
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI GYMNÁZIA, TACHOV 

VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019 
 

 

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Tachov ve školním roce 2018/2019 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. 2018 

 

1.6 Počet tříd a žáků, včetně závěrečných ročníků 
 

 Počet žáků v denní formě 

studia 

Počet žáků v jiné formě 

studia 

Počet tříd 

30. 9. 2018 31. 8. 2019 30. 9. 2018 31. 8. 2019 

s MZ 174 176 0 0 7 

 

 

 

IZO a název součásti       

 

Kapacita 

součásti 

/cílová/ 

             

Počet 

uživatelů 

celkem 

     

Počet 

vlastních 

uživatelů 

(žáků) 

Počet  

pracovníků 

součásti celkem 

Z toho počet 

pedagogických 

pracovníků 

 

 

Fyz. 

 

Přep. 

 

Fyz. 

 

Přep. 

 000 479 021 škola  360 195 174 21 18,473 17 14,973 

 108 015 025 stravovací pavilon 1200 1 097 162 11 11,174 0 0 

mailto:vedeni@gymtc.cz
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1.7 Školská rada 

 Na škole pracuje šestičlenná Školská rada. Předsedou je Mgr. Iva Váchová. 

 

 

2. Přehled pracovníků školy – podle stavu k 30. 6. 2019 
  

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./ 

33/29,688 17/14,358 17/0 31 

 

 

2.1 Školní metodik prevence (ŠMP) 

 

Počet fyzických osob 1 

Zařazení do platové třídy 12 

Vyučovací povinnost – hodin 21 

Funkci ŠMP zastává let 13 

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 24. 3. 2000 

Studuje, studium dokončí ve školním roce ne 

 

2.4 Primární prevence rizikového chování ve škole 

 

Škola využívá nabízených programů neziskových 

či jiných organizací 

ano 

Pokud ano, uveďte jakých Bílý kruh bezpečí, PPP Tachov 

Škola vypracovává vlastní projekt, program aj., 

jehož realizátory jsou učitelé 

ano 

Popište, jaké vidíte v práci ŠMP výhody, 

nevýhody, možnosti, co by se mohlo podle vás 

zlepšit, co by vám pomohlo apod. 

Pomohla by širší a pestřejší 

nabídka BEZPLATNÝCH 

programů pro středoškoláky. 

 

 

 

2.5 Školní koordinátor environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) 

 

Působí na škole pedagog pověřený koordinací EVVO ano 

Uveďte jeho aprobaci Tv - Bi 
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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 2018/2019 je 31 let. Všech 17 pedagogů 

splňovalo pedagogickou způsobilost.  

 

 

2.8 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Počet navštívených vzdělávacích akcí 5 

Počet pedagogů školy, kteří se vzdělávání zúčastnili. 37 

 

Obsah vzdělávání – předměty, pro které bylo vzdělávání určeno:  

Psychohygiena pedagogických pracovníků a stress managementu. 

Konference AŘG ČR. 

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů. 

V rámci 35. výzvy se pedagogové zúčastnili následujících seminářů: 

1. Výchova k podnikavosti (17 pedagogů) 

2. Projektová výuka (17 pedagogů) 

Finanční náklady vynaložené na DVPP (bez cestovních náhrad) za školní rok 2018/2019 

(k 31. 8. 2019) 51 310 Kč, z toho v rámci šablon 44 130 Kč. 

 

 

3. Údaje o přijímacím řízení pro školní rok 2019/2020 

 
 

Forma studia 

Počet přihlášených žáků 

celkem 
Počet vydaných 

rozhodnutí o přijetí  

k 31. 8. 2019 

Počet žáků, kteří 

skutečně nastoupili 

k 1. 9. 2019 

Počet odvolání 

proti nepřijetí 

ke studiu v 1. kole 
v dalších 

kolech 

denní 54 2 56 50 0 
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4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků ve školním roce 2018/2019 – k 31. 8. 2019  

(včetně závěrečných ročníků) 
 

4.1. Prospěch žáků 
 

obor 

počet 

žáků 

celkem 

z toho 

prospělo s 

vyznamenáním 
prospělo neprospělo neklasifikováno 

s MZ 176 69 106 0 1 

 

 

4.2 Žáci s individuálním vzdělávacím plánem 

 
 celkem 

Počet žáků/studentů s IVP 0 

z toho talentovaní 0 

v jakém oboru/předmětech 0 

 

 

4.3 Údaje o chování žáků – k 31. 8. 2019 

 

 
Snížený stupeň 

z chování 2. stupeň 

Snížený stupeň 

z chování 3. stupeň 

Podmínečné 

vyloučení 
Vyloučení 

Celkem 0 0 0 0 

 

  

4.4 Výsledky maturitních zkoušek v jarním a podzimním období 
 

Výsledky MZ 

Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl Nekonal 

6 12 0 0 

 

 

 4.5 Řešení stížností 
 

Důvodných Částečně důvodných Nedůvodných 

0 0 0 

 

 

 4.6 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 o informace 0 

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace 0 

Počet stížností na postup při vyřizování žádosti o informace 0 

 

  

 4.7 Bezbariérová škola - ANO 

 

 

4.8 Hodnocení výsledků výchovného poradenství 

 

- škola má zpracovaný Minimální preventivní program 

- žáci 1. ročníků se zúčastnili dne 4. a 5. září 2018 sebepoznávacího kurzu (GO kurz), který se konal 

v budově školy a na kterém spolupracovali stávající žáci gymnázia 
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- 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.), Domácí násilí 

- workshop na téma Mediální výchova (4. r.) 

   - projekt Jeden svět na školách, který řeší otázky dodržování lidských práv 

 - individuální konzultace kariérového poradenství (8x) 

- 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. 

 

4.9 Účast školy na rozvojových programech 
 

 

Název programu, projektu 

 

Vyhlašovatel 

Finanční dotace od 

vyhlašovatele 

 

Spolufinancování 

OP VVV MŠMT 304 504 Kč 0 

Integrovaný ROP MMR 3 230 583,95 Kč 360 163,76 Kč 

 

V rámci 33. výzvy IROPu bylo pořízeno: nábytek do laboratoře chemie, fyziky, mikroskopovny, do 

kabinetu jazyků; učební pomůcky do chemie, fyziky, biologie; počítače do jazykové učebny. 

 

4.10 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. 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. 
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4.11 Účast žáků v soutěžích, soupis akcí pořádaných předmětovými komisemi 

 

 

PK Čj 

1. Kontrola tematických plánů v návaznosti na ŠVP realizována průběžně. V tomto školním roce 

jsme již podruhé 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. U závazných částí závěrečné zkoušky neuspěla 1 žákyně 

v rámci didaktického testu. Ústně odmaturovali všichni. 

3. Proběhlo školní kolo olympiády z českého jazyka – účast 12 žáků NG a 16 žáků VG. Do 

okresního kola postoupily Bára Holátová, Helena Pospíšilová, Šárka Turnerová a Veronika Voltrová 

za vyšší gymnázium; Kristýna Gimová a Aneta Vavřičková za nižší gymnázium. Aneta 

reprezentovala školu také v kole krajském, kde obsadila 9. místo z 21 účastníků.  

4. Recitační soutěže jsme se nezúčastnili. Zároveň žáci neprojevili zájem ani o účast v lingvistické 

olympiádě. 

5. Články žáků o jednotlivých akcích byly zveřejněny na webu školy, na stránkách nově založených 

internetových novin (aktivita 4. ročníku v rámci hodin Čj), event. v regionálním tisku. 

6. Večerní divadelní návštěvy Chebu nebyly realizovány pro nedostatečný zájem ze strany žáků; 

v rámci školního vyučování zhlédli žáci všech ročníků Shakespearovu hru Zkrocení zlé ženy a film 

Jan Palach. 

7. Průběžně byly doplňovány tituly do školní knihovny a vyřazovány svazky již nepotřebné. Školní 

kánon k maturitě byl rozšířen o několik významných děl. 

8. Spolupráce mezi jednotlivými češtináři probíhala na základě vzájemných hospitací a konzultací. 

9. V rámci publicistiky proběhl workshop pro žáky 4. ročníků s názvem Mediální výchova. 

10. Exkurze proběhly v kompetenci příslušných vyučujících. 

11. Zajistili jsme přijímací zkoušky z českého jazyka nanečisto a následně proběhlo 6 hodin 

přípravného kurzu pro uchazeče o studium.  

 

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 – leden, únor 2019.  
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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) 22. 11. – 23. 11. 2018 – návštěva partnerského gymnázia ve Weidenu, exkurze Regensburg. 

b) 23. 11. 2018 – soutěž „Němčinář roku“. 

c) 5. 2. 2019 - okresní kolo olympiády v NJ, do krajského kola postoupila Rosalie Fiume, která 

v krajském kole obsadila 3. místo. 

d) 4. 4. – 6. 4. 2019 – LG_PD (Lernen aus der Geschichte – poučení z dějin) – závěrečná 

mezinárodní konference k dvouletému projektu (Praha). 

e) 8. 4. – 15. 4. 2019 – mezinárodní setkání mládeže ve Flossenbürgu. 

f) 8. 5. - 12. 5. 2019 – mezinárodní projekt LOST TRACES v budově Ackerbürgerhaus v Bärnau. 

g) 16. 5. – 17. 5. 2019 – společný dvoudenní pobyt našeho a partnerského gymnázia z Weidenu 

v rekreačním středisku Sycherák. 

h) V Německu tento rok navštěvuje bavorské gymnázium Kristýna Kopčová (Marktredwitz), příští 

rok se o tento projekt zajímají Viktorie Jarošenko a Magdalena Milbachová – vše probíhá ve 

spolupráci s organizací Euregio-Egrensis. 

 

PK Aj 
    

- škola je místem pro získání certifikátu Cambridge English Exam Preparation 

- systematická příprava studentů k maturitní zkoušce 

- používání rozmanitých vyučovacích metod včetně studentských prezentací 

- využívání dostupné IT ve vyučování 

- posilování mezipředmětových vztahů (literatura, dějepis, občanská nauka, základy společenských 

věd, zeměpis, biologie) 

- propagování jazykových pobytů v tuzemsku a zahraničí  

- úspěšná účast studentů v okresním a krajském kole olympiády v AJ 

 ve III. A  kategorii získala  1. místo Petra Vránová  z 5.B,  3. místo Rosalie Anna Fiume ze 3. r., 

v kategorii II.B  2. místo Tomáš Hebenstreit  a 3. místo Anna Zoková - oba 1. r. 

- Petra Vránová zvítězila i v krajském kole a postoupila do kola národního 

- zajištěn odběr anglických časopisů Gate, Bridge 

- realizován a velmi kladně hodnocen zájezd do Velké Británie 

- v tomto školním roce jsme zavedli nové učebnice v nižších ročnících 

- rozšířena nabídka o nové odborné publikace v anglické knihovně 
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PK Hv 

 

1. Návštěva výchovného koncertu dle vhodné nabídky. – uskutečněno. V listopadu se konal pořad o 

vývoji rockové hudby a v březnu se žákům představil multiinstrumentalista s novinkami ve světě 

elektronických hudebních nástrojů. 

2. Návštěva vybraného divadelního představení. – neuskutečněno. Nabízena byla pouze představení 

vhodná pro žáky 1. stupně ZŠ. 

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. Žáci 4. ročníku aktivně vypomáhali při realizaci 

dvoudenního programu Přehlídky tvořivosti dětí a mládeže s postižením - Prostor pro duši. 

7. Využití dostupné techniky ve vyučovacích hodinách. – splněno. 

8. Nákup nových pomůcek – splněno. 

 

 

PK Vv 

1. Spolupráce s MKS Tachov a Tachovskou galerií.   

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

výchovu.  

3. Tematická prohlídka Jízdárny na Světcích + spojení s fotografování architektury.  

4. Zapojení studentů do výzdoby školy a výtvarné tvorby v budově gymnázia.  

5. Propojení výtvarné výchovy a českého jazyka při tvorbě básně a její ztvárnění. 

6. Propojení výtvarné výchovy a hudební výchovy při tvorbě plakátů a jejich hudebních doprovodů. 

7. Propojení výtvarné výchovy a dějepisu při pravěké sochařské tvorbě a egyptského malířství.  

  

PK M a F 

 

Problémy s plněním časového rozvržení tematického plánu byly letos v předmětu fyzika v pátém 

ročníku. Nestihla se probrat Atomová a jaderná fyzika. 

V matematice 4. ročníku nebyla probrána celá trigonometrie a ve 3. ročníku konstrukční úlohy.   

V matematice v pátém ročníku nebyla probrána analytická geometrie kuželosečky, které se přesunou 

do šestého ročníku. Je to ještě důsledek snížení počtu hodin ve třetím ročníku. 
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Maturitu z matematiky zvládli úspěšně všichni. Šárce Turnerové chyběl jeden bod do plného počtu. 

Také letos jsme na vyšším gymnáziu využívali aplikaci Techambition, která slouží 

k individuálnímu procvičování učiva. 

Šárka Turnerová úspěšně složila přijímací zkoušku z matematiky na UvA v Amsterdamu. 

 

Účastníci matematických soutěží: 

MO   Z8  - 3 úspěšní řešitelé školního kola, okresního kola se zúčastnili. Adam Fliegel byl nejlepší. 

         Z9 -   Tereza Stejskalová a Michaela Dvořáková postoupily do okresního kola,  

                 úspěšnou řešitelkou se stala Dvořáková 

    C - 2 úspěšní řešitelé školního kola 

    B – Vikorie Jarošenko – uspěšný řešitel školního kola 

A – 4 úspěšní řešitelé školního kola a Marie Fišerová s Martinem Fukalem zúčastnili 

krajského kola. 

  Klokan: Lucie Šmehlíková - 2. místo v okresním kole kategorie KADET 

          Kamila Všetičková - 2. místo v okresním kole kategorie STUDENT 

          Martin Rössler  - 3. místo v okresním kole kategorie STUDENT 

Pythagoriáda: 1 úspěšný řešitel školního kola, zúčastnila se celá třída 

Internetová matematická olympiáda: česko-slovenská soutěž, které se letos zúčastnily dva týmy a 

tým ve složení Šárka Krčálová, Marie Fišerová, Martin Rössler, Martin Fukal, Adéla Vávrová, 

Jaroslav Wágner, Martin Šnaidauf se umístil na 75. místě ze 119 účastníků. 

Matematický náboj: zúčastnil se tým ve složení Martin Fukal, Adéla Vávrová, Šárka Turnerová, Jan 

Jirmus, Martin Šnaidauf.               

Účastníci fyzikálních soutěží: 

FO kategorie E  - nikdo nepostoupil do okresního kola  

Technika má zlaté dno – Fukal, Dinh Hoang Tu (v kraji 8. z 10), tato soutěž probíhala ve spolupráci 

se ZŠ Bor. Dva žáci soutěžili v našem týmu. 

Energetická olympiáda – Fatura, Fukal, Rössler, Šnaidauf a Hranička, Wágner, Dinh Hoang Tu, 

Rubantová – ( v celostátním kole 78. ze 106). 

Co víš o energetice – Rubantová, Kovácsová, Ditrichová (v celostátním kole 4. místo)  

Přednášky: 

Energie lidstva – pátý a čtvrtý ročník 

Energetická gramotnost – čtvrtý ročník 

Exkurze Plzeň - Inovace 
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PK Bi 

 

1. Získávání a příprava žáků na účast v soutěžích: 

 ekologické olympiádě (Po): Tým ve složení Voltrová 5. B, Hladíková 6., Fišerová 5. A získal 

v kraji 3. místo 

 biologické olympiádě (kat. C - Kk, kat. B - Kk, kat. A -To) ŠK proběhlo 5.02., KK BiO kat. A 

Voltová 3., Hladíková 4., OK 1. místo v kat. C Jiří Novotný 2. roč. a 14. v KK 

 geologické olympiádě (Po) Šest postupujících do kraj. kola 

 astronomické olympiádě (zahájení v říjnu, Kk) Jediná postupující do korespondenčního kola M. 

Fišerová 5. A  

 Mladý zahrádkář (červen, Po) Voltrová postup do užšího finále republikového kola (probíhá 14. 

až 15. června), Košátková, Gimová z 2. r. první dvě místa v OK 

2. Zapojit plnoleté žáky do dobrovolného dárcovství krve (Po) Splněno, informace poskytnuty, tři 

dobrovolní dárci z šestého ročníku a tři z 5.B 

3. Seznámit žáky s IBIS (interaktivní biologický seminář) (Kk) Splněno 

4. Pokračovat ve spolupráci s městem ČSOP na tvorbě tůní pro obojživelníky (září, Kk) Uskutečněno 

ve dnech 18. a 19. září s 10 žáky pátých ročníků. 

5. Přednáška na téma dentální hygiena pro 1, 2. a 3. ročník od E. Dokoupilové. 

6. Exkurze do ZOO Plzeň program Primáti -  na jaře 2019 pro 3. ročníky (Kk) Splněno, jen místo 

primátů šelmy. 

7. Vycházka po okolí s odborníkem na bezobratlé (paní Dvořáková) - na jaře 2019 pro 1. a 2. ročníky 

- Splněno 16.05. 

8. Exkurze do hornického muzea v Plané nebo ve Stříbře nebo geoparku v Mariánských Lázní - pro 

1. ročník (Kk) Nesplněno z časových důvodů. 

9. Vycházka s pracovními listy do tachovského geoparku pro 1. ročník (jaro, Kk) Nesplněno. 

10. Botanická vycházka s odborníkem (J. Rolková) - pro 3. ročník (září, Kk) Uskutečněno 

18.09.2019. 

11. Spolupráce s Muzeem Českého lesa, CHKO Český les a ČSOP (využití sbírek, přednášky, 

výstavy, konzultace, brigády) - Zapojení do organizace Dne Země a budování tůní. 

12. Mykologická výstava pro veřejnost (září, Kk, Vo, Po) Proběhlo 29. září 2018. 

13. Údržba školních ptačích budek (Kk) Vyčištěny, provedeny drobné úpravy. 
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14. Pokračovat v projektu Recyklohraní (Kk) Proběhlo odevzdání sběrného boxu s tonery a drobným 

elektroodpadem a objednání odměn. 

15. V rámci finančních možností školy pořízení nových pomůcek –  např. entomologické pinzety, 

(Kk) Koupeny dvě entomol. pinzety. 

16. Dokončení systematického roztřídění hornin (Kk) Neproběhlo. Místo toho částečně roztříděny 

zkameněliny. 

17. Obohacování sbírek přírodnin - ulity a lastury. Soustavně pokračuje. 

18. Zapsat do evidence učebnice ve skladu biologie (Kk).  

19. Proběhla ukázka dravců a sov od firmy Zayferus, účast celé školy. (11. 10. 2018) Poznámka: 

příště (cca rok 2024) se domluvit s firmou na pracovních listech, případně na programu, na základě 

kterého se prac. listy vytvoří. 

20. Návštěva PAF Tachov, výstava fotografií, přednáška a promítání o životě pod hladinou. Účast 

třetího ročníku. Vhodné pro 3. roč. 

 

PK ICT 
 

1. Byl provozován kroužek „Programování“, kde si žáci prohlubovali znalosti v jazyce Java. V rámci 

kroužku žáci vyvíjeli navigační systém pro autonomní auto. V současnosti je výsledkem auto, které se 

dokáže díky senzorům umístěných na čele auta vyhýbat překážkám. Do budoucna bude tento projekt 

pokračovat vývojem dalšího auta, jehož přední náprava bude řiditelná. 

2. V červenci a srpnu bude probíhat výměna serveru a rozšíření lokální počítačové sítě. 

3. V průběhu školního roku byla zprovozněna jazyková učebna vybavená 25 počítači umožňujícími 

interaktivní výuku jazyků. 

4. Proběhla výměna WiFi routerů umožňujících lepší bezdrátové připojení k internetu. 

5. Během celého školního roku byli studenti seznamování 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 D 
 

1. Příprava žáků k maturitní zkoušce – splněno 

 

2. Konzultace k referátům a projektům – splněno 

 

3. Práce s regionálními dějinami, zejména novodobými – splněno  

 (1. a 2. ročník zapojen do soutěže MČL Tachovsko v průběhu 20. století) 

 Spolupráce se SOkA a Muzeem Českého lesa – splněno 

 

 Organizace školního kola Dějepisné olympiády pro 1. a 2. ročníky – splněno 
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 Příprava žáků na dějepisnou olympiádu – splněno 

 

 Příprava a vedení studentů při zpracovávání prací pro projekty (viz níže) - splněno 

 

 Historická exkurze – splněno - Realizace exkurzí po zaniklých obcích (v listopadu – výběr žáků, 

v červnu – 2. ročník) 

 

 Aktivní participace v seminárním programu KZ – Gedenkstätte Flossenbürg – splněno 

 

 Naplňování mezipředmětových vztahů (Nj, Ov, Čj) – splněno 

 

Konkrétní aktivity: 

 Beseda o problematice holokaustu (pan M. Arend) – 3. – 6. ročník 

 

 Přednáška o Terezínu (pan L. Lev) – 1. a 2. ročník 

 

 Přednáška o historii Slovenska (PhDr. H. Nosková) – 2. ročník 

 

 Beseda o českých letcích za 2. světové války (pan D. Švec) – 3. a 4. ročník, 6. ročník 

 

 Pomoc žákům při realizaci diskuze o problematice menšin a toleranci ve společnosti 

 

 Završení česko-německého projektu věnovaného problematice holocaustu a poučení z dějin 

(LG_PD, pod záštitou sociologa pana M. Arenda); účast dvou žákovských skupin na závěrečné 

mezinárodní konferenci v Praze 

 Zapojení žáků školy do mezinárodního projektu Slovensko v Československu (pod záštitou PhDr. 

H. Noskové); účast na mezinárodní soutěži v Praze (úspěšná reprezentace žáků 2. a 6. ročníku) 

 Účast při Soutěžním dnu pro sedmáky (dějepisné stanoviště na téma Osobnosti českých dějin) 

 

V jednotlivých ročnících se nepodařilo odučit všechna témata zahrnutá v tematických plánech 

(odpadávání hodin, nemoc vyučující, časově náročné projekty apod.). Mají-li být realizovány 

projekty, přednášky a další motivační aktivity pro studenty, ani přes snahu o určitou redukci látky 

není možné plány splnit. Ideálním řešením by bylo navýšení hodinové dotace pro dějepis alespoň ve 

vyšších ročnících 

 
 

PK Z 

 

1. Realizace školního kola zeměpisné olympiády 

Školní kolo realizováno ve spolupráci s nadanými žáky. 

Z okresního kola postoupili žáci do kola krajského, v kategorii ZŠ obsadil Jiří Novotný 4. místo, 

v kategorii SŠ Jan Jirmus 1. místo a zúčastnil se celorepublikového kola. 
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2. Nabídka možnosti účasti na soutěžích Eurorebus, EuropaSecura, model OSN, NATO 

Z nabízených aktivit využili možnosti zúčastnit se modelu OSN (Čepičan - 4. ročník) a soutěže 

EuropaSecura - 3 soutěžní týmy – 2. a 3. místo v krajském kole a tým Marka Čepičana se zúčastnil 

republikového kola. 

3.  Exkurze Pobaltí - nebyla realizována pro malý počet zájemců 

4. Zajištění besed s tachovskými cestovateli - proběhla beseda s Lukášem Kosinou na téma Cestování 

a studium ve světě 

5. Účast na geografických vzdělávacích akcích – dle organizačních a finančních možností školy 

6. Projekce Sibiř - Uskutečněna. 

7. Nákup nových atlasů ČR 

Byly zakoupeny pouze atlasy pro účastníky zeměpisných soutěží. 

PK Ch 

 

1. Získávání a příprava žáků na účast v ChO. 

- zúčastnili se školního kola ChO kat. C – J. Roubal (4.), kat. B – J. Wágner (5.A), V. 

Voltrová (5.B) – bez umístění v krajském kole  

 

2. Organizace školních kol ChO příslušných kategorií. 

- zorganizovali jsme pouze teoretické části školních kol ChO kategorie B, 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, do akce Kam na školu 

 

6. Žáci 5. ročníku uspořádají výstavku plastů ve vchodu do staré budovy. 

- výstavka plastů nebyla uspořádána  

 

7.   Hodina moderní chemie: Barvy – proběhla dne 7. března 2019. 

 

Ve školním roce nebylo možné: 

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

- zorganizovat praktické části kol ChO. 
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PK ZSV 

 

1. V rámci primární protidrogové prevence proběhla beseda s 1. a 2. ročníky.  

2. Bezpečí ženám- přednáška pro žákyně 1. a 2. ročníku. 

3. Ve škole proběhly volby nanečisto v rámci projektu Jeden svět na školách. Volby byly určeny pro 

žáky starší 15 let.  

4. Další přednášky viz MPP. 

 

PK Tv 

 

Gymnaziáda 7. 9. 2018  - školní kolo atletické soutěže 

 

Středoškolský atletický pohár  12. 9. 2018  - krajské kolo, kat. V. - dívky: 2. místo, chlapci: 3. místo                   

      

Florbal  23. 11. 2018 - okr. kolo, kat IV. - dívky: 4. místo      

      

Florbal   29. 11. 2018 - okr. kolo, kat IV. - chlapci: 4. místo 

 

Lyžařský výcvikový kurz – Boží Dar  8.–12. 3. 2019 - účast žáci 3. ročníku 

                               

Basketbal 12. 3. 2019 - okr. kolo, kat IV. - chlapci (NG): 5. místo   

 

Basketbal 14. 3. 2019 - okr. kolo, kat IV. - dívky (NG): 3. místo 

 

Volejbal 9. 4. 2019 - okr. kolo, kat IV. - chlapci (NG): 7. místo, dívky (NG): 7. místo 

            

Minifotbal 26. 4. 2019 - okr. kolo, kat IV. - chlapci (NG): 4. místo 

 

Pohár rozhlasu 7. 5. 2019 - okr. kolo, kat IV. - dívky (NG):  8. místo 

 

Vodácký výcvikový kurz – řeka Ohře  3. – 7. 6. 2019 - účast žáci 5. ročníků 

 

 

 

4.12 Další vzdělávání 

Kurzy k doplnění základního vzdělání - 0 účastníků 

Rekvalifikační kurzy - 0 účastníků 
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4.13 Absence žáků a klasifikace chování žáků 

 
 

 

počet žáků 

celkem 

k 30.6.2019 

 

 

Počet vyuč. 

hodin - 

omluvená 

absence 

 

 

Průměr 

oml. hodin 

 na žáka 

 

 

Počet vyuč. 

hodin - 

neomluvená 

absence 

 

 

Průměr 

neoml.h.  

na žáka 

176 17 896 101,68 25 0,14 

 

 

 

5.  Výsledky kontrol a inspekcí v průběhu školního roku (včetně výsledků inspekce 

provedené ČŠI) 

  

 Dne 6. 12. 2018 proběhla kontrola ČMOS pracovníků školství nad stavem BOZP. Byla zjištěna 1 

závada (prasklé sklo dveří SP). Závada byla odstraněna neprodleně. 

Dne 10. 10. 2018 proběhla kontrola KHS PK. Závady nezjištěny. 

 

6. 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. 
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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 

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. 

7.1  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. 

7.2 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 výchovně-           

vzdělávacího procesu, 

- naše škola se stala centrem testování úrovně anglického jazyka FCE, 

- v rámci volnočasových aktivit byly otevřeny následující kroužky: Ruský jazyk – D. Potocká,  

Programování – R. Bartoš a Sportovní aktivity – F. Tomeš. 

-  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, 
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- v rámci možností byly nakoupeny učebnice pro žáky plnící povinnou školní docházku, učební 

pomůcky, za přispění Spolku rodičů (odborná literatura), 

-  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. 

 

7.3  Spolupráce se zahraničními školami: 

V listopadu 2018 navštívili naši žáci partnerské Elly - Heuss Gymnasium ve Weidenu a společně se 

věnovali exkurzi do Regensburgu. V květnu 2019 přijely žákyně bavorského gymnázia do Tachova.  

Za doprovodu našich žáků se všichni zúčastnili dvoudenního pobytu v rekreačním středisku 

Sycherák. V obou případech vzájemných pobytů probíhaly společné aktivity, jejichž cílem je 

motivovat žáky ke studiu německého jazyka, vést je k pochopení kulturních odlišností, navazovat 

přeshraniční přátelství. Spolupráce s partnerským gymnáziem z Dubnice nad Váhom proběhla 

výjezdem našich žáků na Slovensko v období předchozího školního roku, 16.-20. dubna 2018. 

Slovenská strana pravidelně připravuje bohatý program, v němž je zahrnuto nejen poznávání tamější 

kultury a historie, ale také výstupy žáků, kteří prezentují své práce. Obě strany se ke vzájemné 

spolupráci vyjadřují pozitivně. Partnerská škola navštíví Tachov v září 2019. 

V rámci projektu Holo_Gen spolupracujeme s panem Michalem Arendem ze Švýcarska, který se 

velmi aktivně věnuje problematice holocaustu a otázce národnostních menšin. Do projektu je 

zapojeno také Gymnázium, Stříbro a za německou stranu mj. Gymnasium Elly – Heuss z Weidenu 

a Gymnasium Pegnitz.  
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II. Výroční zpráva o hospodaření školy 

 

A. 
 

Přehled o hospodaření k 31. 12. 2017 (v Kč) 
 

a) příjmy  

1. celkové příjmy 27 143 864 

2. poplatky od zletilých žáků, rodičů nebo jiných  

    zákonných zástupců 0 

3. příjmy z hospodářské činnosti 1 838 870 

4. ostatní příjmy 25 304 994 

 

b) výdaje 

1. investiční výdaje celkem 1 090 904 

2. neinvestiční výdaje celkem a z toho: 25 295 466 

 náklady na platy pracovníků školy 9 097 559 

 nemocenské dávky 32 772 

 ostatní osobní náklady 133 150 

 zákonné odvody zdravot. a soc. pojištění 3 095 651 

 výdaje na učebnice, uč. texty a uč. pomůcky 1 014 708 

 stipendia 0 

 ostatní provozní náklady 11 921 626 

 hospodářský výsledek 9 528 

   

 

 

 

 

 

B. Výsledky kontrol a inspekcí hospodaření v průběhu školního roku  

 

Dne 1. 8. 2019 byla zahájena kontrola z KÚ PK odboru ekonomického. Byla ukončena 30. 9. 2019.  

 

 

8.  Závěr 

Ve školním roce 2018/2019 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. 
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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 2018/2019 jimi byly Eliška Zítková za nižší gymnázium a Tereza Hladíková za gymnázium 

vyšší.  

 

 

Datum zpracování zprávy:  4. října 2019 

 

Schváleno Školskou radou:  8. října 2019 

 

Mgr. Irena Volkovinská 

ředitelka školy 


