbor hospodaření za rok 2007 (příloha č. 11) a dále přílohy č. 12 - 14.
Významné zdroje financování mimo přímé a nepřímé náklady a vlastní zdroje přináší
škole účast v grantových projektech. V následujícím přehledu je uvedeno čerpání dotací v roce 2007:
Projekt ESF v oblasti modernizace školních vzdělávacích programů
228 539,75 Kč
Grant Magistrátu statutárního města České Budějovice (ekologická výchova)
35 000,00 Kč
ICT - konektivita (dotace MŠMT ČR)
20 000,00 Kč
Podpora DVPP - projekt Nová maturita
12 982,00 Kč
Grantový program Jč KÚ - rekonstrukce a obnova stávajících sportovišť
650 000,00 Kč
(Rekonstrukce a rozšíření víceúčelového hřiště Gymnázia, České Budějovice,
Jírovcova 8 - 1. fáze).
Přehled dotací grantových projektů na rok 2008:
Projekt ESF v oblasti modernizace ŠVP (ukončen k 31. 1. 2008)
53 934,70 Kč
Grant Magistrátu statutárního města České Budějovice (ekologická výchova)
74 260,00 Kč
Dotace z Fondu rozvoje školství
250 000,00 Kč
(Rekonstrukce a rozšíření víceúčelového hřiště Gymnázia, České Budějovice,
Jírovcova 8; 1. fáze - dofinancování).
Tato investiční akce byla ukončena dne 19. 5. 2008 zápisem o odevzdání a předání díla.
Celkové náklady byly 1 330 842,00 Kč, vedle uvedených dotací v hodnotě 900 000,00 Kč byl k úhradě
využit sponzorský dar ve výši 100 000,00 Kč. Zbývající částka 330 842,00 Kč byla uhrazena
z finančních prostředků školy.
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Grantový program Jč KÚ - rekonstrukce stávajících sportovišť
498 231,70 Kč
(Rekonstrukce a rozšíření víceúčelového hřiště Gymnázia, České Budějovice,
Jírovcova 8; 2. fáze - běžecká dráha a doskočiště)
Dotace z Fondu rozvoje školství
135 000,00 Kč
(Rekonstrukce a rozšíření víceúčelového hřiště Gymnázia, České Budějovice,
Jírovcova 8; 2. fáze - běžecká dráha a doskočiště - dofinancování)
Investiční akce byla dokončena na počátku školního roku 2008/2009 zápisem o odevzdání a převzetí ze dne 4. 9. 2008.
Celkové náklady činí 746 692,00 Kč, z toho dotace celkem 633 231,70 Kč, zbývající
částka 113 460,30 Kč byla uhrazena z finančních prostředků školy.
Změna střešní krytiny (vč. laťování) ve dvorním traktu Gymnázia, České Budějovice,
Jírovcova 8 podle požadavků Národního památkového úřadu (dotace z FRŠ)
645 753,00 Kč
(realizace v období červenec 2008 - září 2008)
Grantový program Zavádění nových technologií do středních a vyšších odborných škol 150 000,00 Kč
Mediální výchova (realizace v období červen 2008 - říjen 2008, celkové náklady 192 540 Kč, finanční
spoluúčast školy 42 540,00 Kč).
Údržba budovy probíhala v redukovaném rozsahu. Kromě běžné údržby pokračovaly
úpravy v souladu s požadavky vyhlášky č. 108/2001 Sb. (mj. šatnové skříňky pro další třídu místo
dosud užívaných šatnových boxů, výškově nastavitelné židle ve 3 učebnách). Finančně nejnáročnější
byly rekonstrukce podlah, náklady činily celkem 85 233 Kč.
V roce 2008 se významně zlepšily podmínky pro výuku tělesné výchovy, v chladnějším
období roku je však nadále k dispozici jediná tělocvična. V září 2008 bude dokončena změna střešní
krytiny ve dvorním traktu podle požadavků Národního památkového úřadu; nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu byly posouzeny a vyhodnoceny dne 11. 7. 2008.
Ani ve školním roce 2007/2008 neproběhla druhá etapa rekonstrukce fasády dvorního traktu budovy plánovaná na rok 2004; odklad významně zhoršuje kvalitu fasády, zvyšuje finanční
náklady na pozdější rekonstrukci.
Ke zkvalitnění podmínek pro vzdělávání a výchovu by podstatně přispěly investiční
prostředky na přístavbu tělocvičny a dvou učeben.
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PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008
OBORY VZDĚLÁNÍ:

a) 79-41-K/401 Gymnázium - všeobecné denní forma vzdělávání délka vzdělávání: 4 r. 0 m.
Učební plán gymnázia se čtyřletým studijním cyklem schválený MŠMT dne 5. května
1999 pod č.j. 20 595/99-22 s platností od 1. 9. 1999 počínaje prvním ročníkem,
zveřejněný ve Věstníku MŠMT ČR - ročník LV, sešit 7 z července 1999
(třídy 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B)
1.A, 2.A, 3.A a.4.A - třídy s rozšířenou výukou přírodovědných předmětů a matematiky
b) 79-41-K/801 Gymnázium - všeobecné denní forma vzdělávání délka vzdělávání: 8 r. 0 m.
Generalizovaný učební plán gymnázia s osmiletým studijním cyklem schválený MŠMT
ČR dne 5. května 1999 pod č.j. 20 594/99-22 s platností od 1. 9. 1999 počínaje
prvním a pátým ročníkem, zveřejněný ve Věstníku MŠMT ČR - ročník LV, sešit 7
z července 1999
(třídy: 2.E - sekunda, 3.E - tercie, 4.E - kvarta, 5.E - kvinta, 6.E - sexta, 7.E - septima)
c) 79-41-K/81

Gymnázium
denní forma vzdělávání délka vzdělávání: 8 r. 0 m.
Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého gymnázia zpracovaný podle
Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
(třída: 1.E – prima)

Výuka oborů uvedených pod písmeny a) a b) byla potvrzena rozhodnutím MŠMT ČR o zařazení
gymnázia do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení ze dne 26. 7. 1996, č.j. 11 625/96-60-04, ve znění
pozdějších změn a dodatků (k 1. 9. 1998 - informační výpis ze sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení;
k 1. 12. 1998 - rozhodnutí o změně zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení ze dne 10. listopadu 1998, č.j. 30 925/98-21; k 11. 9. 2001 - rozhodnutí, kterým se mění zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení, ze dne 15. 10. 2001, č.j. 26 520/01-21; k 1. 3. 2002 - rozhodnutí, kterým se mění zařazení
do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení, ze dne 11. 4. 2002, č.j. 16 075/02-21; k 1. 9. 2003 - rozhodnutí, kterým se mění zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení [vyřazen dobíhající studijní
obor 79-41-K/701 - Gymnázium - všeobecné]; ze dne 26. 6. 2003, č.j. 22 288/03-21, k 1. 1. 2005 - zápis do rejstříku škol a školských zařízení, k 1. 9. 2005 - rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje - OŠMT, o stanovení počtu žáků v jednotlivých povolených oborech vzdělání a formách vzdělávání ze dne 13. 5. 2005, č.j. KUJCK 31
051/2004/OŠMT/2), k 20. 9. 2006 - stanovení oborů vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcových vzdělávacích programů, č.j. 32 501/2005-21
Podle posledního rozhodnutí MŠMT ve věci zápisu změny v údajích o právnické osobě Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 ze dne 31. 8 2007, č.j. 21 605/2007-21, jsou s účinností od 1. 9. 2007 zapsány
ve školském rejstříku obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy:
79-41-K/401 Gymnázium - všeobecné
denní forma vzdělávání
délka vzdělávání 4 r. 0 m.
79-41-K/402 Gymnázium - matematika
denní forma vzdělávání
délka vzdělávání 4 r. 0 m.
nevyučováno
79-41-K/801 Gymnázium - všeobecné
denní forma vzdělávání
délka vzdělávání: 8 r. 0 m. dobíhající obor
79-41-K/81 Gymnázium
denní forma vzdělávání
délka vzdělávání: 8 r. 0 m.
Výuka oboru uvedeného pod písmenem c) byla zahájena od počátku školního roku 2007/2008
počínaje prvním ročníkem v souladu s opatřením ředitele školy č. 20/2007 ze dne 28. srpna 2007, kterým se vydává Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého gymnázia pro vzdělávání v Gymnáziu, České Budějovice, Jírovcova 8.
=================================================================================================================================================================================================================================

Úpravou učebních plánů v souladu s metodickým pokynem MŠMT k realizaci Programu podpory vzdělávání v gymnáziích č.j. 16034/2006-23 ze dne 19. 6. 2006 se na základě
změny učebních dokumentů gymnázií č.j. 18961/2006-23 ze dne 31. 7. 2006 zvýšil od počátku školního roku 2006/2007 (tj. k 4. 9. 2006) v 11 třídách týdenní počet hodin u každého žáka z 31 na 33.
Disponibilní hodiny byly využity k zlepšení přípravy žáků k maturitním a přijímacím
zkouškám, výuky cizích jazyků, k prohloubení rozšířené výuky přírodovědných předmětů a matematiky,
základů společenských věd, informatiky a výpočetní techniky. Přehled využití navýšených disponibilních
hodin v jednotlivých třídách je uveden v tabulce na str. 9.
Uvedené kurikulární změny se netýkají žádného ročníku nižšího stupně osmiletého
gymnázia.
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VYUŽITÍ NAVÝŠENÝCH DISPONIBILNÍCH HODIN V ÚPLNÉM UĚBNÍM PLÁNU

Třída

Předmět
matematika
chemie
český jazyk a literatura
matematika
matematika
informatika a výpočetní technika
základy společenských věd (občanská nauka)
matematika
matematika
informatika a výpočetní technika
cizí jazyk 1 (anglický jazyk)
cizí jazyk 2 (francouzský, nebo německý jazyk)
cizí jazyk 1 (anglický jazyk)
cizí jazyk 2 (francouzský, nebo německý jazyk)
český jazyk a literatura
základy společenských věd (občanská nauka)
matematika
základy společenských věd (občanská nauka)
dějepis
matematika
základy společenských věd (občanská nauka)
dějepis
matematika

1.A, 1.B
5.E (kvinta)
2.A
2.B
6.E (sexta)
3.A, 3.B
7.E (septima)
4.A
4.B
8.E (oktáva)

Navýšení (hod./týden)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,5
0,5
1
0,5
0,5
1
0,5
0,5
1

PŘEHLED ÚPLNÝCH UČEBNÍCH PLÁNŮ platných od počátku školního roku 2007/2008
Změny, k nimž došlo v souladu s metodickým pokynem MŠMT k realizaci Programu podpory vzdělávání v gymnáziích
č.j. 16034/2006-23 ze dne 19. 6. 2006, jsou vyznačeny barevně.
Obor vzdělání: 79-41-K/801 GYMNÁZIUM - VŠEOBECNÉ
Ročník

Č

Cj1*

Cj2*

ZSV

D

Z

M

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

6
4
4
4
4
3
3
4

5
5
3
3
3
3
4
3

3
3
3
3
4
3

1
1
1
1
1
1
2
3

2
2
2
2,5
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
-

5
5
4
4
5
5
3
4

*)

F

Ch

Bi

2
2
2
2
2
2
2
2
2 2,5 2
2,5 3 2,5
3,5 3 2,5
2,5 2 2,5
-

IVT

Hv

Vv

Tv

V1

V2

V3

V4

2
1
1
1
-

1
1
1
1

2
2
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2

2
3

2
3

2
3

3

2
2
-

-

*)

V primě (I) probíhá výuka od počátku školního roku 2007/2008 v souladu s kurikulární reformou podle Školního
vzdělávacího programu pro nižší stupeň osmiletého gymnázia (viz str. 10).
A) 79-41-K/401 GYMNÁZIUM - VŠEOBECNÉ, třídy s rozšířenou výukou přírodovědných předmětů a matematiky
Ročník

Č

Cj1*)

Cj2*)

On

D

Z

M

1.
2.
3.
4.

3
3
3
4

3
3
4
3

3
3
4
3

1
1
2
3

2
2
2
-

2
2
-

5
5
3
4

Ročník

Č

Cj1*

Cj2*

On

D

Z

M

1.
2.
3.
4.

3
3
3
4

3
3
4
3

3
3
4
3

1
2
2
3

2,5
3
2
2

2
2
-

4
4
3
4

F

Ch

Bi

2,5 3,5 2
2,5 2,5 3
2,5 2 2,5
2
-

IVT

2
2
-

Hv

Vv

Tv

V1

V2

V3

V4

-

2
2
2
2

2
3

2
3

2
3

3

Vv

Tv

V1

V2

V3

V4

-

2
2
2
2

2
3

2
3

2
3

3

2
2
-

B) 79-41-K/401 GYMNÁZIUM - VŠEOBECNÉ

*)

F

Ch

Bi

2,5 3,5 2,5
3,5 3 2,5
2,5 2 2,5
-

IVT

2
-

Hv

2
2
-

Cj1, Cj2 dva povinné cizí jazyky: anglický jazyk + německý, nebo francouzský jazyk
V1 - V4 volitelné předměty
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Obor vzdělání: 79-41-K/81 GYMNÁZIUM
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO NIŽŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA
zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

•

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU
ŠVP pro nižší stupeň osmiletého gymnázia vychází především z Rámcového vzdělávacího
programu pro základní vzdělávání a Koncepčního záměru rozvoje školy, je charakterizován
motivačním názvem PŘÍMKA:
P

PŘÍRODOVĚDNÉ
PŘEDMĚTY
Í
+
M
MATEMATIKA
K
KOMUNIKACE
A
AKTIVITA
Komunikace je zde chápána v širším smyslu, nejen ve vztahu k vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace; ale i jako Informační a komunikační technologie a rozvoj komunikativních
kompetencí žáků ve všech vzdělávacích oborech a oblastech.
Ř

•

ŠVP - UČEBNÍ PLÁN
PŘEDMĚT

zkr.

prima

Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Matematika
Informační a komunikační technologie
Dějepis
Výchova k občanství
Fyzika
Chemie
Přírodopis a environmentální výchova
Zeměpis
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Člověk a výchova ke zdraví
Tělesná výchova
Využití digitálních technologií
Svět práce a ekonomie
Práce s laboratorní technikou
POVINNÉ PŘEDMĚTY CELKEM

ČJL
ANJ
MA
T
ICT
DĚJ
VO
B
FYZ
CHE
PŘE
ZEM
HU
D
VÝT
ČVZ
TĚL
DIG
SPE
LAB

5
5
5
1
2
1,5
1,5
2
2
1
2
2
30

přidělená
sekuntercie kvarta CELKEM disponibilní Pozn.
da
dotace

4
4
4
2
1
2
2
2
2
1
1
2
1
28

4
3
4
2
1
2
2
1
1
1
3
2
0,5
0,5
1
28

4
3
4
2
1,5
1,5
1
2
2
1
2
2
-

17,0
15,0
17,0
1,0*)
8,0
5,0
7,0
5,0
6,0
7,0
4,0
6,0
3,0
8,0

1)
2)
3)
4)

1
6)

3

6)
5, 6)

0
0

7)
6)
4, 8)

4,0
1
27

1
3
1
0

0

4)
6, 8)

113,0
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VOLITELNÉ PŘEDMĚTY V PRIMĚ - KVARTĚ NIŽŠÍHO STUPNĚ OSMILETÉHO GYMNÁZIA
PŘEDMĚT
Další cizí jazyk - francouzský jazyk
Další cizí jazyk - německý jazyk
Cvičení z českého jazyka
Cvičení z matematiky
Informatika a výpočetní technika
VOLITELNÉ PŘEDMĚTY CELKEM
CELKOVÝ POČET VYUČ. HODIN

zkr.

FRJ
NĚJ
CV
Č
CV
IVT

prima

přidělená
sekuntercie kvarta CELKEM disponibilní Pozn.
da
dotace

-

2

3

3

8,0

8

-

-

-

1

1,0

1

2)
2)

4)

30

2
30

3
31

4
31

9,0
122,0

9
18
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•

KOMENTÁŘ K UČEBNÍMU PLÁNU
1) ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
V každém ročníku nižšího stupně osmiletého gymnázia se třída na jednu vyučovací hodinu týdně dělí.

2) CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK
Gymnázium nabízí v souladu s RVP ZV jako první cizí jazyk přednostně anglický jazyk. Další cizí jazyk
je zařazen v učebním plánu od 2. ročníku (sekundy) jako povinně volitelný předmět. Gymnázium nabízí
vzdělávání ve francouzském, nebo německém jazyce. Při dostatečném zájmu může zařadit do učebního
plánu také ruský, případně španělský jazyk.
Třída se při výuce cizího jazyka a dalšího cizího jazyka ve všech ročnících nižšího stupně osmiletého
gymnázia vždy dělí.

3) MATEMATIKA
V každém ročníku nižšího stupně osmiletého gymnázia se třída na jednu vyučovací hodinu týdně dělí.

4) INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE, VYUŽITÍ DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ,
INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA
Samostatný vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je v ŠVP zařazen pouze v prvním
ročníku nižšího stupně osmiletého gymnázia. Ve druhém a třetím ročníku je vyučován navazující povinný
vyučovací předmět Využití digitálních technologií, který je jedním ze dvou školou vybraných tematických okruhů vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Závazný tematický okruh Svět práce je realizován
v tercii ve vyučovacím předmětu Svět práce a ekonomie, který rovněž maximálně využívá prostředky
ICT. Rozšiřující vědomosti a dovednosti mohou žáci získat ve volitelném předmětu Informatika a výpočetní technika, který je vyučován ve čtvrtém ročníku s dotací 1 vyučovací hodiny týdně.
Třída se dělí na skupiny tvořené polovinou, příp. třetinou žáků.

5) PŘÍRODOPIS A ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vyučovací předmět Přírodopis a environmentální výchova zahrnuje očekávané výstupy vzdělávacího
oboru RVP ZV Přírodopis (vzdělávací oblast Člověk a příroda) s výjimkou tematického okruhu Biologie
člověka a částečně i Obecná biologie a genetika, které jsou součástí samostatného vyučovacího předmětu ŠVP Člověk a výchova ke zdraví.
Téměř ve všech tematických okruzích vyučovacího předmětu Přírodopis a environmentální výchova jsou
integrovány očekávané výstupy průřezového tématu Environmentální výchova. Předmět je vyučován
v primě, sekundě a kvartě. Svým vzdělávacím obsahem bezprostředně souvisí s integrovaným vyučovacím předmětem Člověk a výchova ke zdraví, který je realizován v tercii.
6) FYZIKA, CHEMIE, PŘÍRODOPIS A ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA,
VÝCHOVA KE ZDRAVÍ, PRÁCE S LABORATORNÍ TECHNIKOU
Třída se dělí na skupiny pouze při vyučovacích hodinách laboratorních cvičení.

7) ČLOVĚK A VÝCHOVA KE ZDRAVÍ
Samostatný vyučovací předmět Člověk a výchova ke zdraví integruje očekávané výstupy vzdělávacích
oborů RVP ZV Přírodopis (vzdělávací oblast Člověk a příroda) a Výchova ke zdraví (vzdělávací oblast Člověk a zdraví). Propojuje témata: Biologie člověka, Obecná biologie a genetika, Změny v životě člověka a jejich reflexe, Zdravý způsob života a péče o zdraví, Rizika ohrožující zdraví a jejich
prevence, Hodnota a podpora zdraví, Osobnostní a sociální rozvoj. Svým vzdělávacím obsahem
bezprostředně souvisí s vyučovacím předmětem Přírodopis a environmentální výchova, který je vyučován v primě, sekundě a kvartě.

8) VYUŽITÍ DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ, PRÁCE S LABORATORNÍ TECHNIKOU
Využití digitálních technologií a Práce s laboratorní technikou jsou dva školou vybrané tematické
okruhy ze sedmi tematických okruhů vzdělávací oblasti Člověk a svět práce (vedle povinné součásti
uvedené vzdělávací oblasti realizované v předmětu Svět práce a ekonomie).
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9) VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
Vedle dalšího cizího jazyka jsou v učebním plánu zařazeny volitelné předměty Cvičení z českého jazyka (ve dvou variantách), Cvičení z matematiky (ve dvou variantách) a Informatika a výpočetní technika
- všechny s dotací 1 vyučovací hodina týdně v kvartě. Škola může nabídku rozšířit podle zájmu žáků
(a jejich zákonných zástupců) např. o Konverzaci v cizím, příp. dalším cizím jazyce, semináře z vybraných vyučovacích předmětů. Pokud bude na škole vždy jen jedna třída v každém ze čtyř ročníků nižšího stupně osmiletého gymnázia, nemůže být celá široká nabídka využita vzhledem k dělení třídy
na dvě, výjimečně tři skupiny.
10) PROJEKTOVÁ VÝUKA
Gymnázium bude každoročně vydávat aktuální seznam žákovských projektů pro daný školní rok jako
přílohu ŠVP.
11) NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY
Nabídka nepovinných předmětů není součástí učebního plánu, gymnázium bude každoročně vydávat
aktuální seznam nepovinných předmětů pro daný školní rok jako přílohu ŠVP.
12) VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ
Pokud je zřizovatelem školy kraj a škola se rozhodne do svého vzdělávání začlenit i výuku náboženství, je to možné ve shodě s § 15 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. jen v rámci nepovinného předmětu.
Na realizaci tohoto nepovinného předmětu nelze použít hodiny z disponibilní časové dotace.
===

====================================================================================================================

UČEBNÍ PLÁNY JEDNOTLIVÝCH TŘÍD VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008
Změny učebního plánu ve srovnání s učebním plánem před realizací Programu podpory
vzdělávání v gymnáziích jsou vyznačeny červeně (přidělení navýšených disponibilních hodin v jednotlivých
třídách je uvedeno v tabulce na str. 7), hodinové dotace dané Školním vzdělávacím programem pro nižší
stupeň osmiletého gymnázia jsou vyznačeny zeleně (srv. s tabulkou na str. 9).
Třída

Č

A

N

Fr

prima
sekunda
tercie
kvarta
kvinta
sexta
septima

6
4
4
4
4
3
3

5
5
3
3
3
3
4

3*
3*
3
3
4*

3*
3*
-

1.A (RM)
1.B
2.A (RM)
2.B
3.A (RM)
3.B
4.A (RM)
4.B

3
3
3
3
3
3
4
4

3
3
3
3
4
4
3
3

3*
3*
3*
3*
4*
4*
3*
3*

3*
3*
3*
3*
4*
4*
3*
3*

Ov

D

Z

M

F

1
1
1
1
1
1
2

2
2
2
2,5
2
2
2

2
2
2
2
2
2
-

5
5
4
4
5
5
3

2
2
2 2 2
2 2 2
2 2,5 2
2,5 3 2,5
3,5 3 2,5
2,5 2 2,5

2
1
1
1
-

1
1
1
1
-

2
2
1
1
-

2**
2**
-

1
1
1
2
2
2
3
3

2
2,5
2
3
2
2
2

2
2
2
2
-

5
4
5
4
3
3
4
4

2,5 3,5 2
2,5 3,5 2,5
2,5 2,5 3
3,5 3 2,5
2,5 2 2,5
2,5 2 2,5
2
-

2
2
2
-

-

-

2**
2**
2**
2**
-

On

Ch Bi

IVT Hv Vv Ev

Tv

volitelné předměty

1.

2.

3.

4.

2
2
2
2
2
2
2

2

2

2

-

2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
3
3

2
2
3
3

2
2
3
3

3
3

*) žák volí francouzský, nebo německý jazyk
**) žák volí hudební, nebo výtvarnou výchovu
RM = třída s rozšířenou výukou přírodovědných předmětů a matematiky
Poznámky: v primě a sekundě jeden vyučován povinný cizí jazyk, ve vyšších ročnících jsou vyučovány dva povinné cizí jazyky:
anglický jazyk + francouzský, nebo německý jazyk. Francouzský jazyk byl ve šk. roce 2007/2008 vyučován v tercii, kvartě, 1.A, 1.B, kvintě, 2. A, 2. B, 3. A, 3.B, 4.A a 4. B
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Seznam volitelných předmětů (V1 - V4) ve školním roce 2007/2008
Konverzace v anglickém jazyce
Konverzace ve francouzském jazyce
Konverzace v německém jazyce
Společenskovědní seminář
Základy ekonomie
Seminář z dějepisu
Seminář ze zeměpisu
Seminář a cvičení z matematiky
Seminář a cvičení z fyziky
Seminář a cvičení z chemie
Seminář a cvičení z biologie
Informatika a výpočetní technika

(3.A, 3.B, septima, 4.A, 4.B)
(4.A, 4.B)
(3.A, 3.B, septima, 4.A, 4.B)
(3.A, 3.B, septima, 4.A, 4.B)
(4.A, 4.B)
(3.A, 3.B, septima, 4.A, 4.B)
(4.A, 4.B)
(3.A, 3.B, septima, 4.A, 4.B)
(3.A, septima, 4.A, 4.B)
(3.A, 3.B, septima, 4.A, 4.B)
(3.A, 3.B, septima, 4.A, 4.B)
(3.A, 3.B, septima, 4.A, 4.B)

Seznam nepovinných předmětů ve školním roce 2007/2008
Latina
Ruský jazyk
Culture Studies in English (2. pololetí)
Cvičení z matematiky
Základy matematiky v angl. jazyce
Programování (1. pololetí)
Cvičení z chemie
Základy ekologie
Výtvarná výchova
Sportovní hry
*

(1.B, 2.B, sexta, 3.A*, 3.B*, septima. 4.A)
(tercie, kvarta, kvinta, 2.B, sexta, 3.A, septima)
(kvarta, 2.B, sexta, septima)
(1.A*, kvinta, 2.A, sexta, 3.A, septima. 4.A)
(1.A, kvinta*,2.B, sexta)
(kvinta, sexta, septima, 4.A
(kvarta, , 2.A, septima, 4.A)
(prima, sekunda, tercie, kvarta, kvinta, 2.A. sexta, 3.A, 3.B, septima, 4.A)
(sexta, septima, 4.B)
(kvarta, 1.A, 1.B, kvinta, 2.A, 2.B, sexta, 3.A, 3.B, septima, 4.A)

pouze v 1. pololetí školního roku 2007/2008

Kromě uvedených nepovinných předmětů byla pro žáky zajištěna výuka řízení motorových vozidel.

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY, JEJICH KVALIFIKACI, PRAXI A ZPŮSOBILOSTI
3.1. Pedagogičtí pracovníci - vedení školy
titul
RNDr.
Mgr.

jméno
Karel
Jan

příjmení
LICHTENBERG, CSc.
MACH

aprobace
F - Ch
M-F

učitelství pro školy II.cyklu
učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů

VŠ

1. prac. sml.
ve školství

pracovní poměr

funkce

PřF UK Praha
UJEP Brno

1.9.1971
27.9.1971

doba neurčitá
doba neurčitá

ŘŠ*)
SZŘŠ**)

*) ŘŠ: ředitel školy

3.2.

**) SZŘŠ: statutární zástupce ředitele školy

Pedagogičtí pracovníci - učitelé, učitelky s plným pracovním úvazkem

PaedDr. Ing.
Mgr.
Ing.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
RNDr. Ing.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
PaedDr.

Eva
Ivana
Dagmar
Jiří
Kamil
Jarmila
Jana
Pavel
Lenka
Zdeňka
Kateřina
Iveta
Jiří
Ludmila
Miloslava
Miloš
Miroslava
Alena
Jarmila
Hana
Dagmar
Radek
Alena
Miroslava
Petr
Štěpánka
Helena

BLAŽKOVÁ
BUŘIČOVÁ
ČADOVÁ
ČONDL
DŘEVIKOVSKÝ
ICHOVÁ
KALOVÁ
KAVŘÍK
KUDRLIČKOVÁ
KUPKOVÁ
MYLEROVÁ
NAGYOVÁ
PODPĚRA
POSPÍŠILOVÁ
ROSENFELDEROVÁ
SEDLÁK
SEKYRKOVÁ
SCHNEIDEROVÁ
SMIEŠKOVÁ
SUŠEROVÁ
ŠIMKOVÁ
TRČA
ULRICHOVÁ
UNGEROVÁ
VANĚK
VICKOVÁ
VÍTOVÁ

1) RD do 18. 8. 2008, výuka 9,5 hod. týdně

M-F
Č - HV
A - Ch
Č-D
Č-D
M - Bi
M-F
TV - IVT
M - DG
N-Č
A-Č
M-F
M-F
Z - TV
ON - R - N
A - TV
Bi - Ch
N - TV
VV - Č
A - Fr
Č-A
M-F
Bi - Ch
Č-N
Bi - Tv
Č-A
R - A - ON

2) ) nástup na RD 30. 10. 2006

učitelství pro střední školy
PedF, ZF JU ČB
učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů
PedF ČB
učitelství chemických předmětů + SZ z AJ
VŠCHT Pardubice
učitelství pro střední školy
PedF ČB
učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů
PedF ČB
učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů
PedF ČB
učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů PedF ČB, ZčU Plz.
učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů
PedF Plzeň
učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů
MFF UK Praha
učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů
PedF ČB
učitelství pro střední školy
PedF ČB, MU
učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů
PedF ČB
učitelství pro školy II.cyklu
MFF UK Praha
učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů
PedF Plzeň
učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů
PedF ČB
učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů FTVS UK Praha
učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů
PedF ČB
učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů PedF UP Olomouc
učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů
PedF ČB
učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů
PedF ČB
učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů
FF UP Olomouc
učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů
PedF JU ČB
učitelství pro školy II.cyklu
PřF UK Praha
učitelství pro školy II.cyklu
FF UK Praha
učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů
PedF ČB
učitelství pro školy II.cyklu
FF UK Praha
učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů
PedF ČB
3) nástup na RD 24. 10. 2006, výuka 4 hod. týdně

29.8.1983 doba neurčitá
28.8.1989 doba neurčitá
26.8.1993 doba neurčitá
28.7.2007 doba neurčitá
27.8.1996 doba neurčitá
25.8.1985 doba neurčitá
1.4.1990 doba neurčitá
25.8.2003 doba neurčitá
26.8.1987 doba neurčitá
5.2.1974 doba neurčitá
26.8.1998 doba neurčitá
1.9.1995 doba neurčitá
1.9.1981 doba neurčitá
4.10.1984 doba neurčitá
1.9.1991 doba neurčitá
26.8.1982 doba neurčitá
1.6.1996 doba neurčitá
26.8.1987 doba neurčitá
27.8.1984 doba neurčitá
30.8.2000 doba neurčitá
27.8.1990 doba neurčitá
30.4.1994 doba neurčitá
1.9.1978 doba neurčitá
28.8.1978 doba neurčitá
29.8.1994 doba neurčitá
25.8.1980 doba neurčitá
27.8.1984 doba neurčitá

4) MD od 7.3.2008 do 18.9.2008, nástup na RD 19. 9. 2008

1)
2)

3)
4)

3.3. Pedagogičtí pracovníci s částečným úvazkem
titul
Bc.
Mgr.
RNDr.
Mgr.
PhDr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Ing.

jméno

příjmení

aprobace

Mark Edward BATHE
A - Ak
Jana
BODLÁKOVÁ
A-D
BBBODLÁKOVÁBOD
Zdeňka
HERDOVÁ
Bi - Ch
Tereza
HNILIČKOVÁ
ZSV - Bi
Jana
KUNŠTEKOVÁ
N - Nk
Monika
LAVIČKOVÁ
N - La
Vladimíra
LENCOVÁ
N - Fr
Marie
MALECHOVÁ
N-R
Alena
OPEKAROVÁ
ON - R
Michaela
PETROVÁ
M - Bi
Růžena
ROBENHAUPTOVÁ M - F
Jiří
ŠAUER
TV
Miroslava
TRNKOVÁ
Č-R
Martin
VÁCHA
Z - Bi
Michal
VANČURA, Ph.D.
Z
Zdeňka
VEJBĚROVÁ
Č-D
František
VYBÍRAL
IVT

VŠ
učitelství jazyků, historie
učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů
učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů
učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů
učitelství pro střední školy
učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů
učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů
učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů
učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů
učitelství pro střední školy
učitelství pro všeobecně vzdělávací školy
učitelství pro střední školy
učitelství pro školy II.cyklu
učitelství pro střední školy
učitel VŠ (geografie)
učitelství pro školy II.cyklu
inženýr (elektrotechnika) + DPS

1. prac. sml.
ve školství

Univ. of Toronto
1.9.2004
PedF ČB
1.9.1994
PřF UK Praha
25.8.1986
PedF UK Praha
1.9.2006
FF UK Praha
1.9.1990
PedF ČB
19.9.2006
PedF ČB
1.9.2005
PedF UK/ČB
29.8.1977
PedF ČB /UK
26.8.1985
PedF ČB
3. 9. 2001
VPŠ ČB
1.9.1959
FTVS UK Praha 16.11.1964
FF UK Praha
1.11.1967
PřF UK Praha
1.9.2005
PřF MU Brno
1.9.1995
FF UK Praha
1.9.1967
FEL ČVUT Praha 1.11.1982

pracovní
poměr
doba určitá
doba neurčitá
doba určitá
doba určitá
doba určitá
doba určitá
doba určitá
doba určitá
doba neurčitá
doba určitá
doba určitá
doba určitá
doba určitá
doba určitá
doba určitá
doba určitá
doba určitá

úvazek
hod. týdně

5,0 +)
6,5
6,0 +++)
15,0 *)
6,0 ++)
2,0 ++)
18,0 **)
10,0 ++)
18,5
18,5 ***)
5,0 ++)
10,0 ++)
11,0 ++)
4,0 ++)
3,0 ++)
6,0 ++)
6,0 ++)

+)

*) provdána, roz. MALÁ, pracovní poměr na dobu určitou do 31. 8. 2008. od 1. 9. 2008 pracovní poměr na dobu neurčitou
**) pracovní poměr na dobu určitou do 31.8.2008, od 1.9.2008 pracovní poměr na dobu neurčitou
***) provdána, roz. RAABOVÁ, pracovní poměr na dobu určitou do 31. 7. 2008. od 1. 8. 2008 pracovní poměr na dobu neurčitou

pracovní poměr do 31 .5 .2008
pracovní poměr do 27. 6. 2008
+++) od 12.3.2008 do 30. 6. 2008
++)

3.4. Provozní a administrativní pracovníci školy
jméno
Jiří
Zdeňka
Miroslava
Marie
Růžena
Hana
Marcela
+)

příjmení
DUŠÁK
LUSTOVÁ
NÁVAROVÁ
PETROVÁ
ŠIMÁKOVÁ
ZASADILOVÁ
ZIEGLEROVÁ

pracovní zařazení
školník - údržbář
uklízečka
uklízečka
účetní
uklízečka
hospodářka
uklízečka

1. pracovní smlouva ve školství

19.8.2002
5.9.2006
30.10.2002
1.1.1991
9.6.1999
24.8.1992
2.10.1978

pracovní poměr
doba neurčitá
doba neurčitá
doba neurčitá
doba neurčitá
doba neurčitá +)
doba neurčitá
doba neurčitá

od 12.11.2007 v invalidním důchodu

3.5. Statistické údaje
Celkový počet pracovníků školy za období 9/2007 - 6/2008 (fyzických/přepočtených)
Celkový počet pedagogických pracovníků školy za období 9/2006 - 6/ 2007 (fyzických/přepočtených)
Počet hodin vyučovaných neaprobovaně (v procentech)
DVPP - počet účastníků (rok 2007 + I-VIII/2008)
DVPP - počet navštívených akcí (rok 2007 + I-VIII/2008)

46/39,07
40/32,50
0,0 %
62; z toho 31 učitelů alespoň na 1 akci DVPP
54

Dolní řada zleva:

Marie Petrová, Mgr. Jan Mach, Mgr. Lenka Kudrličková, Mgr. Alena Ulrichová, Mgr. Tereza Hniličková,
Ing. Dagmar Čadová, Mgr. Michaela Petrová, Mgr. Jiří Čondl

Prostřední řada zleva:

Jiří Dušák, Mgr. Miroslava Ungerová, Mgr. Dagmar Šimková, Mgr. Alena Opekarová, Mgr. Hana Kohoutová

Horní řada zleva:

Hana Zasadilová, Mgr. Ludmila Pospíšilová, Mgr. Alena Schneiderová, Mgr. Pavel Kavřík, Mgr. Jiří Podpěra,
Mgr. Kamil Dřevikovský, Mgr. Ivana Buřičová, Mgr. Petr Vaněk
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4. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ
Přijímací řízení pro školní rok 2008/2009 proběhlo
a) podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon) - § 59, § 60 (podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole, přijímání
do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole), § 61 (přijímání do prvního ročníku nižšího stupně osmiletého gymnázia), § 165 odst. 2 písm. f), § 183 odst. 1 a 3;
b) podle vyhlášky MŠMT ČR č. 46/2008 Sb., ze dne 28. ledna 2008, kterou se mění vyhláška
č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve
středních školách, ve znění vyhlášky č. 422/2006 Sb.,
c) podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
V přijímacím řízení pro školní rok 2008/2009 byli přijati žáci do jedné třídy nižšího stupně
osmiletého gymnázia, obor vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium, denní forma vzdělávání a jedné třídy
gymnázia se čtyřletým vzdělávacím cyklem, obor vzdělání 79-41-K/401 Gymnázium - všeobecné,
denní forma vzdělávání (třída s rozšířenou výukou přírodovědných předmětů a matematiky).
Ředitel školy rozhodl o konání přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky, kterou vykonalo všech 73 uchazečů o přijetí do 1. ročníku nižšího stupně osmiletého gymnázia (obor vzdělání
79-41-K/81 Gymnázium) v termínu stanoveném v souladu s vyhláškou č. 46/2008 Sb. (viz výše) na úterý
22. dubna 2008. Stanovil rovněž nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů - 30 žáků., který byl naplněn v 1. kole přijímacího řízení, další kola nebyla vyhlášena.
Ředitel školy stanovil nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů v přijímacím řízení pro obor
vzdělání 79-41-K/401 Gymnázium - všeobecné (30 žáků), rozhodl o kritériích přijetí uchazečů bez konání přijímací zkoušky a zároveň stanovil kritéria pro přijetí uchazečů, kteří budou povinně konat
přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky (viz příloha č. 5).
Kritéria přijetí bez konání přijímací zkoušky splnilo celkem 25 uchazečů, přijímací zkoušku
konalo 8 žáků ve stanoveném termínu dne 22. dubna 2008. Neúčast 1 uchazeče byla řádně omluvena,
přijímací zkoušku konal v náhradním termínu dne 28. dubna 2008. Celkem konalo přijímací zkoušku
devět žáků, pět z nich bylo přijato.
Ředitel školy zveřejnil dne 22. dubna 2008 na veřejně přístupném místě v budově gymnázia
a způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu s právními předpisy týkajícími se ochrany osobních
údajů
a) pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení přijímacího řízení (pod registračními čísly),
b) přehled přijatých a nepřijatých uchazečů,
c) kritéria přijímacího řízení.
Další kola přijímacího řízení nebyla vyhlášena.
Výkaz o přihlášených a přijatých uchazečích
Obor vzdělání
79-41-K/801 Gymnázium - všeobecné
79-41-K/401 Gymnázium - všeobecné
Celkem

počet přihlášených žáků
73
34

počet přijatých žáků
30
30

107

60

Celkem bylo do jedné třídy prvního ročníku vzdělávání ve čtyřletém gymnáziu (obor vzdělání
79-41-K/401 Gymnázium - všeobecné, edukace podle učebního plánu s rozšířenou výukou přírodovědných předmětů a matematiky) přijato 30 žáků, počet uchazečů 1,13 x převýšil počet přijatých žáků.
Ke vzdělávání v nižším stupni osmiletého gymnázia bylo přihlášeno 243,33 % uchazečů vzhledem ke stanovenému nejvyššímu možnému počtu přijatých žáků.

Proti rozhodnutí ředitele školy o přijetí/nepřijetí žáka (žákyně) ke vzdělávání nebylo podáno
žádné odvolání ani v jednom oboru vzdělání.
Podrobnější údaje jsou uvedeny v Protokolu o přijímacím řízení pro školní rok
2008/2009.
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5. PŘEHLEDNÉ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVACÍ PRÁCE
5.1. Údaje o výsledcích vzdělávání, výchovných opatřeních a hodnocení chování žáků

Přehled výsledků vzdělávání
1. p o l o l e t í

Třída
prima
sekunda
tercie
kvarta
1.A
1.B
kvinta
2.A
2.B
sexta
3.A
3.B
septima
4.A
4.B
GYMNÁZIUM

počet žáků

studijní
průměr

31
30
31
33
30
29
30
29
28
29
29
27
32
27
34
449

1,376
1,719
1,622
1,673
1,861
1,984
1,923
1,743
2,039
1,719
2,287
2,437
1,940
1,581
1,764
1,841

2. p o l o l e t í

prospěli
s vyzname- neprospěli počet žáků
náním

21
10
13
12
6
4
7
9
3
9
2
0
7
11
9
123

0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0 *)
2

31
30
31
33
29
29
30
29
28
29
29
27
32
27
33
447

studijní
průměr

1,360
1,706
1,620
1,747
1,853
2,040
1,947
1,743
1,961
1,745
2,354
2,347
1,877
1,641
1,749
1,843

prospěli
neprospěli, neprospěli
s vyzname- konali oprav- po opravných
nou zkoušku
zkouškách
náním

23
14
16
12
7
4
6
9
4
8
2
4
9
9
8
135

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

V 1. pololetí prospělo s vyznamenáním 27,39 % žáků, v 2. pololetí 30,20 % žáků.
*)
V 1. pololetí 1 žákyně 4.B nehodnocena (188 zameškaných hodin, nebylo možné hodnotit ji ani v náhradním
termínu), k 25. 3. 2008 rozhodl ředitel školy o přerušení vzdělávání této žákyně ze závažných zdravotních důvodů.
Dodatečné zkoušky v náhradním termínu za 2. pololetí školního roku 2007/2008 konali celkem 4 žáci (1
žá-kyně z 2.A, 2 žáci z kvinty a 1 žákyně z 3.A). Tři z nich vykonali zkoušky úspěšně; žákyně 3.A neprospěla ze
dvou vyučovacích předmětů. V září 2008 vykonala z obou předmětů (dějepisu a chemie) úspěšně opravnou zkoušku
a postou-pila do vyššího ročníku. 1 žák ze třídy 3. B neprospěl v 2. pololetí z francouzského jazyka, v srpnu 2008
vykonal oprav-nou zkoušku s prospěchem dostatečným a rovněž postoupil do vyššího ročníku.
1. p o l o l e t í (2 žáci)
Třída

předmět(y)

NEPROSPĚLI:
2. p o l o l e t í po opravných zkouškách (žádný žák)
počet žáků

neprospěl(i)
z jednoho
předmětu (1 žák) 1
2.A
dějepis
sexta

chemie

1

neprospěl(a)
z více předmětů
(žádný žák)-

třída

předmět(y)

počet žáků

neprospěl(a) z jednoho předmětu (žádný žák)
neprospěl(a) z více předmětů (žádný žák)
-

5.2. Hodnocení chování
snížené známky z chování (2)
(3)
pochvala ředitele školy
pochvala třídního učitele
důtka ředitele školy
důtka třídního učitele
napomenutí třídního učitele

1. pololetí
1 *)
0
5
33
4
6
19

2. pololetí
1 **)
0
46
63
2
14

*)

Chování hodnoceno stupněm 2 (uspokojivé) za 5 neomluvených zameškaných vyučovacích hodin a opakovaná méně závažná
po-rušení školního řádu.
**) Chování hodnoceno stupněm 2 (uspokojivé) za neomluvenou absenci a opakované pozdní příchody do vyučování.
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5.3. Výsledky maturitních zkoušek
Ústní maturitní zkoušku konalo celkem 60 žáků ze dvou tříd 4. ročníku (4.A, 4.B) - obor vzdělání
79-41-K/401.
Písemnou maturitní zkoušku z českého jazyka vypracovalo všech 60 žáků maturitního ročníku
dne 2. dubna 2008 (v termínu stanoveném ředitelem školy).
Přehled klasifikace písemných maturitních prací z českého jazyka ve třídách maturitního ročníku

celkový počet žáků
výborný
chvalitebný
dobrý
dostatečný
nedostatečný
průměr hodnocení

4.A

27
5
18
4
1,963

4.B

33
11
13
6
2
1
2,061

60
celkem

% 100,00 %

16
31
10
2
1
2,088

26,67 %
51,67 %
16,67 %
3,33 %
1,67 %
-

Ústní maturitní zkoušku vykonalo 26 žáků třídy 4.A v řádném termínu od 19. do 23. května
2008. 1 žákyně konala z vážných zdravotních důvodů zkoušku v náhradním termínu dne 27. května
2008; prospěla s vyznamenáním. Všech 27 žáků 4.A vykonalo maturitní zkoušku úspěšně, 18 z nich, tj.
66,67 % prospělo s vyznamenáním.
Všech 33 žáků třídy 4.B ukončilo úspěšně 2. pololetí 4. ročníku vzdělávání v oboru 79-41K/401 Gymnázium - všeobecné a splnilo podmínky konání ústní maturitní zkoušky v řádném termínu ve
dnech 19. - 23. května 2008. Všichni vykonali maturitní zkoušku úspěšně, 16 z nich (48,48 %)
s celkovým hod-nocením prospěl(a) s vyznamenáním.
Všech 60 žáků maturitního ročníku složilo maturitní zkoušku úspěšně, 56,67 % prospělo
s vyznamenáním.
Přehled prospěchu v jednotlivých třídách maturitního ročníku
a) závěrečná klasifikace v 2. pololetí maturitního ročníku,
b) výsledky maturitních zkoušek

celkový počet žáků

Počet žáků
4.A 27
4.B

33

celkem
60

a) klasifikace v 2. pololetí maturitního ročníku
prospěl(a) s vyznamenáním
9
8
17
prospěl(a)
18
25
43
neprospěl(a) *)
0
0
0

%
100,00 %
28,33 %
71,67 %
0,00 %

b) výsledky maturitních zkoušek
Celkový počet žáků,
kteří konali maturitní zkoušku

27

33

60

100,00 %

prospěl(a) s vyznamenáním
prospěl(a)
neprospěl(a) *)

18
9
0

16
17
0

34
26
0

56,67 %
43,33 %
0,00 %
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Přehled klasifikace maturitní zkoušky v jednotlivých předmětech

Počet maturantů

Předmět

4.A

Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Francouzský jazyk
Německý jazyk
Základy společenských věd
Dějepis
Zeměpis
Matematika
Fyzika
Chemie
Biologie
Informatika a výpočetní technika
Výtvarná výchova

4.B
27
26
2
4
2
5
17
4
12
5
4
-

Průměrný
prospěch

celkem
33
32
1
5
15
9
7
8
7
9
4
2

60
58
3
9
17
9
12
25
4
19
14
8
2

(celkem za mat. roč.)

2,000
1,707
1,333
1,667
1,412
1,444
1,750
1,520
1,500
1,421
2,000
1,125
1,000
1,692

C E L K E M

Dobrovolnou maturitní zkoušku z dalšího předmětu konali 2 žáci ze třídy 4.B (jeden z nich ze základů společenských věd, druhý ze zeměpisu), oba s výborným prospěchem.
Přehled klasifikace maturitní zkoušky v jednotlivých třídách

Třída

průměrný prospěch ze všech předmětů maturitní zkoušky

4.A
4.B

1,6296
1,7424

C E L K E M

1,692
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6. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCÍ A KONTROL
6.1.

ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ
------------------

6.2.

ZPRÁVA V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ dle zákona č. 106/1999 Sb.
Činnost v oblasti poskytování informací v roce 2007 (viz příloha č. 6)
Předmět výroční zprávy:
Zpráva je sestavena na základě povinností vyplývajících z § 5 a § 18 zákona č. 106/1999

Sb.
6.3.

DALŠÍ KONTROLY A ŠETŘENÍ
Kontrola Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích
Protokol o kontrolním zjištění Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Na Sadech 23, 370 71 České Budějovice (viz příloha č. 7)
Datum kontroly: 26. 9. 2007
Předmět kontroly: Kontrola v rámci státního zdravotního dozoru zaměřená na kategorizaci prací,
související pracovní podmínky a zajištění pracovně lékařské péče.
Kontrolní orgán:
Krajská hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Na Sadech 23,
370 71 České Budějovice
Kontrolní zjištění:
Zařazení prací odpovídá vyhlášce č. 432/2003 Sb., dohodnuto bezodkladné informování
kaž-dého zaměstnance o tom, do jaké kategorie byla jím vykonávaná práce zařazena.
Pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami byla zpracována a s OOVZ projednána
pravidla, která jsou volně dostupná na pracovišti laboratoře. Povinnosti vyplývající z § 44 a,
44 b zákona 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jsou splněny.
Pracovně lékařská péče je zajištěna smluvně u jednotlivých praktických lékařů v rozsahu lékařských preventivních prohlídek.
Metodická návštěv okresního metodika primární prevence
Zápis z metodické návštěvy okresního metodik primární prevence (viz příloha č. 8)
Datum kontroly: 26. 6. 2008
Předmět kontroly: Plnění povinností stanovených zákonem č. 258/2000 Sb., vyhl. č. 410/2005 Sb.
Kontrolní orgán:
Pedagogicko psychologická poradna, odloučené pracoviště, České Budějovice, Nerudova 59
Kontrolní zjištění:
Pozitivní hodnocení.

6.4.

INFORMACE O VÝSLEDCÍCH KONTROL HOSPODAŘENÍ
Protokol č. 35/07 o kontrole pojistného, provádění nemocenského pojištění a plnění úkolů
v důchodovém pojištění (viz příloha č. 9)
Informace jsou uvedeny v odd. 9, str. 34 - 35
Datum kontroly: 7. 2. 2007
Zaměření kontroly:
Kontrola ve smyslu ustanovení § 6 odst. 4 písm. o) zákona č. 582/1991 Sb., v platném znění
Kontrolní orgán:
Okresní správa sociálního zabezpečení České Budějovice
ČÁST I: Kontrola pojistného, plnění povinností v nemocenském pojištění a výplaty dávek nemocenského pojištění:
Nebyly konstatovány nedostatky, opatření k nápravě nebyla uložena.

ČÁST II: Kontrola plnění povinností v důchodovém zabezpečení:
V žádné ze sledovaných oblastí nebyly zjištěny nedostatky, opatření k nápravě
nebyla uložena.
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7.10. Účast žáků v předmětových soutěžích - přehled výsledků
Uváděno 1. -10. místo v soutěžích podle dostupných výsledkových listin

OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE
1. kategorie

František PETROUŠ
Eva KŘÍŽKOVÁ

kvarta
kvarta

2. kategorie

Marie ŠMILAUEROVÁ

septima

Ludvík POUZAR

5. místo v okresním kole
10. místo v okresním kole
2. místo v okresním kole
6. - 9. místo v krajském kole

2.B

4. místo

v okresním kole
Denisa BERNARDOVÁ
Hana DVOŘÁKOVÁ

sexta
sexta

9. místo v okresním kole
9. místo v okresním kole

OBLASTNÍ KOLO PŘEHLÍDKY DĚTSKÝCH RECITÁTORŮ
IV. kategorie

Tereza ŠMILAUEROVÁ

kvarta

3. místo v okresním kole

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ O CENU FILIPA VENCLÍKA 2008
novinový článek
téma:

Klára BURIANOVÁ
Láska není jen slovo

septima

2. MÍSTO
V ČESKÉ REPUBLICE

The IMPAC CZECH YOUNG WRITERS AWARD (literární soutěž v anglickém jazyce)
do 19 let

Marie ŠMILAUEROVÁ
Should all dreams come true

septima

1. MÍSTO
V ČESKÉ REPUBLICE
(absolutní vítězka)
MEZINÁRODNÍ

PŘEHLÍDKA
Dublin 2008

KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ V ANGLICKÉM JAZYCE
kategorie I B
kategorie II B
kategorie III

Jakub VOSTOUPAL
Eliška SOUDKOVÁ
Jan KRÁLÍČEK
Marie ŠMILAUEROVÁ

sekunda
kvarta
septima
septima

1. místo v okresním kole
3. místo v okresním kole
6. místo v okresním kole
7. místo v okresním kole

KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ VE FRANCOUZSKÉM JAZYCE
kategorie A 1

kategorie B 1

Michaela VEBEROVÁ

kvarta

Leona VESELÁ

kvarta

1. místo v krajském kole
12. MÍSTO
V CELOSTÁTNÍM KOLE
6. místo v krajském kole

Petra JAŠAROVÁ
Jaroslav VRBA

3.B
3.B

5. místo v krajském kole
6. místo v krajském kole

KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ V NĚMECKÉM JAZYCE
kategorie II.B
kategorie III.A

Markéta DRNKOVÁ
Michal JABORNÍK

kvarta
sexta

5. místo v okresním kole
1. místo v okresním kole
2. místo v krajském kole

kategorie III.B

Radek URBÁNEK

3.A

5. místo v krajském kole
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DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA
kategorie ZŠ/G
v okresním kole

Tereza ŠMILAUEROVÁ

kvarta

5. místo

ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA
kategorie A

Eliška HAVRDOVÁ

prima

kategorie B

Filip HULEC

sekunda

kategorie C

Lenka ČURNOVÁ

kvarta

kategorie D

Jiří SVATOŠ

kvinta

2. místo v okresním kole
6. místo v krajském kole
1. místo v okresním kole
1. místo v krajském kole
4. MÍSTO
V CELOSTÁTNÍM KOLE
1. místo v okresním kole
4. místo v krajském kole
3. místo v okresním kole

kategorie Z-6 Matěj KONEČNÝ
Eva-Marie LACINOVÁ

prima
prima

1. - 2. místo v okresním kole
1. - 2. místo v okresním kole

Ludmila ČANDOVÁ
František NUC
místo v okresním kole
Zbyněk ZELINKA
kole

prima

4. místo v okresním kole
prima
9. - 18.

prima

9. - 18. místo v okresním

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

kategorie Z-7

Michal PUNČOCHÁŘ
Jana MALINOVSKÁ
Filip HULEC
Petr KEPČIJA

sekunda
sekunda
sekunda
sekunda

1. místo v okresním kole
4. - 7. místo v okresním kole
8. místo v okresním kole
9. - 10. místo v okresním kole

kategorie Z-8
kole

Martin HOLUB

tercie

2. - 4.. místo v okresním

Jiří HROMAS

tercie

2. - 4.. místo v okresním

Ondřej MIČKA

tercie

2. - 4.. místo v okresním

Vilém BUBENÍČEK
Martin LIPERT
Antonín ŠMÍD

tercie
tercie
tercie

5. - 11. místo v okresním kole
5. - 11. místo v okresním kole
5. - 11. místo v okresním kole

František PETROUŠ

kvarta

Lenka ČURNOVÁ
Martin MACH
Šárka VORÁČKOVÁ

kvarta
kvarta
kvarta

1. místo v okresním kole
1. místo v krajském kole
2. místo v krajském kole
2. místo v okresním kole
6. - 8. místo v okresním kole

kategorie C

Pavel DUPAL
Daniel SLUNEČKO
Josef KOLÁŘ
Lukáš MOJŽÍŠ

kvinta
1.A
1.A
kvinta

2. místo v krajském kole
5. - 7.. místo v krajském kole
9. - 11. místo v krajském kole
9. - 11. místo v krajském kole

kategorie B

Adam JURASZEK
Denisa BERNARDOVÁ

sexta
sexta

1. místo v krajském kole
3. místo v krajském kole

kategorie A

Jan MATĚJKA

septima

1. místo v krajském kole
ÚSPĚŠNÝ ŘEŠITEL

kole
kole

kategorie Z-9

CELOSTÁTNÍHO KOLA
(9. - 11. místo)
POSTUP
DO MEZINÁRODNÍHO
KOLA
Adam JURASZEK
Jiří KRATOCHVÍL
Kryštof MĚKUTA
Tereza NEDVĚDOVÁ

sexta
3.A
4.A
septima

8. - 14. místo v krajském kole
8. - 14. místo v krajském kole
8. - 14. místo v krajském kole
8. - 14. místo v krajském kole
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MATEMATICKÝ KLOKAN
kat. BENJAMIN

kat. KADET

kat. JUNIOR

Jiří GUTH JARKOVSKÝ

sekunda

2. místo v okrese ČB
6. místo v Jihočeském kraji
3. - 5. místo v okrese ČB
9. - 11. místo v Jč. kraji
3. - 5. místo v okrese ČB
9. - 11. místo v Jč. kraji
6. - 7. místo v okrese ČB
6. - 7. místo v okrese ČB

Matěj KONEČNÝ

prima

Jakub PRŮDEK

sekunda

David PLOS
Václav TRNKA

sekunda
sekunda

František PETROUŠ

kvarta

Lenka ČURNOVÁ

kvarta

Pavel DUPAL

kvinta

1. místo v okrese ČB
5. místo v Jihočeském kraji

Jan POSPÍŠIL
Ondřej PETRÁŠ

sexta

3. místo v okrese ČB
6. - 7. místo

Miroslav VALHA
Adam JURASZEK

kvinta
sexta

6. - 7. místo v okrese ČB
8. - 9. místo v okrese ČB

Lukáš MOJŽÍŠ

kvinta

10. - 11. místo v okrese ČB

Jan MATĚJKA

septima

Tereza JURÁSKOVÁ

3.A

Jiří KRATOCHVÍL

3.A

Petr PETROUŠ
Jakub ŠIMÁNEK
Daniel BRÝDA
Martin CUHRA

4.A
septima
septima
3.A

1. místo v okrese ČB
4. místo v Jihočeském kraji
2. místo v okrese ČB
5. místo v Jihočeském kraji
4. místo v okrese ČB
10. místo v Jihočeském kraji
7. místo v okrese ČB
8. místo v okrese ČB
10. - 11. místo v okrese ČB
10. - 11. místo v okrese ČB

Matěj KONEČNÝ

prima

1. - 5. místo v okresním

Tomáš VA NÍČEK

prima

6. -10. místo v okresním

Ondřej VANÍK

prima

6. -10. místo v okresním kole

Jiří GUTH JARKOVSKÝ

sekunda

1. - 2. místo v okresním

David PLOS

sekunda

1. - 2. místo v okresním

Filip HULEC
Jana MALINOVSKÁ
Jakub PRŮDEK
Michal PUNČOCHÁŘ
David BLÁHA

sekunda
sekunda
sekunda
sekunda
sekunda

3. místo v okresním kole
4. - 9. místo v okresním kole
4. - 9. místo v okresním kole
4. - 9. místo v okresním kole
10. - 15. místo v okresním

Petr KEPČIJA

sekunda

10. - 15. místo v okresním

2. místo v okrese ČB
2. místo v Jihočeském kraji
4. místo v okrese ČB

sexta

v okrese ČB

kat. STUDENT

PYTHAGORIÁDA
kategorie 6. roč.
kole

kole
kategorie 7. roč.
kole
kole

kole
kole

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA - KATEGORIE P
kategorie P

Jan MATĚJKA

septima

1. místo v krajském kole
4. MÍSTO
V CELOSTÁTNÍM KOLE
POSTUP
DO MEZINÁRODNÍHO
KOLA

SOUTĚŽ V PROGRAMOVÁNÍ
kat. mládež

Přemysl VYSOKÝ

sexta

2. místo v krajském kole
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FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA
kategorie A

Jan MATĚJKA

septima

Ondřej VLK
Miroslav VACEK

4.A
4.A

1. místo v krajském kole
ÚSPĚŠNÝ ŘEŠITEL
CELOSTÁTNÍHO KOLA (20.)
6. místo v krajském kole
9. místo v krajském kole

kategorie B

Jan MATĚJKA
Jiří KRATOCHVÍL
Pavel ŠMEJKAL

septima
3.A
3.A

1. místo v krajském kole
6. místo v krajském kole
8. místo v krajském kole

kategorie C

Adam JURASZEK
Pavel ŠVEC

sexta
sexta

2. místo v krajském kole
3. místo v krajském kole

Petr DOLEŽAL

2.A

7. místo v krajském kole

Jiří KVĚTOŇ

2.A

8. místo v krajském kole

kategorie D

Miroslav VALHA

kvinta

8. místo v krajském kole

Radim PEŠEK

1.A

9. místo v krajském kole

František PETROUŠ

kvarta

Martin MACH
Lenka STARÁ

kvarta
kvarta

2. místo v okresním kole
3. místo v krajském kole
3. místo v okresním kole
3. místo v okresním kole

kategorie F

Antonín ŠMÍD
Karel ŠTROS
Vilém BUBENÍČEK

tercie
tercie
tercie

2. místo v okresním kole
4. místo v okresním kole
9. místo v okresním kole

kategorie G

Petr KEPČIJA
Jana MALINOVSKÁ
Václav TRNKA
Jiří GUTH JARKOVSKÝ
David PLOS
Štěpán HOJDAR

sekunda
sekunda
sekunda
sekunda
sekunda
sekunda

1. místo v okresním kole
2. místo v okresním kole
4. místo v okresním kole
6. místo v okresním kole
6. místo v okresním kole
9. místo v okresním kole

Pavel ŠVEC

sexta

Jan MATĚJKA

septima

1. místo v krajském kole
7. - 8. MÍSTO
V CELOSTÁTNÍM KOLE
3. místo v krajském kole
ÚSPĚŠNÝ ÚČASTNÍK
CELOSTÁTNÍHO KOLA (36.)

kategorie B

Pavel ŠVEC
Libor HEJDUK

sexta
3.A

1. místo v krajském kole
5. místo v krajském kole

kategorie C

Pavel ŠVEC
Jan TŘÍSKA

sexta
2.A

1. místo v krajském kole
6. místo v krajském kole

kategorie D
kole

František PETROUŠ

kvarta

1. - 2. místo v okresním

kategorie E

CHEMICKÁ OLYMPIÁDA
kategorie A

2. - 3. místo v krajském
kole
Lenka ČURNOVÁ

kvarta

1. - 2. místo v okresním

kole
8. místo v krajském kole

EUSO - EUROPEAN UNION SCIENCE OLYMPIAD
(přírodovědná olympiáda pro soutěžící ze zemí Evropské unie ve věku do 16 let)

tým ČR

Václav NUC
Pavel ŠVEC

kvinta
sexta

STŘÍBRNÁ MEDAILE
VE FINÁLE EU (8. místo)
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BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA
kategorie A

Tereza NEDVĚDOVÁ

septima

Magdalena HRDINOVÁ

septima

1. místo v krajském kole
7. MÍSTO
V CELOSTÁTNÍM KOLE
BRONZOVÁ MEDAILE
V MEZINÁRODNÍM KOLE
3. místo v krajském kole

kategorie B

Václav NUC
Dominika ŠULCOVÁ
Barbora KOČVAROVÁ

kvinta
sexta
kvinta

2. místo v krajském kole
4. místo v krajském kole
6. místo v krajském kole

kategorie C

Lenka ČURNOVÁ

kvarta

Eva KŘÍŽKOVÁ

kvarta

Leona VESELÁ
Tereza PAVELCOVÁ

kvarta
tercie

1. místo v okresním kole
1. místo v krajském kole
2. místo v okresním kole
3. místo v krajském kole
4. místo v okresním kole
5. místo v okresním kole

František NUC
Dominika ILLEOVÁ
Jana MALINOVSKÁ

prima
sekunda
sekunda

1. místo v okresním kole
3. místo v okresním kole
8. místo v okresním kole

kvarta
kvarta
kvarta
tercie
kvarta
kvarta

1. MÍSTO
V NÁRODNÍM KOLE

kategorie D

ZELENÁ STEZKA - ZLATÝ LIST
starší žáci:

1. družstvo (Kaštani)
Lenka ČURNOVÁ
Eva KŘÍŽKOVÁ
Martin MACH
Tereza PAVELCOVÁ
Jakub STANĚK
Leona VESELÁ
2. družstvo (Kimballa Burgr)
Štěpán HOJDAR
Jan KABELA
Petr KEPČIJA
Jana MALINOVSKÁ
Martin PIKOUS
Lucie SCHNEIDEROVÁ

1. místo v krajském kole

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mladší žáci:

4. místo v krajském kole
sekunda
tercie
sekunda
sekunda
tercie
sekunda

1. družstvo (Očip. kreatury)
Lucie KRAUSOVÁ
Dominika KRUŽÍKOVÁ
Eva-Marie LACINOVÁ
František NUC
Damián-Ondřej ŠULISTA
Tomáš VANÍČEK

2. místo v krajském kole
prima
prima
prima
prima
prima
prima

EKOLOGICKÁ OLYMPIÁDA STŘEDOŠKOLÁKŮ
1. družstvo (Lasagne)
Tereza NEDVĚDOVÁ
Václav NUC
Dominika ŠULCOVÁ

2. místo v krajském kole
septima
kvinta
sexta

2. družstvo (VKZ)
Jan ČEČKA

5. místo v krajském kole
kvinta

Magdalena HRDINOVÁ
Barbora KOČVAROVÁ

septima
kvinta
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ZLATÁ VČELA
starší žáci

mladší žáci

František PETROUŠ

kvarta

František NUC
Martin MACH

prima
kvarta

Pavlína ČERNÁ
Eva KŘÍŽKOVÁ
Lucie SCHNEIDEROVÁ
Dominika ILLEOVÁ
Damián-Ondřej ŠULISTA

sekunda
kvarta
sekunda
sekunda
prima

1. místo v oblastním kole
1. MÍSTO
V CELOSTÁTNÍM KOLE
3. místo v oblastním kole
4. místo v oblastním kole
3. MÍSTO
V CELOSTÁTNÍM KOLE
5. místo v oblastním kole
6. místo v oblastním kole
7. místo v oblastním kole
8. místo v oblastním kole
9. místo v oblastním kole

Dominika KRUŽÍKOVÁ

prima

2. místo v oblastním kole

František PETROUŠ

kvarta

Martin MACH

kvarta

Lenka ČURNOVÁ

kvarta

1. místo v okrese ČB
1. místo v Jihočeském kraji
3. MÍSTO
V ČESKÉ REPUBLICE
2. místo v okrese ČB
2. místo v Jihočeském kraji
3. místo v okrese ČB
3. místo v Jihočeském kraji

Barbora KOČVAROVÁ

kvinta

Václav NUC

kvinta

PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN
kat. KADET

kat. JUNIOR

2. místo v okrese ČB
2. místo v Jihočeském kraji
3. místo v okrese ČB
3. místo v Jihočeském kraji

TĚLESNÁ VÝCHOVA
LEHKÁ ATLETIKA
STŘEDOŠKOLSKÝ ATLETICKÝ POHÁR CORNY
dívky V (SŠ)
1. místo v okresním kole
3. místo v krajském kole
družstvo:

Markéta Drnková
Petra Mašatová
Soňa Krivdová
Martina Kyptová
Tereza Nedvědová
Karolína Pospíšilová
Michaela Schneiderová
Eliška Soudková
Klára Šáchová
Martina Špačková
Lenka Vančurová
chlapci V (SŠ)

kvarta
3.B
3.B
sexta
septima
4.B
3.A
kvarta
sexta
kvarta
septima
2. místo v okresním kole
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PŘEBOR ŠKOL V PŘESPOLNÍM BĚHU
dívky III
dívky IV
dívky V
chlapci III
chlapci IV
chlapci V
JUNIORSKÝ MARATON
střední školy - Jihočeský kraj
kole

4. místo v okresním kole
4. místo v okresním kole
1. místo v okresním kole
3. místo v krajském finále
4. místo v okresním kole
2. místo v okresním kole
2. místo v okresním kole
3. místo v semifinálovém

PŘEBOR ŠKOL JIHOČESKÉHO KRAJE V ORIENTAČNÍM BĚHU
kategorie: ŽÁCI
družstvo A
2. místo v krajském přeboru
družstvo B
8. místo v krajském přeboru
Jednotlivci:
Eliška SOUDKOVÁ (D9)
kvarta
1. místo v krajském přeboru
Eliška HONSOVÁ (D9)
sekunda
4. místo v krajském přeboru
Martin MACH (H9)
kvarta
4. místo v krajském přeboru
Filip HULEC (H9)
sekunda
5. místo v krajském přeboru
Eva KŘÍŽKOVÁ (D9)
kvarta
7. místo v krajském přeboru
Martin LIPERT (H9)
tercie
10. místo v krajském přeboru
kategorie: STUDENTI
družstvo A
2. místo v krajském přeboru
družstvo B
4. místo v krajském přeboru
Jednotlivci:
Petra JAŠAROVÁ (DS)
3.B
1. místo v krajském přeboru
Jan KOTÁL (HS)
4.A
5. místo v krajském přeboru
Dominika ŠULCOVÁ (DS)
sexta
5. místo v krajském přeboru
Tereza NEDVĚDOVÁ (DS)
septima
7. místo v krajském přeboru
KOŠÍKOVÁ

chlapci (IV)
MEMORIÁL TOMÁŠE VAŇKA

2. místo v okresním finále
3. místo v turnaji

ODBÍJENÁ

chlapci (IV)
chlapci (V)
chlapci, dívky 3+3 (III)

3. místo v okresním přeboru
3. místo v okresním přeboru
5. - 11. místo v okresním kole

PLAVÁNÍ

dívky (V)
chlapci (V)

4. místo v okresním kole
1. místo v okresním kole

STOLNÍ TENIS

chlapci (V)

5. místo v okresním kole

SILOVÝ VÍCEBOJ SŠ - chlapci
Družstvo:
Lukáš ČERNÝ
Tomáš HERDA
Vladimír KRATOCHVÍL
Petr URBAN

7. místo v krajském přeboru
kvinta
kvinta
2.A
3.A

Jednotlivci:
Petr URBAN

3.A

8. místo v krajském přeboru
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ŠACHY

PŘEBOR STŘEDNÍCH ŠKOL:
Družstvo A:
Martin CUHRA
Jan DURCHAN
Tomáš HERDA
Jiří KRATOCHVÍL
Miroslav VACEK
Družstvo B:
Daniel BRÝDA
Jan DURCHAN
Pavel JOKL
Jan KRÁLÍČEK

2. místo v krajském finále
8. místo v České republice
3.A
septima
kvinta
3.A
4.A
8. místo v krajském finále
septima
septima
septima
septima

PŘEBOR ZŠ A VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ:
Družstvo:
Ondřej MIČKA
tercie
Michal PUNČOCHÁŘ
sekunda
Petr STUDÍK
sekunda
Kryštof VACEK
tercie
Tomáš VANÍČEK
prima

7. místo v krajském finále

LUMIX FOTOAKADEMIE (soutěž fotografií žáků středních a základních škol z ČR)
střední školy

Zbyněk PRAŽÁK

septima

3. cena (Česká republika)

„DOSTÁVAJÍ KAPKY NEJEN NAŠE ŽABKY“ - počítačová prezentace
Power Point

Jan HUCEK
Tomáš DOBROVSKÝ
Tomáš GABRIEL

tercie
tercie
tercie

2. místo v regionálním kole
2. místo v regionálním kole
2. místo v regionálním kole

4.A
4.A

1. místo v krajském kole

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST
obor 01

Matyáš KOPP,
Kryštof MĚKUTA

(matematika)

6. MÍSTO
V CELOSTÁTNÍM KOLE
postup na mezinárodní přehlídku
EXPO - SCIENCES EUROPE
2008

obor 02

Jan KOUŘIL

4.A

2. místo v krajském kole
(fyzika)

obor 03

Barbora NAHODILOVÁ

septima

2. místo v krajském kole
(chemie)

obor 04

Tereza NEDVĚDOVÁ

septima

3. MÍSTO
V CELOSTÁTNÍM KOLE
(biologie)

obor 15

Michal JABORNÍK

sexta

1. místo v krajském kole
13. MÍSTO
V CELOSTÁTNÍM KOLE
(teorie kultury, umění a umělecké
tvorby)

obor 17

Jan TRNKA

4.B

1. místo v krajském kole

1. MÍSTO
V CELOSTÁTNÍM KOLE
širší nominace na European Union
Contest for Young Sientiests
(filosofie, politologie a ostatní humanitní
a společenskovědní obory)
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TALENT JIHOČESKÉHO KRAJE ROKU 2007
10 - 15 let

16 - 19 let

Václav NUC

kvinta

Lenka ČURNOVÁ

kvarta

Jan MATĚJKA

septima

Pavel ŠVEC

sexta

Radim HOŠEK

absolvent

Tereza NEDVĚDOVÁ

septima

1. místo
v přírodovědné kategorii
2. místo
v přírodovědné kategorii
1. místo
v přírodovědné kategorii
2. místo
v přírodovědné kategorii
3. místo
v přírodovědné kategorii
čestné uznání
v přírodovědné kategorii

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

16 - 19 let

Adam KABELA

absolvent

3. místo
v technické kategorii

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

16 - 19 let

Hana KŘÍŽKOVÁ

kvinta

3. místo
ve všestranné kategorii

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10 - 15 let

Filip HULEC

sekunda

2. místo
v humanitní kategorii

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

16 - 19 let

Edita POLÁCHOVÁ

septima

2. - 3. místo
v umělecké - hudební kategorii

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CENA UČENÉ SPOLEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY
V KATEGORII STŘEDOŠKOLSKÝ STUDENT
ZA VÝJIMEČNÉ VĚDECKÉ AKTIVITY V PŘÍRODOVĚDNÝCH OBORECH

Matyáš KOPP, KRYŠTOF MĚKUTA (4.A)
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7. ÚDAJE O MIMOŠKOLNÍCH AKTIVITÁCH
7.1.

ŽÁKOVSKÉ PROJEKTY

18. 10. 2005 - 31. 1. 2008

prosinec 2007
prosinec 2007 - leden 2008
prosinec 2007 - leden 2008
únor 2008
únor 2008
únor 2008
únor 2008
březen 2008
březen 2008
březen 2008
únor 2008 - červen 2008
únor 2008 - červen 2008
duben 2008
24. 4. 2008
duben 2008 - červen 2008
červen 2008

7.2

ZAHRANIČNÍ AKTIVITY

27. 9. - 2. 10. 2007
říjen 2007
listopad 2007
13. 5. - 21. 5. 2008
květen 2008
červenec 2008
10. - 22. 7. 2008
14. - 24. 8. 2008
16. - 23. 8. 2008

7.3.

PROJEKT ESF
Vytvoření parciálního školního vzdělávacího programu pro průřezová témata
Environmentální výchova a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech pro nižší stupeň osmiletého gymnázia: prima - kvarta
Tradice a zvyky v zemích Evropské unie - prima
Tvorba třídního časopisu v angličtině - tercie
Sociologické sondy na žáky vybraná témata - 2.A, 2.B, sexta
Maloplošná chráněná území, příprava webových stránek - vstupní úkol krajského kola Ekologické olympiády
významné osobnosti České republiky a Evropské unie (soutěž) - prima
Voda (chemie, biologie) - sekunda
Myšlení v evropských a globálních souvislostech:
Cestujeme po Evropě i za hranicemi našeho kontinentu - tercie
Detektivem v lese - prima
Zdravá výživa (trh zdravých potravin) - tercie
Co Evropu spojuje, naše partnerské regiony - kvarta
příprava a prezentace projektu ANTIKA - prima
Historie Českých Budějovic (tvorba žákovských dokumentárních filmů)
Ekologické katastrofy (příprava soutěží na Den Země)
Den Země (školní žákovský projekt)
Život ve středověku - sekunda
Volby - sekunda

exkurze Velká Británie
návštěva Zemské výstavy v Bavorsku ( Zwiesel )
návštěva učitelů a žáků z partnerské škole v Německu (Ising )
poznávací exkurze Švédsko (kvarta - 3. r.)
měsíční studijní pobyt v partnerské škole v Isingu (2 žáci)
Expo - Sciences Europe 2008, Budapešť (matematika)
Mezinárodní matematická olympiáda, Madrid (Jan Matějka)
prázdninový tábor v Západních Tatrách
Mezinárodní olympiáda v programování, Káhira (Jan Matějka)

PREZENTACE ŠKOLY, KONTAKT S RODIČI, AKTIVITY SPOLKU PRO VĚDU, KULTURU A SPORT při Gymnáziu, České Budějovice, Jírovcova 8

25 . 9. 2007
11. 10. 2007

školení MO pro učitele Jč regionu
vzdělávací program pro učitele (grant JU)
Matematický korespondenční seminář. Podpora talentovaných žáků v matematice

12. 11. 2007
10. 12. 2007
13. - 14. 12. 2007
čtvrtletně
4x za školní rok
10. 1. 2008
18. 1. 2008
7. 2. 2008

informační schůzka pro rodiče a žáky 9. tříd ZŠ Matice školské
informační schůzka pro rodiče a žáky 9. tříd ZŠ Máj I
Dvoudenní matematické soustředění pro řešitele korespondenčního semináře PIKOMAT.
schůze členů Spolku pro vědu kulturu a sport při G ČB, Jírovcova 8
informační odpoledne pro rodiče o chování a prospěchu žáků
Den otevřených dveří
maturitní ples 4.B
vzdělávací program pro učitele (grant JU)
Matematický korespondenční seminář. Podpora talentovaných žáků v matematice.

24. 2. - 29. 2. 2008
25. 2. 2008
9. 3. - 15.3. 2008
24. 4. 2008

zimní škola matematiky pro talentované žáky (Zadov)
maturitní ples 4.A
organizace celostátního kola MO kategorií A, P
informační schůzka rodičů žáků přijatých do 1. ročníku čtyřletého gymnázia

harmonogram soutěží
průběžně

organizace krajských kol MO, FO, ChO
příprava úloh a organizace jednotlivých kol korespondenčního matematického semináře pro talentované žáky ZŠ Jihočeského kraje (PIKOMAT)

23

7.4.
VÝZNAMNĚJŠÍ KULTURNÍ AKCE
10. 10. 2007
filmové představení Jeden svět
17. 10. 2007
filmové představení Ratatouille
18. 10. 2007
filmové představení Skeletoni
14. 11. 2007
divadelní představení v angličtině Christmas Carol
21. 11. 2007
filmové představení Královna
20. 12. 2007
filmové představení Madagaskar
18. 2. 2008
hudební pořad Vývoj jazzu (Bazilika)
28. 2. 2008
Jiří Černý - antidiskotéka (Solnice)
16. 3. 2008
divadelní představení v angličtině The Picture of Dorian Grey
16. 3. 2008
divadelní představení Studio Ypsilon (Bazilika)
21. 4. 2008
divadelní představení Děti dětem
22. 4. 2008
filmové představení Poslední vlak
27. 4. 2008
divadelní představení Divadélko Růžek (Solnice)

7.5.

SPORTOVNÍ AKTIVITY

září 2007
19. 9. 2007
25. 9. 2007
3. 10. 2007
9. 10. 2007
23. 10. 2007
13. 10. 2007
23. 10. 2007
1. 11. 2007
14. 11. 2007
23. 11. 2007
28. 11. 2007
3. 12. 2007
leden 2008
leden 2008
30. 1. 2008
30. 1. 2008
31. 1. 2008
28. 2. 2008
březen 2008
27. 3. 2008
2. 4. 2008
7. 4. 2008
8. 4. 2008
15. 4. 2008
22. 4. 2008
květen 2008
květen, červen 2008
červen 2008
červen 2008

7.6.

sportovní kurz (3. A + 3. B), Itálie
okresní kolo ve fotbalu - hoši, SŠ
CORNY - atletický středoškolský pohár - hoši + dívky, SŠ
CORNY - atletický středoškolský pohár (krajské kolo) - dívky, SŠ
okresní kolo v přespolním běhu - hoši + dívky, ZŠ, SŠ
krajské kolo v přespolním běhu - dívky, SŠ
školní turnaj ve stolním tenisu
okresní kolo ve stolním tenisu - hoši, SŠ
okresní kolo ve volejbalu - hoši, SŠ
okresní kolo ve volejbale - dívky, SŠ
okresní kolo v plavání - hoši + dívky, SŠ
okresní kolo ve florbalu - hoši, ZŠ
krajské kolo v plavání - hoši, SŠ
LVVZ (sekunda + 1. B) Postalm (Rakousko)
LVVZ (1. A) Hochficht (Rakousko)
memoriál Tomáše Vaňka v basketbalu - hoši, SŠ
krajské kolo v šachu - hoši, SŠ
krajské kolo v šachu - hoši, ZŠ
okresní kolo v basketbalu - hoši, ZŠ
LVVZ (kvinta) St. Michael im Lungau (Rakousko)
okresní kolo ve volejbalu - hoši, ZŠ
okresní kolo v basketbalu - hoši, SŠ
krajské kolo v silovém víceboji - hoši, SŠ
krajské kolo juniorského maratonu, SŠ
okresní kolo ve volejbalu - dívky, ZŠ
krajské kolo v orientačním běhu
sportovně turistický kurz (sexta), Lipno
atletické dny jednotlivých ročníků
turnaj v plážovém volejbalu - hoši + dívky, SŠ
volejbalový turnaj smíšených družstev – ZŠ

VYBRANÉ PŘEDMĚTOVÉ EXKURZE A VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY

14. 9. 2007
28. - 30. 9. 2007
25. 9. 2007
27. 9. 2007
27. 9. 2007
říjen 2007
23. – 25. 10. 2007
7. 11. 2007
8., 9. 11. 2007
9. 11. 2007
listopad 2007

Bi
Bi
Bi
Bi
ZEk
D
SCF
Bi
SBi
Z

Věda v ulicích Plzně
Šumava - Srní, NP Šumava
čistírna odpadních vod
výstava Bodies (Praha, Lucerna)
výstava Podmořský svět (Praha, Výstaviště)
Ekofilm (kino Kotva)
Osvětim
optická výstava Fascinace světlem (Praha)
Hydrobiologický ústav AV ČR
Ústav molekulární biologie AV ČR
výukový program Austrálie - země protinožců

11., 12., 18. 3. 2008
13. 3. 2008
1. 4. 2008

Vv
D
F

výstava Imaginární kosmos Dany Puchnarové (Wortnerův dům)
keltské hradiště Třísov
jaderná elektrárna Temelín
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10. - 11. 4. 2008
12. 4. 2008
23. - 25. 4. 2008
duben 2008
duben 2008
19. 6. 2008
16. - 20. 6. 2008
červen 2008

7.7.

D
ZEk
F
SOČ
M
Bi
M
SOČ

památník v Terezíně
kaňon Vltavy Boršov nad Vltavou - příprava na BiO
Jaderná maturita (4 žáci předmaturitního ročníku), JETE Temelín
krajské kolo SOČ
soutěž Amavet - prezentace žákovských prací
ZOO Praha
letní škola matematiky pro talentované žáky (Zadov)
celostátní kolo SOČ

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ

Prevence se řídila Metodickým pokynem k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků
a studentů ve školách a školských zařízeních Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Zahrnuje aktivity
a programy, které jsou zaměřeny specificky na předcházení a omezování výskytu jednotlivých forem rizikového
chování žáků, ale také veškeré aktivity podporující zdravý životní styl a osvojování pozitivního sociálního chování
prostřednictvím smysluplného využívání a organizace volného času . Uplatňuje se v rámci vyučovacích předmětů
i v mimoškolní činnosti. Ve školním roce 2007/2008 pokračovala spolupráce se Zdravotním ústavem v Českých
Budějovicích. Žáky i poskytovateli byly nejlépe hodnoceny besedy s menšími skupinami žáků.
podzim 2007
charitativní sbírka „Dům na půl cesty“ (3.A)
13. -15. 9. 2007
adaptační kurz globální výchovy Dřípatka-1.A
20. -22. 9. 2007
adaptační kurz globální výchovy Dřípatka-1.B
17. 3. 2008
beseda ZÚ p. Duchoňová-alkohol-III
7 . 4. 2008
beseda ZÚ p. Duchoňová-alkohol, nikotin, marihuana-IV-1. skupina
25. 4. 2008
beseda ZÚ p. Duchoňová-alkohol, nikotin, marihuana-IV-2. skupina
25. 4. 2008
beseda ZÚ p. Duchoňová-alkohol, nikotin, marihuana-V- skupina Vv
3. 5. 2008
beseda ZÚ p. Duchoňová-alkohol, nikotin, marihuana-V- skupina Hv
4. 6. 2008
beseda Jihočeský streetwork-1. AB skupina Vv
18. 6. 2008
beseda Jihočeský streetwork-1. AB skupina Hv
7.8.

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Environmentální výchova se řídila Plánem EVVO. Vzdělávací část EVVO se uplatňuje v rámci vyučovacích
předmětů i v mimoškolní činnosti. Také ve školním roce 2007/2008 pracovali zájemci v hodinách nepovinného
předmětu Základy ekologie (ZEk), další projekty s ekologickým zaměřením jsou uvedeny v odd. 7.1.
Naši žáci byli velmi úspěšní v soutěžích pořádaných ČSOP - viz Zelená stezka - Zlatý list a Ekologická
olympiáda (viz oddíl 7.9.)
září 2007

říjen 2007
listopad 2007
prosinec 2007
březen 2008

duben 2008

květen 2008

PŘEHLED VÝZNAMNÝCH AKCÍ V JEDNOTLIVÝCH MĚSÍCÍCH:
třídenní kurzy globální výchovy pro žáky prvních ročníků a primy ve
spolupráci s Centrem ekologické výchovy Dřípatka v Prachaticích
shrabání a úklid stařiny z genofondové plochy (sekunda- septima)
třídenní exkurze ŠUNAP- Srní (ZEk)
třídenní exkurze Blanský les (ZEk)
botanicko-geologická exkurze (Holubovské hadce)
víkendová exkurze CEGV Dřípatka (prima, ZEk)
Biologická olympiáda, kategorie A
exkurze Rudolfov Locus perrenis (ZEk)
Botanicko-entomologická exkurze Rančický potok
Návštěva včelnice - příprava na soutěž Zlatá včela
školní kolo obhajob prací SOČ
práce na genofondové ploše - značení vzrostlých prstnatců, obnova
informač-ních tabulí
krajské kolo soutěže Zlatá včela (Telč)
krajské kolo Ekologické olympiády Blatnice u Ml. Vožice
Den Země
krajské kolo obhajob prací SOČ
krajské kolo soutěže Zelená stezka - Zlatý list (prima, sekunda, tercie,
kvarta)
exkurze Lužické hory - Stráž pod Ralskem (ZEk)
krajské kolo soutěže Zelená stezka - Zlatý list
třídenní botanicko-zoologická exkurze Lužnice

červen 2008
srpen 2008

práce na genofondové ploše
celostátní kolo soutěže Zelená stezka - Zlatý list
celostátní kolo SOČ
týdenní exkurze NP Západní Tatry

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM:
2007-08
Název školy

Základní údaje:
Adresa:
GYMNÁZIUM,
ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8
PSČ: 371 61
Adresa:

Mgr. Alena Opekarová

Spojení
Tel.
Fax
387 319 358
387 319 358
Email: gymji@gymji.cz
Tel:
Fax
387 423 023
387 319 358
Email: licht@gymji.cz
Tel:
Fax
387 319 358
387 319 358
Email: opekarova@centrum.cz

Adresa:

Tel:

Školní metodik

--Adresa:

Školní metodik

Mgr. Jarmila Smiešková
Adresa:

--Tel:
Fax
387 319 358
387 319 358
Email: JSmieskova@seznam.cz
Tel:
--Fax ---

---:

---

Ředitel školy

Výchovný
poradce
Výchovný
poradce

RNDr. Karel Lichtenberg, CSc.
Adresa:

---

Fax

---

Počty pedagogických pracovníků
Celkem:
2
44
--

Vedení školy:
Z toho učitelé
Vychovatelé
Mistři odborné výchovy
Jiné (vepište)

Podílející se aktivně na
prevenci
1
44
-

Nepodílející se aktivně
na prevenci
-

Kvantitativní údaje o respondentech prevence:
Počet tříd
I. stupeň (u gymnázií prima až kvarta)
II.stupeň (ostatní středoškolská populace)
celkem

4
11
15

Počet žáků/studentů
125
325
450

Sledování a hodnocení klimatu:
Provázanost školy a ostatních zařízení návazné péče

PPP
ZÚ

Mechanismus hlášení výskytu či podezření = krádeže, agresivita/šikana, drogy, alkoholismus, záškoláctví,
satanismus, aj., včetně zodpovědnosti hlášení

ŠKOLNÍ ŘÁD
§ 11
Ochrana žáků před sociálně patologickými jevy
a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
1. Žákům je zakázáno kouřit ve všech prostorách školy i při všech činnostech organizovaných školou.
2. Žákům je zakázáno přinášet do školy nebo na akce organizované školou alkoholické nápoje
a návykové látky*) , požívat je, příp. je poskytovat ostatním žákům.
*)

viz § 2 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, v platném znění vč. příloh.

3. Při podezření na požití alkoholu může ředitel školy požadovat provedení dechové zkoušky,
současně neprodleně informuje zákonné zástupce nezletilého žáka (příp. zletilého žáka) a
doporu-čí jim další postup.
4. Při podezření na zneužití návykových látek bude škola okamžitě kontaktovat lékaře Záchranné
služby a dále postupovat podle jeho do-poručení. Současně neprodleně informuje zákonné
zástupce nezletilého žáka (příp. zletilého žáka) a seznámí je s dalším doporučeným postupem.
Případné laboratorní vyšetření žáka požadované školou lze pro-vést výhradně se souhlasem
zákonných zástupců nezletilého žáka, resp. zletilého žáka. Zákonní zástupci nezletilého žáka,
příp. zletilí žáci jsou odpovědni za dodržení doporučeného postupu vč. předání zpětné informace
o vý-sledku laboratorního vyšetření škole. Pokud požadovanou lékařskou zprávu nepředloží,
bude výsledek laboratorního vyšetření považován za pozitivní.
5. Pokud učitel zjistí výskyt podezřelé látky, která by mohla být drogou, nebo pokud je na výskyt
takové látky upozorněn, uloží ji v přítomnosti dalšího člena pedagogického sboru do obálky,
na obálku zapíše datum, čas a místo zjištění látky. Obálku přelepí, přelep opatří razítkem školy
a uschová ji do školního trezoru. Bezodkladně vyrozumí Policii ČR; ta provede další úkony nutné
k identifikaci látky. Pokud je podezřelá látka zjištěna u žáka, který jeví známky otravy, předá se
látka (uložená stejným způsobem) přivolanému lékaři Záchranné služby (viz odst. 4). Další postup
týkající se identifikace látky zajistí ošetřující lékař ZS ve spolupráci s Policií ČR.
6. Při prokázaném užití alkoholu a návykových látek bude užito těchto opatření:
- první prokázané užití:
důtka ředitele školy;
- opakované prokázané užití :
podmíněné vyloučení žáka ze školy;
- další prokázané užití:
vyloučení ze školy;
- prokázané dealerství:
vyloučení ze školy.
Zneužívání návykových látek bude rovněž jedním z významných kritérií hodnocení chování žáka
v daném klasifikačním období známkou, při posuzování závažnosti jednotlivých případů bude přihlédnuto k tomu, zda jde o jednorázové porušení školního řádu, nebo o charakteristický rys
chová-ní žáka.
7. Nikdo nesmí být diskriminován z důvodu rozdílu pohlaví, rasy nebo barvy pleti nebo z jiného
důvodu. Jakoukoli formu násilí páchanou na něm nebo na spolužácích, je žák (příp. rodiče žáka)
povinen ohlásit vyučujícímu, třídnímu učiteli, výchovné poradkyni, školní metodičce prevence nebo
řediteli školy. K oznámení lze využít schránky důvěry.
8. Žáci jsou povinni oznámit řediteli nebo třídnímu učiteli, výchovné poradkyni nebo školní metodičce
prevence sociálně patologických jevů rovněž jakékoli projevy šikany, které ve škole zjistí. Také
v tomto případě lze využít schránky důvěry.
9. Šikana bude šetřena ve spolupráci s kurátorem pro mládež Odboru sociálních věcí Magistrátu
statutárního města České Budějovice. Podle závažnosti přestupku bude po konzultaci s kurátorem
šetření předáno Policii ČR.
10. Při prokázaných projevech diskriminace, šikany nebo násilí budou přijata odpovídající
kázeňská opatření (podmíněné vyloučení žáka, vyloučení žáka ze školy). Závažným porušením
školního řádu je rovněž prokázaná propagace hnutí potlačujících lidská práva; bude předána
k dalšímu šetření Policii České republiky. Podle výsledku šetření budou užita odpovídající

kázeňská opatření. Všechny negativní projevy žáka uvedené v tomto odstavci školního řádu
budou jedním významným kritériem hodnocení chování žáka v daném klasifikačním období.

11.

Pokud se žák prokazatelně dopustí krádeže věcí ve škole, ve školní jídelně nebo na dalších
místech, kde probíhají akce organizované školou (tj. krádeže majetku školy, školní jídelny a dalších zařízení, věcí svých spolužáků či zaměstnanců školy), popř. krádeže, kterou škole oznámí
Policie ČR, budou přijata odpovídající kázeňská opatření (důtka ředitele školy, podmíněné
vyloučení či vyloučení žáka ze školy). Prokázaná krádež bude důležitým podkladem pro
hodnocení chování žáka v daném klasifikačním období. Analogicky bude postupováno
v případě, kdy žák ke krádeži naváděl.

Hlášení při vzniku/identifikaci a řešení SPJ :
> V rámci školy : vedení školy, třídní učitel, výchovný poradce, metodik…
> Nadřízeným organizacím -PPP, KÚ, Policie ČR, SPOD…
> Zákonný zástupce
> Při vzniku závažného život ohrožujícího stavu- první pomoc (svépomoc/záchranka, policie, SPOD)

Ostatní vybavenost školy:
Publikace

Video

CD-Romy
PC programy
Internetové stránky

Specifické PC konference
Nástěnka
Schránka důvěry

Svět drog v Čechách - M. Nožina
Toxikomanie a osobnost - J. Bergeret
Prevence problémů… - K. Nešpor
Alkoholici, feťáci a gambleři - K.Nešpor a kol.
Jak přestat brát drogy - K. Nešpor, J. Marhounová
O nás pro nás - L. Csémy
FIT in 2001 - K. Nešpor
Drogy- R. John, J. Presl
Problémy s návykovými látkami ve školním prostředí - K. Nešpor
Drogová závislost - J. Presl
Zásady efektivní primární prevence - K. Nešpor
Alkohol,drogy a vaše děti - K. Nešpor, J. Csémy
Bažení - K. Nešpor, J. Csémy
Řekni drogám ne - nejlepší droga je sport….
Řekni drogám ne - hra o život
Řekni drogám ne - sexuální výchova
--Dotazník SPJ - drogy
Dotazník SPJ - šikana…
www.drogyjinak.cz
www.droinfo.cz
www.sananim.cz…
prevence@pandora.cz
Témata-Kouření. Internetové stránky, AIDS
Kontakty: JSmieskova@seznam.cz
Umístění – chodba školy, přízemí -odpovědnost-Mgr. Jarmila Smiešková

Prevence pro žáky / studenty :
Specifická prevence:
Třída
III
2.A
2.B
VI
3.A
3.B
IV
3.A
3.B
I
II
III
2.AB,VI
3.AB, VII
II
1.AB, V

Předmět (vč. časové dotace hodin)
Biologie
Biologie
Biologie
Biologie
Biologie
Biologie
Chemie
Chemie
Chemie
Občanská výchova
Občanská výchova
Občanská výchova
ZSV
ZSV
Zeměpis
Zeměpis

Téma
Zdraví člověka
Jedovaté látky v rostlinách
Jedovaté látky v rostlinách
Jedovaté látky v rostlinách
Zdraví člověka
Zdraví člověka
Chemie v životě člověka
Alkoholy
Alkoholy
Minimum do lidských práv
Život mezi lidmi
Osobnost, člověk v soc.vztazích
SPJ ve společnosti
Trestní právo
J.Asie, J.Amerika
Amerika

Zodpovídá
Ichová
Ulrichová
Ulrichová
Ichová
Ichová
Sekyrková
Ulrichová
Ulrichová
Lichtenberg
Opekarová
Opekarová
Hniličková
Hniličková
Hniličková
Pospíšilová
Vácha,
Pospíšilová
Pospíšilová
Mach
Dřevikovský

2.AB, VI
3.B
2.B

Zeměpis
Matematika
Dějepis

2.A

Dějepis

VI

Dějepis

3.B

Dějepis

3.A

Dějepis

IV
3.A
3.B
4.A
4.B

Český jazyk
Český jazyk
Český jazyk
Český jazyk
Český jazyk

Asie
Statistika
Společnost vrcholného středověkualkoholismus
Společnost vrcholného středověkualkoholismus
Společnost vrcholného středověkualkoholismus
Evropa po Víd. kongr.-drogová
problematika
Evropa po Víd. kongr.-drogová
problematika
Fraus - mluvní cvičení
Témata slohových prací
Témata slohových prací
Témata slohových prací
Témata slohových prací

3.AB,VII

Německý jazyk

Problémy současné mládeže

4.AB

Německý jazyk

Problémy současného světa a
mladých

3.AB,VII
4.AB,

Konverzace NJ
Konverzace NJ

Problémy mladých
Problémy mladých

Rosenfelderová
Kunšteková

IV

Anglický jazyk

Životní způsob

4.AB

Anglický jazyk

Problémy dneška

3.AB, VII

Tělesná výchova

Atletika-doping

4.AB
II
2.AB,VI
I
II

Tělesná výchova
Hudební výchova
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Výtvarná výchova

Atletika doping
Hudba a drogy
Hard rock a heavy metal
Zdravý životní styl-plakát
Zdravý životní styl

Čadová,
Šimková
Vítová,
Čadová,
Sedlák, Šimková
Vaňek,
Šauer
Šauer
Buřičová
Buřičová
Smiešková
Smiešková

Dřevikovský
Vejběrová
Dřevikovský
Bodláková
Čondl
Trnková
Buřičová
Trnková
Ungerová
Kupková,
Malechová,
Ungerová
Ungerová,
Kupková,
Malechová

termín

1.AB,V
2.AB,VI
3.-4.r.

Výtvarná výchova
Výtvarná výchova
Francouzský jazyk

Plakát proti kouření
Plakát proti drogám
Zdraví člověka

Ostatní specifické preventivní aktivity = jednorázové aktivity:
Třída
Organizace (vč. časové dotace
Téma

Smiešková
Smiešková
Sušerová

Lektor

Zodp.

hodin)

I

Gymnázium

Zdravý životní styl

Smiešková

Sm

II

Gymnázium

Zdravý životní styl

Smiešková

Sm

III
IV
1.AB, V

PPP nebo ZÚ
PPP nebo ZÚ
ZÚ
Gymnázium

Seznámení s nebezpečím drog
Nebezpečí drog-navazující beseda
Nebezpečí drog
Seznámení a práce s www stránkami
„drogovaporadna“, tvorba
protidrogových plakátů
Adaptační kurzy „Dřípatka“

Vácha
Vácha
Mottlová
Smiešková

Sm
Sm
Sm

Návštěva K centra
Seznámení s www stránkami
„odrogach“
Nebezpečí AIDS, stres

Pešek
Smiešková

Ich
Sm
Sm

Sattranová

Sm

2.AB,VI

K-centrum
Gymnázium

3.AB,VII

ZÚ

Sm
Ichová

Zapojení školy do specificky zaměřených republikových/místních preventivních programů:
Název
Kdy a hodinová dotace
Zodpovídá

Ostatní specifické preventivní aktivity = dlouhodobé programy:
Pro
Organizace
Téma/název programu
(vč. časové dotace hodin)
třídy

Lektor

Počet dětí

Zodp.

Specifické preventivní aktivity pro rodiče:
Přednášky / semináře
Pro
Organizace (vč. časové dotace hodin)
třídy
1. roč. PPP nebo ZÚ 1h

Aktivní spolupráce s rodiči :
Konzultace
Dne - čtvrtek 7. vyučovací hodina
(14:00 – 14:45)
Přímá účast na realizaci prevence (rodič=lektor)
Sponzoři
Zapojení v rámci SRPDŠ
Informování o strategii a náplni prevence pro
jednotlivé třídy

Téma/název programu

Lektor

Zodp.

Nebezpečí drog

Vácha

Sm

x
x
x
x

Osobní
Telefonické
Písemná sdělení
návštěva

jednání výboru
Třídní učitelé – 14. listopadu 2007,
informační odpoledne

Specifická prevence pro PEDAGOGY :
>

základní informovanost o zákonech a vyhláškách vztahujících se k prevenci, včetně seznámení s MPP a
„krizovým plánem“.

Přednášky/semináře:
Organizace (vč. časové dotace hodin)
PPP nebo ZÚ 1h

Téma/název programu
Nebezpečí drog

Lektor
Vácha

Zodp.
Sm

Vzdělávání:
Organizace (vč. časové dotace hodin)

Téma/název programu

Lektor

Zodp.

Stanovení o informovanosti prevence ve škole - pedagogické rady, aktuálně
Nabídka publikací a dalších didaktických pomůcek pro prevenci.
Viz výše

Nespecifická prevence:
Zájmové kroužky:
Kroužek
volejbal, basketbal
výtvarný
hudební
přírodovědný
společenskovědný
cizí jazyk
matematický
šachy
bridž

Jednorázové aktivity:
Název
Žákovské akceFilmový maraton
Apriáles - majáles
Schody
Projektové dny
Celonárodní soutěže:
Název
Biologie - BiO
Fyzika - FO
Chemie - ChO

Častost (hodin týdně)
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Zodpovídá/vyučující
Šauer, Schneiderová
Smiešková
Buřičová
Ichová
Dřevikovský
Kudrličková
Petrová, Trča
Mach, Robenhauptová
Tauber

Počet dětí
17
8
8
19
12
15
15
10
5

Kdy a hodinová dotace

Zodpovídá

Počet dětí

Ichová, Trča
Smiešková
Opekarová
6 vyučujících

Kdy a hodinová dotace
podle
harmonogramu soutěží

Jiné aktivity:
Zařazení
Název
Specif.
Nespec.

Dne:

Zodpovídá
Ichová
Podpěra
Lichtenberg

hodinová dotace

Pořádající
organizace

…
Ekologická výchova
Víkendové a prázdninové akce

4. 9. 2007

Razítko a podpis (statutární zástupce školy) :

Vypracoval (a) :Smiešková

RNDr. Karel LICHTENBERG, CSc.

50
360
225
215

Počet dětí
podle
postupového
klíče

Počet dětí

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO
PREVENTIVNÍHO PROGRAMU
ŠKOLNÍ ROK 2007/08

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Název a adresa školy, pro
kterou platí závěrečná zpráva
o plnění MPP
Jméno a příjmení ředitele
Telefon na ředitele
E-mail na ředitele

GYMNÁZIUM,
ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8
RNDr. Karel Lichtenberg, CSc.
387 423 023
licht@gymji.cz

počet
Školní metodici prevence
Kumulovaná funkce s výchovným poradcem, vychovatelem
Finanční ohodnocení za práci školního metodika prevence
Sám
Vlastní
S výchovným poradcem
kabinet
S jinými pedagogy
Školní preventivní tým *)
*)

1
NE
ANO
NE
NE
ANO
NE

metodik prevence, výchovný poradce, spec. pedagog, psycholog atd.

Použité zkratky:
MPP – Minimální preventivní plán
SPJ – Sociálně patologické jevy
NNO – Nestátní neziskové organizace
ŠMP – Školní metodik prevence

1. Získané finanční prostředky určené na prevenci SPJ
Škola žádala formou grantů,
víceúčelových dotací, atd. od:
Spolek pro vědu, kulturu a sport
při Gymnáziu, České Budějovice,
Jírovcova 8

Účel

Získaná celková částka

besedy

1 600,-

A) I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU
B) 2. Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky v oblasti prevence SPJ
Název a odborné zaměření
vzdělávání

Počet
hodin

Datum konání

1

14. 11. 2007

Nebezpečí drog

Realizátor –
organizace,
odborník
ZÚ

Počet
školených
pedagogů
34

Uveďte o která témata v oblasti SPJ je mezi pedagogy největší zájem:
•
•

Šikana
drogy

•

C)
D) 3. Vzdělávací akce pro ŠMP v oblasti prevence SPJ
Název a odborné zaměření
vzdělávání
Školení ŠPM pro SŠ

Počet Datum konání
hodin
4
17. 10. 2007

Realizátor – organizace, odborník
PPP

4. Uveďte jakou vzdělávací akci v oblasti prevence výskytu SPJ považujete za
nejpřínosnější v minulém školním roce
Název akce

Realizátor

Lektor

Hodnocení – proč?

5. Uveďte jakou vzdělávací akci v oblasti prevence výskytu SPJ považujete za nejméně
přínosnou v minulém školním roce
Název akce

Realizátor

Lektor

Hodnocení – proč?

6. Spolupráce s ostatními pedagogy
Počty pedagogických
pracovníků

Celkem:

Vedení školy:
Učitelé
Vychovatelé
Mistři odborné
výchovy
Jiné (vepište)

2
44
-

Podílející se aktivně
na prevenci
v minulém školním
roce
1
44
-

Nepodílející se
aktivně na prevenci
v minulém školním
roce
1
-

-

-

-

-

-

-

II. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI

7. Aktivity pro rodiče v oblasti prevence SPJ
(Přednášky, besedy na téma prevence SPJ)
Název aktivity
1. Beseda na téma prevence SPJ
2.
3.
*)

Datum konání Realizátor,

16. 4. 2008

přednášející
ZU

v případě většího počtu prosím rozveďte ve zvláštní příloze

E)
F) 8. Aktivity podporující spolupráci školy s rodiči
(Výlety, brigády, dny otevřených dveří, táborák, sportovní aktivity, kulturní akce,…)

Název aktivity
1. Jednání zástupců tříd (SRPDŠ)
2. Den otevřených dveří
3. Maturitní ples 4.B
4. Maturitní ples 4.B
5. Informační schůzka rodičů žáků přijatých do 1. ročníku
*Přidejte řádky podle potřeby

Datum konání Vedoucí
programu
14.11.2007
10. 1. 2008
18. 1. 2008
25. 1. 2008
24. 4. 2008

III. PREVENTIVNÍ AKTIVITY PRO ŽÁKY ŠKOLY
9. Preventivní aktivity pro žáky ve výuce, které jsou nebo nejsou součástí učebních
osnov (aktivity, které nereagují na aktuální problémy)
Věková skupina Realizátor
/počet žáků

Název aktivity

Zaměření (např. prevence Datum
drogových závislostí,
konání
šikany…)

1. Zdravý životní styl

zdravý životní styl
skupinová práce
zdravý životní styl
skupinová práce
prevence drogových
závislostí-alkohol
prevence drogových
závislostí-alkohol, nikotin,
marihuana

30. 10.
2007
31. 1.
2008
17. 3.
2008
7 . 4.
2008

kvarta
1. skupina./14

ZÚ - p. Duchoňová

prevence drogových
závislostí-alkohol, nikotin,
marihuana

25. 4
2008

kvarta
2. skupina/16

ZÚ - p. Duchoňová

2. Zdravý životní styl
3..Beseda - alkohol
4. Beseda -alkohol,
nikotin, marihuana
Beseda alkohol,
nikotin, marihuana

prima/28
sekunda/27
tercie/27

ŠMP
ŠMP
ZÚ - p. Duchoňová

5. Adaptační kurz
Dřípatka

adaptační kurz globální
výchovy

13. -15. 9.
2007

1.A/29

GJ ČB - Ichová

Adaptační kurz
Dřípatka

adaptační kurz globální
výchovy

20. -22.
9. 2007

1.B/28

GJ ČB - Ichová

Internet

seznámení s www stránkami
„drogovaporadna“

14. 11.
2007

1.AB/55

ŠMP

Internet

seznámení s www stránkami
„drogovaporadna“

16. 11.
2007

V/28

ŠMP

Plakát

plakát proti návykovým
látkám

21.
11.2007

1.AB/27

ŠMP

Plakát

plakát proti návykovým
látkám

30. 11.
2007

V/15

ŠMP

Beseda

prevence drogových
závislostí:
alkohol, nikotin, marihuana

25.
4.2008

V (sk. Vv)/15

ZÚ p.Duchoňová

Beseda

prevence drogových
závislostí:
alkohol, nikotin, marihuana

3. 5.2008

V (sk. Hv)/13

ZÚ p.Duchoňová

Beseda

beseda Jihočeský streetwork 4. 6. 2008

1.AB
skupina Vv/26

Jihočeský
streetwork

Beseda

beseda jihočeský streetwork

18. 6.
2008

1.AB
skupina Hv/27

Jihočeský
streetwork

Internet

seznámení s www stránkami
„odrogach“

skup.

2. A B VI/81

ŠMP

10. Uveďte preventivní akci(e) SPJ na vaší škole, kterou považujete za velice zdařilou
Název akce

Realizátor

Beseda

ZÚ

věková
skupina
kvarta

Datum konání
25. 4. 2008

G)
H) 11. Specifické preventivní aktivity, reagující na individuální situaci
(problém) ve třídě
SPJ který byl řešen: zameškané hodiny
Jak byla situace zjištěna: kontrolou třídních učitelů a ředitele školy
Kdo situaci řešil – jméno učitele nebo externího odborníka, organizace:
třídní učitelé a ředitel školy
Kdy byla situace řešena: bezprostředně po zjištění problému
S použitím jakých metod byla intervence vedena:
osobní rozhovory
Způsob ověření efektivity intervence:
cílenou kontrolou a vyhodnocením docházky
12. Jednorázové aktivity pro žáky
(Přednáška, projekce videofilmů – pouze informativní programy, pro více žáků, tříd najednou)

Název aktivity, akce
Filmy z cyklu „Jeden svět!“ v kině Kotva pro 1. - 4. ročník
Antidiskotéka Jiřího Černého-Solnice

13. Volnočasové aktivity při školách
Školní družina
Školní kluby
počet
počet oddělení zapojených
počet klubů
dětí

pohybové
aktivity

Datum
10. 10. 2007
28. 2. 2008

Realizátor

Vítová
Buřičová

Školní kroužky
počet
zapojených
dětí

počet kroužků

počet dětí *

9

112

1

15

umělecký – výtvarný
umělecký - hudební

1
1

8
8

přírodovědný
Společenskovědný - historie

1
1

21
15

volejbal, basketbal

cizí jazyk
matematický
český jazyk a literatura
šachy
bridž

1
1

12
17

1
1

10
6

14. Volnočasové aktivity o víkendu, o prázdninách
Víkendové akce
Prázdninové akce
počet akcí
počet dětí
počet akcí
13

251

1

počet dětí
24

Uveďte o které akce se jedná:
Ekologická výchova
1. volnočasové aktivity o víkendu a prázdninách:
28.-30.9.2007 Exkurze NP Šumava, Srní (17dětí)
25.-27.10.07 Exkurze Blanský les, Brloh (24)
24.11.07 Exkurze geologicko-botanická, Holubovské hadce (11)
7.-9.12.07 Vánoční soustředění Dřípatka, pečení a zdobení perníčků (30)
20.3.08 Exkurze Rudolfov, Locus perrenis (13)
29.3.08 Botanicko-zoologická exkurze, Rančický potok (22)
19.-20.4.08 Soutěž Zlatá včela, Telč (9)
7.-11.5.2008 Exkurze Lužické hory, Stráž pod Dalekem (26)
16.-18.5.08 Zelená stezka-Zlatý list, krajské kolo (18)
25.-26.5.08 Ornitologicko-botanická exkurze, Lužnice (15)
16.-22.6.08 Zelená stezka-Zlatý list, národní kolo (6)
17.-24.8.08 Exkurze Západní Tatry (24)
2.

Volnočasové aktivity při škole

Práce na genofondové ploše 19.9., 25.4., 14.5. (25-30)
návštěvy přednášek Biologické univerzity mládeže 1x měsíčně (5-20 podle kvality)
na jaře 3 návštěvy včelnice(první masová kolem20, pak jen v 7)
Adaptační kurz globální výchovy
13. - 15. 9. 2007 1.A 29 žáků
20. - 22. 9. 2007 1.B 28 žáků
Sportovně turistický kurz
3. ročník (skupiny)

IV. VÝSKYT SPJ A SPOLUPRÁCE S OKOLÍM ŠKOLY

15. Výskyt sociálně patologických jevů ve školách a školských zařízeních
v minulém školním roce

žáků

případů

žáků

případů

0

případů

11

žáků

63

krádeže

případů

1

ostatní
drogy

žáků

1

kouření

agresivní
formy
chování
vč. šikany

případů

3

alkohol

žáků

2

žáků

počet

neomluvené
hodiny
hodin

snížená
známka
z chování

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Uveďte výskyt jiných sociálně patologických jevů + počet žáků/případů:
•
•
•

16. Spolupráce školy při řešení výskytu sociálně patologických jevů s odborníky
jméno
typ SPJ
věková
jakou formou se pracovalo se
odborníka/zařízení
skupina
žáky
---------

17. Rezervy při řešení soc. nežádoucího chování na škole (spolupráce s rodiči, finanční
zajištění akcí, podpora ze strany pedagogů, vedení školy, nezájem dětí…):

I) V. ZÁVĚREČNÉ INFORMACE
Datum
Seznámení ředitele/ředitelky školy se závěrečnou
zprávou o plnění MPP
Seznámení pedagogického sboru školy se
závěrečnou zprávou o plnění MPP

17. 9. 2008
24. 9. 2008

Podpis ředitele/ředitelky školy
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GYMNÁZIUM, ČESKÉ
Tel., fax: 387 319 358
gymji@gymji.cz

BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

IČO: 600 76 101

e-mail:

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH FINANČNÍCH KONTROL VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU
ZA ROK 2007
a)

Zaměstnanci školy jsou informováni na jednání pedagogických rad, metodických orgánů
školy a provozních poradách o dlouhodobé koncepci (viz Koncepční záměr rozvoje školy v období let
2006 - 2009) i aktuálních záměrech hlavní a doplňkové činnosti gymnázia v ekonomické i výchovněvzdělávací oblasti. Legislativně stanovená rozhodnutí o právech
a povinnostech v oblasti státní
správy jsou v souladu s kodexem etiky zaměstnanců ve veřej-né správě. Na všech úrovních je
definována náplň práce zaměstnanců se stanovením odpo-vědnosti, v interních směrnicích jsou
konkrétně vymezeny jejich kompetence.
Kontrolní prostředí školy umožňuje přesnou kontrolu v definovaných strukturách činnosti. Vedení školy (ředitel a statutární zástupce ředitele) průběžně sleduje čerpání rozpočtu i všech
účelových prostředků, účetních dokladů, podkladů pro účtování i hotovost v pokladně. Vnějším
kontrolním orgánům jsou poskytovány veškeré informace a požadovaná dokumen-tace.

b)

Vnitřní kontrolní systém školy vytváří předpoklady pro hospodárné, efektivní a účel-né
vynakládání finančních prostředků. Škola předchází případným rizikům důsledným do-držováním
zákonných norem a postupů. Předběžnou, průběžnou a následnou kontrolu zajiš-ťují v rámci
vymezených povinností, pravomocí a odpovědností ředitel a statutární zástupce ředitele školy.
Fyzická i účetní inventarizace dlouhodobého nehmotného majetku, dlouhodobého hmotného
majetku, pohledávek, finančního majetku, přechodných účtů aktivních rezerv, krát-kodobých závazků a
přechodných účtů pasivních k 31. 12. 2007 proběhla na základě příkazu ředitele školy č.j. 44/2007
ze dne 5. 11. 2007.
Peněžní prostředky a ceniny jsou kontrolovány 4x za rok.

c)

Oddělení funkcí mezi zaměstnanci, kteří se podílejí na přípravě a přímém uskuteč-ňování
operací a zachycování jejich dopadu v příslušných evidencích pro účely finančního výkaznictví, je
definováno v pracovních náplních hospodářky školy a účetní.
Gymnázium se v této oblasti řídí následujícími organizačními směrnicemi:
- vnitřní směrnicí o účetnictví, která stanoví oběh dokladů, pokyny pro bezhotovostní a hoto-vostní platby,
postupy účetních operací;
- smlouvou o hmotné odpovědnosti za svěřenou finanční hotovost, ceniny a jiné hodnoty svě-řené k vyúčtování,
která je uzavřena s hospodářkou školy a účetní;
- podpisovým oprávněním osob pro disponování s účty v peněžních ústavech spolu s podpi-sovým oprávněním osob
pověřených jednat jménem školy (podpisové vzory), které mají ředitel školy, statutární zástupce ředitele, hospodářka a
účetní. Na převodních příkazech a inkasních šecích musí být vždy dva podpisy.

- vnitřní směrnicí o poskytování cestovních náhrad, která stanovuje výši stravného a ostatní podmínky
pracovních cest podle zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění.

d)

Informační funkce v rámci systému finanční kontroly upravuje mj. vnitřní směrnice
o
účetnictví. Riziko selhání systému, poskytování neúplných a chybných informací, příp. zatajování
informací je minimalizováno důsledným využíváním kontrolních pravomocí, dodržováním stanovené
náplně práce zaměstnanců, pravidelným vyhodnocováním dat, prů-běžným porovnáváním aktuálního
stavu financí s předchozími údaji a jednotlivými účetními doklady.

-2-

e)

Vedení školy průběžně sleduje a vyhodnocuje hospodárnost vynakládání finančních
prostředků (viz Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti organizace), úplnost a věcnou
správnost předepsané dokumentace o hospodaření školy. Přesnost podkladů, operativnost
a
návrhy na efektivní čerpání přidělených prostředků jsou jedním z kritérií pro přiznání nenárokových
složek platu THP.

VÝSLEDKY KONTROL V ROCE 2007
1.

Dne 7. února 2007 proběhla v souladu s ustanovením § 6 odstavec 4 písmeno o) bod 1 a 2 zákona č.
582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, jako
kontrola plánovaná v rámci kontrolního plánu Okresní správy sociálního zabezpečení České
Budějovice kontrola pojistného, plnění povinností v nemocenském pojištění a výplaty dávek
nemocenského pojištění. Předmětem kontroly bylo ověření správnosti výpočtu pojistného, plnění
povinností sou-visejících s prováděním nemocenského pojištění a kontrola správnosti poskytování dávek nemocenského pojištění.
Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky, opatření k nápravě nebyla uložena (viz Protokol č. 35/07 o
kontrole pojistného, provádění nemocenského pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění
provedené dne 7. 2. 2007; textová část č. I).

2.

Dne 7. února 2007 proběhla rovněž kontrola plnění povinností v důchodovém za-bezpečení.
Kontrolu provedli pracovníci Okresní správy sociálního zabezpečení Čes-ké Budějovice. Předmětem
kontroly bylo vedení a úplnost podkladové evidence, vedení a řádné vyplnění evidenčních listů, plnění
úkolů v předstihovém řízení do 31. 12. 2005, sepisování a dokladování žádostí o důchod, plnění
ohlašovací povinnosti při zaměstnávání poživatelů důchodu a soulad údajů vykázaných na Přehledu o
výši příjmů poživatelů částečného invalidního důchodu s faktickým stavem.
Kontrolou nebyly zjištěny závady, opatření k nápravě nebyla uložena (viz Proto-kol č. 35/07 o
kontrole pojistného, provádění nemocenského pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění
provedené dne 7. 2. 2007; textová část č. II).

3.

Dne 28. června 2007 proběhla kontrola projektu ESF CZ.04.1.03/3.1.15.1/0137 Vytvoření
parciálního školního vzdělávacího programu pro průřezová témata Environ-mentální výchova a Výchova
k myšlení v evropských a globálních souvislostech pro nižší stupeň osmiletého gymnázia financovaného
v rámci Operačního programu Rozvoj lid-ských zdrojů.
Kontrolu, která byla zaměřena na ověření shody realizace se schváleným projektem v období od 1.
11. 2005 do 31. 5. 2007, provedli pracovníci MŠMT.
Kontrola proběhla bez závad (viz Protokol o výsledku kontroly č. 38/27/07):
Dokumentace k projektu byla shledána úplná a provedená správným způsobem. Čerpání dotace je
v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace č.j. 16 361/05-27/0137a schváleným rozpočtem
projektu. Kontrolou účetních dokladů na místě nebyly prokázány žádné nesrovnalosti. Účetnictví je
řádně a přehledně vedeno; všechny údaje se dají snadno zkontrolovat. Při kontrole nebylo
dohodnuto žádné nápravné opatření.
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Poznámka:
Následující přehled zahrnuje kontroly uskutečněné v roce 2007, které neměly charakter finanč-ních kontrol.
A)

Ve dnech 8. - 9. ledna 2007 vykonali pracovníci Jihočeského inspektorátu ČŠI inspekci zaměřenou na
zjišťování a hodnocení formálních podmínek vzdělávání podle vybraných ustanovení školského zákona,
hodnocení rozvoje výuky cizích jazyků a dopadu infor-mačních a komunikačních technologií na výuku a
učení (informační gramotnost). Předmě-tem inspekce bylo výhradně hodnocení průběhu a výsledků
vzdělávací činnosti školy (viz Protokol čj. ČŠI 5/07-07, signatura bg1za504).

B)

Kontrolu, která proběhla dne 26. 9. 2007, realizovali pracovníci Krajské hygienické stanice Jihočeského
kraje se sídlem v Českých Budějovicích dne 26. září 2007. Byla za-měřena na kategorizaci prací,
související pracovní podmínky a zajištění pracovně-lékař-ské péče, neměla charakter finanční kontroly (viz
Protokol o kontrolním zjištění ze dne
26. září 2007).

Zpracovali: Hana Zasadilová, Karel Lichtenberg

V Českých Budějovicích 16. 1. 2008

RNDr. Karel Lichtenberg, CSc., v.r.
ředitel školy

Příloha č. 1b k vyhlášce č. 416/2004 Sb.
Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8
orgán veřejné správy
ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH FINANČNÍCH KONTROL VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU ZA ROK
2007
Zpracovávají:
příspěvkové organizace územního samosprávného celku, u kterých územní samosprávný
celek nahradil funkci útvaru interního auditu výkonem veřejnosprávní kontroly.

Údaje ve sloupci „ukazatel“ v příloze č. 2 se uvádí jednotně podle stavu k 31. 12. 2007.
1. stručné zhodnocení výsledků řídících kontrol
podle § 26 a 27 zákona o finanční kontrole (příloha č. 2) a přiměřenosti a účinnosti vnitřního
kontrolního systému ve smyslu § 25 zákona o finanční kontrole
(proveďte zprávu v této osnově)
a)

vytváření podmínek pro příznivé kontrolní prostředí v orgánu veřejné správy, například existence
jasných instrukcí a školení pro všechny zaměstnance v souvislosti s koncepcí, záměry, cíli,
konkrétními úkoly a postupy ve struktuře činností orgánu veřejné správy a v souvislosti s
uplatňováním kodexu etiky zaměstnanců ve veřejné správě (příloha k usnesení vlády č. 270/2001),
b) fungování systému určování závažnosti rizik spojených se zajišťováním stanovených úkolů,

c)

organizace odpovědností příslušných vedoucích a ostatních zaměstnanců orgánu veřejné správy,
spojená především s jejich jednoznačným vymezením zejména v případech delegovaní
odpovědnosti a zřetelným oddělením funkcí mezi zaměstnanci, kteří se podílejí na přípravě a
přímém uskutečňování operací a zachycování dopadu těchto operací v příslušných evidencích pro
účely finančního výkaznictví,
d) zajištění informačních funkcí v rámci systému finanční kontroly zavedeného v orgánu veřejné
správy, které souvisejí s rizikem jejich selhání při poskytování včasných a spolehlivých informací
o finančním řízení, například informací o podezření ze záměrného nebo nedbalého předkládání
chybných nebo neúplných informací, které mají za následek porušení pravidel pro nakládání
s veřejnými prostředky, anebo zatajení takových informací,
e) zajištění průběžného sledování a prověřování systému finanční kontroly, včetně hodnocení,

2. tabulka údajů o výsledcích řídících kontrol a o stavu vybraných ukazatelů z ukončených kontrol
nakládání s veřejnými prostředky, auditů a přezkoumání hospodaření vykonaných u orgánu veřejné
správy jinými kontrolními orgány nebo auditorem pro účely hodnocení přiměřenosti a účinnosti
vnitřního kontrolního systému; její struktura a rozsah se stanoví v příloze č. 2,

Vyhotovil: Zasadilová
Datum: 16. 1. 2008

Datum: 16. 1. 2008

Schválil: RNDr. Karel Lichtenberg, CSc.

Příloha č. 1b k vyhlášce č. 416/2004 Sb.
Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8
orgán veřejné správy
ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH FINANČNÍCH KONTROL VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU ZA ROK
2007
Zpracovávají:
příspěvkové organizace územního samosprávného celku, u kterých územní samosprávný
celek nahradil funkci útvaru interního auditu výkonem veřejnosprávní kontroly.

Údaje ve sloupci „ukazatel“ v příloze č. 2 se uvádí jednotně podle stavu k 31. 12. 2007.
1. stručné zhodnocení výsledků řídících kontrol
podle § 26 a 27 zákona o finanční kontrole (příloha č. 2) a přiměřenosti a účinnosti vnitřního
kontrolního systému ve smyslu § 25 zákona o finanční kontrole
(proveďte zprávu v této osnově)
f)

vytváření podmínek pro příznivé kontrolní prostředí v orgánu veřejné správy, například existence
jasných instrukcí a školení pro všechny zaměstnance v souvislosti s koncepcí, záměry, cíli,
konkrétními úkoly a postupy ve struktuře činností orgánu veřejné správy a v souvislosti s
uplatňováním kodexu etiky zaměstnanců ve veřejné správě (příloha k usnesení vlády č. 270/2001),
g) fungování systému určování závažnosti rizik spojených se zajišťováním stanovených úkolů,
h) organizace odpovědností příslušných vedoucích a ostatních zaměstnanců orgánu veřejné správy,
spojená především s jejich jednoznačným vymezením zejména v případech delegovaní
odpovědnosti a zřetelným oddělením funkcí mezi zaměstnanci, kteří se podílejí na přípravě a
přímém uskutečňování operací a zachycování dopadu těchto operací v příslušných evidencích pro
účely finančního výkaznictví,
i) zajištění informačních funkcí v rámci systému finanční kontroly zavedeného v orgánu veřejné
správy, které souvisejí s rizikem jejich selhání při poskytování včasných a spolehlivých informací
o finančním řízení, například informací o podezření ze záměrného nebo nedbalého předkládání
chybných nebo neúplných informací, které mají za následek porušení pravidel pro nakládání
s veřejnými prostředky, anebo zatajení takových informací,

j)

zajištění průběžného sledování a prověřování systému finanční kontroly, včetně hodnocení,

2. tabulka údajů o výsledcích řídících kontrol a o stavu vybraných ukazatelů z ukončených kontrol
nakládání s veřejnými prostředky, auditů a přezkoumání hospodaření vykonaných u orgánu veřejné
správy jinými kontrolními orgány nebo auditorem pro účely hodnocení přiměřenosti a účinnosti
vnitřního kontrolního systému; její struktura a rozsah se stanoví v příloze č. 2,

Vyhotovil: Zasadilová
Datum: 16. 1. 2008

Datum: 16. 1. 2008

Schválil: RNDr. Karel Lichtenberg, CSc.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 416/2004 Sb.
Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8
orgán veřejné správy
Tabulka
stavu vybraných ukazatelů z ukončených kontrol nakládání s veřejnými prostředky, auditů a
přezkoumání hospodaření vykonaných u orgánu veřejné správy jinými kontrolními orgány nebo
auditorem pro účely hodnocení přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému v roce 2007
Sestavují
v 1. sloupci všechny orgány veřejné správy za svou účetní jednotku,
ve 2. sloupci: a) správci kapitoly státního rozpočtu za vlastní účetní jednotku a za všechny účetní
jednotky ve své působnosti,
b) kraje, hlavní město Praha, obce, statutární města a městské části hlavního města
Prahy za vlastní účetní jednotku a za všechny účetní jednotky a městské části nebo
městské obvody ve své působnosti (kraje zahrnou do souhrnných údajů ve 2. sloupci
rovněž údaje poskytnuté obcemi ve svém územním obvodu a hlavní město Praha
údaje městských části hlavního města Prahy).
Údaje ve sloupci „ukazatel“ se uvádí jednotně podle stavu k 31. 12. 2007

Poř.
čís.

Údaje
za účetní
jednotku

Ukazatel

1
1 výše odvodů za porušení rozpočtové kázně celkem uložených vykazujícímu
orgánu veřejné správy podle § 44 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech (v tis. Kč)
2 výše odvodů za porušení rozpočtové kázně celkem uložených vykazujícímu
orgánu veřejné správy podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů (v tis. Kč)
3 výše sankcí (pokuty a penále) uložených vykazujícímu orgánu veřejné správy
podle zvláštních právních předpisů1) (v tis. Kč)
Vyhotovil: Zasadilová
Datum: 16. 1. 2008
1)

Datum: 16. 1. 2008

Souhrnné
údaje
za
všechny
účetní
jednotky
2
------------

0,00
------------

0,00
0,00

------------

Schválil: RNDr. Karel Lichtenberg. CSc.

zvláštním právním předpisem se rozumí zákon č. 143/2001 Sb., o o ochraně hospodářské soutěže a o změně
některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 218/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících
zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění
pozdějších předpisů a jiné zvláštní právní předpisy.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 416/2004 Sb.
Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8
orgán veřejné správy
Tabulka
stavu vybraných ukazatelů z ukončených kontrol nakládání s veřejnými prostředky, auditů a
přezkoumání hospodaření vykonaných u orgánu veřejné správy jinými kontrolními orgány nebo
auditorem pro účely hodnocení přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému v roce 2007
Sestavují
v 1. sloupci všechny orgány veřejné správy za svou účetní jednotku,
ve 2. sloupci: a) správci kapitoly státního rozpočtu za vlastní účetní jednotku a za všechny účetní
jednotky ve své působnosti,
b) kraje, hlavní město Praha, obce, statutární města a městské části hlavního města
Prahy za vlastní účetní jednotku a za všechny účetní jednotky a městské části nebo
městské obvody ve své působnosti (kraje zahrnou do souhrnných údajů ve 2. sloupci
rovněž údaje poskytnuté obcemi ve svém územním obvodu a hlavní město Praha
údaje městských části hlavního města Prahy).
Údaje ve sloupci „ukazatel“ se uvádí jednotně podle stavu k 31. 12. 2007

Poř.
čís.

Údaje
za účetní
jednotku

Ukazatel

1
1 výše odvodů za porušení rozpočtové kázně celkem uložených vykazujícímu
orgánu veřejné správy podle § 44 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech (v tis. Kč)
2 výše odvodů za porušení rozpočtové kázně celkem uložených vykazujícímu
orgánu veřejné správy podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů (v tis. Kč)
3 výše sankcí (pokuty a penále) uložených vykazujícímu orgánu veřejné správy
podle zvláštních právních předpisů1) (v tis. Kč)
Vyhotovil: Zasadilová
Datum: 16. 1. 2008

1)

Datum: 16. 1. 2008

Souhrnné
údaje
za
všechny
účetní
jednotky
2
------------

0,00
------------

0,00
0,00

------------

Schválil: RNDr. Karel Lichtenberg. CSc.

zvláštním právním předpisem se rozumí zákon č. 143/2001 Sb., o o ochraně hospodářské soutěže a o změně
některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 218/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících
zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění
pozdějších předpisů a jiné zvláštní právní předpisy.

