Výroční zpráva o činnosti školy
za školní rok 2015/2016
Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická,
Vimperk, Pivovarská 69

dle § 10, odst. 3 zákona č. 561/2001 (Školský zákon)
a § 7, odst. 1 vyhlášky 15/2005 Sb.
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1. Základní údaje o škole
Název školy: Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Vimperk, Pivovarská 69
Identifikátor zařízení: 600 008 690
IČ: 00072982
Sídlo školy: Pivovarská 69, 385 01 Vimperk
Telefon: 388 386 411 (sekretariát), 388 411 051 (DM)
Fax: 388 386 412
E-mail: kancelar@oag.cz
Internetová stránka: www.oag.cz
Zřizovatel školy: Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích, U Zimního stadionu
1952/2, 370 76 České Budějovice
Vedení školy: Mgr. Jan Heřta – ředitel školy
Ing. Irena Staňková – statutární zástupkyně ředitele
Mgr. Vojtěch Huřík – zástupce ředitele pro sportovní přípravu a domov
mládeže
Škola je zřízena jako příspěvková organizace s právní subjektivitou a byla zařazena do sítě
škol Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR 1. 10. 1991, č. j. 18 984 – 24.

2.

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje

Škola sdružuje:
1. gymnázium
2. obchodní akademie

IZO 108 004 481
IZO 000 072 982

Ve školním roce 2015/2016 škola sdružovala obory a zaměření podle klasifikace kmenových
oborů vzdělání:
gymnázium:
79-41-K/41 gymnázium všeobecné čtyřleté - studium denní, délka studia: 4 roky
79-41-K/81 gymnázium všeobecné osmileté - studium denní, délka studia: 8 let
79-41-K/41 gymnázium - zaměření informační technologie- studium denní, délka studia:
4 roky
79-42-K/41 gymnázium - sportovní příprava - studium denní, délka studia: 4 roky
obchodní akademie:
63-41-M/02 obchodní akademie - studium denní, délka studia: 4 roky
Usnesení č. 1208/2013/RK-28 Rada Jihočeského kraje schvaluje změnu v rejstříku škol a
školských zařízení k 1. 9. 2014 dle $ 145 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,
základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) v platném znění
pro Gymnázium a Střední odbornou školu ekonomickou, Vimperk, Pivovarská 69 formou
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změny zápisu – označením oboru jako dobíhající, 63-41-M/02 Obchodní akademie, denní
forma vzdělávání, kapacita 150 žáků.
Ve školním roce 2015/2016 ve škole studovalo v průběhu roku 238 žáků ve 13 třídách
(průměrný počet žáků ve třídě 18,31). Na obchodní akademii studovalo 16 žáků (6,7 %),
121 žáků (50,8 %) na gymnáziu osmiletém a 101 žáků (42,4 %) na gymnáziu čtyřletém,
z toho 58 žáků (57,4 %) na gymnáziu všeobecném včetně zaměření na programování
a 43 žáků (45,6 %) na oboru sportovní příprava.
Výchovně vzdělávací program
Č. j. a datum schvalovací
doložky MŠMT ČR
ŠVP schválen školskou radou
21. 6. 2007 (79-81-K/81) a 31.
Školní vzdělávací program ,,Otevřenou
8. 2008 (79-41-K/41, 79-42školou krok za krokem“.
K/41, 63-41-M/02). Poslední
změna 29. 6. 2012.

Kód

Název

79-81-K/81
79-41-K/41
79-42-K/41
63-41-M/02

Vyučování začínalo v 7:45 hod. a většinou končilo mezi 12:55 až 14:35 hod. Některé
výchovy, volitelné a nepovinné předměty byly vyučovány buď od 6:55 hod., nebo od 14:40
hod.

3. Personální zabezpečení školy
Věkové složení pedagogického sboru (k 30. 6. 2016)
(včetně vychovatelek a trenérů, bez DPP a MD)
do 25 let do 35 let do 45 let do 55 let do 65 let
0

3

10

12

průměrný věk

9

48,76

Věkové složení nepedagogických zaměstnanců (k 30. 6. 2016)
do 25 let do 35 let do 45 let do 55 let do 65 let
0

0

4

1

4

průměrný věk
50,67
,8

Členění zaměstnanců podle pohlaví (k 30. 6. 2016)
*) včetně ZŘŠ pro sportovní přípravu
učitelé trenéři*) vychovatelé nepedag. prac. celkem
muži

7

6

0

1

14

ženy

19

0

2

8

29

Nemocnost (k 30. 6. 2016)
Nemoc: 228 dnů (jedna dlouhodobá nemoc, 159 dnů), OČR: 55 dní
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4. Údaje o přijímacím řízení
počet přihlášených na počet přihlášených počet odevzdaných ZL
1. termín (22. 4. 2016) na další termíny
k 30. 6. 2016

Obor
G 4 - všeobecné
79-41-K/41
G 4 - sport. příprava
79-42-K/41
G 8: 79-41-K/81

26

4

13

9

0

8

25

5

28

Umožnili jsme žákům ZŠ, kteří mají zájem o studium oboru gymnázium (čtyřleté i osmileté),
pomoc v přípravě na povinné přijímací zkoušky (testy Scio) z českého jazyka a matematiky
v termínech 25. 2. 2016 a 31. 3. 2016 od 14:45 v prostorách naší školy.

5. Údaje o výsledcích vzdělávání
Hodnocení prospěchu – k 31. 8. 2016

Třída

Počet

1.G
2.G
3.G
4.G
5.G
6.G
7.G
8.G
1.A
2.A
3.A
4.A
4.OA
Celkem
V%

19
17
15
20
13
8
15
14
25
27
34
20
11
238

Pvz
14
7
5
7
3
4
1
3
5
3
3
0
0
55
23,1

P
5
10
10
11
9
4
11
11
15
23
28
14
10
161
67,6

pololetí
Nep Nekl
0
0
0
0
0
0
2
0
0
1
0
0
3
0
0
0
3
2
0
1
1
2
2
4
1
0
12
10
5,0
4,2

Průměr
1,330
1,638
1,776
1,890
1,709
1,456
2,522
1,913
2,212
2,264
2,353
2,639
2,620
2,060

Pvz
12
6
7
8
4
4
2
1
5
3
2
0
0
54
22,7

P
7
11
8
11
9
4
13
13
18
23
28
18
11
174
73,1

pololetí
Nep Nekl
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
2
0
0
2
0
1
0
1
1
0
2
0
0
4
6
1,7
2,5

Vysvětlivky:

Pvz: prospěl s vyznamenáním, P: prospěl, Nep: neprospěl, Nekl: neklasifikován
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Průměr
1,440
1,692
1,766
1,803
1,648
1,440
2,459
2,082
2,362
2,169
2,350
2,616
2,720
2,124

Výsledky maturitních zkoušek (po podzimním termínu)
Třída Počet ž. S vyznamenáním Prospěli

Neprospěli

8. G

14

4

10

0

4. A

20

4

14

2

4. OA

11

0

9

2

Výsledky maturitní zkoušky z českého jazyka – společná část
Třída

Počet
žáků

Písemná práce
(prům. skóre v %)

Didaktický test
(prům. skóre v %)

4. A
8. G
4. OA

20
14
11

68,0
68,6
63,7

70,0
83,3
55,5

Ústní zkouška
(prům. skóre v %)

72,4
93,1
59,6

Výsledky maturitní zkoušky z německého jazyka – společná část
Třída

Počet
žáků

Písemná práce
(prům. skóre v %)

Didaktický test
(prům. skóre v %)

4. A
8. G
4. OA

3
2
3

73,6
84,7
73,6

54,7
85,8
60,5

Ústní zkouška
(prům. skóre v %)

64,1
82,1
57,7

Výsledky maturitní zkoušky z anglického jazyka – společná část
Třída

Počet
žáků

Písemná práce
(prům. skóre v %)

Didaktický test
(prům. skóre v %)

4. A
8. G
4. OA

13
6
6

90,3
94,9
71,8

93,3
93,3
71,8

Výsledky maturitní zkoušky z matematiky – společná část
Třída

4. A
8. G
4. OA

Počet
žáků

4
6
2

Didaktický test
(prům. skóre v %)

62,0
83,0
42,0
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Ústní zkouška
(prům. skóre v %)

73,1
85,0
62,8

Výsledky profilové maturitní zkoušky

Počty žáků a průměrná známka
BIO
CHE
ZEM
DEJ
5 1,80
2 2,00
5 2,60
6 1,67
9 2,40
9 2,11
2 1,50

Třída
8. G
4. A

Počty žáků a průměrná známka
ZSV
NEJ
ANJ
TSP
8 1,88 2
2,00
6 2,50 1 2,00
7 1,43 2
2,00
3 3,33 6 2,17

Třída
8. G
4. A

Výsledky maturitní zkoušky z odborných předmětů na OA

1

Profilová zkouška
praktická
0

Profilová zkouška
ústní
5

2

6

2

3

2

3

4

2

1

5

1

0

Průměrná zn.

2,82

2,00

Známka
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Výsledky přijímacího řízení na vysoké školy a VOŠ
4.A 8. G 4. OA celkem
A20
Počet žáků
14
11
45
Přihlášených na VŠ
13
14
3
30
Přijatých do 1. ročníku VŠ
13
14
3
30
Přijato na VOŠ, jazykové školy
2
0
2
4
Nastoupí do zaměstnání
2
0
6
8
Hledají zaměstnání
2
0
0
2
Přehled podle zvolených vysokých škol
4. A 8. G 4. OA celkem
UK Praha
5
2
7
JČU Č. Budějovice
3
3
1
7
ZČU Plzeň
2
7
9
VŠE Praha
1
1
ČVUT Praha
1
1
VŠTE Č. Budějovice
1
2
3
VŠ Škoda auto M. Boleslav
1
1
Ostatní
1
1
Celkem
13
14
3
30

Největší úspěchy v soutěžích
Olympiáda v českém jazyce:
okresní kolo: I. kat. 9. místo – P. Hrubá (4. G)
II. kat. 2. místo – A. Staňková (6.G) (v kraj. kole 2. místo – postup do
celostátního kola)
5. místo – A. Křížová (6.G)
7. místo – M. Svoboda (4.A)
„Evropa ve škole“ – výtvarná a literární soutěž:
národní kolo: 1. místo – M. Štouralová (1. G)
„Jihočeský zvonek“:
okresní kolo: II. kategorie sólo 1. Místo – M. Štouralová (1. G)
II. kategorie duo 1. místo – L. Mrázová, M. Štouralová (1. G)
III. kategorie sólo 1. místo – J. Chalupa (3. G)
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„Třeboň poetická“ (KK soutěže „Wolkerův Prostějov“)
A. Staňková (6.G) - hodnocena porotou velmi kladně, v její kategorii vybrána do celostátního
kola pouze jedna soutěžící
„Šumava – můj domov“ – lit. soutěž v rámci festivalu ŠUMAVA-LITERA 2015
D. Nováková (4.G) – 1. místo (I. kat.)
M. Svoboda (4.A) – 1. místo (II. kat.)

Biologická olympiáda:
O. Kučera (4. G) - 1. místo v okresním kole a 8. místo v krajském kole (kategorie C)
J. Heřta (3. G) - 3. místo v okresním kole a 18. místo v krajském kole (kategorie C)
P. Podskalský (1.G) - 4. místo v okresním kole (kategorie D)
Přírodovědná soutěž „NPŠ ve školních lavicích“:
V. kategorie – 1. místo P. Podskalský, 3. místo A. Pavlásková (1.G)
VI. kategorie – 2. místo F. Pulkrábek (2.G)
VII. kategorie – 1. místo J. Heřta (3.G)
VIII. kategorie – 1. místo O. Kučera (4.G)
Chemická olympiáda:
K. Švejdová (3.G) – 8. místo v okresním kole (kategorie D)
Zeměpisná olympiáda:
krajské kolo: kategorie D: F. Štefaník (7. G) – 8. Místo
kategorie B: A. Budík (2.G) – 2. místo
okresní kolo: kategorie D: F. Štefaník (7. G) – 2. místo
kategorie C: J. Heřta (3.G) – 2. místo
kategorie B: A. Budík (2.G) – 1. místo, B. Picková – 2. místo

Dějepisná olympiáda:
okresní kolo: O. Kučera (4. G) – 1. místo, A. Košinová (4. G) – 2. místo,
J. Heřta (3.G) – 3. místo
krajské kolo: O. Kučera – úspěšný řešitel
Konverzační soutěže v německém jazyce:
krajského kola: kategorie IIB – D. Nováková (4.G) - 9. místo
kategorie IIC – M. Petzi (4.G) - 7. místo,
kategorie IIIB – M. Friedlová (7.G) - 7. místo
Republiková soutěž „Němčinář roku 2015-2016 (on line ve škole):
nejlepší jednotlivec: A. Staňková na 32. místě (1 736 účastníků)
3kola se umístila na 23. místě (1. místo v kraji z 9 zúčastněných gymnázií)
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Konverzační soutěže v anglickém jazyce:
okresní kolo: kategorie IB – A. Novotná (1.G) – 2. místo
kategorie IIB – A. Hornová (4. G) – 2. místo
Republiková soutěž „Angličtinář roku 2015-2016 (on line ve škole):
účast 25 studentů školy, celkové umístění školy – 169. místo, 10. místo v Jihočeském kraji,
v soutěži opět výrazně stoupl počet soutěžících
Matematická olympiáda:
okresní kolo: kategorie Z6 – V. A. Budík (1. G) – 4. místo
kategorie Z7 – A. J. Budík(2. G) - 1. místo, B. Picková - 4. místo
kategorie Z8 – J. Heřta (3. G) – 3. místo,
Fyzikální olympiáda:
krajské kolo: kategorie B – F. Štefaník (7. G) - 8. místo
okresní kolo: kategorie C – J. Janda (6. G) - 2. místo
kategorie F – J. Heřta (3.G) - 3. místo
Matematický klokan:
okresní kolo: 1. místo – F. Štefaník (7. G), 2. místo – K. Nová (7. G) – kategorie Student
4. místo – K. Kunclová (6. G) – kategorie Junior
3. – 4. Místo – M. Korandová (3.G), K. Štefaníková (4.G) – kategorie Kadet
Přírodovědný klokan:
J. Heřta (3.G) - 1. místo kategorie Kadet
A. Staňková (6.G) – 1. místo kategorie Junior

Pythagoriáda okresní kolo:
J. Heřta – 1. místo, V. A. Budík – 2. – 3. místo
Bobřík informatiky
Zapojili jsme většinu skupin. Mladší studenti dosáhli velmi pěkných výsledků. Řada z nich
dosáhla na hodnocení Mistr kódu.
 V kategorii Benjamin: Albert Budík (2.G)
 V kategorii Kadet: Jan Heřta (3.G)
 V kategorii Junior: Martin Doležal, Barbora Havlíčková, Daniela Mrosková, Tereza
Sásková, Marcela Šipanová (všichni z 5.G)
Sportovní soutěže:
Přespolní běh družstvo dívek kat. V. – 1. místo v republikovém finále, 13. místo MS
Maďarsko – Budapešť (B. Havlíčková – 9. místo individuálně)
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Přespolní běh družstvo chlapců kat. V. – 1. místo v republikovém finále, 15. místo MS
Maďarsko – Budapešť
Přespolní běh družstvo chlapců kat. III. – 1. místo OK, 2. místo KK
Přespolní běh družstvo dívek kat. III. – 1. místo OK, 3. místo KK
Atletika SŠ – Corny cup soutěž družstev dívky - 2. místo OK
Atletika SŠ – Corny cup soutěž družstev chlapci – 1. místo OK, 5. místo KK
Fotbal SŠ – Pohár J. Masopusta chlapci - 1. místo OK
Basketbal – chlapci kat. V. – 1. místo OK
Snowboard slalom – chlapci SŠ – 1. místo RF, dívka SŠ – 2. místo RF

Běžecké lyžování:
A. Klementová: reprezentantka ČR, členka RDA, účastnice SP v Novém M. na Moravě
B. Havlíčková: sedminásobná mistryně ČR v běhu na lyžích, vítězka ČP
účast naYOG Lillehammer – 7. a 8. místo, OPA Hochfilzen – 2. a 3. místo
3. místo na MČR v atletice – 3 km, 1. místo na SP v běhu do vrchu - Jánské Lázně
S. Jirouš: pětinásobný mistr ČR v běhu na lyžích, vítěz ČP
T. Řezníková: dvojnásobná mistryně ČR v běhu na lyžích, 1 x 2. místo na MČR
J. Mánek: dvojnásobný mistr ČR v běhu na lyžích, 2 x 2. místo na MČR, 1 x 3 místo na
MČR; juniorský reprezentant ČR; OPA Hochfilzen - 3. místo
T. Kalivoda: 3.místo na MČR v běhu na lyžích, vítěz dvou závodů ČP; juniorský
reprezentant ČR
A. Nováková: 2. místo na mistrovství ČR v běhu na lyžích, 3 x 5. místo na MČR
T. Sásková: 3. místo na mistrovství ČR v běhu na lyžích
J. Tischler: 3. místo na mistrovství ČR v běhu na lyžích
F. Honsa: 3. místo na MČR; 3. místo v závodech ČP v běhu na lyžích
O. Mánek: mistr ČR v biatlonu - kat. starší žactvo, vítěz celkového pořadí ČP v biatlonu
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Cyklistika:
Jan Vastl: reprezentant ČR v kategorii muži Elite pod 23 let. ČP horských kol – 2. místo
absolutně na ČP v Praze, 1 místo v kategorii na ČP v Kutné Hoře,
italský pohár – 5. a 7. místo, 8. a 9. místo v SP muži Elite pod 23 let.
Jakub Kadlec: ČP horských kol – 8. a 7. místo (muž Elite). 6. místo na MČR v kategorii muži
Elite
David Zadák – reprezentant ČR v kategorii junioři – ČP horských kol – 1. a 2. místo,
rakouský pohár – 1. a 2. místo, světový pohár v Albstadtu - 20. místo. Na MS
horských kol v Novém Městě 11. místo v kategorii junioři, stříbro na MČR
v závodech na horských kolech
Jaromír Skála: reprezentant ČR v kategorii junioři - ČP horských kol - dvakrát druhý,
rakouský pohár horských kol – 1. a 2. místo, 24. na ME ve Švédsku, 25. na SP juniorů
v Montechiari. Na MS horských kol v Novém Městě na Moravě 20. v kategorii
junioři, bronz na MČR.
Tereza Sásková: reprezentantka ČR v kategorii kadetky - ČP horských kol dvakrát 1. místo,
4. místo v Závodu míru kadetek (silniční etapový závod), mistryně ČR na horském
kole.
Samuel Jirouš – reprezentant ČR v kategorii kadeti ČP horských kol - 3 x 1. místo (kadet),
mistr ČR na horském kole.

Snowboarding:
R. Vintr: reprezentant ČR, 2. místo na mistrovství ČR mužů, účast na MS juniorů a FIS
závodech (Boží Dar – 6. a 7. místo, Dolní Morava – 5. místo)
M. Koudelka: reprezentant ČR, účast na MS juniorů a FIS závodech
(Boží Dar - 9. místo, účast naYOG Lillehammer - 11. místo
Diviš: reprezentant ČR, 7. místo na mistrovství ČR mužů
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Hodnocení vzdělávacího procesu z pohledu vedoucích odborných sekcí
Český jazyk, dějepis, výtvarná výchova, hudební výchova:
Projekty
a) „Kulturní památky města Vimperk“ – exkurze třídy 1.G po vimperských kulturních památkách;
projekt v rámci českého jazyka, dějepisu a ŠVP
b) „Kulturní památky města Prachatice“ – třída 2.G a exkurze z hlediska historie i současnosti
města; projekt v rámci českého jazyka, dějepisu a ŠVP.
c) „Historie a současnost města České Budějovice“ – celodenní exkurze třídy 3.G do krajského
města; projekt v rámci českého jazyka, dějepisu a ŠVP.
d) Praha – „Pražský hrad“ – celodenní exkurze třídy 4.G do hlavního města; projekt v rámci
českého jazyka, dějepisu a ŠVP.
Exkurze se podle názoru studentů opět velmi vydařily, žáci ocenili přítomnost a poutavé vyprávění
průvodců z informačních center. Ve svých ročníkových pracích vycházeli z vlastních poznámek a
z brožurek získaných v informačním centru. Využili i vlastní fotografický materiál a DUMy.
Zdokonalili se v citaci pramenů a ve formulaci vlastního hodnocení exkurze v závěru prací (podle
vyučujících některých velmi zdařilých).

e) „Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti“
Tento nový projekt, jehož realizaci jsme v uplynulém školním roce zahájili, je součástí výzvy
č. 56 OP VK.
Byl zaveden do vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura v primě až kvartě osmiletého
studia jako jeden z prostředků zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti.
Učitelé uvedených ročníků vytvořili čtyři tematické plány s popisem deseti čtenářských dílen
na jeden školní rok. Za tím účelem bylo nakoupeno přes 200 kusů knih do školní knihovny a
dále elektronické čtečky.
Tato nová aktivita se setkala s velmi pozitivním hodnocením všech žáků výše uvedených tříd
a někteří v hodnocení celého projektu uvádějí, že díky čtenářským dílnám získali o četbu
zájem, začali navštěvovat knihovnu i více číst. Vyučující v nich budou nadále pokračovat.
V rámci předmětů CJL, HUV a VYV byly uskutečněny předem plánované návštěvy
kulturních akcí. Jsou vždy vybírány tak, aby doplňovaly probíranou látku (každá třída by měla
mít možnost alespoň jedenkrát ročně zhlédnout divadelní představení). Lze je hodnotit jako
přínosné nejen v rámci všeobecného přehledu, ale i v oblasti celkové orientace studentů
v kultuře a umění. Do výuky jsou vkládány i besedy o zhlédnutých představeních, vybraných
filmových a televizních dílech.

a) činohra
 Robin Hood (Otáčivé hlediště Český Krumlov) 1.G, 2.G, 3.G, 4.G
 Maryša (Divadlo Komedie Praha) 4.A, 8.G, 4.OA
 Želary (Divadlo Rokoko Praha) 5.G, 1.A, 6.G, 2.A
 Kdo se bojí Virginie Woolfové? (Divadlo Rokoko Praha) 6.G, 7.G, 3.A
b) výstava
Slovanská epopej – (Veletržní palác Praha) 4.A, 4.OA, 8.G
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Anglický jazyk:
Účast lektorky z USA ve výuce: Nechi Fullerton
V letošním školním roce jsme opět podali žádost Na Fullbrightovu nadaci na získání rodilého
mluvčího na celý příští školní rok – naší žádosti bylo vyhověno a od září bude na škole
působit Teal Vickrey z USA.
Kurz ANJ pro veřejnost proběhl v 1 skupině, úroveň pokročilí, počet frekventantů – 12,
rozsah – 44 vyuč. Hodin, lektor: L. Sobčiaková.
Velmi pozitivně hodnotíme zapojení do projektů OPVK, výzvy 56 a 57, studenti i vyučující
měli možnost dalšího zdokonalování v jazyce různými formami. Díky těmto projektům jsme
dále získaly prostředky na zakoupení sad zjednodušeného čtení, slovníky a další metodické
materiály pro vyučující anglického a německého jazyka.
Německý jazyk:
V rámci již 26. roku spolupráce s partnerským gymnáziem ve Waldkirchenu byl 1. 2. 2016 na
schůzce s vedením waldkirchenského gymnázia – paní Josefou Stamm, ředitelkou
partnerského gymnázia, panem Dr. Clausem Kapplem a paní Ingrid Amann, zástupci
ředitelky, dohodnut termín setkání učitelů obou škol ve Vimperku 22. června 2016 a byl
dohodnut také společný program setkání.
Dne 22. 6. 2016 se uskutečnilo naplánované setkání učitelů obou škol v prostorách naší školy.
Z partnerské školy dorazilo celkem 40 hostů, celkový počet účastníků dosáhl 70 osob.

Biologie a chemie:
Spolupráce s NP Šumava
Spolupráci s NP Šumava hodnotí naše sekce velmi kladně. Proběhlo celkem 10 výukových
programů, jedna celodenní exkurze do Bavorského lesa, 6.G dvakrát navštívila v rámci hodin
biologie SEV NPŠ. Programy jsou pěkně připravené, vhodně doplňují učivo zejména pro
žáky nižšího gymnázia a rozhodně je chceme využívat i v dalším školním roce.
Do budoucna by bylo vhodné projednat s SEV NPŠ úpravu podmínek pro realizaci
výukových programů – minimum pro konání akce je 12 účastníků a to je v našich málo
početných třídách často problém.
Naši žáci se podíleli na organizaci Dne Země a soutěže NPŠ ve školních lavicích.
Naši žáci se konkrétně účastnili těchto výukových programů pořádaných NP Šumava:
 Výukový program SEV NPŠ Ryby (2.G)
 Výukový program SEV NPŠ Ptáci Šumavy (2.G)
 Výukový program SEV NPŠ Savci (3.G, Pvc)
 Výukový program SEV NPŠ Arboretum ve Vimperku (5.G. 1.A)
 Výukový program SEV NPŠ Geologie – venkovní + vnitřní
 Pobytová exkurze v Německu (4.G)
 Celodenní exkurze do Bavorského lesa
 Účast v přírodovědné soutěži „NPŠ ve školních lavicích“ (1.G – 4.G)
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 Pomoc žáků vyššího gymnázia při organizaci přírodovědné soutěže
Spolupráce se společností Jihosepar se dobře rozvíjí, v letošním roce jsme se opět podíleli na
distribuci materiálů k soutěži ve sběru druhotných surovin, naši žáci sesbírali téměř 2 000 kg
plastů a papíru (v naší škole 1. místo ve sběru obsadila 6.G, následně 2.A a 3.A), proběhla
také jedna exkurze do areálu firmy.
Zeměpis:
Opět lze konstatovat, že někteří studenti si volí zeměpis jako únikový předmět. Pozitivně
hodnotím, že u každé maturitní zkoušky minimálně jedna z dílčích otázek v rámci zkoušky
směřovala na aktuální geopolitickou situaci (u otázek regionálního zeměpisu) a na nové
poznatky, objevy a tendence (u otázek z části fyzického zeměpisu). Těmto „rozhledům“ byla
věnována značná část v předmětu Sez. Naprostá většina studentů tak prokázala alespoň
základní přehled nad rámec „povinných“ znalostí. Jedničkáři a někteří dvojkaři potom
nadstandartní.
Spolupráce s NP v rámci praktické ukázky tvorby GIS, mapových podkladů pro vybrané
ročníky vyššího gymnázia.
EVT druhých ročníků: velmi pozitivní ohlasy z řad studentů. Krom samotného poznávání
regionu západočeského regionu i fyzické aktivity.
Dějepis a základy společenských věd:
Třídy 2.G, 5.G. a 1.A se zúčastnily 14. 6.2016 exkurze do Prahy u příležitosti 700.výročí
narození Karla IV. Exkurze byla spojena také s návštěvou botanické zahrady (sekce BIO,
CHE).
V rámci výuky OBV žáci navštívili MĚÚ ve Vimperku a seznámili se s prací v jednotlivých
odborech. Exkurze do PS ČSR se neuskutečnila z důvodu malého počtu studentů, v příštím
roce uvažujeme uskutečnit tuto exkurzi pro 2. a 3.ročníky dohromady.
Matematika a fyzika:
Od 13. do 17. 6. 2016 proběhl EVT. Žáci hodnotili kurz velmi pozitivně, osvědčilo se to, že si
sami před odjezdem připravili a prezentovali krátké prezentace míst, kam jeli.
Třídy 6.G a 2.A absolvovaly také exkurzy do Techmánie v Plzni.
Spolupráce s Rohde&Schwarz přinesla pokračování práce na volitelných předmětech nového
zaměření, ale také propagaci školy mezi základními školami spádové oblasti druhým
ročníkem dvoukolové matematicko-fyzikální soutěže. Tato akce měla pozitivní ohlas.
Účast žáků v matematicko-fyzikálních soutěžích přinesla řadu úspěchů na okresní i krajské
úrovni. Stále je slabá účast žáků vyššího stupně gymnázia v matematické olympiádě, Také se
nepodařilo obsadit kategorii Z9 matematické olympiády.
Žáci se zapojili do mnoha dalších soutěží: logická olympiáda, přírodovědný klokan, MaSo,
Náboj Junior, internetová olympiáda,.
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Tělesná výchova:
Podle plánu ŠVP byly organizovány tyto kurzy a aktivity:
Kurz plavání: Ve výuce byly realizovány projekty plavání v primě a tercii v plaveckém
bazénu ve Volarech. Výuka plavání probíhala v pěti dvouhodinových lekcích a byla
přizpůsobena rozdílné úrovni plavců.
Lyžařský kurz: 10. - 16. 1.2016 (5. G, 1. A, 2.G). Kurz se konal na Špičáku, účastnilo se ho
40 žáků.
Sportovně turistický kurz: 10. – 19. 6. 2016. Kurz plně využíval možností přímořského
letoviska Mali Lošinj, Chorvatsko. Stručný výčet činností na kurzu: joging, plavání, potápění
na nádech, statická apnoa, dynamická apnoa, volejbal, beachvolejbal, pěší turistika, rafting na
klidné vodě, vodní polo. Součástí programu kurzu byla profesionální přednáška MUDr. L.
Kováře na téma první pomoc.

Sportovní den (26. 6. 2016): malé gymnázium – atletický víceboj, vyšší stupeň gymnázia –
turnaje v míčových hrách a softballu.
Tradiční vánoční turnaje ve florbalu, volejbale a fotbale pro zájemce ze všech ročníků
gymnázia.
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Pro výuku TEV jsme využívali kromě tělocvičen i další sportoviště. Velmi pozitivně
hodnotím možnosti využití ledové plochy na zimním stadionu. Dále pak pro některé skupiny
(především vyšší ročníky gymnázia) využití fit centra jako doplňkové aktivity, areál Vodník
s venkovní posilovnou a hřiště s umělým povrchem na sídlišti. Už tradičním nedostatkem je
stav atletického stadionu, který zdaleka neodpovídá moderním požadavkům.

Ekonomické předměty:
Exkurze 3.OA a 4.OA do Českého Krumlova – v rámci předmětu Obchodní a hotelové služby
návštěva muzea obchodu a zámku.
Exkurze 4.OA do Úřadu práce v Prachaticích – studenti získali užitečné informace o
možnostech pomaturitního studia a o aktuální situaci zaměstnanosti v regionu, seznámili se
též s nejčastějšími požadavky zaměstnavatelů a s činností úřadu práce.
Několik žáků se účastnilo krajského kola Mistrovství ČR v grafických předmětech
v Jindřichově Hradci (22. 3. 2016) a někteří žáci úspěšně vykonali státní zkoušku z psaní na
klávesnici (9. 6. 2016).

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů a hodnocení
výchovného poradenství
Během měsíce září 2015 byl vypracován „Minimální preventivní program“ na Gymnáziu a
SOŠe, Vimperk, Pivovarská 69, pro školní rok 2015/2016. Ředitel školy byl s MPP seznámen
18. září 2015 a pedagogický sbor dne 21. září 2015. V rámci prevence sociálně patologických
jevů bylo v tomto školním roce uspořádáno celkem 15 besed, kterých se zúčastnilo 10 tříd.
Preventivní akce pro žáky












Adaptační kurzy pro první ročníky
- 30. září – 1. října 2015 – třída 1.G
- října – 2. října 2015 – třída 1.A
- ve spolupráci s organizací Do světa, o. s., Strakonice, Chata Mládí na Zadově; kurzy
byly jednodenní (1 den, 1 noc)
Tolerance a kreativita mezi lidmi – 8. září 2015 – třída 3.G – 3 h, Portus Prachatice
Já a můj směr – 9. září 2015 – třída 4.A – 3 h, Portus Prachatice
Tolerance a kreativita mezi lidmi – 8. září 2015 – třída 3.G – 3 h, Portus Prachatice
Mezilidská tolerance – 23. listopadu 2015 – třída 2.G – 3 h, Portus Prachatice
Paní tráva všude s náma – 25. listopadu 2015 – třída 5.G – 3 h, Portus Prachatice
Paní tráva všude s náma – 26. listopadu 2015 – třída 7.G – 3 h, Portus Prachatice
Kyberšikana – 3. prosince 2015 – třída 1.G – 4 h, Portus Prachatice
Dohlédni až na dno – 10. prosince 2015 – třída 1.A – 4 h, Portus Prachatice
Sexting – 4. února 2016 – třída 6.G – 1 h, Policie ČR Prachatice
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Obchodování s lidmi – novodobé otroctví – 4. února 2016 - třída 6.G – 1 h, Policie ČR
Prachatice
Nauč se říkat NE – 4. února 2016 - třída 1.G – 1 h, Policie ČR Prachatice
Neznalost neomlouvá – 4. února 2016 - třída 3.G – 1 h, Policie ČR Prachatice
Přestupek, trestný čin nebo jen legrace? – 9. února 2016 - třída 4.G – 1 h, Policie ČR
Prachatice
Obchodování s lidmi – novodobé otroctví – 9. února 2016 - třída 2.A – 1 h, Policie ČR
Prachatice
Sexting – 9. února 2016 – třída 2.A – 1 h, Policie ČR Prachatice

Spolupráce s rodiči
Na schůzkách rodičů budoucích prvních ročníků v červnu 2016 byli přítomní rodiče
seznámeni as konáním adaptačních kurzů pro žáky prvních ročníků, které se budou konat 5.
září – 8. září 2016 pro třídu 1.G a 22. listopadu - 24. listopadu 2016 pro třídu 1.A ve
spolupráci s NPŠ a organizací Do Světa. Před realizací adaptačních kurzů obdrží rodiče a žáci
podrobné informace o této akci.

Akce pro učitele
Práce se žáky s SPU, s problémovými žáky, nejčastěji řešené výchovné
problémy
Ve školním roce 2015/2016 bylo ve škole celkem 14 žáků se specifickými problémy učení –
11 žáků na víceletém gymnáziu, 2 žáci na čtyřletém gymnáziu a 1 žák na obchodní akademii.
Jedná se nejčastěji o dyslexii, dysgrafii, poruchy pozornosti, ADHD aj. Všichni vyučující
obdrželi od VP metodické pokyny, které vycházejí ze zpráv z PPP, kde jsou uvedena
doporučení, jak mají se žáky s SPU pracovat.
Během školního roku bylo provedeno 38 výchovných pohovorů se žáky, ze kterých byly
pořízeny zápisy, a spousta neformálních pohovorů – nejčastěji řešeny problémy: špatné
studijní výsledky, nespokojenost žáků v osobním životě, problémy v rodině, nevhodné
chování, častá absence, nezvládání emocí, vztahy ve třídě, ubližování mezi spolužáky aj.
Náměty na řešení nejčastěji řešených problémů – stanovení jednoznačných pevných pravidel
ze strany rodičů i vyučujících, důsledné vyžadování dodržování školního řádu všemi
vyučujícími, vzájemné slušné chování a respekt – mezi žáky, mezi vyučujícími a žáky, mezi
vyučujícími, férové jednání, včasné řešení problémů ve třídách, intenzivnější spolupráce mezi
vyučujícími, všímání si změn chování žáků všemi vyučujícími, zejména třídními učiteli a
upozorňování na ně VP.
Ve školním roce 2015/2016 nebyly zpracovány žádné Individuální výchovné programy ani
Individuální vzdělávací plány.
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Ostatní činnosti výchovného poradce
Byl sestaven aktuální přehled žáků se specifickými poruchami učení, pedagogové byli
informováni o dysfunkcích žáků a byly doporučeny vhodné vyučovací metody a didaktické
postupy v jednotlivých vyučovacích předmětech.
Ve dnech 19. 10., 20. 10. a 22. 10. 2015 byly uskutečněny návštěvy všech čtvrtých ročníků na
Úřadu práce v Prachaticích, kde studenty informovala PhDr. Váchová o aktuální situaci na
trhu práce, o výběru vhodného pomaturitního studia, o činnosti Úřadu práce apod.
Dne 24. 5. 2016 se uskutečnil informační seminář pro třetí ročníky o národních srovnávacích
zkouškách pořádaný organizací Scio.
Na škole pracuje výchovná komise, která se schází při řešení závažnějších aktuálních
výchovných problémů. Ve školním roce 2015/2016 se sešla čtyřikrát. Podnět k jednání
výchovné komise vychází většinou od třídních učitelů nebo od výchovné poradkyně. Při
jednání na výchovné komisi jsou přítomni žáci, jejich rodiče, třídní učitel, ředitel školy a
výchovná poradkyně.
Kariérové poradenství - studentům posledních ročníků jsou pravidelně předávány materiály
s informacemi o možnostech dalšího studia na VŠ, VOŠ, jazykových školách, studijních
pobytů v zahraničí apod. a jsou jim zasílány elektronicky potřebné informace. Při vstupu do
budovy D je nainstalována nástěnka s aktuálními informacemi o konkrétních nabídkách
pomaturitního vzdělávání a stojan s materiály, které jsou žákům k dispozici. V případě zájmu
navštěvují studenti VP individuálně a je s nimi konzultován vhodný výběr dalšího studia a
správné vyplňování přihlášek na VŠ a VOŠ. V listopadu jsou maturantům dle jejich zájmu
hromadně objednány Učitelské noviny s aktuálním kompletním přehledem všech VŠ a VOŠ
v České republice.
Na konci školního roku bylo provedeno dotazníkové šetření v prvním ročníku čtyřletého
gymnázia a ve všech maturitních třídách – otázky se týkaly např. spokojenosti ve škole, jestli
by naši školu maturanti doporučili žákům ZŠ, co se jim ve škole líbí či nelíbí apod.
S výsledky dotazníků bylo seznámeno vedení školy i ostatní vyučující na pedagogické radě
dne 27. června 2016.
Činnost školního metodika prevence





Adaptační kurzy pro první ročníky:
srpen 2015 – schůzka k adaptačním kurzům
příprava, realizace, vyhodnocení – zpracování dotazníků pro žáky i pedagogické dozory,
zpětná vazba
Zpracování Minimálního preventivního programu na šk. rok 2015/2016:
září 2015 - schválen na pedagogické radě dne 21. září 2015, zaslán na PPP Prachatice
Plánování, organizování a vyhodnocování preventivních akcí pro žáky:
besedy pro jednotlivé třídy, spolupráce s lektory organizace Portus, Prevent Prachatice,
Policií ČR Prachatice
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Setkání metodiků prevence – 27. ledna 2016, PPP Prachatice
Krajská konference primární prevence rizikového chování – téma: Vztahy, spolupráce a
komunikace se žáky, rodiči, kolegy v rámci školy – 4. května 2016, České Budějovice
Zajišťování adaptačních kurzů pro budoucí první ročníky – na příští šk. rok
Vyhodnocení prevence ve školním roce 2015/2016
Závěrečná zpráva o plnění Minimálního preventivního programu - zpracování a zaslání
oblastnímu metodikovi prevence Mgr. Vladimíru Hettnerovi na Pedagogickopsychologickou poradnu do Prachatic – 29. 6. 2016.

V průběhu celého školního roku spolupracoval školní metodik prevence s odbornými
externími organizacemi, organizování besed pro žáky, pohovory se žáky a rodiči, řešení
aktuálních problémů z oblasti rizikového chování žáků, spolupráce s třídními učiteli, účast ve
výchovných komisích.

6.

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Příjmení, jméno, titul

Přehled témat vzdělávacích akcí

Hajník Roman, Mgr.

 Setkání ředitelů a zástupců gymnázií se sportovní přípravou ČR,
G a JŠ Zlín
 Porada ředitelů OA - České Budějovice
 Porada ředitelů, KÚ - JK České Budějovice
 Návrh reformy, KÚ - JK České Budějovice
 Návrhy na další možné objekty k realizaci projektu do OPŽP,
KÚ-JK Č.B.
 Jaké změny přinese nový zákon o veřejných zakázkách, KÚ-JK
Č.B.
 Škola dotykem AKADEMIE, EDALUB České Budějovice
 Škola dotykem ŽIVĚ 2 - Boříme mýty digitálního vzdělávání,
EDULAB Praha
 Škola dotykem AKADEMIE, EDALUB České Budějovice
 Školení v rámci výzvy č.57, Gaudeo Č.B.
 Škola dotykem ŽIVĚ 2 - Boříme mýty digitálního vzdělávání,
EDULAB Praha
 Pracovní setkání výchovných poradců, PPP Prachatice
 Pracovní setkání výchovných poradců, PPP Prachatice
 Vztahy, spolupráce a komunikace s žáky, rodiči a kolegy v
rámci školy, KÚ - JK Č.B.
 Desetidenní studijní pobyt na gymnáziu ve Waldkirchenu

Heřtová Pavla, Mgr.

 Školení v rámci výzvy č.57, Gaudeo Č.B.

Kovářová Jitka, Mgr.

 Podzimní série regionálních workshopů pro učitele chemie,
AMGEN, Strakonice
 Školení v rámci výzvy č.57, Gaudeo Č.B.

Heřta Jan

Daněk Tomáš, Mgr..

Doubková Iva, Mgr.

Frnochová Dana, Mgr.

Krišková Jana, Mgr.
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Nová Hana, Mgr.
Samcová Helena, Mgr.
Sobčiaková Lenka, Mgr.

Vančura Milan, ing.
Zámečníková Zdeňka,
Mgr.

 Učíme jazyky lépe-Představení jazykové laboratoře Robotel,
AV MEDIA Č.B.
 Studijní pobyt v Německu
 Školení v rámci výzvy č.57, Gaudeo Č.B.
 Škola dotykem AKADEMIE, EDALUB České Budějovice
 Školení v rámci výzvy č.57, Gaudeo Č.B.
 Školení v rámci výzvy č.57, Gaudeo Č.B.
 Učíme jazyky lépe-Představení jazykové laboratoře Robotel,
AV MEDIA Č.B.
 Škola dotykem ŽIVĚ 2 - Boříme mýty digitálního vzdělávání,
EDULAB Praha
 Škola dotykem AKADEMIE, EDALUB České Budějovice
 Školení v rámci výzvy č.57, Gaudeo Č.B.

Všichni vyučující: 21. 12. 2015 seminář DVPP na téma: "Aktivizační metody a formy - od
skupinové práce ke kooperativnímu učení": číslo programu: U45-04-13-152
Přehled rozšiřujícího studia pedagog. pracovníků ve školním roce 2015/2016
Heřta Jan, Mgr.

Personalistika pro školy a školská zařízení
akreditace MŠMT pod číslem 1978/2014-1-140
Seminář - 11. listopadu 2015

Staňková Irena, Ing.

ČB/1 Vybrané problémy z aplikace právních předpisů ve
školství
akreditace MŠMT pro DVPP pod č.j. MSMT-18072/2014-1-547
Seminář: 31. března 2016, České Budějovice

Frnochová Dana, Ing.

Aktuality ve výuce ekonomiky
akreditace MŠMT čj.32567/2010-25-710
Seminář: 14. prosince 2015, Praha

Samcová Helena, Mgr.

Kurz americké enkaustiky
akreditace MŠMT pod č.j.:MSMT-16731/29014-1-471
Kurz - 13. dubna 2016, Praha

R. Hajník: Hospitační stáž na Gymnáziu Johanna Gutenberga ve Waldkirchenu
- na základě úspěšné přihlášky v rámci nabídky Domu zahraniční spolupráce – Akademické
informační agentury Praha ve spolupráci s bavorským ministerstvem školství (Bayerisches
Staatsministerium für Unterricht und Kultus)
- stáž proběhla po vzájemné dohodě s vedením obou škol ve dnech 4. – 15.7. 2016
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- hospitace ve 23 výukových hodinách, v různých třídách (od 5. do 11.) a různých předmětech
(německý jazyk, dějepis, matematika, biologie, výtvarná výchova, náboženství)
- navázání kontaktů s novými učiteli na waldkirchenském gymnáziu – jednání o možných
společných projektech
J. Krišková: 14.–18. 7. 2016 – seminář pro učitele němčiny na středních odborných školách a
gymnáziích na Bavorské akademii v Dillingenu – společná nabídka Domu zahraniční
spolupráce – Akademické informační agentury Praha a bavorského ministerstva školství
(Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus)
J. Žižková: 5. – 16. 10. 2016 účast na zahraničním kurzu pro učitele ve Vídni, zaměřeném
metodicky a komunikativně – v rámci výzvy č. 56 OP VK MŠMT ČR
M. Tomášková – dvoutýdenní metodicko-jazykový kurz Teaching English as a Foreign
Language, na Maltě v rámci výzvy č. 56 OP VK MŠMT ČR
7.

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

K propagaci školy na veřejnosti přispěly následující akce a činnosti:
 Trh studijních příležitostí ve Vimperku – 1. 10. 2015
 Trh studijních příležitostí v Prachaticích – 4. 11. 2015
 Dny otevřených dveří na škole – 13. 11. 2015
 Majáles: 13. 5. 2016 na téma „Bojte se s námi“
 Ředitel školy, zástupkyně navštívili všechny základní školy na Vimpersku, ve Volyni a
v Prachaticích, kde seznamovali rodiče a jejich děti o možnostech studia na naší škole.

- Pěvecký sbor CANTO
Pracoval v počtu 19 členů, a jelikož doznal na začátku školního roku značných změn
v členské základně,
pilně nacvičoval nový repertoár a přichystal tato veřejná vystoupení:
- adventní koncert pro rodiče a veřejnost v kapli vimperského zámku
- vystoupení v MěKS u příležitosti slavnostního zakončení školního roku
- vystoupení některých členů sboru (komorní dua, tria) v programech různých společenských
akcí
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- Školní časopis „GOOL“ pracoval velmi svědomitě po celý školní rok, získal ocenění
v soutěži školních internetových novin (2. místo v KK soutěže středoškolských časopisů,
postup do republikového kola - listopad 2016 Brno) a je ke zhlédnutí na webových stránkách
školy.
- Adopci na dálku pořádá kolegyně Tomášková se svou třídou 7. G. Sbírka na Rebeccu
proběhla již po jedenácte během února. Celkem bylo vybráno 7 958 Kč, které byly zaslány do
Indie naší adoptované dívce a byla jí tak zajištěna možnost studia na další školní rok. Pro
příští školní rok byla již dvacetiletá Rebecca vyřazena z charitativního programu. Od příštího
školního roku se organizace sbírky ujme současná prima, která společně s paní učitelkou
Tomáškovou vybrala pro další sbírky devítiletého indického chlapce Akashe, který pochází
opět z oblasti Bangalore.
- Sbírka víček - jako škola jsme se zapojili též do sbírky víček pro postiženou dívku Martinu
z Čkyně, což je další charitativní akce, která ve studentech naší školy vychovává pocit
sounáležitosti.
- Spirálka: členky divadelního souboru si sami napsali scénář ke hře „Tak, takhle začala
Trojská válka“, se kterou několikrát vystoupili ve Vimperku a okolí a účastnili se divadelní
přehlídky studentských souborů v Č. Krumlově.

Přehled o počtu článků v regionálním tisku
Vimperské noviny Prachatický deník Další tisk
Září

4

4

Říjen

3

3

Listopad

4

3

1
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Prosinec

4

2

Leden

4

18

Únor

3

10

Březen

3

10

Duben

2

7

1

Květen

5

8

1

Červen

2

2

Červenec/Srpen 2

8.

14

1

1

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI

Ve školním roce 2015/16 proběhla čtyři inspekční elektronická šetření:
 Listopad 2015: problematika vzdělávání v oblasti bezpečnosti v základním vzdělávání
(včetně nižšího stupně víceletých gymnázií)
 Únor 2016: problematika vzdělávání v tématech etické výchovy na středních školách
 Březen 2016: problematika prevence rizikového chování žáků v základních a středních
školách
 Duben 2016: problematika vzdělávání v tělesné výchově, podpora rozvoje tělesné
zdatnosti a pohybových dovedností ve středních školách
Škola se zúčastnila v dubnu 2016 celostátního testování ve třídách 4.A a 8.G v předmětech
ANJ a ZSV.
ČŠI šetřila stížnost:
 Stížnost rodičů jedné žákyně 3. ročníku na nesprávný postup školy ve výuce matematiky
a nevhodného chování ze strany některých spolužaček. Na základě jednání vrchního
inspektora dne 2. 3. 2016 ve škole a podkladů dodaných školou považuje ČŠI stížnost
v obou bodech jako nedůvodnou.

9. Základní údaje o hospodaření školy
Nemovitý majetek a materiálně technické vybavení školy
Areál G a SOŠe Vimperk je tvořen 6 budovami - budova A s tělocvičnou I, budovy B, C, D,
tělocvična II, budova SG a DM). Nemovitý majetek je ve vlastnictví zřizovatele, který ho
předal G a SOŠe do správy k jejímu vlastnímu využití (Zřizovací listina ze dne 11. 9. 2001,
dodatek č. 3 ze dne 13. 9. 2005, dodatek č. 4 ze dne 19. 9. 2006).
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Soupis nemovitostí a jejich hodnot k 31. 12. 2015
budova A, tělocvična: Pivovarská 69
budova B: Pivovarská 67
budova C: Pivovarská 67
budova D: Pivovarská 74
tělocvična 2: Mírová 540
budova SG a DM: nám. Svobody 44
pozemky
kamenná stěna
venkovní informační tabule

13 103 880,50 Kč
2 627 404,01 Kč
2 756 860,30 Kč
9 018 508,40 Kč
3 354 410,00 Kč
1 703 315,10 Kč
654 640,00 Kč
521 000,00 Kč
21 443,00 Kč

celkem:

33 761 461,31 Kč

Celkový stav majetku školy k 31. 12. 2015 činí celkem:

49 089 248,21 Kč

Opravy a údržba majetku
V roce 2015 byly provedeny opravy celkem za cca 1 343 tis. Kč.
Hlavní opravy:
-

oprava podlahy TV II po havárii vody
oprava části fasády bud. TV I
oprava omítek sklad. prostor pod TV I
oprava a výměna osvětlení
oprava a servis psacích a kopír. strojů, hasic. přístr., TV nářadí atd.
oprava a údržba aut
pravidelná údržba plynových kotlů
malířské a natěračské práce
sklenářské, instalatérské, elektroinstalační a topenářské práce
oprava podlahy v TV II
zednické práce
oprava zábradlí
klempířské práce
výměna žaluzií
údržba hodinového zařízení
oprava a výměna dveří

571 935,37 Kč
212 520,00 Kč
114 259,00 Kč
116 880,00 Kč
12 779,70 Kč
31 039,97 Kč
10 515,00 Kč
42 868,00 Kč
70 643,28 Kč
10 212,00 Kč
26 762,00 Kč
7 227,00 Kč
5 064,50 Kč
34 833,00 Kč
4 933,00 Kč
46 175,24 Kč

Vybavení učeben
V roce 2015 byly pořízeny tyto učební pomůcky:
-

hudební nástroj-zvonek, cajon, shakery, tycoony, dig. piano
elektronické čtečky, sluchátka s mikrofonem
závěsné posilovací systémy, přístr. na posilování bránice
plazmová koule, stavebnice Boffin, grafický tablet
šplhací lano, fotb. míče, sklolaminátové pásmo
preparační soupravy, školní váhy, anat. model kostry
- 23 -

31 539,00 Kč
12 866,00 Kč
4 699,00 Kč
24 497,90 Kč
1 812,00 Kč
18 332,80 Kč

-

siloměry, digit. multimetry, ergometr
trojúhelníky s magnetem
Sicher! B2 Medienpaket, Příběhy z kostek, Planet 3 Interakt
běžecké tretry, míčky a pálky na tenis
tréninkové válce, lyžařské trenažery

50 514,00 Kč
1 760,00 Kč
2 246,00 Kč
3 815,00 Kč
32 764,00 Kč

Rozbor hospodaření
Rekapitulace čerpání přímých NIV (v Kč)
Účelový
znak

Poskytnuto
Použito
k 31. 12.
k 31. 12.
2015
2015
13 182 000,00 13 182 000,00

Ukazatel
Přímé NIV celkem
Platy

9 374 000,00

9 374 000,00

OON

236 000,00

236 000,00

3 572 000,00

3 572 000,00

Excelence

21 785,00

21 785,00

z toho platy

16 137,00

16 137,00

5 648,00

5 648,00

Zvýšení platů regionální

537 597,00

537 597,00

z toho platy

398 220,00

398 220,00

ostatní (pojistné, FKSP)

139 377,00

139 377,00

Zvýšení platů regionální

64 885,00

64 885,00

z toho platy

48 063,00

48 063,00

ostatní (pojistné, FKSP)

16 822,00

16 822,00

Sportovní gymnázium - NIV celkem

1 921 700,00

1 921 700,00

z toho - mzdové prostředky (platy, OON)

1 177 000,00

1 177 000,00

744 700,00

744 700,00

33353
z toho

Ostatní (pojistné, FKSP, ONIV)

33038

ostatní (pojistné, FKSP)

33354

ostatní (pojistné, FKSP, ONIV)
Dotace poskytnutá MŠMT celkem

15 727 967,00 15 727 967,00
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Finanční vypořádání vztahů se zřizovatelem (v Kč)

Ukazatel

Schválený
rozpočet po
změnách
(k 31. 12. 2015)

Použito
k 31. 12. 2015

3 871 000,00

3 871 000,00

0,00

411 000,00
17 000,00

411 000,00
17 000,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A. Příspěvky na provoz (NIV provozní
celkem)
z toho: - odpisy
- přijímací testy Scio
B. Prostředky na akce schválené z FRŠ
(neinvest.)
B. Dotace na akce schválené z FRŠ (investice)

Rozdíly

Skutečné čerpání investičního fondu v roce 2015 (v Kč)
-

-

stav FI k 1. 1. 2015: 796 341,51
odpisy:
527 313,00
čerpání FI v roce 2015 celkem: 783 923,22 (nákup vozidla pro 9 osob /SG/-704
604,00 a úprava zúčtovaných odpisů z důvodu nekrytí zdrojů finančními prostředky-§
66, odst. 8, vyhl. č. 410/2009 Sb.-79 319,22)
zůstatek FI k 31. 12. 2015: 539 731,29

Plnění dalších ukazatelů rozpočtu (v Kč)
Ukazatel fondy
Fond odměn
FKSP
Rezervní fond
ze zlepš. VH
Rezervní fond
z ostat. titulů
Investiční fond
Celkem

Stav
k 1. 1. 2015

Stav
k 31. 12. 2015

Příděl ze zlepšeného
výsledku
hospodaření
r. 2015
30 000,00

Stav po přídělu

83 470,68
48 344,75

68 462,68
46 084,16

103 060,61

115 104,87

36 626,00

10 196,00

10 196,00

796 341,51
1 067 843,55

539 731,29
779 579,00

539 731,29
817 795,13

8 216,13

38 216,13

98 462,68
46 084,16
123 321,00

Výsledek hospodaření – komentář
Celkové náklady hlavní činnosti v roce 2015 činily Kč 21 690 490,90. Hlavními
položkami nákladů byly mzdové prostředky, odvody z mezd, opravy a udržování, energie a
služby nemateriální povahy.
Výnosy hlavní činnosti v roce 2015 činily Kč 21 690 490,90. Tvořily je zejména
transfery ze SR a KÚ, nájemné tělocvičen, bytu, bistra, příjmy za ubytování žáků na DM,
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příjmy od žáků školy na náklady LK, STK a EVT, zúčtování fondů (použití fondů na náklady
hl. činnosti je účtováno přes výnosový účet 648) a úroky. Rozdílem celkových výnosů a
nákladů byl zjištěn výsledek hospodaření hlavní činnosti – Kč 0,00.
Celkové náklady doplňkové činnosti v roce 2015 činily Kč 56 369,87, výnosy
doplňkové činnosti Kč 94 586,00. V rámci doplňkové činnosti bylo provozováno ubytování
pro veřejnost na domově mládeže, kopírování pro žáky G a SOŠe Vimperk, pořádány kurzy
anglického jazyka a zprostředkováno vystavování karet ISIC a ITIC. Po odečtení nákladů od
výnosů vznikl výsledek hospodaření – zisk Kč 38 216,13.
Výsledek hospodaření školy – zisk za rok 2015 ve výši Kč 38 216,13 byl po schválení
převeden do fondu odměn ve výši Kč 30 000,00 a rezervního fondu ve výši Kč 8 216,13.
Účelové dotace
Počátkem roku 2015 škola obdržela neinvestiční prostředky na RP MŠMT na zvýšení platů
pracovníků regionálního školství ve výši Kč 537 597,00. Prostředky byly v celkové výši
vyčerpány na mzdové náklady vč. odvodů.
V 1. pololetí r. 2015 škola obdržela neinvestiční prostředky určené na realizaci projektu
s názvem „Podpora sportu na SG Vimperk“. Finanční prostředky poskytnuté v rámci GP
Podpora sportu ve výši Kč 100 000,00 byly vyčerpány na dopravu (PHM) při zabezpečování
sportovní přípravy, ubytování žáků SG a nájemné sportovišť. Umožnily žákům SG kvalitnější
podmínky ve sportovní přípravě. Zlepšená úroveň sportovní přípravy následně umožnila
dosažení vyšší sportovní výkonnosti, díky které se žáci umístili na předních místech na
vrcholných soutěžích v ČR. V disciplínách běh na lyžích, v cyklistice a ve snowboardingu
reprezentovali na vrcholných závodech (ME, MS a SP) Českou republiku.
Dále jsme v 1. pol. r. 2015 obdrželi neinvestiční prostředky na realizaci projektu s názvem
„Zkvalitnění vybavení posilovny Gymnázia a SOŠe Vimperk - cyklotrenažér, lyžařské
trenažéry a závěsné posilovací systémy“ ve výši Kč 50 000,00. Prostředky byly v celkové
výši vyčerpány. Trenažéry slouží žákům při výuce TV, sportovní přípravě žáků-sportovců i
při tělovýchovných aktivitách žáků ve volném čase.
V dubnu r. 2015 škola obdržela dotaci na RP „Hodnocení žáků a škol podle výsledků
v soutěžích v r. 2014“ ve výši Kč 21 785,00. Prostředky byly v celkové výši vyčerpány na
mzdové náklady vč. odvodů.
V listopadu 2015 byl škole poskytnut neinvestiční transfer na RP MŠMT na zvýšení
odměňování prac. RŠ v r. 2015 ve výši Kč 64 885,00. Prostředky byly v celkové výši
vyčerpány na mzdové náklady vč. odvodů.
V roce 2015 se škola 2x zapojila do Operačního programu Vzdělání pro
konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osa 1
Počáteční vzdělávání. Na projekt č. CZ.1.07/1.1.00/56.0892 s názvem Jazykové vzdělávání
v Gymnáziu Vimperk byla přidělena dotace ve výši Kč 378 980,00. Prostředky byly použity
na administraci projektu, nákup knih, elektronických čteček, studijní pobyty učitelů a žáků a
- 26 -

mzdové náklady. Na projekt č. CZ.1.07/1.1.00/57.0284 s názvem „Moderní vzdělávání“ byla
přidělena dotace ve výši Kč 195 388,00. Finanční prostředky byly vyčerpány na pořízení
e-learningových licencí-šablon č. 3 a 4, knih, administraci projektu a mzdové náklady.

10. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních
programů
Projekty OP VK
Škola podala žádosti do projektů v rámci výzvy č. 56 a výzvy č. 57 MŠMT a s oběma
žádostmi uspěla. Do projektu MŠMT, výzvy 56, se v rámci NEJ v období září – prosinec
2015 zapojili celkem 3 vyučující a 40 studentů školy (třída 4.G, 2.A, 6.G). Skupina 20
studentů 3. roč., kteří absolvovali kurz „blended learningu“ (ANJ) – on line program
doplněný prezenční výukou.
10 studentů školy (+ L. Sobčiaková) absolvovalo týdenní pobytový zájezd s výukou
v Hastings a poznávali oblast jižní Anglie a Londýn. (14. - 18. 11. 2016).

Projekt IROP pro výzvu č. 33 a 32 v souladu s KAP
V průběhu měsíce června a července 2016 byla zpracována a podána žádost v rámci projektového
záměru o dotaci na vybudování odborné učebny přírodních věd a jazykové učebny.

Projekt „Gastschuljahr“
- účastníci 19. ročníku projektu „Gastschuljahr“ složili v průběhu školního roku jazykový
certifikát: A. Křížová – Zertifikat Deutsch B2, M. Friedlová – Zertifikat Deutsch B2
- září 2015 – květen 2016 – 20. ročník projektu Euroregionu Šumava – Bavorský les – Dolní
Inn „Gastschuljahr“: T. – Gymnasium Untergriesbach, D. – Gymnasium Landau a. d. Isar
- 15. 10. 2015 – exkurze EUREGIO – návštěva Bavorské reprezentace v Praze v rámci 20 let
trvání projektu Gastschuljahr (účast: R. Hajník)
- 23. 10. 2015 – účast T. Kučery, D. Frühaufové a R. Hajníka (tlumočení večera) na
slavnostním otevření školního roku – Církevní gymnázium Plzeň
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- 18. 2. 2016 – účast ŘŠ a R. Hajníka na semináři pro přípravu 21. ročníku projektu
Gastschuljahr (Freyung)
- 23. 3. 2016 – konkurz pro studenty školy – účast ve 21. ročníku projektu Gastschuljahr
- 16. 6. 2016 – účast R. Hajníka na Přípravném semináři pro Gastschuljahr 2016–2017 –
Landratsamt Freyung
Projekt „NaturVision 2013“
14. ročník filmového festivalu NaturVision (22. – 25. 9. 2015, účast studentů školy na
filmových představeních a na přednášce Jakuba Vágnera) ; projekt studentek A. Křížové,
A. Staňkové (6. G), M. Friedlové (7. G) – překlad komentáře německého filmu (Pampeliška –
Mýval severní – Divoká komunita) a jeho simultánní dabing, účast na slavnostním večeru
25. 9. 2015, Hajník – jednání o organizaci festivalu, účast na Filmových dnech v Neuschönau
(12. – 14. 6. 2015), výběr filmů pro vimperskou přehlídku, tvorba programového schématu,
překlady filmových komentářů.
Ve dnech 21.–24. 7. 2016 účast na filmovém festivalu NaturVision v Ludwigsburgu – výběr
filmů pro filmovou přehlídku ve Vimperku – společně s Tomášem Kučerou (6.G)
Projekt Wildniscamp
Studenti třídy 4. G se 17.–19. 6. 2016 zúčastnili společného projektu školy a Správy
Národního parku Šumava ve Wildniscampu u Zwieselu. Studenti absolvovali mj. výstup na
Falkenstein (1315 m n. m.), navštívili Dům divočiny (Haus zur Wildnis) u Ludwigsthalu a
také volné výběhy pro divoká zvířata.
Projekt Dillingen (SRN): 11. – 15. 7. 2016
Cíl projektu byl seznámit zúčastněné vyučující z české republiky se vzdělávacím systémem
v Bavorsku a také s bavorskými reáliemi. Dále vyučující poznali způsoby vyučování a
začleňování migrantů do německého školského systému. V rámci projektu navštívili učitelé
také města Mnichov a Norimberk a nakladatelství Hueber v Mnichově, které se zabývá
vydáváním učebnic němčiny pro cizince.
Projekt ČOJČ divadelní síť Bavorsko-Čechy (Zwiesel-Kolpinghaus)
Letní divadelní akademie „Kaleidoskop plný příběhů ze zahraničí“ se zúčastnili 3 žáci školy:
Václav Kasal (7.G), Jana Tomášková a Anna Křížová (obě 6.G). V rámci akademie se
uskutečnilo 5 dílčích projektů: Wie zu Hause, Unter der Oberfläche, Začarovaný Zauberland,
Alltagscasino a Medien. Každý projekt měl jinou divadelní náplň, projekt Medien
dokumentoval průběh celé akademie.
Projekty divadelní akademie:
Wie zu Hause: Zwiesel, 1. – 7. 8. 2016, A. Křížová
Začarovaný Zauberland: Sušice, 7. – 12. 8. 2016, V. Kasal
Alltagscasino: Zwiesel, 1. – 7. 8. 2016, J. Tomášková
Medien: Zwiesel, 1. – 7. 8. 2016, V. Kasal
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Spolupráce s partnerským gymnáziem
V rámci již 26. roku spolupráce s partnerským gymnáziem ve Waldkirchenu byl 1. 2. 2016 na
schůzce s vedením waldkirchenského gymnázia – paní Josefou Stamm, ředitelkou
partnerského gymnázia, panem Dr. Clausem Kapplem a paní Ingrid Amann, zástupci
ředitelky, dohodnut termín setkání učitelů obou škol ve Vimperku 22. června 2016 a byl
dohodnut také společný program setkání.
Dne 22. 6. 2016 se uskutečnilo naplánované setkání učitelů obou škol v prostorách naší školy.
Z partnerské školy dorazilo celkem 40 hostů, celkový počet účastníků dosáhl 70 osob.

Projekt eTwinning (párování škol):
„ Broaden Our Horizons“ 3.G, celoročně (H. Samcová):
- spolupráce se školou na ostrově Réunion
- výměna informací o přírodě, kultuře a životě v ČR a na Reunionu, výměna
fotografií, artefaktů apod.
- bude pokračovat i následujícím škol. roce

11. Kalendárium školního roku 2015/16
Září







zahájení školního roku
beseda v rámci prevence - třída 3.G, téma: Tolerance a kreativita mezi
lidmi
9. 9.
beseda v rámci prevence - třída 4.A, téma: Já a můj směr
9. - 10. 9. maturitní zkoušky podzimní termín - praktická zkouška z odborných
předmětů
10. 9.
veřejná sbírka Světluška
kulturní památky Vimperku - projekt ŠVP, třída 1.G
12. - 13. 9. Dny evropského kulturního dědictví

1. 9.
8. 9.
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maturitní zkoušky podzimní termín - ústní zkoušky
Den branné přípravy - akce ČČK, pro žáky 1.G, 2.G, 3.G, 4.G
17. 9.
atletické závody CORNY, okresní kolo Prachatice
exkurze do synagogy ve Čkyni, žáci skupiny Sed 4.A, 8.G
21. 9.
pedagogická rada - projednání výroční zprávy školy za šk. rok 2014/15
22. 9.
přespolní běh na Vodníku, okresní kolo
23. 9.
Natur Vision, kulturní program v MěKS Vimperk pro třídy 1.A - 3.A
a 5.G - 7.G
atletický pohár CORNY, krajské kolo, Tábor
24. 9.
Natur Vision, kulturní program v MěKS Vimperk pro třídy 1.G - 4.G
30. 9. - 1. 10. adaptační kurz, třída 1.G, Chata Mládí Zadov
exkurze do Českého Krumlova, třída 4.OA a 3.A/OA v rámci Ohs
(muzeum obchodu)
15. 9.

Říjen



















1. 10.
trh studijních příležitostí ve Vimperku
1. - 2. 10. adaptační kurz, třída 1.A, Chata Mládí Zadov
4. - 17. 10. kurz pro učitele německého jazyka ve Vídni v rámci OPVK, výzva č. 56
5. 10.
Techmánie Plzeň, exkurze pro třídu 6.G a 2.A
6. 10.
zasedání Školské rady
7. 10.
přespolní běh, krajské kolo v Jindřichově Hradci
9. 10.
logická olympiáda, třídy 1.G a 2.G
14. 10. výukový program NPŠ - Černé a Čertovo jezero, třída 1.G a 2.G
přírodovědný klokan
veřejná sbírka Bílá pastelka
16. 10. kulturní památky Českých Budějovic, projekt ŠVP, třída 3.G
19. 10. exkurze na Úřad práce v Prachaticích, třída 4.A
20. 10. exkurze na Úřad práce v Prachaticích, třída 4.OA
20. - 27. 10. testování VEKTOR 4 z MAT, CJL, ANJ, NEJ a OSP, třídy 4.A, 4.OA, 8.G
22. 10. exkurze na Úřad práce v Prachaticích, třída 8.G
okresní přebor SŠ ve fotbalu o pohár Josefa Masopusta Prachatice
přespolní běh, republikové kolo v Hradci Králové
23. 10. divadelní představení v Praze, Divadlo Komedie, třídy 4.A, 4.OA, 8.G
26. 10. - 9. 11. kurz pro učitele anglického jazyka na Maltě v rámci OPVK, výzva č. 56
27. 10. sálová kopaná kategorie III., okresní kolo, Vlachovo Březí

Listopad



2. 11.
3. 11.

výukový program NP Šumava Vimperk “Ryby”, třída 2.G
slavnostní vyhlášení výsledků ankety Talent okresu Prachatice, MěKS
Vimperk
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zahájení plaveckého výcviku ve Volarech, třídy 1.G a 2.G
trh studijních příležitostí v Prachaticích
4. - 9. 11. testování Stonožka - z CJL, MAT a OSP, třída 4.G
5. 11.
Praha - Pražský hrad, projekt ŠVP, třída 4.G
6. 11.
logická olympiáda, krajské kolo v Českých Budějovicích
8. - 14. 11. studijně poznávací zájezd pro žáky do Anglie v rámci OPVK, výzva č. 56
9. 11.
MaSo - matematická soutěž v Praze
9. - 12. 11. soutěž Bobřík informatiky, kategorie Senior, Junior, Kadet, Benjamín
10. 11. dějepisná olympiáda, výběr žáků ze tříd 3.G a 4.G
11. 11. Den válečných veteránů - výstava zbraní, třída 4.G
turnaj ve florbalu na ZŠ Smetanova Vimperk, okrskové kolo, třída 1.G
a 2.G (chlapci)
13. 11.
den otevřených dveří G a SOŠe
18. 11. exkurze do Rohde&Schwarz, třídy 4.A, 4.OA a 8.G, témata: personální
pohovor, informatika, štíhlá výroba)
florbal, okresní kolo na ZŠ Smetanova Vimperk, třída 1.G a 2.G (chl.)
20. 11. Náboj Junior, týmová soutěž v Písku
23. 11. “Mezilidská tolerance”, beseda pro třídu 2.G, společnost Phénix
Prachatice
pedagogická rada - hodnocení 1. čtvrtletí
lingvistická olympiáda
24. 11. internetová olympiáda z matematiky, národní kolo
25. 11. “Paní tráva všude s náma”, beseda pro třídu 5.G, společnost Phénix
Prachatice
26. 11. “Paní tráva všude s náma”, beseda pro třídu 7.G, společnost Phénix
Prachatice
27. 11. kulturní památky Prachatic, projekt ŠVP, třída 2.G
30. 11. třídní schůzky, zasedání rady rodičů
4. 11.

Prosinec


2. 12.



3. 12.




4. 12.
8. 12.



10. 12.



11. 12.

basketbal, kategorie SŠ, okresní kolo na ZŠ Smetanova Vimperk
zeměpisná olympiáda, kategorie C a D, školní kolo
“Kyberšikana”, beseda od společnosti Phénix Prachatice pro třídu 1.G
veřejná sbírka Červená stužka
výukový program “Savci”, NP Šumava Vimperk, třída 3.G
olympiáda z českého jazyka, školní kolo
matematická olympiáda, školní kolo, kategorie A
veřejná sbírka Srdíčkový den
“Dohlédni až na dno - drogy v našem životě”, beseda od společnosti
Phénix Prachatice pro třídu 1.A
maturitní ples třídy 4.A, KD Cihelna ve Vimperku
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14. 12.
17. 12.
18. 12.
21. 12.

konverzační soutěž z německého jazyka, školní kolo
ústní zkoušky FCE, JČU České Budějovice
adventní koncert pěveckého sboru Canto v kapli na zámku ve Vimperku
seminář DVPP na téma: "Aktivizační metody a formy - od skupinové práce
ke kooperativnímu učení"
předvánoční setkání zaměstnanců G a SOŠe, hotel Zlatá hvězda

Leden














5. - 6. 1. přijímací zkoušky uchazečů o obor sportovní příprava
6. 1.
výukový program NPŠ Vimperk “Ptáci”, třída 2.G
10. - 16. 1. lyžařský kurz na Špičáku, třídy 2.G, 5.G a 1.A
14. 1.
výukový program NP Šumava, třída 4.OA
18. 1.
dějepisná olympiáda, okresní kolo, Prachatice
konverzační soutěž z německého jazyka, školní kolo
19. 1.
exkurze do ČSOB Vimperk, třída 3.A/OA, přednáška na téma “Úvěrové
a vkladové služby”
20. 1.
soutěž Němčinář roku
21. 1.
výukový program NP Šumava, třída 4.OA
konverzační soutěž z anglického jazyka, školní kolo
matematická olympiáda, školní kolo, kategorie B, C
25. 1.
pedagogická rada, hodnocení 1. pololetí školního roku
26. 1.
exkurze na Obecní úřad ve Vimperku, třída 1.G
27. 1.
soutěž Angličtinář roku
konverzační soutěž z anglického jazyka, školní kolo
28. 1.
třídnické hodiny - hodnocení 1. pololetí školního roku, vydání výpisů
z vysvědčení

Únor




1. 2.
3. 2.
4. 2.



5. 2.



9. 2.

ústní zkoušky FCE, informace z JČU České Budějovice
konverzační soutěž z německého jazyka, okresní kolo, Prachatice
besedy v rámci prevence sociálně patologických jevů (Policie Prachatice):
třída 1.G „Nauč se říkat NE“, třída 3.G „Neznalost neomlouvá“,
třída 6.G „Sexting“ a „Obchodování s lidmi – novodobé otroctví“
chemická olympiáda, školní kolo, kategorie D
maturitní ples třídy 8.G, KD Cihelna ve Vimperku
biologická olympiáda, školní kolo, kategorie C
besedy v rámci prevence sociálně patologických jevů (Policie Prachatice):
třída 4.G „Přestupek, trestný čin nebo jen legrace?“, třída 2.A „Sexting“
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10. 2.





12. 2.
22. 2.
23. 2.



24. 2.



25. 2.



26. 2.

a „Obchodování s lidmi – novodobé otroctví“
olympiáda z českého jazyka, okresní kolo, Prachatice
divadelní představení „Želary“, Divadlo Rokoko v Praze, třídy 1.A, 2.A,
5.G, 6.G
biologická olympiáda, školní kolo, kategorie D
maturitní ples třídy 4.OA, hotel Zlatá hvězda ve Vimperku
turnaj ve futsalu
soutěž v psaní na klávesnici, školní kolo
zeměpisná olympiáda, okresní kolo v Prachaticích
divadelní představení „Kdo se bojí Virginie Woolfové“, Divadlo Rokoko
v Praze, třídy 3.A, 7.G, 6.G
Česká lingvistická olympiáda, regionální kolo v Praze
konverzační soutěž z anglického jazyka, okresní kolo v Prachaticích
matematicko-fyzikální soutěž pro žáky ZŠ, MěKS Vimperk
příprava k přijímacím zkouškám z MAT a CJL pro uchazeče o studium
na gymnáziu čtyřletém a osmiletém
matematická soutěž Pangea, třída 1.G
biologická olympiáda, školní kolo, kategorie A, B

Březen


2. 3.



3. 3.







4. 3.
7. 3.
8. 3.
15. 3.
16. 3.








17. 3.
18. 3.
21. 3.
22. 3.
23. 3.

„Československé legie v Rusku jako historie a dobrodružství“, beseda
s Daliborem Váchou v Městské knihovně ve Vimperku, třída 2.A a 6.G
konverzační soutěž z německého jazyka, krajské kolo v Českých
Budějovicích, kategorie II.B a II.C
konverzační soutěž z německého jazyka, krajské kolo v Českých
Budějovicích, kategorie III.B
„Jednobuněční živočichové“, výukový program NPŠ, třída 1.G
chemická olympiáda, kategorie D, okresní kolo v Prachaticích
soutěž „Dětský recitátor“, školní kolo
zeměpisná olympiáda, krajské kolo v Českých Budějovicích
chemická olympiáda, školní kolo, kategorie C
recitační soutěž, okresní kolo v Prachaticích
veřejná sbírka Srdíčkový den
soutěž Matematický klokan, školní kolo
dějepisná olympiáda, krajské kolo v Českých Budějovicích
pedagogická rada - hodnocení 3. čtvrtletí šk. roku v maturitních ročnících
soutěž v psaní na klávesnici, krajské kolo, Jindřichův Hradec
fyzikální olympiáda, okresní kolo na G a SOŠe Vimperk
konkurz na studijní rok na bavorském gymnáziu pro šk. rok 2016/17
Jihočeský zvonek: soutěž ve zpěvu, okrskové kolo, DDM Vimperk
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29. 3.




30. 3.
31. 3.

„NP ve školních lavicích“, školní kolo soutěže, třída 2.G a výběr žáků ze tříd
3.G a 4.G
„NP ve školních lavicích“, školní kolo soutěže, třída 1.G
příprava k přijímacím zkouškám z MAT a CJL pro uchazeče o studium na
gymnáziu čtyřletém a osmiletém
příprava k přijímacím zkouškám z MAT a CJL pro žáky ZŠ TGM Vimperk na
Nových Hutích

Duben

















Pythagoriáda, školní kolo, třída 1.G, 2.G a 3.G
přednáška na téma „Sportovní management“, třída 4.A v rámci Tsp
matematická olympiáda, okresní kolo v Prachaticích, kategorie Z6, Z7, Z8
6. 4.
chemická olympiáda, krajské kolo v Českých Budějovicích, kategorie C
Jihočeský zvonek - soutěž ve zpěvu, okresní kolo v Prachaticích
11. 4.
olympiáda z českého jazyka, krajské kolo v Českých Budějovicích
pedagogická rada - hodnocení 3. čtvrtletí šk. roku
13. 4.
biologická olympiáda, okresní kolo v Prachaticích, kategorie C
15. 4.
Geologie”, výukový program v NP Šumava, třída 4.G
matematická soutěž „Náboj“, Praha
18. 4.
přijímací zkoušky do 1. ročníků čtyřletého a osmiletého gymnázia,
1. termín
třídní schůzky a zasedání rady rodičů
19. 4.
přijímací zkoušky do 1. ročníků čtyřletého a osmiletého gymnázia,
2. termín
20. 4.
Den země - akce s NP Šumava, třídy 6.G a 5.G
„Geologie“ – venkovní výukový program NPŠ, třída 4.G
fyzikální olympiáda, krajské kolo v Českých Budějovicích
21. 4.
biologická olympiáda, okresní kolo v Prachaticích, kategorie D
21. – 26. 4. MS škol v přespolním běhu v Maďarsku – Budapešť
25. 4.
pedagogická rada – hodnocení 2. pololetí ve třídách 4.OA a 8.G
26. – 27. 4.praktická maturitní zkouška z odborných předmětů, třída 4.OA
27. 4.
exkurze do Bavorského lesa, třídy 2.A, 6.G a 7.G
pedagogická rada – hodnocení 2. pololetí ve třídě 4.A
4. 4.
5. 4.

Květen








2. – 5. 5.
3. 5.
5. 5.
6. 5.
9. 5.
9. -13. 5.
12. 5.

společná část maturitní zkoušky - didaktické testy a písemné práce
„Za dřevinami vimperského arboreta“, výukový program NPŠ, třída 1.A
„Afrika“ – beseda s fotografem Richardem Jaroňkem, MěKS Vimperk
exkurze na MěÚ Vimperk, třída 2.A v rámci ZSV
exkurze na MěÚ Vimperk, třída 6.G v rámci ZSV
studijní volno k přípravě na MZ – třída 8.G
Exkurze do Jihoseparu ve Vimperku, třída 1.A a 1.G
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12. – 18. 5. studijní volno k přípravě na MZ – třída 4.OA
13. 5.
Majáles 2016
16. – 17. 5. ústní MZ, třída 8.G
16. – 20. 5. odborná praxe v podnicích, třída 3.A/OA
studijní volno k přípravě na MZ – třída 4.A
17. – 18. 5. atletická soutěž Pohár rozhlasu, Prachatice, III. a IV. kategorie
19. 5.
2. kolo přijímacího řízení ke studiu na gymnáziu čtyřletém a osmiletém
19. – 20. 5. ústní MZ, třída 4.OA
23. 5.
soutěž „NP ve školních lavicích“ ve Stožci, výběr žáků ze tříd 1.G – 4.G
23. – 25. 5. ústní MZ, třída 4.A
24. 5.
seminář společnosti Scio pro žáky 3. ročníků ohledně národních
srovnávacích zkoušek
26. 5.
slavnostní předávání maturitních vysvědčení absolventům 8.G a 4.OA
v obřadní síni MěÚ Vimperk
30. 5.
Evropa ve škole – národní kolo soutěže v Praze

Červen



















slavnostní předávání maturitních vysvědčení absolventům 4.A
v obřadní síni MěÚ Vimperk
3. 6.
„Za dřevinami vimperského arboreta“ - výukový program NPŠ, třída 5.G
8. 6.
atletické závody, okresní kolo v Prachaticích
9. 6.
státní zkoušky z psaní na klávesnici
11. - 19. 6. sportovně turistický kurz v Mali Lošinj - Chorvatsko, třídy 3.A, 7.G
13. 6.
informativní schůzky rodičů a žáků budoucích 1. ročníků
„Za dřevinami vimperského arboreta“ - výukový program NPŠ, třída 2.G
13. - 17. 6. exkurzně vzdělávací týden, třídy 2.A a 6.G, západní Čechy
14. 6.
exkurze do Prahy - výstava o Karlu IV., návštěva botanické zahrady,
třídy 1.A, 2.G, 5.G
15. 6.
divadelní představení na otáčivém hledišti v Českém Krumlově:
Robin Hood, třídy 1.G - 4.G
17. – 19. 6. „Bavorský les“ - společný projekt gymnázia a NPŠ ve Zwieslu, třída 4.G
21. 6.
zasedání školské rady
22. 6.
slavnostní setkání u příležitosti 25. výročí spolupráce s Gymnáziem
Waldkirchen
23. 6.
exkurze na hrad Křivoklát a do Koněpruských jeskyní, třída 1.G
27. 6.
pedagogická rada - hodnocení 2. pololetí školního roku
28. 6.
„Odpoledne s gymnáziem a OA“ - slavnostní ukončení školního roku pro
rodiče a veřejnost v MěKS Vimperk
sportovní den a zdravověda
29. 6.
slavnostní ukončení školního roku pro žáky v MěKS Vimperk
30. 6.
ukončení školního roku 2015/2016, vydání vysvědčení
2. 6.
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12. Spolupráce s odborovou organizací
Výbor ZO se s vedením školy sešel během školní roku dvakrát. Jednání byla zaměřena
především na úpravy v Kolektivní smlouvě vycházejících ze změn v Zákoníku práce,
v Zákoně o pedagogických pracovnících a dalších právních normách. Dále byly řešeny
personální otázky tak, aby nebyl v roce 2016 překročen rozpočet určený pro platy
zaměstnanců a aby personální složení pedagogického sboru odpovídalo snížení počtu tříd
o jednu a tím i počtu žáků od 1. 9. 2016.

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia a Střední odborné školy ekonomické, Vimperk,
Pivovarská 69 za školní rok 2015/2016 byla projednána dne 26. září 2016 pedagogickou
radou a schválena Školskou radou dne 11. října 2016.

Ve Vimperku 11. 10. 2016

……………………………..
Radka Klementová
předsedkyně školské rady

……………………
Mgr. Jan Heřta
ředitel školy
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