VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI GYMNÁZIA, TACHOV
VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015
Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Tachov ve školním roce 2014/2015 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: 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

Z toho počet
pedagogických
pracovníků

360

243

217

Fyz.
26

Přep.
23,449

Fyz.
20

Přep.
18,449

1200

940

181

12

11,227

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. 2014

31. 8. 2015

30. 9. 2014

31. 8. 2015

216

217

0

0

Počet tříd

Průměrný počet
žáků na třídu
k datu 31. 8. 2015

9

24

1.7 Školská rada
Na škole pracuje šestičlenná Školská rada. Předsedou je Mgr. Renáta Koubková.

2. Přehled pracovníků školy – podle stavu k 30. 6. 2015
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./

40/34,68

20/18,45

20

27

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
9
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; Řekni drogám ne – řekni
ano životu
ano
Pomohla by širší a pestřejší
nabídka využitelných programů a
spolupráce s MÚ, Policií ČR
(kontroly restaurací, barů, …
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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
Studuje, studium dokončí ve školním roce

ne
ne

2.7 Další údaje o pedagogických pracovnících
Na škole ve sledovaném období vyučovalo 20 pedagogů, všichni pedagogové mají
vysokoškolské vzdělání. 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 2014/2015 je 27 let. 20 pedagogů splňovalo
pedagogickou způsobilost.

2.8 Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Počet navštívených vzdělávacích akcí

4

Počet pedagogů školy, kteří se vzdělávání zúčastnili.

4

Počet akcí v průběhu roku: 4
Počet zúčastněných pedagogů: 4
Obsah vzdělávání – předměty, pro které bylo vzdělávání určeno:
Vzdělávací seminář k výuce anglického jazyka, Konference angličtinářů, Současný český jazyk

Finanční náklady vynaložené na DVPP (bez cestovních náhrad) za školní rok 2014/2015
(k 31. 8. 2015) 2 020 Kč.
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3. Údaje o přijímacím řízení pro školní rok 2015/2016
Počet přihlášených žáků
celkem
v dalších
v 1. kole
kolech

Forma studia
denní

33

Počet vydaných
rozhodnutí o přijetí
k 31. 8. 2015

Počet žáků, kteří
skutečně nastoupili
k 1. 9. 2015

Počet odvolání
proti nepřijetí
ke studiu

27

27

1

0

4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 – k 31. 8. 2015
(včetně závěrečných ročníků)
4.1. Prospěch žáků
počet
žáků
celkem
217

obor
s MZ

z toho
prospělo s
vyznamenáním
79

prospělo

neprospělo

neklasifikováno

134

1

3

4.2 Žáci s individuálním vzdělávacím plánem
celkem
1
0
0

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

4.3 Výsledky maturitních zkoušek v jarním období
Počet žáků
v posledním ročníku
46

Počet žáků
konajících MZ jaro
46

Výsledky MZ
Prospělo s
vyznamenáním
14

Prospělo

Neprospělo

24

8

4.4 Výsledky maturitních zkoušek v podzimním období
Počet žáků konajících
MZ - podzim
9

Z toho počet žáků
konajících
opravnou MZ
9

Výsledky MZ
Prospělo s
vyznamenáním
0

Prospělo

Neprospělo

5

4

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

Celkem

prospělo

neprospělo

46
28
24

45
0
18

1
0
6

4

4.6 Hodnocení výsledků výchovného poradenství
- škola má zpracovaný Minimální preventivní program
- žáci 1. ročníků se zúčastnili ve dnech 4. - 5. 9. 2014 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
- v rámci akcí směřujících k výchově k humanismu byla zorganizována charitativní sbírka – v boji
proti rakovině
- během školního roku proběhla řada besed a panelových diskuzí v rámci prevence sociálně
patologických jevů (Řekni drogám ne – řekni životu ano, S tebou o tobě)
- pro volný čas mají žáci k dispozici relaxační zóny a hernu. Žákům byly nabídnuty kroužky – ruský
jazyk, španělský jazyk, programování, chemie pro účastníky olympiády. 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

Využíváme ICT ve výuce

MŠMT

386 706 Kč

0

Učíme se cizí jazyky

MŠMT

669 366 Kč

0

Ve školním roce 2014/15 se naše škola aktivně zapojila do projektu Využíváme ICT ve výuce, který
byl

podpořen

z Evropského

sociálního

fondu

a

státního

rozpočtu

ČR

–

reg.

číslo

CZ.1.07/1.3.00/51.0012. Škole byly přiděleny finanční prostředky ve výši 386 706 Kč. V průběhu
projektu se vzdělávali pedagogové školy a byly jim zakoupeny tablety, které začali využívat ve své
praxi.
Druhým projektem, do kterého jsme se zapojili, bylo poskytnutí dotace č. 955/56/7.1.1./2015 pro
oblast

podpory

1.1.

Zlepšení

podmínek

pro

vzdělávání

prioritní

osy.

Reg.

číslo

CZ.1.07/1.1.00/56.0966 – Učíme se cizí jazyky. Škola čerpala finanční prostředky ve výši
669 366 Kč. V rámci projektu vycestovali naši vyučující cizích jazyků do zahraničí, kde se
zúčastnili jazykových kurzů. Projekt bude pokračovat i ve školním roce 2015/16 zájezdy do
zahraničí pro žáky školy.
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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. Klára Mannová ze 3. roč. zahájila 1. 9. 2014 studium v Německu.
2. Školní kolo olympiády z německého jazyka proběhlo v lednu 2014, v okresním kole získala
Nikola Kapitánová 2. místo v kateg. IIB a Olga Nguyen 1. místo v kateg. III - ta postoupila do
krajského kola, kde získala 4. místo.
3. V dubnu 2014 se naši žáci zapojili do soutěže „Němčinář roku“.
4. Přeshraniční spolupráce s „Agentur für Arbeit Weiden“.
5. 10. října 2014 – akce s partnerským gymnáziem ve Weidenu
6. Prosinec 2014 – exkurze na předvánoční adventní trh s prohlídkou historických památek
v Norimberku.7
7. Leden 2015 schůzka v Marktredwitzu.
8. Březen 2015 – přednáška o možnosti studia a zaměstnání v SRN – „Agentur für Arbeit Weiden“
9. Duben 2015 – účast v soutěži „Němčinář roku“, 24. 4. Do Německa na zkušenou
10. Duben 2015 – „Aktionstag“ ve spolupráci „Agentur für Arbeit Weiden“ – exkurze do
německých škol a podniků se neuskutečnila.

PK Aj
1. Úspěšná účast žáků v okresním kole olympiády v AJ: ve III. kategorii 1. místo Alfred Almamy
Sylla (5. r.) - reprezentoval úspěšně okres Tachov v krajském kole v Plzni, kde obsadil 3. místo; ve
II. kategorii získal 2. místo v okresním kole Martin Rössler
2. systematická příprava studentů k maturitní zkoušce
3. používání rozmanitých vyučovacích metod včetně studentských prezentací
4. 1x účast studentů na anglickém divadelním představení v Salesiánském divadle v Praze
5. propagace jazykových pobytů v tuzemsku a zahraničí
6. propagace jazykových zkoušek a certifikátů s mezinárodní platností
7. zajištěn odběr anglických časopisů Gate, Bridge a R+R
8. využit seminář pro učitele Teaching through Projects akreditováno MŠMT.
9. uskutečněn zájezd do Velké Británie
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PK Čj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Proběhlo školní kolo OČJ.
Matěj Sieber postoupil do okresního kola.
Uskutečnění školního kola soutěže v recitaci 1. – 2. ročníků.
Přispívání do regionálního tisku.
Byly realizovány návštěvy divadelních představení (Bílá Nemoc, Malostranské povídky).
Zhlédnutí filmu Hořící keř.
Průběžné doplňování školní knihovny.
Uskutečněné exkurze:
1. ročník – knihovna v Tachově
4. ročník – PNP, Vyšehrad
6. ročník – Muzeum F. Kafky a Staré Město
3. ročník – Mariánské Lázně

PK Vv a EST
1. Účast žáků na různých výtvarných a fotografických soutěžích.
PK M a F
Účastníci matematických soutěží:
Pythagoriáda – úspěšnými řešiteli okresního kola byli: M. Šnaidauf (1.A),
A.Vávrová (1.B), J. Zosinčuk (1.B)
MO kategorie Z8 – 1. místo v okresním kole – J. Jirmus (1.A)
Klokan – kategorie KADET– 4. místo v okresním kole – M. Rossler (1.B)
5. místo v okresním kole – J. Jirmus (1.A)
6. místo v okresním kole – Š. Turnerová (2.)
kategorie JUNIOR – 3. místo v okresním kole – J. Košvanec (3.)
5. místo v okresním kole – M. Ilnytská (3.)
10. místo v okresním kole – P. Honzíková (3.)
kategorie STUDENT – 1. místo v okresním kole – E. Šimůnek (5.B)
2. místo v okresním kole – V. Lafata (6.A)
4. místo v okresním kole – O. Vaňátko (6.B)
Studenti 1. a 2. ročníků se zúčastnili nižší kategorie logické olympiády. Úspěšnými řešiteli
krajského kola se stali J. Jirmus z 1.A, M. Rossler a M. Dolejšová z 1.B. V nejvyšší kategorii vyhrál
1. místo v krajském kole Eda Šimůnek z 5.B a v celostátním kole získal 30. místo. Úspěšnou
řešitelkou krajského kola byla ještě K. Švejdová (5.B)

Tým složený ze studentů: V. Lafata (6.A), B. Shemenov (6.A), P. Ilnytský (6.A),
L. Liška (6.B), O. Vaňátko (6.B), E. Šimůnek (5.B),
M. Sieber (5.B) soutěžili v internetové olympiádě
a v konkurenci 193 týmů z ČR a SR skončili na 77. místě.
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Účastníci fyzikálních soutěží:
FO kategorie F – 3. místo v okresním kole – J. Jirmus (1.A)
kategorie E – T. Hladíková (2.) – postoupila do krajského kola, ale neuspěla
kategorie C – R. Malík (4.) – úspěšný řešitel krajského kola
V září 2014 navštívili vybraní studenti z 2. – 5. ročníku „Dny vědy v Plzni“.
Ve čtvrtých ročnících proběhla beseda o energetice.
PK Bi
1.

Získávání a příprava žáků na účast v soutěžích:
 ekologické olympiádě: 4. místo v krajském kole
 biologické olympiádě: Tereza Zosinčuková (5.B): 4. místo KK BiO kat. A,
Jakub Košvanec (3. r.): Tereza Hladíková (2. r.): 2. místo KK BiO kat. C
 Mladý zahrádkář (květen až červen): Tereza Hladíková (2. r.): 1. místo OK, postup do
národního kola – zde 10. místo z 35 účastníků.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.

Zapojit plnoleté žáky do dobrovolného dárcovství krve: informováni žáci v 5. ročnících.
Pokračovat ve spolupráci s městem na tvorbě tůní pro obojživelníky (září): zapojeno 7 žáků.
Údržba školních ptačích budek: proběhla kontrola a vyčištění.
Mykologická výstava pro veřejnost (říjen): 124 návštěvníků.
Pokračovali jsme ve spolupráci s Muzeem Českého lesa, CHKO Český les a ČSOP (využití
sbírek, exkurze, výstavy, konzultace, brigády, seminární práce): návštěva muzea 5. a 6. r.
v rámci BCHS při příležitosti výstav Změny avifauny Tachovska a Výstava přírodovědné
expedice do Albánie, zapojení 3 žáků do organizace Dne Země ve spolupráci s ČSOP
Tachov.
Pokračovali jsme v mezipředmětové spolupráci (např. mezi biologií a fyzikou – půjčení
ladiček na fyziologické pokusy se sluchem, zapůjčení kyvet, kapilár…, biologií a chemií –
využití laboratoře a jejího vybavení): využití chemického nádobí pro pokusy v rámci BCHS.
Pokračovali jsme v projektu Recyklohraní: odvoz kontejneru na drobnou elektroniku.
V rámci finančních možností školy pořízení nových pomůcek – entomologické pinzety,
tonometr, atlasy: nakoupeny dva mikroskopy a dvě sbírky mikroskopických preparátů
Rozvíjet školní akvárium, vytvořit informativní cedulku k akváriu: nakoupeny neonky a nová
lampa, zakoupeni krabi, cedulka vytvořena.

PK D
1.
2.
3.
4.

Spolupráce se SOkA Tachov a Muzeem Českého lesa.
Zajištění exkurze do SOkA Tachov; aktivní účast na přednáškách Muzea Českého lesa.
Organizace školního kola Dějepisné olympiády.
Historická exkurze: 1. ročník  Tachov; 5. ročník  Židovské muzeum.
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PK Z
1.
2.
3.

Realizace školního kola zeměpisné olympiády.
Zabezpečení účasti žáků v soutěži Eurorebus, Europasecura, model OSN, NATO.
Žáci se zúčastnili soutěže Eurorebus, nejlepší se zúčastnili celorepublikového kola.
Příprava exkurze Rakousko 2015/2016 – bude realizována v září 2015.

PK Ch
1.

Získávání a příprava žáků na účast v ChO:
a.
R. Malík (4. r.) – 9. místo v KK ChO kategorie C
b.
T. Hladíková (2. r.) – 11. místo v KK ChO kategorie D
c.
J. Jirmus (1.A) – 14. místo v KK ChO kategorie D

2.

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.
Naši žáci se zapojili s blokem chemie do Soutěžního dne pro žáky 7. tříd ZŠ, akce Kam na
školu.

3.
4.

PK Tv
CORNY- středoškolský pohár

okresní kolo 17. 9. 2014 ve Stříbře

2. místo – družstvo dívek
3. místo – družstvo chlapců
CORNY- středoškolský pohár

krajské kolo 25. 9. 2014 v Domažlicích

7. místo – družstvo dívek
6. místo – družstvo chlapců
Přespolní běh v Tachově, městský stadion okresní kolo

26. 9. 2014

5. místo – družstvo dívek 1. a 2. ročníků
7. místo – družstvo chlapců 1. a 2. ročníků
Minifotbal v Tachově, okresní kolo

22. 10. 2014

9. místo – družstvo chlapců 1. a 2. ročníků
Florbal v Tachově

okresní kolo

13. 11. 2014

1. místo – družstvo dívek 1. ročníku
Florbal AŠSK

okresní kolo

20. 11. 2014

2. místo – družstvo dívek
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2. místo – družstvo chlapců
krajské kolo

21. 11. 2014

7. místo – družstvo dívek
Házená AŠSK

okresní kolo

4. 12. 2014

2. místo – družstvo dívek
Florbal v Tachově

okresní kolo

11. 12. 2014

8. místo – družstvo chlapců
Vánoční laťka, Tachov

17. 12. 2014

Lucie Kovářová
ml. ž. 140
Michaela Pichová
Bára Holátová
Kamila Všetičková st. ž. 135
Eliška Lukejová
st. ž. 135
Filip Štíbr
st. ž. 150
Jan Sýkora
Matěj Gažík
Barbora Zbranková dorostenka
Miloslav Kovář
dorostenec
Marek Neumann
dorostenec
Volejbal

2. místo
2. místo
3. místo

1.A
1.B
1.A
2. roč.
2. roč.
2. roč.
3. roč.
1. A

135
170
165

okresní kolo, Stříbro

2. místo
2. místo

4. roč.
4. roč.
3. roč.

5. 2. 2015

2. místo – družstvo dívek
Basketbal

Tachov

18. 2. 2015

1. místo – družstvo dívek 1. a 2. ročník
3. místo – družstvo chlapců 1. a 2. ročník
Volejbal

Tachov

11. 3. 2015

3. místo – družstvo dívek 1. a 2. ročník
Basketbal

Kožlany

krajské kolo 24. 3. 2015

4. místo – družstvo dívek 1. a 2. ročník
Silový čtyřboj
1. místo -

Stříbro
Lafata, 6.A
Krauskopf, 5.A
Ilnytský, 6.A
Sieber, 5.B

krajské kolo 24. 3. 2015

účast na celorepublikovém kole
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Košíková
školní turnaj
1. místo – 1.B
2. místo – 6.A
3. místo – 3. r.
Florbal
školní turnaj
1. místo – 3. r.
2. místo – 2. r.
3. místo – 6.B
Atletický čtyřboj

Tachov

6. 5. 2015

1. místo – družstvo dívek 1. a 2. ročník
7. místo – družstvo chlapců 1. a 2. ročník
Pohár ROZHLASU v atletice

Stříbro

12. 5. 2015

1. místo – družstvo dívek 1. a 2. ročník

Naše gymnázium se již popáté zapojilo do soutěže piškvorkářů. Letošní družstvo ve složení
Vaňátko, Ilnytský, Kovářová, Phan, Minárik postoupilo po vítězství v okresním kole do klání
krajského. Umístili se na 3. místě.
V rámci soutěže Prezentiáda byla do krajského kola nominována 2 družsta (o 3 žácích), z nichž
družstvo 5.B postoupilo do kola celorepublikového, které je organizováno s mezinárodní účastí. Zde
obsadili 10. místo.
V roce 2015 proběhla na gymnáziu soutěž týkající se finanční gramotnosti našich žáků. Každoročně
se jí účastní celá škola.
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 30.6.2015

Počet vyuč.
hodin omluvená
absence

217

13177

%
z celk.
počtu
hodin

Průměr
oml. hodin
na žáka

Počet vyuč.
hodin neomluvená
absence

99,12

60,724

117

%
z celk.
počtu
hodin

Průměr
neoml.h.
na žáka

0,88

0,54

Počet žáků,
kterým byl
udělen 2.
nebo 3.
stupeň z
chování
2(2.), 0(3.)
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5. Výsledky kontrol a inspekcí v průběhu školního roku (včetně výsledků inspekce
provedené ČŠI)
VZP ČR – kontrola plateb na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností
plátce pojistného. Závěr kontroly: nebyly zjištěny nedostatky.
OSSZ – kontrola všech povinností zaměstnavatele. Závěr kontroly: nebyly zjištěny nedostatky.
KÚ PK – průběžná kontrola ověření věrohodnosti podkladů rozhodných pro stanovení rozpisu
rozpočtu přímých výdajů na rok 2014 a dodržování směrnice RPK o zadávání veřejných
zakázek. Závěr: nebylo zjištěno porušení obecně závazných právních předpisů.
Krajská hygienická stanice PK – předmětem kontroly byl odběr vzorku pokrmu na přítomnost
NaCl (kuchyňská sůl). Závěr: snížit obsah soli na 35 % doporučené denní dávky, minimálně
používat dochucovadla.
ČŠI – v termínu 6. - 11. února 2015; předmětem kontroly bylo zjišťování a hodnocení
podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, zjišťování a hodnocení naplnění ŠVP. Závěr:
Výsledky vzdělávání mají požadovanou úroveň. Silnou stránkou školy je účinná prevence
a minimální výskyt negativních jevů, předcházení neúspěšnosti žáků nabídkou doučování
v konkrétních předmětech, dobré vzdělávací klima, vzájemné předávání zkušeností
prostřednictvím hospitací mezi učiteli. Zásadním nedostatkem je chybějící tělocvična. Návrh:
posílit sebehodnocení žáků, využít různé formy hodnocení ze strany učitelů, vystavět
tělocvičnu.

6. Řešení stížností
Z toho

Počet stížností celkem
0

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.
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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.
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 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, organizuje
a zaštiťuje konání maturitních plesů. Studentský parlament pracuje již desátým 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.
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.
13

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 stánkem 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“

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, Programování – R. Bartoš, Chemie pro účastníky olympiád – I.
Volkovinská a P. Křížek,
- 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),
- proběhla přednáška „S tebou o tobě“ pro děvčata 3. ročníku a akce „Řekni drogám NE řekni ANO životu“ pro první až čtvrtý ročník
-

na celé škole proběhla soutěž ve finanční gramotnosti,
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-

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
8.3 Spolupráce se zahraničními školami:
V červnu 2014 přijely žákyně partnerského bavorského Gymnázia Elly - Heuss 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 pokračovala až v září 2015, kdy přijeli
slovenští žáci k nám do Tachova. Byl pro ně připraven velmi zajímavý program a společně strávené
chvíle jistě podpořily vzájemné dobré vztahy obou škol.

II. Výroční zpráva o hospodaření školy
A.

Přehled o hospodaření k 31. 12. 2014 (v Kč)
a) příjmy
1. celkové příjmy
2. poplatky od zletilých žáků, rodičů nebo jiných
zákonných zástupců

20 786 912

3. příjmy z hospodářské činnosti
4. ostatní příjmy

2 204 289
18 582 623

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
 hospodářský výsledek

132 000
18 381 070
8 008 780
33 906
251 024
2 738 487
143 341
0
7 205 532
201 553

0

B. Výsledky kontrol a inspekcí hospodaření v průběhu školního roku
Ve sledovaném školním roce probíhaly kontroly interního auditora.
1. auditovaný úsek – provádění doplňkové činnosti v Gymnáziu, Tachov a příjmy za ubytování
a pronájem nebytových prostor: žádná navrhovaná opatření (27. 10. 2014)
2. auditovaný úsek – nakládání s přebytečným a neupotřebitelným majetkem: žádná navrhovaná
opatření (20. 12. 2014)
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3. auditovaný úsek – provozní řád školní jídelny, doplňková činnost, nakládání s přebytečným
majetkem: žádná navrhovaná opatření (28. 2. 2015)

9. Závěr
Ve školním roce 2014/2015 se podařilo naplnit stanovené cíle a priority. 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 na oceněných pozicích. Kolektiv pedagogů se snaží vycházet vstříc také
individuálním potřebám žáků, ale zároveň klade důraz na vysoký stupeň vzájemné spolupráce
a tolerance.
Datum zpracování zprávy:

5. října 2015

Schváleno Školskou radou: 14. října 2015
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