VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI GYMNÁZIA, TACHOV
VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013
Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Tachov ve školním roce 2012/2013 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
1. ledna 2012
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
Kapacita
Počet
součásti uživatelů
/cílová/
celkem

IZO a název součásti

000 479 021 škola
108 015 025 stravovací pavilon

Počet
vlastních
uživatelů
(žáků)

Počet
pracovníků
součásti celkem

360

216

216

Fyz.
30

1200

990

197

12

Z toho počet
pedagogických
pracovníků

Přep.
25,699

Fyz.
21

Přep.
19,234

12,000

0

0

1.6 Počet tříd a žáků, včetně závěrečných ročníků
Počet žáků v denní formě
studia

s MZ

Počet žáků v jiné formě
studia

30. 9. 2012

31. 8. 2013

30. 9. 2012

31. 8. 2013

219

216

0

0

Počet tříd

Průměrný počet
žáků na třídu
k datu 31. 8. 2013

9

24

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

2. Přehled pracovníků školy – podle stavu k 30. 6. 2013
Počet pracovníků
celkem
fyzický/přepočtený

Z toho počet
pedagogických prac.
fyzický/přepoč.

Fyzický počet
pedag. prac. se
vzděláním
VŠ / SŠ

Průměrná délka
pedagog. praxe
/za všechny
pedagog.prac./

42/37,699

21/19,234

19/2

21,295

2.1 Školní metodik prevence (ŠMP)
Počet fyzických osob
Zařazení do platové třídy
Vyučovací povinnost – hodin
Funkci ŠMP zastává let
Působí i jako výchovný poradce

1
12
21
7
ne

2.2 Vzdělání školního metodika prevence
Vysokoškolské
bakalářské
ne

Vysokoškolské
magisterské
ne

Jiné
ano

2.3 Specializační kurz pro metodiky prevence v celkové dotaci 250 hodin
24. 3. 2000
ne

Absolvoval/a
Studuje, studium dokončí ve školním roce
2.4 Primární prevence rizikového chování ve škole
Škola využívá nabízených programů neziskových
či jiných organizací
Pokud ano, uveďte jakých
Škola vypracovává vlastní projekt, program aj.,
jehož realizátory jsou učitelé
Popište, jaké vidíte v práci ŠMP výhody,
nevýhody, možnosti, co by se mohlo podle vás
zlepšit, co by vám pomohlo apod.

ano
MP – Promotion, s. r. o. – S tebou
o tobě; Kotec – drogy, alkohol;
PK – E-bezpečnost - Facebook
ano
Pomohla by širší a pestřejší
nabídka využitelných programů.

2.5 Školní koordinátor environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)
Působí na škole pedagog pověřený koordinací EVVO
Uveďte jeho aprobaci

ano
Tv - Bi
2

2.6 Specializační studium pro školní koordinátory EVVO v celkové dotaci 250 hodin
ne
ne

Absolvoval/a
Studuje, studium dokončí ve školním roce

2.7 Další údaje o pedagogických pracovnících
Na škole ve sledovaném období vyučovalo 22 pedagogů, 20 pedagogů má vysokoškolské
vzdělání, 2 středoškolské. Na škole působil 1 výchovný poradce, 1 metodik prevence,
1 koordinátor ŠVP a 1 koordinátor ICT. Průměrná délka pedagogické praxe všech
pedagogických pracovníků ke školnímu roku 2012/2013 je 21,295 let. 20 pedagogů splňovalo
pedagogickou způsobilost.
2.8 Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Počet navštívených vzdělávacích akcí

15

Počet pedagogů školy, kteří se vzdělávání zúčastnili.

20

Počet akcí v průběhu roku: 15
Počet zúčastněných pedagogů: 20
Obsah vzdělávání – předměty, pro které bylo vzdělávání určeno:
Konzultační semináře k maturitě z Aj, Čj, Nj; Konference angličtinářů; Školení maturitních
komisařů a předsedů maturitních komisí
Tv – Zdravotní tělesná výchova
D – Soudobé dějiny
Finanční náklady vynaložené na DVPP (bez cestovních náhrad) za školní rok 2012/2013
(k 31. 8. 2013) 700 Kč.

3. Údaje o přijímacím řízení pro školní rok 2013/2014

Forma studia
denní

Počet přihlášených žáků
celkem
v dalších
v 1. kole
kolech
27
2

Počet vydaných
rozhodnutí o přijetí
k 31. 8. 2013

Počet žáků, kteří
skutečně nastoupili
k 1. 9. 2013

Počet odvolání
proti nepřijetí
ke studiu

29

29

0

3

4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků ve školním roce 2012/2013 – k 31. 8. 2013
(včetně závěrečných ročníků)
4.1. Prospěch žáků
počet
žáků
celkem
216

obor
s MZ

z toho
prospělo s
vyznamenáním
66

prospělo

neprospělo

neklasifikováno

148

1

1

4.2 Žáci s individuálním vzdělávacím plánem
celkem
0
0
0

Počet žáků/studentů s IVP
z toho talentovaní
v jakém oboru/předmětech

4.3 Výsledky maturitních zkoušek v jarním období
Počet žáků
konajících MZ jaro
41

Počet žáků
v posledním ročníku
43

Výsledky MZ
Prospělo s
vyznamenáním
6

Prospělo

Neprospělo

29

6

4.4 Výsledky maturitních zkoušek v podzimním období
Počet žáků konajících
MZ - podzim
7

Z toho počet žáků
konajících
opravnou MZ
6

Výsledky MZ
Prospělo s
vyznamenáním
0

Prospělo

Neprospělo

4

3

4.5 Jarní termín maturitní zkoušky – společná část
Počet žáků konajících
MZ - jaro
Český jazyk a literatura
Cizí jazyk
Matematika

Celkem

prospělo

neprospělo

41
24
17

39
22
15

2
2
2

4.6 Hodnocení výsledků výchovného poradenství
- škola má zpracovaný Minimální preventivní program
- žáci 1. ročníků se zúčastnili ve dnech 6. - 7. 9. 2012 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
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- 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 byly nabídnuty bezplatné
kroužky – ruský jazyk, španělský jazyk, latina, 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.

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

Vyhlašovatel
MŠMT
MŠMT

Finanční dotace od
vyhlašovatele
38 322 Kč
975 878 Kč

Spolufinancování
0
0

Od 1. 7. 2012 je škola zapojena do projektu EU OP VK a pedagogové vytvářejí pro svou výuku
požadované multimediální materiály – tzv. DUMy.
4.8 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 Pedagogickopsychologické poradny Plzeň, pracoviště Tachov, Střediska výchovné péče v Domažlicích a služeb
Občanského sdružení KOTEC.

4.9 Účast žáků v soutěžích, soupis akcí pořádaných předmětovými komisemi
PK Nj
1. Spolupráce s partnerským Elly – Heuss gymnáziem ve Weidenu nadále úspěšně pokračuje. V
říjnu 2012 navštívili žáci našeho gymnázia partnerskou školu ve Weidenu a v červnu 2013 přijely
žákyně bavorského gymnázia na dva dny do rekreačního střediska Sycherák, kde se setkaly s našimi
žáky.
2. Poznávací exkurze s PK ČJ a D do Prahy se neuskutečnila.
3. Setkání v Marktredwitzu se letos nikdo z pedagogů nezúčastnil, protože tam v tomto roce žádný
žák z našeho gymnázia nestuduje a ani příští rok studovat nebude.
3. Školní kolo olympiády z německého jazyka proběhlo v lednu 2013, v okresním kole získala
Nikola Kapitánová 2. místo v kateg. IIB a Olga Nguyen 2. místo v kateg. III.
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4. Ve spolupráci s Úřadem práce v Tachově proběhl technicky zaměřený den pro dívky našeho
gymnázia Girlś day v Německu.

PK Aj
Splněny následující úkoly:
1.
Systematická příprava studentů k maturitní zkoušce.
2.
Používání rozmanitých vyučovacích metod včetně studentských prezentací.
3.
Zorganizování studijního a vzdělávacího zájezdu do Velké Británie.
4.
1x účast na anglickém divadelním představení v Salesiánském divadle.
5.
Propagace jazykových pobytů v tuzemsku a zahraničí.
6.
Propagace jazykových zkoušek a certifikátů s mezinárodní platností.
7.
Provedeny vzájemné hospitace.
8.
2x účast na konferenci IDEAS THAT WORK.

PK Sp
1.
2.

V průběhu celého školního roku se žáci aktivně účastnili kroužku španělského jazyka
(úroveň začátečníků a pokročilých)
V září 2012 se uskutečnil poznávací a pobytový zájezd do španělského města La Manga, na
kterém měli žáci možnost uplatnit v praxi základy španělského jazyka, zúčastnit se
historických slavností v Cartageně a poznat architekturu granadské Alhambry.

PK Čj
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Vypracovány tematické plány pro 5. ročník.
Probíhala příprava žáků 6. ročníků k maturitě.
Proběhlo školní kolo OČJ, v okresním kole nás reprezentovali Eliška Dokoupilová (3.B –
obsadila 2. místo), Lenka Ditrichová (5. ročník), Karel Kočí (1. ročník) a Linh Quach Dieu
(6.A – obsadila 1. místo); E. Dokoupilová a L. Quach reprezentovaly školu také v krajské
kole.
Uskutečnilo se školní a okresní kolo soutěže v recitaci – 1. a 2. ročník.
Přispívali jsme do regionálního tisku.
Zapojili jsme se do projektu Studenti čtou a píší noviny.
Realizovali jsme návštěvy divadelních představení.
Zhlédli jsme 1 film.
Uskutečnily se vzájemné hospitace.
Proběhla exkurze – Praha / F. Kafka /, Knihovna Tachov.

PK Vv a EST
1.

Návštěva výstav s výtvarnou tematikou v Plzeňském kraji – proběhla, Galerijní animace,
Západočeská galerie, 4. ročníky.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Prohlídka památek města Tachov – proběhla v závěrečných hodinách školního roku.
Účast žáků na výtvarných a fotografických soutěžích.
Bylo posilováno povědomí žáků o kulturním dění v regionu.
Došlo k posílení mezipředmětových vztahů s Inf, Bi, Cj.
Žáci se s vyučující podíleli na výzdobě školy.
Docházelo k využití dostupné techniky ve vyučovacích hodinách.

PK Hv
1.
2.
3.

V listopadu 2012 navštívily 4. ročníky pražskou Neviditelnou výstavu a Národní divadlo.
Žáci školy se svými vyučujícími Hv připravili vánoční vystoupení ve vestibulu školy.
V únoru se uskutečnil workshop p. Václava Hraběte přímo v budově školy.

PK M a F
1.
Účastníci matematických soutěží:
Pythagoriáda - zúčastnili se 4 studenti 1. ročníku (jen školní kolo)
MO kategorie Z9 - okresního kola se zúčastnila Mai Thuy Dung (2. ročník)
kategorie B - školního kola se úspěšně účastnili 4 studenti ze 4. ročníku - nechtěli pokračovat
kategorie P - Le Anh Dung (5. ročník) – 1. místo v krajském kole,
7. místo v ústředním (celostátním) kole
Klokan – kategorie JUNIOR – Ondřej Vaňátko (4.B) – 2. místo v okrese
kategorie KADET – Radek Wágner (1. roč.) – 2. místo v okrese
kategorie STUDENT – Jan Fojtíček (5. roč.) – 2. místo v okrese
Účastníci fyzikálních soutěží:
FO kategorie F – Matěj Fiklík, Ondřej Špaček (1. roč.) – účast v okresním kole
kategorie E – Richard Malík (2. roč.) – úspěšný řešitel krajského kola
kategorie A – Le Anh Dung (5. roč.) – 7. místo v krajském kole
Dvě družstva žáků ze 4. ročníku uspěla v soutěži o energetice a postoupila do celostátní soutěže,
která se konala koncem června 2013 v Jihlavě – družstvo ve složení Lafata, Mráz a Dombrovská
(4.A) obsadilo 1. místo.
2.
3.
4.
5.

V září 2012 navštívili vybraní studenti z 3. – 5. ročníku „Dny vědy v Plzni“.
Studenti 5. a 6. ročníku (přírodovědného zaměření) absolvovali exkurzi ke školnímu reaktoru
Vrabec 1“ na ČVUT v Praze a do pivovaru v Plzni.
Ve čtvrtých ročnících proběhla beseda o energetice.
Žáci 5. r. a 4. r. zhlédli „Fyzikální show“ (pokusy).

PK Bi
1.

Biologická olympiáda - kat. B – Zosinčuková (3.B) 1. místo,
kat. C OK Blumová (2.) 1. místo
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Účast žáků na soutěži Mladý zahrádkář.
Miniglobegames - 3. místo pro školní družstvo.
6. a 5. ročník – pitva lidského těla.
Snažili jsme se zapojit plnoleté žáky 5. a 6. ročníků do dobrovolného dárcovství krve.
Údržba školních ptačích budek.
Mykologická výstava pro veřejnost (9. září 2012 – 150 druhů, 70-80 návštěvníků)
Pokračovala spolupráce s Muzeem Českého lesa, CHKO Český les a ČSOP – brigády.
Pokračovali jsme v projektu Recyklohraní - odvoz baterií.
V rámci finančních možností školy pořízení nových pomůcek – byly zakoupeny binokulární lupy.
Roztřídění pomůcek ve skladu kabinetu biologie – došlo k digitalizaci a následnému
vyřazení většiny plakátů.
Rozvíjeli jsme školní akvárium, zorganizovali jsme školní sbírku na krmení a nákup rybiček.
Zapojili jsme se do projektu Věda není žádná věda

PK IVT
1.
2.
3.
4.

Prostřednictvím evropských fondů bylo zakoupeno 33 repasovaných počítačů do učebny
VT1 a 17 nových počítačů do kabinetů.
Ze stejných finančních prostředků byl pořízen a zprovozněn jeden server.
V průběhu školního roku probíhal kroužek programování, kam zejména docházeli studenti
prvního ročníku.
Po celou dobu školního roku byli studenti šestého ročníku připravováni k maturitě po stránce
odborné a jazykové, aby dokázali efektivně využívat výpočetní techniku v praxi.

PK D
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

Byly provedeny drobné úpravy tematických plánů, maturitních otázek a pracovních listů.
V rámci dějepisného semináře probíhala příprava žáků k maturitě.
Konzultace k referátům, projektům a seminárním pracím byly průběžně během školního
roku.
Práce s regionálními dějinami se uskutečnila také v Muzeu Českého lesa – výstava Železná
opona, projekt Ohrožené památky Západočeského kraje.
Školního kola Dějepisné olympiády pro 1. a 2. ročníky se konalo 12. 11. 2012 za účasti 13
žáků. Do okresního kola postoupili Jan Moravec a Maryana Ilnytská z 1. roč. a Klára
Mannová z 2. roč.
Dějepisná soutěž gymnázií v Chebu proběhla 22. 11. 2012 za účasti družstva ve složení: Jan
Hůzl, Jana Hrachovcová a Eliška Dokoupilová.
Historické exkurze: 5. ročník - Praha, Židovské muzeum (spolu s Čj – Muzeum Franze
Kafky) – proběhlo 4. 10. 2012; 6. ročník DS – Židovská synagoga a muzeum Hartmanice
(grant Muzea ČL) – 23. 10. 2012.
Rozšiřování dějepisného kabinetu o pomůcky a odbornou literaturu nebo multimédia – dary
z Dějepisné soutěže gymnázií (odborná literatura) a ze semináře Ústavu pro studium
totalitních režimů (výuková DVD).
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PK Z
1.
2.
3.
4.

Realizace školního kola zeměpisné olympiády ve dvou kategoriích v celkovém počtu 55 žáků.
Nejlepšího výsledku dosáhl D. Chaloupecký - 7. místo v krajském kole kategorie SŠ.
Zabezpečení účasti žáků v soutěži Eurorebus, krajského kola se účastnila dvě družstva.
V doprovodné soutěži v republikovém kole se družstvo 4. A umístilo na 3. místě.
Byla zajištěna beseda s tachovským cestovatelem panem Krupičkou, která proběhla
v 1. pololetí na téma Latinská Amerika (v 5. ročníku).
Nákup atlasů dle finančních možností Rady rodičů bude realizován v červnu 2013.

PK Ch
1.
2.
3.
4.
5.

Získávání a příprava studentů na účast v ChO – R. Malík (2. r.) – 7. místo v KK ChO
kategorie D; K. Mannová (2. r.) – 14. místo v KK ChO kategorie D
Organizace školních kol ChO příslušných kategorií – zorganizovali jsme školní kola
kategorie C, D, dále jsme organizovali okresní kolo kategorie D.
Příprava žáků 6. ročníku přírodovědné profilace k maturitě z chemie – co do vyjadřování a
znalostí – maturity proběhly v naprostém pořádku.
Výstavka plastů byla instalována před kabinetem chemie.
Naši žáci se zapojili s blokem chemie do Soutěžního dne pro žáky 7. tříd ZŠ, akce Kam na
školu, při návštěvách partnerských škol.

PK ZSV
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

V rámci primární protidrogové prevence proběhla beseda s 1. ročníky.
Pro 5. ročníky jsme v rámci semináře pozvaly klinickou psycholožku Mgr. ZezulovouMatějčkovou.
Byly obnoveny a aktualizovány maturitní zkušební otázky a testy.
Žákům 6. ročníků byla poskytnuta pomoc k maturitní zkoušce a přijímacímu řízení na
vysoké školy.
Žáci se účastnili projektu Jeden svět na školách, který řeší otázky dodržování lidských práv.
Využili jsme možnosti nabídky besed a komponovaných pořadů k problematice drog, násilí a
dalších sociálně patologických jevů.
Uskutečnili jsme besedu na téma Trestní odpovědnost mládeže.
Beseda se starostou města proběhla.
Promítání filmů se závažnou společenskou problematikou bylo uskutečněno, např. film
Katka.

PK Tv
Gymnaziáda – školní akce 13. 9. 2012
1. místo
2. místo

6. A
4. A
9

3. místo

4. B

CORNY- středoškolský pohár

okresní kolo 19. 9. 2012 v Tachově

2. místo: družstvo 10 dívek
2. místo: družstvo 11 chlapců

Přespolní běh v Tachově, městský stadion,
okresní kolo

5. 10. 2012

1. místo: družstvo 6 dívek
8. místo: družstvo 5 chlapců
Přespolní běh v Bělé nad Radbuzou
krajské kolo – účast dívek

11. 10. 2012

Pohár Josefa Masopusta, městský stadion Tachov 18. 10.2012
okresní kolo
1. místo: družstvo chlapců
Florbal
28. 11. 2012 v Tachově ve sportovní hale
okresní kolo
1. místo: družstva chlapců 1. a 2. ročníku
krajské kolo 7. 12. 2012 v Plzni
6. místo: družstva chlapců 1. a 2. ročníku
Florbal
7. 12. 2012 v Tachově ve sportovní hale
okresní kolo
4. místo: družstva dívek 1. a 2. ročníku
Volejbal ve Stříbře 9. 1. 2013
okresní kolo
1. místo: družstvo dívek
Volejbal v Rokycanech 16. 1. 2013
krajské kolo
5. místo: družstvo dívek
Basketbal
ZŠ kateg. starší žáci IV. Tachov, Zárečná 7. 3. 2013
2. místo: družstva dívek 1. a 2. ročníku
6. místo: družstva chlapců 1. a 2. ročníku
Košíková (GBL)
1.
2.

školní kolo březen, duben 2013

místo 6.B
místo 6.A
10

místo 4.B

3.

POHÁR ROZHLASU v atletice, Stříbro 7. 5. 2013
6. místo: družstvo dívek
9. místo: družstvo chlapců

4.10 Další vzdělávání
Kurzy k doplnění základního vzdělání - 0 účastníků
Rekvalifikační kurzy - 0 účastníků
4.11 Absence žáků a klasifikace chování žáků

počet žáků
celkem
k 30.6.2013

Počet vyuč.
hodin omluvená
absence

216

16353

%
z celk.
počtu
hodin

Průměr
oml. hodin
na žáka

Počet vyuč.
hodin neomluvená
absence

99,99

75,708

1

%
z celk.
počtu
hodin

Průměr
neoml.h.
na žáka

0,01

0,005

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

5. Výsledky kontrol a inspekcí v průběhu školního roku (včetně výsledků inspekce
provedené ČŠI)
Ve sledovaném období žádná kontrola neproběhla.
6. Řešení stížností
Z toho

Počet stížností celkem
důvodných

částečně

nedůvodných

0

důvodných
0

0

0

7. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím
Počet podaných žádostí o informace

0

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

0

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

0

Počet stížností na postup při vyřizování žádosti o informace

0
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8. 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 2013 byla škole odebrána finanční částka od Krajského úřadu Plzeňského
kraje, za které měla být vystavěna tělocvična. V současné době škola stále řeší reklamaci
projektové dokumentace, která byla výběrovým řízením zadána již v roce 2012.
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.

8.1 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“
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8.2 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)
8.3 Spolupráce se zahraničními školami:
V říjnu 2012 navštívili naši žáci partnerské Elly - Heuss gymnázium ve Weidenu a v červnu 2013
přijely žákyně bavorského gymnázia do Tachova, aby všichni společně strávili dva dny v rekreačním
středisku Sycherák, a prohloubili tak vzájemné vztahy.
Spolupráce s partnerským gymnáziem z Dubnice nad Váhom bude pokračovat až začátkem školního
roku 2013/14, kdy bude naše strana pozvána na oslavy jejich výročí založení školy.

9. Závěr
Ve školním roce 2012/2013 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.
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II. Výroční zpráva o hospodaření školy
A.

Přehled o hospodaření k 31. 12. 2012 (v Kč)
a) příjmy
1. celkové příjmy
2. poplatky od zletilých žáků, rodičů nebo jiných
zákonných zástupců

24 164 644

3. příjmy z hospodářské činnosti
4. ostatní příjmy

2 502 769
21 661 875

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

0
21 655 148
9 882 241
28 134
219 428
3 410 048
85 919
0
7 908 252

0

B. Výsledky kontrol a inspekcí hospodaření v průběhu školního roku
Ve sledovaném školním roce probíhaly kontroly interního auditora za období od 1. 1. 2012
do 30. 6. 2013 – s výsledkem bez závad.

Datum zpracování zprávy: 29. září 2013
Schváleno Školskou radou: 8. října 2013
Mgr. Irena Volkovinská
ředitelka školy

14

