VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI GYMNÁZIA TACHOV
VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012
Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Tachov ve školním roce 2011/2012 je zpracována
v souladu s § 7 vyhl. č. 15/2005, v platném znění.

I. Výroční zpráva o činnosti školy
1. Charakteristika školy
1.1 Název školy, adresa: Gymnázium, Tachov, Pionýrská 1370, Tachov, 347 01
Právní forma: příspěvková organizace, zřizovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje
IČO: 708 425 66
IZO ředitelství školy: 600009955
1.2 Kontakty
telefon/fax: 374 723811 (kancelář), 374 723939 (ředitelka)
e-mail: vedeni@gymtc.cz
ředitelka školy: Mgr. Irena Volkovinská
zástupce ředitelky školy: Mgr. Michaela Halíková
1.3 Datum posledního zařazení do sítě škol a uskutečněné změny v síti škol za hodnocený
rok
20. 12. 2011 – od 1. 1. 2012 výmaz Domova mládeže
1.4 Vzdělávací program školy: gymnázium
Kód a název oboru vzdělávání: 7941K601 – gymnázium všeobecné (šestileté),
7941K61 - gymnázium
Přehled učebních plánů: viz příloha č. 1
1.5 Součásti školy

IZO a název součásti

000 479 021 škola
108 015 025 stravovací pavilon
108 014 916 domov mládeže
(do 31. 12. 2011)

▲
Kapacita
Počet
součásti uživatelů
/cílová/
celkem

*
Počet
vlastních
uživatelů
(žáků)

Počet
pracovníků
součásti celkem

Z toho počet
pedagogických
pracovníků

Přep.
25,002

Fyz.
23

Přep.
20,840

360

242

242

Fyz.
34

1200

946

181

11

11,000

0

0

19

0

0

0

0

0

0

1.6 Školská rada
Na škole pracuje šestičlenná Školská rada. Předsedou je Ing. Roman Bartoš.

2. Údaje o zaměstnancích (stav k 30. 6. 2012)
Počet pracovníků
celkem
fyzický/přepočtený

Z toho počet
pedagogických prac.
fyzický/přepoč.

Počet pedag.
prac. se
vzděláním
VŠ / SŠ

46/37,002

23/20,840

21/2

Průměrná délka Počet pedagog.
pedagog. praxe prac. splňujících
/za všechny
pedagogickou
pedagog.prac./
způsobilost
20,496

21

2.1. Další údaje o pedagogických pracovnících
Na škole ve sledovaném období vyučovalo 23 pedagogů, 21 pedagogů má vysokoškolské
vzdělání, 2 středoškolské. Na škole působili 2 výchovní poradci, 1 metodik prevence,
1 koordinátor ŠVP a 1 koordinátor ICT. Průměrná délka pedagogické praxe všech
pedagogických pracovníků ke školnímu roku 2011/2012 je 20,496 let. 21 pedagogů
splňovalo pedagogickou způsobilost.
2.2. Přehled o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Počet akcí v průběhu roku: 15
Počet zúčastněných pedagogů: 21
Obsah vzdělávání – předměty, pro které bylo vzdělávání určeno:
Finanční gramotnost; Tvorba DUMů; Bezpečnost v hodinách Tv; Konzultační semináře
k maturitě z Aj, Čj, Nj; Letní škola historiků; Metodika výuky historie; Konference
angličtinářů; Školení maturitních komisařů a předsedů maturitních komisí; Seminář
k certifikátům z cizích jazyků; Výchova k demokracii.
Finanční náklady vynaložené na DVPP za školní rok 2011/2012 (k 31. 8. 2012): 6 600 Kč.
2.3. Výuka vedená odborně způsobilým učitelem

Předmět
Anglický jazyk
Aplikace počítačů
Aplikace počítačů - volitelný předmět
Biologie
Biologická praktika
Biologický seminář
Biologicko-chemický seminář
Český jazyk a literatura
Dějepis
Deskriptivní geometrie
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Estetika
Fyzika
Chemie

Celkový počet hodin
odučených týdně
52
4
2
22
1
2
2
37
16
2
10
12
4
18
24

Z toho
odučených
aprobovaně
52
4
2
22
1
2
2
37
16
2
0
12
4
18
24

Chemická praktika
Informatika a výpočetní technika
Klasická fotografie
Konverzace v anglickém jazyce
Konverzace v německém jazyce
Latina
Literární seminář
Matematika
Německý jazyk
Občanská výchova
Seminář a cvičení z matematiky a fyziky
Seminář z matematiky
Situační jednání
Seminář z dějepisu
Společenskovědní seminář
Španělský jazyk
Tělesná výchova
Úvod do světa práce
Základy ekonomiky
Základy společenských věd
Zeměpis
Zeměpisný seminář
celkem

1
18
2
4
4
8
4
36
52
6
4
2
2
4
4
4
30
4
4
18
12
2
433

1
16
2
4
4
8
4
36
52
6
4
2
2
4
4
4
30
4
4
18
12
2
421

3. Údaje o přijímacím řízení
3.1. Přijímací řízení do 1. ročníku SŠ v denní formě studia (stav k 31. 8. 2012)
Počet přijatých žáků
(uchazečů) celkem
k 31. 8. 2012
v dalších
v 1. kole
kolech
30
0
30
0

Počet přihlášených žáků
celkem

Kód oboru

v dalších
kolech
0
0

v 1. kole
7941K61
celkem

41
41

Počet
odvolání
proti
nepřijetí

Počet
přijatých
Celkem Počet
na základě přijatých tříd
odvolání

3
3

2
2

31
31

1
1

3.2. Údaje o přijímacím řízení podle jednotlivých studijních a učebních oborů denního
studia
Počet přihlášených
Kód oboru
7941K61 Gymnázium
všeobecné šestileté
celkem

Počet přijatých
žáků (uchazečů)
celkem
k 31.8.2012

Počet podaných
odvolání proti
nepřijetí ke studiu

Počet tříd

Z toho
víceoboro
vé třídy

v 1. kole

v dalších
kolech

41

0

31

3

1

0

41

0

31

3

1

0

3.3. Údaje o nezaměstnaných absolventech
Kód a název oboru

Počet
evidovaných
absolventů

Poznámka

7941K601 Gymnázium všeobecné šestileté

x

Nebylo sděleno

celkem

x

4. Výsledky výchovy a vzdělávání
4.1. Prospěch žáků

Prospěch žáků celkem
(včetně závěrečných ročníků)

Počet žáků

%

Žáci celkem (k 31. 8. 2012)

242

100

Prospěli s vyznamenáním

60

24,793

Prospěli

179

73,968

Neprospěli

3

1,239

Žáci vyloučeni ze studia v průběhu hodnoceného škol. roku

0

0

Neklasifikováni

0

0

Zanechali studia na vlastní žádost (žádost zák. zástupce)

0

0

4.2. Výsledky maturitních zkoušek
Maturitní zkouška:
součást – kód a název
oboru
7941K601 –
gymnázium všeobecné
(6leté)
celkem

Prospěli
konali (budou
žáci,
Prospěli
Neprospěli konat) zkoušku
konající záv. s vyznamenáním
zkoušky
v termínu
v termínu řádném v termínu
v náhradním
celkem
řádném
řádném
termínu
49

11

35

2

1

49

11

35

2

1

4.3. Údaje o integrovaných žácích ve školním roce 2011/2012
Druh postižení
Sluchové postižení
Zrakové postižení
S vadami řeči
Tělesné postižení
S kombinací postižení
S vývojovými poruchami učení

Počet žáků
0
0
0
0
0
0

Ročník přípravy
0
0
0
0
0
0

4.4. Hodnocení výsledků výchovného poradenství
- škola má zpracovaný Minimální preventivní program
- žáci 1. ročníků se zúčastnili ve dnech 8. - 9. 9. 2011 sebepoznávacího kurzu (GO kurz), který
se konal na Sycheráku

- škola trvale spolupracuje s PPP v oblasti testování profiorientace a řešení jednotlivých
problémů ve výchovně vzdělávacím procesu
- v rámci akcí směřujících k výchově k humanismu byla zorganizována dvakrát charitativní
sbírka Srdíčkový den
- během školního roku proběhla řada besed a panelových diskuzí v rámci prevence sociálně
patologických jevů (O závislostech, Kyberšikana, Poskytování zpětné vazby, Poruchy
příjmu potravy, Prevence kriminality a teorie sebeobrany, S tebou o tobě), exkurzí
(Flössenburg v Německu – koncentrační tábor)
- byl realizován projekt ve spolupráci s učiteli dějepisu – Žili také na Tachovsku (zaměřeno
na toleranci a boj proti antisemitismu, rasismu a xenofobii)
- pro volný čas mají žáci k dispozici relaxační zóny a hernu. Žákům nabízíme bezplatné
kroužky – Ruský jazyk, Španělský jazyk, Latinu, Programování. V jedné z relaxačních
zón je umístěna televize ŠIK, ve které je možné sledovat během přestávek a volných
hodin programy s tematikou prevence rizikového chování, ekologie, zdravotní
a dopravní výchovy.

4.5. Účast školy na rozvojových programech
Název programu, projektu
Excelence pro střední školy 2011
Talent 2012
OP VK – IP – oblast podpory 1.5

Vyhlašovatel
MŠMT
KÚ PK
MŠMT

Finanční dotace od
vyhlašovatele
102 360 Kč
97 600 Kč
975 878 Kč

Spolufinancování
0
0
0

4.6. Spolupráce školy se sociálními partnery
Škola spolupracuje s Úřadem práce v Tachově, a to formou besed, v rámci profesní volby
povolání. Dalším subjektem spolupracujícím se školou je Odbor sociální péče. Spolupráce je
vázána na přednášky zejména v rámci výuky občanské výchovy a konzultace při řešení
jednotlivých problémů. V rámci prevence sociálně-patologických jevů využíváme služeb
Pedagogicko-psychologické poradny Plzeň, pracoviště Tachov, Střediska výchovné péče
v Domažlicích a služeb Občanského sdružení KOTEC.

4.7. Účast žáků v soutěžích
PK Nj
Školní kolo olympiády z německého jazyka proběhlo v lednu 2012, v okresním kole získala
Olga Nguyen (3.B) 2. místo.
PK Ch
Účast v ChO:
kat. D - Sieber (2.B) 3. místo v okr. kole a 16. místo v kr. kole, Houska (2.A) 5. místo
v okr. kole
kat. C - Ilnytskyi (3.A) 9. místo v kr. kole, Vaňátko (3.B) 13. místo v kr. kole kat. B Vítovcová (5.B) 9. místo v kr. kole
PK AJ
V okresním kole olympiády AJ získali 2. místo ve III. kategorii J. Hůzl 1. místo a v kategorii
II.B Alfred Sylla Almamy z 2.B, ten reprezentoval okres v krajské soutěži v Plzni.
PK D
Eliška Dokoupilová ze 2.B získala 1. místo v okresním kole a v krajském kole 9. místo
Soutěž Dějiny 20. století - o Tachově - 2. místo – E. Dokoupilová
Dějepisná soutěž gymnázií ČR v Chebu - účast družstva ve složení: J. Bureš, V. Černá a J.
Hůzl
PK Z
V letošním školním roce se přes všeobecný nezájem o účast všech tříd v soutěži Eurorebus
podařilo třídě 3. B postoupit do celostátního kola. V konkurenci více jak 50 nejlepších
kolektivů gymnázií ČR není dosud známo umístění.
V tomto školním roce se v rámci okresního kola zeměpisné olympiády nominovali tři naši žáci
z celkového možného počtu čtyř. V kole krajském nejlepšího výsledku dosáhl Daniel
Chaloupecký ze 3. A.
PK Bi
Účast v soutěžích:
ekologická olympiáda (Ke) 9. místo Sarvaš, Zosinčuková, Hůzl
biologická olympiáda kat. C KK 1. místo Zosinčuková, kat. B KK 9. místo Illnytskyi
soutěž Mladý zahrádkář (Ke) OK l. místo K. Benešová
Miniglobe (Ke) 1. místo 2. B (Sieber, Dokoupilová, Sylla, Schweiner)
PK Ma-Fy
Účastníci matematických soutěží:
MO 1. ročník
okresní kolo kategorie Z8 - Mai Thuy Dung - 6. místo, Hovězáková M. - 8.9. místo
2. ročník
okresní kolo kategorie Z9 - Zosinčuková Tereza - 3. místo
Šimůnek Eduard - 4. místo
Phan Thi Thu Tran - 5. místo
3. ročník školní kolo kategorie C - Lafata Vojtěch, Ilnytskyi Petro, Lukeš Václav, Vaňátko
Ondřej, Shemenov Bohdan nepostoupili do krajského kola
4. ročník - Le Anh Dung - 2. místo v celorepublikovém kole kategorie A
Bude reprezentovat ČR na mezinárodní MO v Argentině (věkem by měl řešit kategorii B).
Umístil se na stříbrné pozici.

NÁBOJ
Le Anh Dung, Vítězslav Šimák, Ondřej Horský, Kateřina Kučnirová, Petr Fojtíček
se zúčastnili mezinárodní soutěže družstev "Náboj". V rámci ČR obsadili 7. místo,
v mezinárodním měřítku 13. místo.
Pythagoriáda - do okresního kola postoupili: Novotný Vojtěch, Mai Thuy Dung (1. roč.) - neuspěli
Klokan – kat. Kadet – 1. místo – E. Šimůnek (2.B), 2. místo – T. Zosinčuková (2.B), 3. místo
– M. Šmejkal (2.B), Thuy Mai (1.), B. Fiklíková (2.A)
- kat. Junior – 1. místo V. Lukeš (3.B), 2. místo – O. Vaňátko (3.B), 3. místo – V.
Lafata (3.A)
- kat. Student – 1. místo – P. Fojtíček (6.B), 2. místo – V. Šimák (6.B), 3. místo – J.
Macko (6.A)
FO
2. ročník – okr. kolo kategorie E – 2. místo – M. Sieber (2.B), 4. místo – L. Schweiner
(2.B)

PK Tv
Gvmnaziáda - školní akce 15. 9. 2011
1. místo 5. A
2. místo 6. B
3. místo 3. A
CORNY - středoškolský pohár okresní kolo 23. 9. 2011 v Tachově - 2. místo - družstvo 12 chlapců
CORNY - středoškolský pohár krajské kolo 29. 9. 2011 v Domažlicích 7. místo - družstvo 9 dívek
a 12 chlapců

Přespolní běh v Tachově, městský stadion 30. 9. 2011 okresní kolo - 3. místo - družstvo 6 dívek
Florbal
2. 12. 2011 v Tachově ve sportovní hale - okr. kolo
5. místo - družstvo 10 chlapců 1. a 2. roč.
23. 11. 2010 v Tachově ve sportovní hale - okr. kolo - 7. místo - družstvo 16 dívek 1. a 2. roč.
Vánoční laťka 14. 12. 2011 ve sportovní hale v Tachově
1. místo Jan Brych
2. místo Barbora Zbranková
3. místo Jakub Horejš
Basketbal 16. 3. 2012 tělocvična ZŠ Tachov, Zárečná - 3. místo - družstvo 11 dívek 1. a 2. roč.
Volej bal - okresní kolo ve Stříbře - 2. místo - družstvo 7 dívek
Atletický čtyřboj 30. 5. 2012 městský stadion v Tachově
7. místo - družstvo 4 dívek 1. a 2. roč.
10. místo - družstvo 4 chlapců 1. a 2. roč.

4.8. Další vzdělávání
Kurzy k doplnění základního vzdělání - 0 účastníků
Rekvalifikační kurzy - 0 účastníků

4.9. Absence žáků a klasifikace chování žáků

počet žáků
celkem
k 30.6.2012

Počet vyuč.
hodin omluvená
absence

242

14286

%
z celk.
počtu
hodin

Průměr
oml. hodin
na žáka

Počet vyuč.
hodin neomluvená
absence

99,972

59,050

4

%
z celk.
počtu
hodin

Průměr
neoml.h.
na žáka

0,028

0,017

Počet žáků,
kterým byl
udělen 2.
nebo 3.
stupeň z
chování
1(2.), 0(3.)

5. Výsledky kontrol a inspekcí v průběhu školního roku (včetně výsledků inspekce
provedené ČŠI)
Ve sledovaném období proběhla 27. - 28. 2. 2012 kontrola OSSZ. Byla zaměřena na kontrolu
nemocenského pojištění, důchodového pojištění, odvod pojistného sociálního zabezpečení, atd.
Při kontrole nebylo zjištěno žádné pochybení.

6. Činnost školy
Zprávy o činnosti SRPDŠ, Rady školy a Demokratického studentského parlamentu
Na škole pracuje Rada rodičů při Gymnáziu Tachov a Demokratický studentský parlament.
Rada rodičů spravuje Fond učebnic, vypomáhá finančními prostředky na různé školní aktivity
žáků (sportovní, kulturní, vzdělávací, exkurze, atd.), úzce spolupracuje s vedením školy
při řešení nejen finančních, ale i organizačních a výchovně vzdělávacích záležitostí. Studentský
parlament pracuje již devátým rokem, mezi jeho nejvýznamnější aktivity patří organizace
slavnostního shromáždění školy při příležitosti oslav výročí 17. listopadu, dále se podílí
na organizování kulturních a vzdělávacích akcí apod.
Na kalendářní rok 2012 byla škole přidělena částka 15 504 000 Kč od Krajského úřadu
Plzeňského kraje, za které má být vystavěna tělocvična. V současné době je zpracována
projektová dokumentace, vydáno stavební povolení a byla podána žádost o přeložení vedení
vysokého napětí, které je uloženo v zemi pod vybraným pozemkem.
Škola spolupracovala s regionálním televizním okruhem TV Tachov, okresním archivem
Tachov a Muzeem Českého lesa při konání akcí i pro veřejnost, např. výstavy výtvarných prací
a fotografií, tematicky zaměřených výstav, mykologické výstavy apod.

Škola opakovaně pořádala akce pro obec a veřejnost, například Dny otevřených dveří,
Akademii k výročí 17. listopadu, mykologickou výstavu, soutěž pro žáky sedmých tříd ZŠ,
účastnila se vlastním programem na okresní akci „Kam na školu“. Žáci školy pomáhali
při průběhu sbírky Srdíčkový den. Ke Dni dětí se žáci pravidelně aktivně zapojovali do
přípravy a průběhu soutěžního odpoledne pro děti a jejich rodiče s názvem Pohádkový les.
Na základě tematických plánů a plánů činnosti předmětových komisí byly uskutečněny
pro žáky návštěvy kulturních akcí, besedy a různé exkurze – např.:


Poznávací exkurze do Berlína (Berlín a 2. světová válka).



Divadelní představení v anglickém jazyce, Praha.



Úzká spolupráce s místním muzeem a archivem (besedy, projekty, seminární práce).



Historické exkurze po Tachově, po židovských hřbitovech Tachovska.



Návštěva koncentračního tábora Flössenburg.



Návštěvy večerních divadelních představení v Chebu.



Přednášky Amerického centra v Plzni.



Poznávací a pobytový zájezd do španělské Peniscoly.



Historické exkurze – po Tachově, dvoudenní seminář v Terezíně, Památník národního
písemnictví v Praze, Pražský hrad.



Besedy se zástupci Úřadu práce – Problematika trhu práce a uplatnění na něm.



Beseda se starostou města Tachova.



Beseda se zástupci Červeného kříže.



Promítání filmu Protektor a Katka.



Výchovný koncert, Vánoční zpívání.



Exkurze do Národního divadla.



Návštěva výstav v PK v rámci galerijní animace.



Celodenní exkurze do Tajemného rašeliniště Tajga v CHKO Slavkovský les.



Návštěva výstavy Human body v Praze.

Počet evidovaných stížností: 1 (důvodná)

Akce uspořádané pro obec a veřejnost
-

mykologická výstava

-

dny otevřených dveří

-

akademie k výročí 17. listopadu

-

program na okresní akci „Kam na školu“

-

ke Dni dětí se žáci aktivně zapojili do přípravy a průběhu soutěžního odpoledne
pro děti a jejich rodiče s názvem „Pohádkový les“

Další vzdělávání na škole, využívání školy k vzdělávacím aktivitám v době mimo vyučování
- do výuky jsou zařazovány aktivity podporující samostatnou práci žáků za řídící činnosti učitele
- v rámci téměř všech předmětů je pedagogy využívána multimediální technika
- s ohledem na kompetence je věnována značná pozornost komunikativní složce výchovněvzdělávacího procesu
- v rámci volnočasových aktivit byly otevřeny následující kroužky: Ruský jazyk – D. Kemrová,
Španělština – M. Halíková, Latina – kol. Hlaváčová, Klub filmového diváka – kol. Šrůtová,
Programování – R. Bartoš
- divadelní předplatné pro žáky v Západočeském divadle v Chebu
- divadelní představení pro žáky v rámci probíraných témat při výuce
- anglická představení v Salesiánském divadle Praha
- nadále žáci i pedagogové využívají multifunkční kopírovací stroj, což vede ke zlepšení
vzdělávacího procesu - je zapůjčen firmou Techniservis Plzeň
- v rámci možností byly nakoupeny učebnice pro žáky plnící povinnou školní docházku, učební
pomůcky, za přispění RR (odborná literatura)
Spolupráce se zahraničními školami:
1. Naše škola dlouhodobě spolupracuje s německým Gymnáziem Elly-Heuss ve Weidenu.
V prosinci 2011 navštívila skupina českých žáků weidenskou školu, která pro ně připravila bohatý
program. V květnu 2012 proběhla celodenní akce v režii tachovského gymnázia, které se zúčastnily
žákyně bavorského gymnázia.
2. V červnu 2012 proběhla plánovaná návštěva žáků z partnerského gymnázia v Dubnici nad
Váhom. Program byl velmi pestrý – zahrnoval dva celodenní výlety (jeden do Františkových Lázní,
druhý do koncentračního tábora v Německu), projekt o vietnamské komunitě, setkání s panem
starostou, prohlídku města Tachova, sportovní dopoledne, atd.

7. Závěr
Ve školním roce 2011/2012 se podařilo naplnit stanovené cíle a priority (např. naplňování
spolupráce s Gymnáziem ve Weidenu a v Dubnici nad Váhom). Každoročně jsou školou
vytyčeny hlavní úkoly činnosti, které předkládají jednotlivé předmětové komise. Na základě
jejich hodnocení můžeme konstatovat, že škola vede své žáky k aktivnímu pojetí vyučovacího
procesu, snaží se podnítit jejich zájem o vzdělávání a zařazováním exkurzí a projektů do výuky
zvyšuje jejich povědomí o propojení teorie s praxí.

II. Výroční zpráva o hospodaření školy
A.

Přehled o hospodaření k 31. 12. 2011 ( v Kč )
a) příjmy
1. celkové příjmy
2. poplatky od zletilých žáků, rodičů nebo jiných
zákonných zástupců

24 459 634

3. příjmy z hospodářské činnosti
4. ostatní příjmy

2 718 983
21 740 651

b) výdaje
1. investiční výdaje celkem
2. neinvestiční výdaje celkem a z toho:
 náklady na platy pracovníků školy
 ostatní osobní náklady
 zákonné odvody zdravot. a soc. pojištění
 výdaje na učebnice, uč. texty a uč. pomůcky
 stipendia
 ostatní provozní náklady

0
21 286 433
10 162 567
219 428
3 466 801
65 989
0
7 371 648

0

B. Výsledky kontrol a inspekcí hospodaření v průběhu školního roku
Ve sledovaném období probíhaly kontroly interního auditora – bez závad.

Datum zpracování zprávy: 3. října 2012
Schváleno Školskou radou: 11. října 2012
Mgr. Irena Volkovinská
ředitelka školy

