VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI GYMNÁZIA, TACHOV
VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018
Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Tachov ve školním roce 2017/2018 je zpracována v souladu
s § 7 vyhl. č. 15/2005 Sb., 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: 7941K61 - gymnázium
Přehled učebních plánů: viz příloha č. 1
1.5 Součásti školy

stav k 30. 9. 2017

IZO a název součásti

Kapacit
a
součásti
/cílová/

Počet
uživatel
ů celkem

Počet
vlastních
uživatelů
(žáků)

Počet
pracovníků
součásti celkem

Z toho počet
pedagogických
pracovníků

Fyz.

Přep.

Fyz.

Přep.

000 479 021 škola

360

194

173

21

18,60
6

17

15,106

108 015 025 stravovací pavilon

1200

1158

161

11

9,686

0

0

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

Počet žáků v jiné formě
studia

Počet tříd

Průměrný počet
žáků na třídu
k datu 31. 8. 2018

k datu 31. 8. 2018
30. 9. 2017

31. 8. 2018

30. 9. 2017

31. 8. 2018

173

172

0

0

s MZ

7

25

1.7 Školská rada
Na škole pracuje šestičlenná Školská rada. Předsedou je Mgr. Gabriela Růžičková.

2. Přehled pracovníků školy – podle stavu k 30. 6. 2018
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./

32/29,819

17/15,040

17

30

2.1 Školní metodik prevence (ŠMP)
Počet fyzických osob

1

Zařazení do platové třídy

12

Vyučovací povinnost – hodin

21

Funkci ŠMP zastává let

12

Působí i jako výchovný poradce

ne

2.2 Vzdělání školního metodika prevence
Vysokoškolské
bakalářské

Vysokoškolské
magisterské

Jiné

ne

ne

ano

2.3 Specializační kurz pro metodiky prevence v celkové dotaci 250 hodin
Absolvoval/a
Studuje, studium dokončí ve školním roce

24. 3. 2000
ne

2.4 Primární prevence rizikového chování ve škole
Škola využívá nabízených programů neziskových
či jiných organizací

ano
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Pokud ano, uveďte jakých

MP – Promotion, s. r. o. – S tebou
o tobě; Řekni drogám ne – řekni
ano životu; Člověk v tísni – Jeden
svět na školách; Rubikon; Policie
ČR

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
Pomohla by širší a pestřejší
nabídka BEZPLATNÝCH
programů a spolupráce s MÚ.

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

ano
Tv - Bi

2.6 Specializační studium pro školní koordinátory EVVO v celkové dotaci 250 hodin
Absolvoval/a

ne

Studuje, studium dokončí ve školním roce

ne

2.7 Další údaje o pedagogických pracovnících
Na škole ve sledovaném období vyučovalo 17 pedagogů, všichni pedagogové mají
vysokoškolské vzdělání. Na škole působil 1 výchovný poradce, 1 metodik prevence,
1 koordinátor ŠVP, 1 koordinátor ICT. Průměrná délka pedagogické praxe všech
pedagogických pracovníků ke školnímu roku 2017/2018 je 29 let. Všech 17 pedagogů
splňovalo pedagogickou způsobilost.

2.8 Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Počet navštívených vzdělávacích akcí

6

Počet pedagogů školy, kteří se vzdělávání zúčastnili.

51
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Obsah vzdělávání – předměty, pro které bylo vzdělávání určeno:
Psychohygiena pedagogických pracovníků a stress managementu.
Konference ARG ČR.
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů.
V rámci 35. výzvy se pedagogové zúčastnili následujících seminářů:
1. Matematická gramotnost (17 pedagogů)
2. Čtenářská gramotnost (15 pedagogů)
3. ICT (16 pedagogů).

Finanční náklady vynaložené na DVPP (bez cestovních náhrad) za školní rok 2017/2018
(k 31. 8. 2018) 89 369 Kč.

3. Údaje o přijímacím řízení pro školní rok 2018/2019

Forma studia

Počet přihlášených žáků
celkem
v 1. kole

v dalších
kolech

41

0

denní

Počet vydaných
rozhodnutí o přijetí
k 31. 8. 2018

Počet žáků, kteří
skutečně nastoupili
k 1. 9. 2018

Počet odvolání
proti nepřijetí
ke studiu

34

34

9

4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků ve školním roce 2017/2018 – k 31. 8. 2018
(včetně závěrečných ročníků)
4.1. Prospěch žáků

obor
s MZ

z toho

počet
žáků
celkem

prospělo s
vyznamenáním

prospělo

neprospělo

neklasifikováno

172

72

97

2

1

4.2 Žáci s individuálním vzdělávacím plánem
celkem
Počet žáků/studentů s IVP

0
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z toho talentovaní

0

v jakém oboru/předmětech

0

4.3 Výsledky maturitních zkoušek v jarním období
Výsledky MZ

Počet žáků
v posledním ročníku

Počet žáků
konajících MZ jaro

Prospělo s
vyznamenáním

Prospělo

Neprospělo

27

29

4

23

2

4.4 Výsledky maturitních zkoušek v podzimním období
Výsledky MZ

Počet žáků konajících
MZ - podzim

Z toho počet žáků
konajících
opravnou MZ

Prospělo s
vyznamenáním

Prospělo

Neprospělo

2

2

0

1

1

4.5 Jarní termín maturitní zkoušky – společná část
Počet žáků konajících
MZ - jaro

Celkem

prospělo

neprospělo

Český jazyk a literatura

28

27

1

Cizí jazyk

19

19

0

Matematika

9

8

1

4.6 Hodnocení výsledků výchovného poradenství
- škola má zpracovaný Minimální preventivní program
- žáci 1. ročníků se zúčastnili dne 5. září 2017 sebepoznávacího kurzu (GO kurz), který se konal
v budově školy a na kterém spolupracovali stávající žáci gymnázia
- škola trvale spolupracuje s PPP v oblasti testování profiorientace a řešení jednotlivých problémů
ve výchovně vzdělávacím procesu
- podíleli jsme se na organizaci jedné sbírky

(Český den proti rakovině)

- beseda na téma Soutěž a podnikej (5. a 6. r.)
- přednáška na téma Duševní zdraví mladých lidí (3., 4. a 5. r.)
- workshop na téma Mediální výchova (4. r.)
- projekt Jeden svět na školách, který řeší otázky dodržování lidských práv
+5

- pro volný čas mají žáci k dispozici relaxační zóny a hernu. Žákům byly nabídnuty kroužky – ruský
jazyk, španělský jazyk, latina, programování, strojírenství, chemie pro účastníky olympiády,
cykloturistika.
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

Vyhlašovatel

Finanční dotace od
vyhlašovatele

Spolufinancování

OP VVV

MŠMT

304 504 Kč

0

Integrovaný ROP

MMR

4 083 170 Kč

408 317 Kč

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. Žáci školy se aktivně zapojují do spolupráce s Domovem pro osoby
se zdravotním postižením Milíře, v rámci spolupráce s místními ekology budují tůně pro
obojživelníky. Ve svém volném čase pomáhají někteří žáci v místním domově důchodců.

4.9 Účast žáků v soutěžích, soupis akcí pořádaných předmětovými komisemi
PK Nj

1. Celoroční úkoly
a) Plnění a kontrola tematických plánů podle učebnice Direkt 1, 2, 3 – probíhalo celoročně
b) Spolupráce s partnerským Elly- Heuss gymnáziem ve Weidenu – nadále pokračuje
c) Příprava olympiády z německého jazyka – prosinec, leden
+6

d) Informovanost žáků o možnosti studia v SRN a dalších akcích souvisejících s rozšiřováním
znalostí NJ – žáci byli průběžně informováni během celého školního roku

2. Harmonogram uskutečněných exkurzí a kulturních akcí
a) 19. 10. – 20. 10. 2017 – návštěva partnerského gymnázia ve Weidenu, exkurze Regensburg
b) 23. 11. 2017 – soutěž „Best in Deutsch“
c) 1. 2. 2018 – přednáška a beseda s panem Michalem Arendem, na téma holokaust
d) 13. 2. 2018 – okresní kolo olympiády v NJ, do kraje postoupili Štěpán Pelcl a Rosemarie Fiume,
která se v krajském kole umístila na 3. místě
e) 28. 2. 2018 – exkurze do Terezína
f) 3. 4. 2018 – přednáška „Do Německa na zkušenou“ – informace žákům o možnostech
vycestování za studiem a prací do Německa
g) 16. 4. – 23. 4. 2018 – mezinárodní setkání mládeže ve Flossenbürgu
h) 14. 6. – 15. 6. 2018 – společný dvoudenní pobyt našeho a partnerského gymnázia z Weidenu
v kempu „Sycherák“, návštěva naší školy
i) V Německu tento rok navštěvují bavorské gymnázium v Pegnitz Zdeněk Šnajdr, příští rok se
tohoto projektu zúčastní Kristýna Kopčová– vše probíhá ve spolupráci s organizací EuregioEgrensis
PK Aj

Splněno:

- škola je místem pro získání certifikátu Cambridge English Exam Preparation
- v tomto školním roce získalo šest studentů certifikát FCE
- systematická příprava studentů k maturitní zkoušce
- používání rozmanitých vyučovacích metod včetně studentských prezentací
- využívání dostupné IT ve vyučování
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- posilování mezipředmětových vztahů (literatura, dějepis, občanská výchova, základy
společenských věd),
- 1x účast studentů na anglickém divadelním představení v Salesiánském divadle v Praze,
- propagace jazykových pobytů v tuzemsku a zahraničí
- účast studentů v soutěži Angličtinář roku
- úspěšná účast studentů v okresním kole olympiády v AJ ve III. A kategorii 1.místo Šárka
Turnerová 4. místo Kateřina Moravcová obě 5.r., ve II. B kategorii 2. místo v okrese
získala Rosalie Anna Fiume 2. r.,
- zajištěn odběr anglických časopisů Gate, Bridge
- objednány nové učebnice Focus pro výuku v1. ročníku

PK Čj
1. Kontrola tematických plánů v návaznosti na ŠVP realizována průběžně. V tomto školním roce
jsme poprvé vyučovali český jazyk ve všech ročnících 4 hodiny týdně.
2. Žáci 6. ročníku byli důsledně připravováni k maturitě s využitím dostupných materiálů
z maturitních zkoušek let minulých. Všichni žáci maturitního ročníku u závazných částí závěrečné
zkoušky uspěli.
3. Proběhlo školní kolo olympiády z českého jazyka – účast 22 žáků. Do okresního kola postoupila
Šárka Turnerová a Petr Procházka za vyšší gymnázium – oba nás reprezentovali i v kole krajském;
Lucie Malechová a Kristýna Gimová za nižší gymnázium. Zapojili jsme se do lingvistické
olympiády, v níž k postupu do celostátního kola získala dostatek bodů Petra Vránová ze 4.B, ale
z důvodu termínu o jarních prázdninách se ho nezúčastnila.
4. Recitační soutěže jsme se nezúčastnili.
5. Články žáků o jednotlivých akcích byly zveřejněny na webu školy, event. v regionálním tisku.
7. Večerní divadelní návštěvy Chebu nebyly realizovány pro nedostatečný zájem ze strany žáků;
v rámci školního vyučování zhlédli žáci 4. ročníků Shakespearova Othella.
8. Spolupráce mezi jednotlivými češtináři probíhala na základě vzájemných hospitací a konzultací.
9. Průběžně byly doplňovány tituly do školní knihovny a vyřazovány svazky již nepotřebné.
10. V rámci publicistiky proběhl workshop pro žáky 4. ročníků s názvem Mediální výchova.
11. Exkurze proběhly v kompetenci příslušných vyučujících.
12. Zajistili jsme přijímací zkoušky z českého jazyka nanečisto a následně proběhlo 6 hodin
přípravného kurzu pro uchazeče o studium.
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PK ZSV
1. V 1. A 2. ročníku byla věnována pozornost průřezovému tématu finanční gramotnost, žáci byli
seznámeni s penězi, možnostmi placení, tvořením rodinného rozpočtu.
2. Pro 5. a 6. ročník byla v dubnu 2x uspořádána přednáška na téma finanční gramotnost. Žáci se
dozvěděli informace o možnostech ukládání peněz, o úvěrech, úročení atd.
3. V dubnu měla být uspořádána exkurze do Plzně – promítání dokumentů o světových problémech
pod záštitou JSNS – z důvodu nedostatku zájemců ze 4.A a 4.B byla exkurze zrušena.
4. V říjnu a v lednu se žáci 5. ročníku zapojili do organizace voleb nanečisto – pod záštitou JSNS.
Volební účast byla okolo 30 % v případě parlamentních a 45 % v případě prezidentských voleb.
a. Žáci 5. ročníku představili kandidáty voleb napříč ročníky.
b. Žáci zajistili volební místnost.
c. Žáci sečetli hlasy a sepsali závěrečnou zprávu.
5. Žákům bylo v průběhu roku nabízeno účastnit se různých občansko-vědních soutěží, ze strany žáků
však nebyl o toto zájem.
6. V květnu proběhla přednášky pro žáky 6. ročníku na téma „psychohygiena a psychoterapie“.

PK Hv
1. Návštěva výchovného koncertu dle vhodné nabídky. – neuskutečněno z důvodu nedostatku nabídek
školních výchovných pořadů.
2. Návštěva vybraného divadelního představení. - uskutečněno. Navštíveno divadelní představení
Plzeň 1959 (2. ročník) a inscenace Zápisník Zmizelého o životě L. Janáčka (3. Ročník).
3. Možnost exkurze do Národního divadla v Praze. - neuskutečněno
4. Posílení povědomí žáků o kulturním dění v regionu. - žáci získávají informace o aktuálních
koncertech, divadelních představeních, výstavách a dalších kulturních akcích během vyučování
a prostřednictvím nástěnky ve vestibulu školy.
5. Posílení mezipředmětových vztahů. - splněno (Anglický jazyk, Český jazyk, Výtvarná výchova,
Dějepis, Informační technologie, Občanská výchova a Základy společenských věd)
6. Posilování spolupráce s DOZP Milíře. – splněno, žák J. Moravec – účast na vánoční besídce,
N. Havlíčková – účast na celodenním programu Prostor pro duši.
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7. Využití dostupné techniky ve vyučovacích hodinách. – splněno.
8. Nákup nových pomůcek – splněno.
9. Organizace vánočního zpívání ve vestibulu školy. Jednotlivá vystoupení žáků 1.- 4. ročníku
a vybraných žáků vyšších ročníků.

PK Vv

1. Realizace školního kola fotosoutěže ZIMA 2017 a JARO 2018.
2.

Spolupráce s MKS Tachov a Tachovskou galerií.

3.

Spolupráce s Muzeem Českého lesa, návštěva výstav a přednášek s tématem pro
Výtvarnou výchovu.

4. Tematická prohlídka Jízdárny na Světcích + spojení s fotografování architektury.
5. Zapojení studentů do výzdoby školy a výtvarné tvorby v budově gymnázia.
6. Propojení výtvarné výchovy a českého jazyka při tvorbě básně a její ztvárnění.
7. Propojení výtvarné výchovy a hudební výchovy při tvorbě plakátů a jejich hudebních
doprovodů.
8. Propojení výtvarné výchovy a dějepisu při pravěké sochařské tvorbě a egyptského
malířství.

PK M a F
Také letos jsme na vyšším gymnáziu využívali aplikaci Techambition, která slouží
k individuálnímu procvičování učiva.
Účastníci matematických soutěží:

MO Z8 - 2 úspěšní řešitelé školního kola, okresního kola se nezúčastnili, protože byli na výměnném
pobytu
Z9- Mai Bich Diep, Richard Malinský a Jiří Kratochvíl byli úspěšnými řešiteli školního kola, ale
v okresním kole neuspěli

C – Kristýna Kopčová – 8. místo v krajském kole matematické olympiády; Viktorie Jarošenko –
uspěšný řešitel školního kola
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Klokan – Jaroslav Wágner – 2. místo v okresním kole
Martin Šnaidauf

- 3. místo v okresním kole

Matěj Fiklík - 3. místo v okresním kole

Pythagoriáda – nikdo nebyl úspěšný řešitel školního kola, celkem se zúčastnilo 27 žáků prvního
ročníku.

Internetová matematická olympiáda -147. místo z 220 škol kapitánem týmu byl Štěpán Bartoš

Účastníci fyzikálních soutěží:
FO

kategorie E - Václav Kouřil a Richard Malinský postoupili do krajského kola

V září 2017 navštívili vybraní žáci z 2. – 5. ročníku „Dny vědy v Plzni“.
Od 24.10–26.10. 2018 proběhla technická exkurze po ČR, kde se žáci seznámili s prací v dolech, se
sklářstvím, s vápenkou, cukrovarnictvím, lihovarnictvím, pivovarnictvím a s výrobou aut.

PK Bi
1. Získávání a příprava žáků na účast v soutěžích:
•

ekologické olympiádě (podle možností vyučujících) Proběhlo.

•

biologické olympiádě (kat. C - Kk, kat. B - Kk, kat. A -To), Hladíková 3. místo KK, Voltrová
7. místo, Zosinčuk 15. místo (z 26 soutěžících), Zítková 16. (z 19 soutěžících)

•

geologické olympiádě (Po) KK, kat. SŠ: Voltrová 1., Hladíková 2., Michalička 3., kat. ZŠ Kouřil
6., Novotný Jiří 11., národní kolo: Voltrová 14.

•

astronomické olympiádě (zahájení v září, Kk) Neproběhlo

•

Mladý zahrádkář (červen, Po): OK Zítková 2. místo, Kratochvíl 3. místo, postup Voltrové
a Zítkové do národního kola

2. Zapojit plnoleté žáky do dobrovolného dárcovství krve (Po) Nekonalo se
3. Seznámit žáky s IBIS (interaktivní biologický seminář) (Kk) Informace přes nástěnku
4. Pokračovat ve spolupráci s městem na tvorbě tůní pro obojživelníky (září, Kk). Neproběhlo pro
zdravotní komplikace jednoho z organizátorů za ČSOP
5. Exkurze do ZOO Plzeň - pro 4. ročníky (Kk) Proběhlo se 3. ročníkem - program Primáti.
6. Entomologická vycházka po okolí s odborníkem (paní Dvořáková) - pro 4. ročníky
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a BiCh (Kk) 46 žáků (pozn. příště na jaře, krabice a špendlíky na hmyz - Dvořáková vyplní)
7. Exkurze do hornického muzea v Plané nebo ve Stříbře - pro 1. ročník (Kk) Nekonalo se.
8. Vycházka s pracovními listy do tachovského geoparku - pro 1. ročník (Kk) Proběhlo
9. Botanická vycházka s odborníkem (J. Rolková) - pro 3. ročník (září, Kk) J. Rolková na nabídku
nereagovala.
10. Pokračovat ve spolupráci s Muzeem Českého lesa, CHKO Český les a ČSOP (využití sbírek,
exkurze, výstavy, konzultace, brigády) Informování žáků o akcích muzea.
11. Mykologická výstava pro veřejnost (září, Kk, Vo, Po) Proběhlo.
12. Údržba školních ptačích budek (Kk) Proběhlo.
13. Pokračovat v mezipředmětové spolupráci (např. mezi biologií a fyzikou – půjčení ladiček na
fyziologické pokusy se sluchem, zapůjčení hodinových sklíček, Petriho misek…, využití laboratoře
chemie a jejího vybavení) Laboratoře letos uzavřeny.
14. Pokračovat v projektu Recyklohraní (Kk) Proběhlo.
15. V rámci finančních možností školy pořízení nových pomůcek – entomologické pinzety, modely,
exponáty do školních sbírek (Kk) Nekoupily se žádné pomůcky.
16. Dokončení systematického roztřídění nerostů a hornin (Kk). Proběhlo.
17. Roztřídit ulity a lastury (Kk) Částečně proběhlo.
18. Roztřídit učebnice ve skladu biologie (Kk) Proběhlo.
19. Vyčistit mikroskopy (Kk) Neproběhlo.
20. Údržba školních akvárií, vytvoření informativní cedulky k akváriím (Vo, Kk) Probíhá.
21. Navíc: Organizace OK BiO kat. D a kat. C

PK D
1. Příprava žáků k maturitě – splněno
2. Konzultace k referátům a projektům – splněno
3. Práce s regionálními dějinami, zejména novodobými – splněno
4. Žáci 5. ročníku absolvovali sérii přednášek na téma 20. století na Tachovsku, 1. a 2. ročník byl
zapojen do soutěže MČL Tachovsko v průběhu 20. století.
5. Spolupráce se SOkA a Muzeem Českého lesa – splněno
6. Organizace školního kola Dějepisné olympiády pro 1. a 2. ročníky – splněno
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7. Příprava žáků na dějepisnou olympiádu – splněno
8. Historická exkurze – splněno
9. 6. ročník a vybraní žáci nižších ročníků – exkurze Terezín
10. Aktivní participace v seminárním programu KZ –Gedenkstätte Flossenbürg – splněno
11. Naplňování mezipředmětových vztahů (Nj, Ov, Čj) – splněno
12. Beseda o problematice holokaustu (M. Arend) – 3. – 6. ročník
13. Přednáška o Terezínu (L. Lev) – 2. a 3. ročník
14. Školní výlet do Terezína s tematikou dějin města a celého Litoměřicka – 2. ročník
15. Zahájena spolupráce na přípravě česko-německého projektu věnovaného problematice holocaustu
(iniciováno M. Arendem, spolupráce s německými gymnázii a Gymnáziem ve Stříbře)
16. Beseda o českých letcích za 2. světové války (D. Švec) – 3. a 4. ročník
17. Účast při Soutěžním dnu pro sedmáky (dějepisné stanoviště na téma Osobnosti českých dějin

PK Z
1. Realizace školního kola zeměpisné olympiády a příprava žáků do vyšších postupových kol
účastnilo se 28 žáků
2. Nabídka možnosti účastnit se soutěží Eurorébus, Europasecura, model OSN, NATO účast
v krajském kole Eurorébus a Europasecura
3.

Exkurze Praha splněno

4. Zajištění besed s tachovskými cestovateli nerealizováno
5. Účast na geografických vzdělávacích akcích – dle organizačních a finančních možností školy
nerealizováno
6. Účast všech žáků na vzdělávacím programu Planeta Země splněno
PK Ch
1. Získávání a příprava žáků na účast v ChO.
-

T. Hladíková (5.) – 12. místo – krajské kolo ChO kat. B
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-

J. Wágner (4.A) – 15. místo – krajské kolo ChO kat. C

-

zúčastnili se školního kola ChO kat. C – J. Roubal (3.), P. Michalička (3.), V. Voltrová
(4.B)

2. Organizace školních kol ChO příslušných kategorií.
-

zorganizovali jsme pouze teoretické části školních kol ChO kategorie D, C

3. Příprava žáků přírodovědné profilace k maturitě z chemie.
-

příprava i samotné maturity proběhly na vysoké úrovni

4. Schůzky PK se uskuteční dle potřeby vyučujících chemie.
-

schůzky se uskutečňovaly dle potřeby

5. Zapojíme se do Soutěžního dne pro žáky 7. ročníků ZŠ, akce Kam na školu, DOD,
návštěv partnerských škol.
-

zapojili jsme se do Soutěžního dne pro žáky 7. tříd ZŠ formou chemického scrablu, do
akce Kam na školu

6. 5. ročník uspořádá výstavku plastů ve vchodu do staré budovy.
-

výstavka plastů nebyla uspořádána

7. Ve dnech 24. až 26. 10. se uskutečnila Technická exkurze – pro zájemce všech ročníků.

Ve 2. pololetí nebylo možné:
-

odučit laboratorní práce – laboratoř je vystěhována a připravena na rekonstrukci,

-

zorganizovat praktické části kol ChO.

PK ICT
1. Byl provozován kroužek „Programování“, kde se žáci učili základům programování v jazyce Java
a vytváření programů v okenním prostředí s řadou objektů důležitých pro běh programu. Žáci se
věnovali programování převážně doma z důvodu časové náročnosti. Výsledky jejich prací pak byly
konzultovány kdykoliv v průběhu týdne.
2. V rámci kroužku „Programování“ začala výroba robotického auta. Na financování a výrobě
některých částí se spolupodílí firmy Grammer CZ a Formy Tachov.
3. Byla podepsána smlouva o spolupráci s firmou Grammer CZ. Předmětem této smlouvy jsou
přednášky (povedou zaměstnanci firmy Grammer CZ) zaměřené na znalosti z oblasti IT a možnosti
budoucího pracovního uplatnění.
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4. Na jaře 2018 začala v rámci projektu GDPR instalace síťových prvků, jejichž úkolem je zvýšit
bezpečnost ve školní počítačové síti. Do projektu byl zahrnut také nový server, jehož zprovoznění je
naplánováno na letní prázdniny.
5. Během celého školního roku byli studenti seznamováni s využitím informačních technologií v praxi.
6. 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 Tv
1. Středoškolský atletický pohár - krajské kolo, kat. V. - dívky: 5. místo
2. Florbal - Tachov, Sportovní hala - okr. kolo, kat IV. - dívky: 3. místo
3. Florbal - Tachov, Sportovní hala - okr. kolo, kat IV. - chlapci: 9. místo
4. Lyžařský výcvikový kurz – Špičák na Šumavě - 3. ročník
5. Florbal - Tachov, Sportovní hala - okr. kolo, kat V. – chlapci - 2. místo
6. Basketbal - Tachov, ZŠ Zárečná - okr. kolo, kat IV. - chlapci (NG) - 4. místo; dívky (NG) - 3. místo
7. Volejbal – Tachov - okresní kolo, kat IV. - chlapci (NG) - 5. místo; dívky (NG) - 10. místo
8. Minifotbal – Tachov - okresní kolo, kat IV. - chlapci (NG) - 5. místo
9. Vodácký výcvikový kurz – řeka Ohře 5. ročník

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 30.6.2018

Počet vyuč.
hodin omluvená
absence

172

18 836

%
z celk.
počtu
hodin

Průměr
oml. hodin
na žáka

Počet vyuč.
hodin neomluvená
absence

99,94

109,5

12

%
z celk.
počtu
hodin

Průměr
neoml.h.
na žáka

0,06

0,07

Počet žáků,
kterým byl
udělen 2.
nebo 3.
stupeň z
chování
0
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5. Výsledky kontrol a inspekcí v průběhu školního roku (včetně výsledků inspekce
provedené ČŠI)
Dne 12. 10. 2017 proběhla kontrola Okresní správy sociální zabezpečení, Tachov za období 2/2015
do 10/2017. Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky.
Dne 22. 3. 2018 proběhla kontrola Krajské hygienické stanice, Tachov. Při kontrole nebyly zjištěny
nedostatky.
Dne 9. 5. 2018 proběhla další kontrola Krajské hygienické stanice, Tachov. Z 15 odebraných vzorků
byla u 13 zjištěna velmi dobrá čistota, u 2 vyhovující. U 15 odebraných vzorků byla naměřena velmi
dobrá čistota s ohledem na koliformní bakterie.
Dne 15. 5. 2018 proběhla kontrola Všeobecné zdravotní pojišťovny. Uvedenou kontrolou bylo
zjištěno, že plátce dodržuje ustanovení § 5 zákona č. 592/1992 Sb., pouze doplatek pojistného z výše
uvedeného důvodu uhradil po termínu splatnosti.

6. Řešení stížností

Počet stížností celkem
0

Z toho
důvodných

částečně

nedůvodných

0

důvodných
0

0

7. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších změn, včetně souvisejících zákonů a předpisů

Podle § 18 odst. 1 písm. a)
Počet podaných žádostí o informace: 0
počet vydaných rozhodnutí odmítnutí žádosti: 0
Podle § 18 odst. 1 písm. b)
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí.
Podle § 18 odst. 1 písm. c)
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí
povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace: Žádné rozhodnutí nebylo
přezkoumáno soudem.
Přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními
o právech a povinnostech tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance
a nákladů na právní zastoupení: Nebyly vynaloženy žádné výdaje.
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Podle § 18 odst. 1 písm. d)
Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní
licence: Výhradní licence nebyly poskytnuty.
Podle § 18 odst. 1 písm. e)
Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich
vyřízení: Nebyly podány žádné stížnosti podle § 16a.
Podle § 18 odst. 1 písm. f)
Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: Nebyly poskytnuty žádné další
informace.

8. Činnost školy
Zprávy o činnosti SRPDŠ, Rady školy a Demokratického studentského parlamentu
Na škole pracuje Spolek rodičů a přátel při Gymnáziu, Tachov a Demokratický studentský
parlament. Spolek 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, organizuje a zaštiťuje konání maturitních plesů. Studentský parlament pracuje již
dvanáctým 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.

Rozhodnutím Rady Plzeňského kraje ze srpna 2014 byly škole opět přiděleny finanční
prostředky na výstavbu tělocvičny, od té doby byla realizována přeložka ČEZu a stále se
pracuje na projektové dokumentaci.
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. Dále jsme
spolupracovali se SOU Bor – jejich pedagogové vedli pro naše žáky cenově zvýhodněné kurzy
autoškoly.
Dvě žákyně školy – Kateřina Moravcová a Petra Vránová – se staly zástupkyněmi žáků
v Krajském parlamentu mládeže.
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,
zadání ilustračních testů přijímacích zkoušek s rozborem pro žáky tachovských 7. a 9. tříd
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základních škol, účastnila se vlastním stánkem na okresní akci „Kam na školu“. Žáci školy
pomáhali při průběhu sbírky pro Fond Sidus a Ligy proti rakovině. Sami uspořádali charitativní
sbírku pro místní zvířecí útulek. Ke Dni dětí se žáci pravidelně aktivně zapojovali do přípravy
a průběhu soutěžního odpoledne pro děti a jejich rodiče s názvem Pohádkový les.
Prostřednictvím vyučující hudební výchovy žáci spolupracovali na uměleckých projektech
Domova pro osoby se zdravotním postižením v Milířích.
8.1 Akce uspořádané pro obec a veřejnost
-

Mykologická výstava,

-

Dny otevřených dveří,

-

Soutěžní den pro žáky 7. tříd ZŠ,

-

Akademie k výročí 17. listopadu,

-

stánek 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“,

-

pomoc při charitativních sbírkách,

-

pomoc v domově důchodců.

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,
- hodiny anglického jazyka v 5. a 6. ročníky byly vždy jednou měsíčně vedeny rodilým mluvčím,
- naše škola se stala centrem testování úrovně anglického jazyka FCE,
- v rámci volnočasových aktivit byly otevřeny následující kroužky: Ruský jazyk – D. Potocká,
Španělština – M. Halíková, Programování – R. Bartoš, Chemie pro účastníky olympiád –
I. Volkovinská a P. Křížek, Latina – M. Hlaváčová, Matematika pro maturanty – R. Koubková.
- 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 Spolku rodičů (odborná literatura),
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-

na celé škole proběhla soutěž ve finanční gramotnosti,

-

podíleli jsme se na organizaci jedné charitativní sbírky – v boji proti rakovině,

-

žáci školy se aktivně zapojili do spolupráce s Domovem pro osoby se zdravotním postižením Milíře

- společně s kol. Křížkem se žáci aktivně zapojili do budování tůní pro obojživelníky,
- v říjnu 2016 proběhla gymnáziem organizovaná akce „Workshop firem“, při níž vystoupili zástupci
tachovských firem a Policie ČR, aby za aktivní spoluúčasti gymnazistů propojili jejich teoretické
znalosti s budoucí realitou jejich pracovního zařazení.

8.3 Spolupráce se zahraničními školami:
V říjnu 2017 strávili naši žáci dva dny v režii partnerského bavorského Gymnázia Elly – Heuss.
Každoročně mají připravené aktivity vysokou úroveň a jsou velmi pozitivně hodnoceny nejen
pedagogy, ale i samotnými žáky. V červnu 2018 naopak němečtí přátelé navštívili Tachov a účastnili
se námi připraveného programu.
Spolupráce s partnerským gymnáziem z Dubnice nad Váhom pokračovala v dubnu 2018, kdy naši
žáci vyjeli na Slovensko. Společné aktivity byly zaměřeny na geografii, historii i současnou kulturu
a zároveň měli naši žáci možnost se zúčastnit prezentací svých slovenských přátel, které byly
zaměřeny na odborná témata a byly zároveň součástí jejich výstupního hodnocení.

II. Výroční zpráva o hospodaření školy
A.
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Přehled o hospodaření k 31. 12. 2017 (v Kč)
a) příjmy
1. celkové příjmy
2. poplatky od zletilých žáků, rodičů nebo jiných
zákonných zástupců
3. příjmy z hospodářské činnosti
4. ostatní příjmy

21 731 394
0
1 787 759
19 943 635

b) výdaje
1. investiční výdaje celkem
2. neinvestiční výdaje celkem a z toho:

328 576
19 581 038

•

náklady na platy pracovníků školy

8 151 161

•

nemocenské dávky

28 035

•

ostatní osobní náklady

85 850

•

zákonné odvody zdravot. a soc. pojištění

•

výdaje na učebnice, uč. texty a uč. pomůcky

•

stipendia

•

ostatní provozní náklady

•

hospodářský výsledek

2 774 382
34 468
0
8 507 142
362 597

B. Výsledky kontrol a inspekcí hospodaření v průběhu školního roku
Dne 12. 10. 2017 proběhla kontrola Okresní správy sociální zabezpečení, Tachov za období 2/2015
do 10/2017. Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky.
Dne 22. 3. 2018 proběhla kontrola Krajské hygienické stanice, Tachov. Při kontrole nebyly zjištěny
nedostatky.
Dne 9. 5. 2018 proběhla další kontrola Krajské hygienické stanice, Tachov. Z 15 odebraných vzorků
byla u 13 zjištěna velmi dobrá čistota, u 2 vyhovující. U 15 odebraných vzorků byla naměřena velmi
dobrá čistota s ohledem na koliformní bakterie.
Dne 15. 5. 2018 proběhla kontrola Všeobecné zdravotní pojišťovny. Uvedenou kontrolou bylo
zjištěno, že plátce dodržuje ustanovení § 5 zákona č. 592/1992 Sb., pouze doplatek pojistného z výše
uvedeného důvodu uhradil po termínu splatnosti.
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9. Závěr
Ve školním roce 2017/2018 se podařilo zajistit výuku, aktivně vést žáky ke spolupráci s dalšími
subjekty, zvyšovat povědomí o škole na veřejnosti. 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. Zároveň jsou žáci motivováni k účasti na různých vědomostních, sportovních
a uměleckých soutěžích, v nichž se mnozí umisťují až na oceněných pozicích republikových kol.
Kolektiv pedagogů se snaží vycházet vstříc také individuálním potřebám žáků, ale zároveň klade
důraz na vysoký stupeň vzájemné spolupráce a tolerance.
Na konci školního roku jsou nejlepší žáci, které navrhne pedagogická rada, oceňováni při
slavnostním aktu starostou města Tachova. Dva nejlepší z nich získávají finanční odměnu. Za školní
rok 2017/2018 jimi byly Eliška Zítková za nižší gymnázium a Tereza Hladíková za gymnázium
vyšší.

Datum zpracování zprávy:

10. října 2018

Schváleno Školskou radou: 15. října 2018

Mgr. Irena Volkovinská
ředitelka školy
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