Výroční zpráva o činnosti školy
za školní rok 2017/2018
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
gymnázium

IZO 108 004 481

Ve školním roce 2017/2018 škola sdružovala 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
Ve školním roce 2017/2018ve škole studovalo v průběhu roku 213 žáků ve 12 třídách
(průměrný počet žáků ve třídě 17,67). Na osmiletém gymnáziu 112 žáků (52,8 %) na a 100
žáků (47,2 %) na gymnáziu čtyřletém, z toho 57 žáků (57 %) na gymnáziu všeobecném a 43
žáků (43 %) na oboru sportovní příprava.
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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 4. 6. 2017.

Kód

Název

79-81-K/81
79-41-K/41
79-42-K/41

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. 2018)
(včetně vychovatelek a trenérů, bez DPP a MD)
do 25 let do 35 let do 45 let do 55 let do 65 let
0

2

8

13

průměrný věk

11

49,59

Věkové složení nepedagogických zaměstnanců (k 30. 6. 2018)
do 25 let do 35 let do 45 let do 55 let do 65 let
1

1

3

1

3

průměrný věk
46,33
,8

Členění zaměstnanců podle pohlaví (k 30. 6. 2018)
*) včetně ZŘŠ pro sportovní přípravu
učitelé trenéři*) vychovatelé nepedag. prac. celkem
muži

6

6

0

1

13

ženy

19

1

2

8

30

Nemocnost (k 30. 6. 2018)
Nemoc: 77 dnů, OČR: 23 dní
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4. Údaje o přijímacím řízení
počet přihlášených na počet přihlášených počet odevzdaných ZL
1. termín (22. 4. 2018) na další termíny
k 30. 6. 2018

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

29

3

22

6

0

5

34

11

23

Umožnili jsme žákům ZŠ, kteří mají zájem o studium oboru gymnázium (čtyřleté i osmileté),
pomoc v přípravě na povinné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky v termínech
25. 2. 2018 a 31. 3. 2018 od 14:45 v prostorách naší školy.

5. Údaje o výsledcích vzdělávání
Hodnocení prospěchu – k 31. 8. 2018

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
Celkem
V%

11
22
17
15
10
13
14
10
21
24
23
31
211

Pvz
8
13
9
6
3
4
3
7
2
1
9
3
68
32,2

P
3
9
8
9
7
5
11
3
19
22
13
24
133
63,0

pololetí
Nep Nekl
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
4
4
6
1,9
2,9

Průměr
1,281
1,528
1,471
1,867
1,755
2.077
1,918
1,574
2,059
2,292
2,134
2,389
1,943

Pvz
8
11
9
5
4
4
4
6
4
0
8
1
54
22,7

P
4
10
8
10
6
8
10
4
17
23
14
28
174
73,1

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

Vysvětlivky:
Pvz: prospěl s vyznamenáním, P: prospěl, Nep: neprospěl, Nekl: neklasifikován
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Průměr
1,409
1,590
1,489
2,014
1,727
2,042
1,949
1,556
2,199
2,340
2,190
2,408
2,124

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

Neprospěli

8. G

10

8

2

0

4. A

29

5

22

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

29
10

74,9
91,7

69,3
84,2

Ústní zkouška
(prům. skóre v %)

78,2
88,6

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

2
6

76,4
94,0

63,2
83,9

Ústní zkouška
(prům. skóre v %)

52,6
88,9

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

12
1

86,3
91,7

81,3
84,2

Výsledky maturitní zkoušky z matematiky – společná část
Třída

Počet
žáků

4. A
8. G

13
3

Didaktický test
(prům. skóre v %)

56,9
87,3
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Ústní zkouška
(prům. skóre v %)

79,1
82,1

Výsledky profilové maturitní zkoušky

Třída
8. G
4. A

Třída
8. G
4. A

BIO
5
2,85
7
1,75

Počty žáků a průměrná známka
CHE
FYZ
ZEM
1
1,00
1
1,00
2
2,50
15 3,07

ANJ
4
1,33
14 2,71

Počty žáků a průměrná známka
NEJ
RUJ
DEJ
1
2,00
4
1,50
3
1,67
1
1,00
4
1,50

Výsledky přijímacího řízení na vysoké školy a VOŠ
4.A
8. G celkem
AA
Počet žáků
29
10
39
A
Přihlášených na VŠ
24
9
33
Přijatých do 1. ročníku VŠ
24
9
33
Přijato na VOŠ, jazykové školy
1
1
2
Nastoupí do zaměstnání
1
0
1
Hledají zaměstnání
2
0
2
Přehled podle zvolených vysokých škol

UK Praha
JČU Č. Budějovice
ZČU Plzeň
VŠE Praha
ČZU Praha
ČVUT Praha
Mendelova univerzita Brno
VUT Brno
Technická univerzita Liberec
VŠ Škoda auto M. Boleslav
Ostatní
Celkem

4. A 8. G celkem
1
3
4
12
2
14
1
2
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
24
9
30
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ZSV
3
2,00
1
5,00

TSP
12 2,25

Největší úspěchy v soutěžích
Olympiáda v českém jazyce:
okresní kolo: I. kat. 1. místo – A. Pavlásková (3. G), (12. místo v krajském kole)
II. kat. 3. místo – K. Švecová (3. A)
4. místo – k. Walterová (7. G)
9. místo – D. Mrosková (7. G)
„Evropa ve škole“ – literární soutěž:
krajské kolo: II. kat. 1. místo - M. Štouralová (3. G)
3. místo - Ester Štěchová (3. G)
IV. kat. 1. místo - Jana Tomášková (7. G)
2. místo - Kateřina Kunclová (8. G)
národní kolo: Jana Tomášková (7. G) – Zvláštní cena s výjezdem do zahraničí
Dětský recitátor:
okresní kolo: Marie Kukačková (3. G) – čestné uznání
„Jihočeský zvonek“:
okresní kolo: II. kat. sólo: 1. místo – Bára Kučerová (2. G)
1. místo –Lada Řezníková (2. G)
1. místo –Michaela Zámečníková (1. G)
duo: 1. místo – M. Zámečníková, J. Waltman, (1. G)
3. místo – L. Řezníková, A. Tomášková (2. G)
trio: 1. místo – L. Řezníková, A. Tomášková – B. Kučerová
III. kat. duo: 2. místo – M. Štouralová, Linda Mrázová (3. G)
krajské kolo: II. kat. trio: 1. místo – L. Řezníková, A. Tomášková, B. Kučerová (2. G)
Šumava – litera – festival regionální literatury
I. kat. 1. místo – M. Štouralová (3. G), 3. místo – Ester Štěchová (3. G)
II. kat. 1. místo – J. Janda (8. G), 2. místo – K. Kunclová (8. G), 3. místo – V. Majerová (8. G)

Konverzační soutěže v německém jazyce:
okresní kolo: kategorie IIIA 3. místo – J. Heřta (5. G)
krajského kola: kategorie IIB 12. místo – K. Mrázová (4. G)
kategorie IIIB 6. místo – O. Szpuk (7. G)

Mezinárodní republiková soutěž „Němčinář roku 2017-2018 (on line ve škole):
Výsledky školy (započítáno 5 nejlepších výsledků): ČR - 80. místo, mezinárodně – 113. místo
(z 220 škol)
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Biologická olympiáda:
B. Kučerová (2. G) - 1. místo v okresním kole a 8. místo v krajském kole (kategorie D)
P. Podskalský (3. G) - 1. místo v okresním kole a 11. místo v krajském kole (kategorie C)
O. Kučera (7. G) – úspěšný řešitel krajského kola (kategorie B)
Přírodovědná soutěž „NPŠ ve školních lavicích“:

Zeměpisná olympiáda:
krajské kolo: kategorie D: A. Princ – 9. místo
kategorie B: A. Budík – 7. místo
kategorie B: J. Heřta – 10. místo

okresní kolo: kategorie D: A. Princ – 2. místo
kategorie C: A. Budík – 1. místo
kategorie B: J. Heřta – 1. místo

Dějepisná olympiáda:
okresní kolo: A. Budík (4. G) – 1. místo
krajské kolo: A. Budík - úspěšný řešitel (22. místo)

Matematická olympiáda:
okresní kolo: kategorie Z6 – A. Princ (1. G) – 1. místo
kategorie Z7 – M. Hovorková (2. G) - 3. – 5. místo
kategorie Z8 – M. Štouralová (3. G) – 1. místo
kategorie Z9 – A. Budík (4. G) – 1. místo
krajské kolo: kategorie Z9 – A. Budík (4. G) – 6. místo
kategorie C – M. Korandová (5. G) – 1. místo
Fyzikální olympiáda:
krajské kolo: kategorie E – A. Budík (4. G) - 4. místo
kategorie D – M. Tomášek (1. A) – 18. místo
okresní kolo: kategorie F – A. Pavlásková (3. G) – 1. místo
kategorie E – A. Budík (4. G) - 2. místo

Matematický klokan (okresní vyhodnocení):
1. místo – A. Budík (4. G) – kategorie Kadet
3. místo – K. Walterová (7. G) – kategorie Student
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Přírodovědný klokan (okresní vyhodnocení):
Budík Albert Jan (4. G) 1. - 2. místo kategorie Kadet
Š. Pavlásek Šimon (4. G) – 3. místo kategorie Kadet
E. Jandová Eva (5. G) – 1. místo kategorie Junior
A. Kovalčíková (1. A) – 2 místo kategorie Junior
M. Tomášek (1. A) – 3. místo kategorie Junior
Pythagoriáda okresní kolo:
A. Princ (1. G) – 1. místo
MaSo podzimní část (4 žáci): 61. místo ze 110 týmů
Náboj Junior (4 žáci): 63. místo ze 139 týmů
Internetová olympiáda - celostátní soutěž (7 žáků): 45. místo z 215 týmů
Bobřík informatiky
Bobřík informatiky. Zapojili jsme většinu skupin. Zejména mladší studenti získali
tituly úspěšný řešitel:
 Kategorie Benjamin 11x: D. Buršík, K. Samcová, J. Brejchová, M. Škvain, I. Kaifrová,
B. Kučerová, P. Záleská, L. Řezníková, F. Langmeier, V. Vostradovský, P. Pánek.
 Kategorie Kadet 11x: B. Picková, O. Červený, J. Řezník, J. Sáska, T. Szajko,
F. Pulkrábek, M. Kukačková, M. Dalík, M. Malík, A. Pavlásková, M. Komrsková
 Kategorie Junior 8x: P. Hrubá, J. Heřta, J. Grambličková, J. Vondráček, M. Korandová,
E. Jandová, A. Hiklová, K. Švejdová.
Sportovní soutěže:
Přespolní běh – chlapci kat. V. - 2. místo v republikovém finále
Přespolní běh - chlapci kat. III. - 2. místo krajské kolo
Přespolní běh – dívky V. -1. místo okresní kolo
Přespolní běh- chlapci kat. III. – 1. místo okresní kolo
Přespolní běh - dívky kat. III. – 3. místo okresní kolo
Minifotbal - chlapci kat. IV. – 1. místo okresní kolo
Snowboard slalom – chlapci SŠ – 1. místo republikovém finále, jednotlivci J. Formánek – 1.
místo, M. Diviš – 3. místo
Juniorský maraton Praha - štafety – 5. místo

Běžecké lyžování:
B. Havlíčková: 1 x první na MČR na kolečkových lyžích, 4. a 5. místo na MS juniorů ve
švýcarském Gomsu, účast ve třech závodech na ZOH v Pchjongčchangu, 2 tituly na
MČR,
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T. Kalivoda: 1 x první, 1 x druhý 1 x první na MČR na kolečkových lyžích, účast na MS
juniorů ve švýcarském Gomsu, 2 tituly na MČR, 3 x 1. místo v ČP na Zadově
J. Mánek: 2 x druhý 1 x první na MČR na kolečkových lyžích, účast na MS juniorů ve
švýcarském Gomsu, 3. místo na MČR, 1 x 1. místo a 2 x 3. místo v ČP na Zadově
A. Nováková: 1 x druhá 1 x první na MČR na kolečkových lyžích, 1 titul na MČR, 1 x 1.
místo a 2 x 2. místo v ČP na Zadově
T. Řezníková: 2 x první, 1 x druhá na 1 x první na MČR na kolečkových lyžích,
J. Kadlec: 1 x třetí 1 x první na MČR na kolečkových lyžích
Š. Pavlásek – 2 x 2. místo na MČR, 3 x 2. místo v ČP na Zadově
O. Mánek – 3. místo na MČR, 1 x 2. místo v ČP na Zadově
D. Vyskočil dvakrát třetí na MČR žáků

Cyklistika:
T. Sásková: 1. místo na juniorské světové sérii v Kanada, 5. místo na juniorské světová sérii
ve Francii, 3. místo na ME, 1. a 2. místo na MČR, 1. místo na ČP v Bedřichově a na
Zadově, 2. místo v časovce na Mistrovství ČR na silnici, 9. místo na ME v silničním
závodě
S. Jirouš: 7. místo na SP v německém Albstadtu,19. místo na ME. 2. místo na MČR, 1. místo
na ČP v Bedřichově a na Zadově
J. Skála 53. místo na SP v Jihoafrické republice v U23. 32. a 41. místo na SP v Itálii, 35.
místo na ME, 1. místo na MČR, 2. místo na na ČP v Bedřichově
F. Honsa 6 místo na juniorské světová sérii v Německu, 23. místo na ME, 3. místo na ČP v
Bedřichově
D. Zadák 54. místo SP v Jihoafrické republice U23, 48. místo na SP v Itálii
J. Sáska: 3. místo na MČR, 2. místo v ČP na Zadově, 3. místo na ČP v Bedřichově
M. Narovcová: 3. místo na ČP v Bedřichově
Snowboarding:
M. Koudelka: Mezinárodní snowboardcrossové FIS závody ve švýcarském Flumserbergu dvakrát 1. místo
Biatlon:
O. Mánek: dvakrát 1. místo na mezinárodních závodech olympijských nadějí dorostu
v Letohradě a dvě vítězství v ČP, 12. místo na MSJ na kolečkových lyžích, 2. místo na
MČR v letním biatlonu, celkově 3. místo v ČP
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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“ – projekt se nekonal
Exkurze 1. – 3. G se podle názoru studentů opět velmi vydařily, žáci také 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.
e) Projekt VYV uskutečněný v rámci školních projektových dnů: výzdoba studentské
místnosti vedle bufetu – projekt proběhl úspěšně se zapojením mladších i starších žáků,
plošná i prostorová tvorba, keramika
f) Projekt CJL uskutečněný v rámci školních projektových dnů: „Doporuč mi zajímavou
knihu, aneb Učíme se literatuře poslechem“ - žáci pracovali s uměleckým textem a vytvořili
ve studiu Epigon audionahrávky načtením literárních textů dle vlastního zájmu a výběru;
touto cestou si navzájem doporučili zajímavé knihy k přečtení
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.
činohra
 „Dracula“ (Otáčivé hlediště Český Krumlov) - 1. G, 2. G, 3. G, 4. G
 „Zpátky do Betléma“ – divadelní představení v MěKS Vimperk - 1. G a 2. G
„ Labyrint světa a ráj srdce“ – divadelní představení v MěKS Vimperk – 3. G, 4. G, 2. A,
6. G, 3. A, 7. G
 „Romeo a Julie“ (Divadlo na Vinohradech Praha) 5. G, 1. A, 8. G, 4. A

3. G MAT-VYV
Velmi zdařilý interní projekt navazující na výuku geometrie v matematice a kapitoly z dějin
umění (týkající se architektury) v hodinách výtvarné výchovy. V tříhodinovém bloku
vytvářeli studenti ve skupinách nebo samostatně prostorový architektonický model i s
přihlédnutím k jeho zamýšlené funkci. Na základě nákresu a svých kreativních úvah pak
propočítávali, rýsovali a vystřihovali části modelů a spojovali je dohromady. K ruce jako
- 10 -

konzultanti jim byly vyučující obou předmětů. Studenti zjistili (vycházím ze závěrečné
reflexe), že k realizaci svých návrhů potřebují některé matematické vědomosti a dovednosti a
že geometrie může být velmi zajímavá, pokud opustí oblast teorie a učení se pro učení a
pomáhá jim s reálnými (byť školními) problémy.
Anglický jazyk:
Šablony
 Odborník ve výuce – do projektu byly zapojeny všechny členky sekce anglického jazyka
a celkem jsme realizovaly 11 šablon.
 CLIL ve výuce - projekt byl realizován ve spolupráci s I. Doubkovou (MAT) a L.
Filipem (ZEM), lektor L. Sobčiaková, bylo odučeno 50 hodin anglického jazyka a
odučeno 2 x 10 CLIL minilekcí.
Halloween
Oslava svátku proběhla za pomoci studentek 2. A a 3. A, které připravily aktivity a dekorace
v rámci školních projektových dnů. Žáci hodnotili akci pozitivně, rodiče nás podpořili
přípravou občerstvení.

Německý jazyk:
Školní projekt „Klíč památek Vimperka, Waldkirchenu a Freyungu“ (24. a 25. 10. 2017)
V rámci projektových dnů byl jeden den zaměřen na exkurzi do Waldkirchenu a Freyungu
s cílem pořídit fotodokumentaci nejdůležitějších památek Waldkirchenu a Freyungu.
Ve Waldkirchenu nám pomohli OStR Christian Seidel, učitel dějepisu na JGG Waldkirchen, a
Leonard Bürger, ve Freyungu Heinrich Vierlinger, průvodce NP Bavorský les.

Biologie a chemie:
Spolupráce s NP Šumava
Proběhlo celkem 10 výukových programů, které jsou pěkně připravené, vhodně doplňují
učivo zejména pro žáky nižšího gymnázia a rozhodně je chceme využívat i v dalším školním
roce. Naši žáci se také zapojili do několika projektů NPŠ a kromě jiného pracovali na klíči
Zapomenutá místa na Šumavě, který bude v blízké době vydán.
Naši žáci se podíleli na organizaci Dne Země a účastnili se soutěže NPŠ ve školních lavicích.
Naši žáci se konkrétně účastnili těchto výukových programů pořádaných NP Šumava:
 Výukový program SEV NPŠ Půda - bezobratlí (1. G)
 Výukový program SEV NPŠ Voda, voděnka šumavská (2. G)
 Výukový program SEV NPŠ Vodní svět pod mikroskopem (1. G)
 Výukový program SEV NPŠ Ptáci Šumavy (2. G)
 Výukový program SEV NPŠ Savci (3. G)
 Výukový program SEV NPŠ Arboretum ve Vimperku (5. G. 1. A)
 Pobytová exkurze v Německu a na Kvildě (4. G)
 Celodenní exkurze do Bavorského lesa (3. A, 6. G)
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Spolupráce s firmou JIHOSEPAR:
V rámci spolupráce se společností Jihosepar a. s. jsme se opět zapojili do soutěže ve sběru
papíru. V letošním školním roce studenti nasbírali 3 680 kg papíru a vydělali si 6 652 Kč.
Nejaktivněji se zapojili studenti 1. G, 2. G a 8. G. V rámci spolupráce s Jihoseparem se
studenti také podílejí na distribuci informací o soutěži a společnosti Jihosepar základním a
středním školám v regionu.
Zeměpis:




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.
Projekt zeměpisné tematiky: Slovanská pohřebiště, sběr informací, mapování v terénu,
práce s mapovým podkladem, práce v archivu, tvorba a prezentace výsledků na ZŠ
v okrese PT. Kladné hodnocení přímo z řad účastníků projektu, tak pozitivní ohlas ze ZŠ.

Dějepis a základy společenských věd:







8. 10. 2017 – projekt: Historie jako prostor k setkávání (žáci 6. G + žáci Gymnázia ve
Waldkirchenu 10. třída). Žáci se setkali na Bučině, kde se zúčastnili společných
workshopů, které se vztahovaly ke společným česko-německým dějinám. Tato akce byla
velmi zdařilá a byla velmi kladně hodnocena i od kolegů z německé strany. Všichni se
vyjádřili, že by chtěli i v příštích letech v podobné spolupráci pokračovat.
24. 10 a 25. 10. 2017 – projektové dny (Klíč k určení památek Vimperka, Waldkirchenu a
Freyungu)
V tomto školním roce se v rámci předmětu ZSV konala přednáška p. Páva o EU pro žáky
druhého ročníku a 6. G. Žáci tříd 3. A + 7. G absolvovali 5x přednášky o právní tematice
a občanském právu.
10. 5. 2018 – exkurze tříd 7. G a 3. A do Terezína

Matematika a fyzika:
Zorganizovali jsme ve spolupráci s Rohde & Schwarz již čtvrtý ročník soutěže pro žáky 8. a
9. tříd ZŠ. Finále soutěže se konalo 22. února 2018 a předcházelo mu školní kolo. Zúčastnilo
se 164 žáků z osmi ZŠ. Vítězem se stala ZŠ Zdíkov.
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Tělesná výchova:
Podle plánu ŠVP byly organizovány tyto kurzy a aktivity:
Lyžařský kurz: 11. - 17. 3.2018 (5. G, 1. A, 2. G). Kurz se konal na Špičáku, účastnilo se ho
35 žáků.
Sportovně turistický kurz: 15. – 24. 6. 2018. Kurz plně využíval možností přímořského
letoviska. A tak náplň kurzu byla velice atraktivní a pestrá. Stručný výčet činností na kurzu:
běh, plavání, potápění na nádech, statická apnoe, dynamická apnoe, volejbal, beachvolejbal,
pěší turistika, rafting, vodní polo, jóga. Součástí programu byly přednášky instruktora
potápění B. Kantora. Lékařský dozor zajišťoval MuDr. I. Neumann.
Sportovní den (27. 6. 2018): Místo: areál Vodník - malé gymnázium: víceboj (hod
medicimbálem přes hlavu, trojskok z místa, švihadlo, leh-sed, běh), 4-leté gymnázium:
turnaje ve fotbalu, volejbalu, softbalu, pěší turistika
Tradiční vánoční turnaje ve fotbalu a basketbalu pro zájemce ze všech ročníků gymnázia.

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů a hodnocení
výchovného poradenství
Během měsíce září 2017 byl vypracován „Minimální preventivní program“ na Gymnáziu a
Střední obchodní akademii, Vimperk, Pivovarská 69, pro školní rok 2017/2018. Ředitel školy
byl s MPP seznámen dne 21. září 2017, pedagogové s ním byli seznámeni dne 25. září 2017.
V rámci prevence sociálně patologických jevů bylo v tomto školním roce uspořádáno celkem
12 besed, každá třída měla jednu besedu.
Preventivní akce pro žáky











Adaptační kurzy pro první ročníky – 19. – 22. září 2017 – třída 1. G, SEV Horská Kvilda
– ve spolupráci s organizací Do Světa, o. s., Strakonice a NPŠ Vimperk
18. - 19. září 2017 – třída 1. A, SEV Horská Kvilda (1 den, 1 noc) – ve spolupráci
s organizací Do Světa, o. s., Strakonice
Vztahy, kreativita, tolerance – 25. září 2017 – třída 3. A – 3 h, Phénix Prachatice
Vztahy, tolerance, rasismus, xenofobie – 23. října 2017 – třída 8. G – 3 h, Phénix
Prachatice
Vztahy – sex faktor – 2. listopadu 2017 – 4. A – 4 h, Phénix Prachatice
Vztahy – sex faktor – 8. listopadu 2017 – 6. G – 4 h, Phénix Prachatice
Závislosti – 16. listopadu 2017 – 1. A – 3 h, Phénix Prachatice
Kyberšikana I – 20. listopadu 2017 – 3. G – 4 h, Phénix Prachatice
Krize a její řešení – 29. ledna 2018 – 1. G - 2 h, Krizové centrum Prachatice
Krize a její řešení – 29. ledna 2018 – 2. G - 2 h, Krizové centrum Prachatice
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Vztahy – sex faktor – 12. února 2018 – 7. G – 4 h, Phénix Prachatice
Vztahy – sex faktor – 20. února 2018 – 4. G – 4 h, Phénix Prachatice
Závislosti – 21. února 2018 – 5. G – 3 h, Phénix Prachatice
Vztahy, tolerance, rasismus, xenofobie – 27. února 2018 – 2. A – 3 h, Phénix
Prachatice

Spolupráce s rodiči
Na schůzkách rodičů budoucích prvních ročníků dne 14. června 2018 byli přítomní rodiče
seznámeni s preventivními a výchovnými činnostmi na naší škole, s besedami s preventivní
tematikou a s adaptačními kurzy pro žáky prvních ročníků, které budou uspořádány od 17.
září do 21. září 2018. Před realizací adaptačních kurzů pro první ročníky obdrží rodiče a žáci
podrobné informace o této akci.

Akce pro učitele
Dne 28. června 2018 se konal pro všechny pedagogy čtyřhodinový seminář na téma
„Výchovné problémy ve škole a jejich řešení“ - lektorka Mgr. Michaela Veselá.

Práce se žáky s SPU, s problémovými žáky, nejčastěji řešené výchovné
problémy
Dne 4. září 2017 byl zpracován Seznam žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Ve
školním roce 2017/2018 bylo ve škole celkem 12 žáků se specifickými problémy učení – 10
žáků na víceletém gymnáziu, 2 žáci na čtyřletém gymnáziu. Jedná se nejčastěji o dyslexii,
dysgrafii, poruchy pozornosti 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.
V měsíci září 2018 byly zpracovány Plány pedagogické podpory pro dva žáky víceletého
gymnázia.
Během školního roku bylo provedeno 60 individuálních 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 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 2017/2018 nebyly zpracovány žádné Individuální výchovné programy. Ve
třídě1. A je integrovaný chlapec se sluchovým postižením a ve 2. A je integrovaný žák se
zrakovým postižením – v září 2017 byly zpracovány Individuální vzdělávací plány, které byly
v měsíci červnu 2018 vyhodnoceny a zaslány na SPC do Českých Budějovic.
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Ostatní činnosti výchovného poradce
Dne 27. září 2017 byl zpracován Časový harmonogram VP G a SOŠe, Vimperk, Pivovarská
69, na školní rok 2017/2018.
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 12. 10. a 16. 10. 2016 byly uskutečněny návštěvy maturitních 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.
Prezentace školy na veřejnosti:
- Trh studijních příležitostí ve Vimperku – 3. 10. 2017
- Trh studijních příležitostí v Prachaticích – 7. 11. 2017
- Den otevřených dveří na škole – 10. 11. 2017

Na škole pracuje výchovná komise, která se schází při řešení závažnějších aktuálních
výchovných problémů. Ve školním roce 2017/2018 se sešla 3x, kdy se řešila jedna kauza
(konflikt mezi spolužáky). Podnět k jednání výchovné komise vychází většinou od třídních
učitelů nebo od výchovné poradkyně. Při jednání na výchovné komisi jsou přítomni žáci,
někdy 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. V hlavní
budově A je v přízemí 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, v primě a v obou 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 25. června 2018.
Bylo vypracováno Hodnocení výchovného poradenství za školní rok 2017/2018 na Gymnáziu
a SOŠe, Vimperk, Pivovarská 69, jako podklad pro Výroční zprávu školy a zasláno řediteli
školy dne 26. června 2018.
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Činnost školního metodika prevence















Adaptační kurzy pro první ročníky – 18. - 19. září 2017 – 1. A, 19. - 22. září 2017 – 1. G
– ve spolupráci s organizací Prevent, o. s. Strakonice a NPŠ Vimperk (příprava,
komunikace s lektory organizace Prevent a s NPŠ, realizace, vyhodnocení – zpracování
dotazníků pro žáky i pedagogické dozory, zpětná vazba)
Zpracování Minimálního preventivního programu na šk. rok 2017/2018 –
září 2017, schválen p. ředitelem školy 21. září 2017, zaslán na PPP Prachatice dne 25.
září 2017Plánování, organizování a vyhodnocování preventivních akcí pro žáky – besedy
pro jednotlivé třídy, spolupráce s lektory organizace Phénix, Prevent Prachatice,
Krizovým centrem Prachatice
Žádost o příspěvek na preventivní činnosti – z rozpočtu města Vimperk pro rok
2018 – vypracování žádosti dne 24. dubna 2018, požadováno 35 tis. Kč
(získáno 12 tis. Kč)
Setkání metodiků prevence – 13. října 2017, PPP Prachatice
Vyúčtování dotace poskytnuté městem Vimperk – dne 24. dubna 2018
Zajišťování adaptačních kurzů pro budoucí první ročníky – na příští šk. rok, které se
budou konat ve dnech 17. září – 21. září 2018
Krajská konference prevence – 25. – 26. dubna 2018, České Budějovice
Vyhodnocení prevence ve školním roce 2017/2018 – podklady pro Výroční zprávu školy,
červen 2018
Závěrečná zpráva o plnění Minimálního preventivního programu - zpracování
a
zaslání okresnímu metodikovi prevence PaedDr. F. Batystovi na Pedagogicko
psychologickou poradnu do Prachatic, červen 2018

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.
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7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Příjmení, jméno, titul
Heřta Jan, Mgr.

Frnochová Dana, Mgr.

Huřík Vojtěch, Mgr.

Huříková Vendulka, Mgr.
Chrstošová Anna, Ing.

Krišková Jana, Mgr.
Staňková Irena, Ing.

Přehled témat vzdělávacích akcí
 Porada ředitelů a ZŘ gymnázií se zaměřením na sportovní
přípravu ČR, Gymnázium Plzeň
 Inspirace pro zkvalitňování výuky přírodovědných předmětů a
matematiky, ČŠI České Budějovice
 BOZP a PO pro vedoucí zaměstnance, J. K. advisory, Sezimovo
Ústí
 Konference AŘG ČR v Táboře
 Dny prevence, Prevalis Praha
 Primární prevence rizikového chování, KÚ-JČ v Českých
Budějovicích
 Porada ředitelů a ZŘ gymnázií se zaměřením na sportovní
přípravu ČR, Gymnázium Plzeň
 BOZP a PO pro vedoucí zaměstnance, J. K. advisory, České
Budějovice
 Finanční gramotnost v příkladech, NIDV České Budějovice
 Rozvíjíme matematické a logické myšlení žáků, AV MEDIA
České Budějovice
 DVUI - nabídka školení pro učitele informatiky SŠ, České
Budějovice
 Setkání učitelů v rámci projektu "Historie jako prostor k
setkávání" v Českém Krumlově
 Aktuální novely práv. předpisů od 1. 1. 2018, Seminar MS,
Prachatice

Všichni vyučující: 28. 6. 2018 seminář DVPP na téma: „Výchovné problémy ve škole a jejich
řešení“ - lektorka Mgr. Michaela Veselá.
Přehled rozšiřujícího studia pedagog. pracovníků ve školním roce 2017/2018
Staňková Irena, Ing.

Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení
akreditace DVPP, pod č. j. MSMT-1881/2014-1-128

Daněk Tomáš, Mgr.

Konzultační semináře pro školní maturitní komisaře,
akreditováno MŠMT pod číslem č. j. 16710/2015-1-477,
15. ledna 2018, Č. Budějovice

Doubková Iva, Mgr.

Užití počítačů ve výuce matematiky 2017,
akreditováno MŠMT pod číslem č.j. 16710/2015-1-477,
9. - 11. listopadu 2017
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Jedličková Eva, Mgr.

Pojďme na to od lesa – 2018,
akreditace pod číslem MSMT-6436/2017-2-458,
29. srpna 2018

Zámečníková Zdeňka, Mgr. ČJ 157 Současná česká literatura,
akreditováno MŠMT pod číslem 16616/2016-2-448,
1. prosince 2017
Žižková Jarmila, Mgr.

Islám a střet civilizací,
akreditace č. j.: MSMT-25243/2016-1-731,
23. ledna 2018

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
K propagaci školy na veřejnosti přispěly následující akce a činnosti:
 Trh studijních příležitostí ve Vimperku – 3. 10. 2017
 Trh studijních příležitostí v Prachaticích – 7. 11. 2017
 Den otevřených dveří na škole – 10. 11. 2017
 Majáles: 18. 5. 2018 na téma „Stroj času“
 Slavnostní zakončení školního roku pro rodiče v MěKS – 27. 6. 2018
 Ředitel školy a zástupkyně ředitele navštívili všechny základní školy na Vimpersku, kde
seznamovali rodiče a jejich děti o možnostech studia na naší škole.

Pěvecký sbor CANTO
Pracoval v počtu 18 členů, celý rok byl velmi úspěšný, zúčastnil se prestižních akcí,
přichystal veřejná vystoupení:
 Vystoupení v Městské knihovně Vimperk ke Dni knihoven
 Festival „Festa academica“ Praha 16. + 17. listopadu 2017:
 Gymnázium Jana Keplera – koncert „Zrcadlo přátelství“
 Národní třída – Open-air koncert
 Vystoupení v Městské knihovně Vimperk v adventním programu
 Adventní koncert pro rodiče a veřejnost v kostele Navštívení Panny Marie ve Vimperku
 „Čtyři kroky do nového světa“ 12. – 15. 6. + 21. 6. 2018: projekt ve spolupráci s Českou
filharmonií
 4 koncerty s Českou studentskou filharmonií ve Dvořákově síni Rudolfina (C. Orff:
Carmina burana)
 Vystoupení v MěKS u příležitosti slavnostního zakončení školního roku
Školní časopis GOOL
Je ke zhlédnutí na webových stránkách školy. Byla provedena nová grafická úprava
webových stránek.
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Zúčastnil se soutěže o nejinspirativnější školní časopis, v krajském kole školních
internetových časopisů obsadil 1. místo a postoupil do celostátního kola.
Žáci prezentují naši školu při dnech Evropského kulturního dědictví (16. a 17. 9. 2017),
kdy jsou otevřené památky ve Vimperku. Jejich pomoc je vždy hodnocena velmi kladně, jak
z hlediska návštěvníků památek, tak také od pracovníků MĚÚ Vimperk.
Přehled o počtu článků v regionálním tisku
Medium

Počet článků

Prachatický deník

57

MF Dnes

14

5 PLUS 2

4

Vimperské noviny

55
Celkem 130

www.aktualne.cz

1

www.vimperk.cz

5

www.vimperk.eu

11

www.prachatickydenik.cz

7

www.prachatickonews.cz

2

www.ceskatelevize.cz/sport

2

www.mtbs.cz

5

www.sumavanet.cz

1

www.czech-ski.com

6

www.dobryzpravy.cz

1

www.pnp.de (Passauer Neue Presse) 1
www.hogn.de

1
Celkem 43

Celkem

173

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI
Ve školním roce 2017/18 proběhlo jedno inspekční elektronické testování InspIS SET:
 Březen 2018: úroveň mediální gramotnosti na středních školách – týkalo se žáků druhých
ročníků a odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia.
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10. 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 (viz zřizovací listina).
Soupis nemovitostí a jejich hodnot k 31. 12. 2017
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
9 153 310,40 Kč
3 354 410,00 Kč
2 085 653,46 Kč
654 640,00 Kč
521 000,00 Kč
21 443,00 Kč
34 278 601,67 Kč

celkem:
Celkový stav majetku školy k 31. 12. 2017 činí celkem:

50 191 277,21 Kč

Opravy a údržba majetku
V roce 2017 byly provedeny opravy celkem za cca 1 171 tis. Kč.
Hlavní opravy:
-

oprava dlažeb a omítek šatny v budově A
oprava a nátěr fasády DM - část do dvora
oprava a servis psacích a kopírovacích strojů
oprava hasicích přístrojů, mikroskopů a TV nářadí
oprava a údržba aut
pravidelná údržba plynových kotlů
malířské a natěračské práce
instalatérské práce
elektroinstalační práce
výměna pracovní desky kuchyňské linky na DM
klempířské a pokrývačské práce na DM a TV II
servis a oprava sněhové frézy
údržba hodinového zařízení
oprava zařízení na vyhlášení poplachu
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834 013,00 Kč
167 774,00 Kč
13 027,20 Kč
13 896,78 Kč
35 747,00 Kč
11 462,00 Kč
24 881,00 Kč
20 802,00 Kč
9 061,00 Kč
8 600,00 Kč
18 082,20 Kč
4 098,00 Kč
4 933,00 Kč
4 320,00 Kč

Vybavení učeben
V roce 2017 byly pořízeny učební pomůcky v celkové výši Kč 98 147,24. Z toho:
-

mikroskop Levenhuk
2 901,00 Kč
mikropočítač s detekcí pohybu, kompasem a bluetooth 5 949,80 Kč
Lego Boost Creative Toolbox
4 499,00 Kč
kalkulačka česky mluvící
4 075,00 Kč
měřicí systém ISES-USB
11 555,50 Kč
umělé pásmo, futsalový, házenkářské a gymnastické míče,
kmitací tyče, joga válce, medicinbaly, RINGO kroužky 5 863,00 Kč
tiskárna Kyocera ECOSYS
4 561,34Kč
televize 65“ Toshiba
30 148,50 Kč
popruh na balancování
1 999,00 Kč
elektronické učebnice matematiky
654,60 Kč
program ISESWIN
2 480,50 Kč
řezačka papíru
1 153,00 Kč
sluchátka C-TECH Nemesis
4 869,00 Kč
skleněné nádoby do fyziky
673,00 Kč
brankářské masky a masážní balanční disky
2 794,00 Kč
prezentér Genius Pointer 100
668,00 Kč
výukové programy-Čtenářská gramotnost-Vím, co, 13 303,00 Kč
čtu 2 Interaktivní chemie I, Hudební výchova II
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Rozbor hospodaření
Rekapitulace čerpání přímých NIV (v Kč)
Účelový znak

Použito
k 31. 12.
2017
14 179 748,00 14 179 748,00

Poskytnuto
k 31. 12. 2017

Ukazatel
Přímé NIV celkem
Platy

9 993 212,00

9 993 212,00

OON

228 000,00

228 000,00

3 958 536,00

3 958 536,00

Excelence

11 266,00

11 266,00

z toho platy

8 284,00

8 284,00

ostatní (pojistné, FKSP)

2 982,00

2 982,00

Zvýšení platů regionální

331 857,00

331 857,00

z toho platy

244 013,00

244 013,00

87 844,00

87 844,00

Excelence pro ZŠ

6 855,00

6 855,00

z toho platy

5 040,00

5 040,00

ostatní (pojistné, FKSP)

1 815,00

1 815,00

Zvýšení platů nepedag. zam.

83 240,00

83 240,00

z toho platy

61 206,00

61 206,00

ostatní (pojistné, FKSP)

22 034,00

22 034,00

Sportovní gymnázium - NIV celkem

2 493 100,00

2 493 100,00

z toho - mzdové prostředky (platy, OON)

1 550 000,00

1 550 000,00

943 100,00

943 100,00

33353
z toho

Ostatní (pojistné, FKSP,
ONIV)

33038

33052

ostatní (pojistné, FKSP)

33065

33073

33354

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

17 106 066,00 17 106 066,00
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Finanční vypořádání vztahů se zřizovatelem (v Kč)

Ukazatel

Schválený
rozpočet po
změnách
(k 31. 12. 2017)

Použito
k 31. 12. 2017

3 692 000,00

3 692 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A. Příspěvky na provoz (NIV provozní
celkem)
B. Prostředky na akce schválené z FRŠ
(neinvest.)
B. Dotace na akce schválené z FRŠ (investice)

Rozdíly

Skutečné čerpání investičního fondu v roce 2017 (v Kč)
-

-

stav FI k 1. 1. 2017: 708 096,03
tvorba FI v roce 2017 celkem: 614 423,00 (odpisy)
čerpání FI v roce 2017 celkem: 714 089,39 (změna účelu v užívání učebny na školní
bufet 134 802,00, pořízení diskového pole ke stávajícím serverům, záložní napájecí
zdroj 407 528,00, zpracování žádosti a stavební dokumentace na zateplení budovy
v rámci proj. OP ŽP 125 235,00 a úprava zúčtovaných odpisů z důvodu nekrytí zdrojů
finančními prostředky-§ 66, odst. 8, vyhl. č. 410/2009 Sb.-46 524,39)
zůstatek FI k 31. 12. 2017: 608 429,64

Plnění dalších ukazatelů rozpočtu (v Kč)

Ukazatel fondy
Fond odměn
FKSP
Rezervní fond
ze zlepš. VH
Rezervní fond
z ostat. titulů
Fond investic
Celkem

Stav
k 1. 1. 2017

Stav
k 31. 12. 2017

Příděl ze zlepšeného
výsledku
hospodaření
r. 2017
30 000,00

Stav po přídělu

84 897,68
89 216,98

98 065,68
149 433,62

122 077,72

123 189,69

105 196,00

390 563,20

390 563,20

708 096,03
1 109 484,41

608 429,64
1 369 681,83

608 429,64
1 407 788,21
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8 106,38

38 106,38

128 065,68
149 433,62
131 296,07

Výsledek hospodaření – komentář
Celkové náklady hlavní činnosti v roce 2017 činily Kč 21 927 936,82. Hlavními
položkami nákladů byly mzdové prostředky, odvody z mezd, opravy a udržování, energie a
ostatní služby.
Výnosy hlavní činnosti v roce 2017 činily Kč 21 927 936,82. Tvořily je zejména
transfery ze SR a KÚ, nájemné tělocvičen, bytu, bistra, příjmy za ubytování žáků na DM,
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 2017 činily Kč 44 905,62, výnosy
doplňkové činnosti Kč 83 012,00. 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 38 106,38.
Výsledek hospodaření školy – zisk za rok 2017 ve výši Kč 38 106,38 byl po schválení
převeden do fondu odměn ve výši Kč 30 000,00 a rezervního fondu ve výši Kč 8 106,38.

Účelové dotace
V květnu r. 2017 škola obdržela dotaci na RP „Hodnocení žáků a škol podle výsledků
v soutěžích v r. 2015/2016-Excelence stř. škol 2016“ ve výši Kč 11 266,00. Prostředky byly
v celkové výši vyčerpány na mzdové náklady vč. odvodů.
V červnu 2017 škola realizovala ve Středisku environmentálního vzdělávání na Horské
Kvildě a v blízké přírodě NP Šumava projekt „Příroda nezná hranice“ v rámci programu
přeshraniční spolupráce Cíl EÚS ČR-Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 Dispoziční fond.
Projektu se zúčastnilo 15 žáků G a SOŠe Vimperk a 19 žáků Gymnázia Johanna Gutenberga
Waldkirchen. Celkové náklady projektu činily Kč 49 231,00, dotace od Euroregionu Šumavasprávce Dispozičního fondu 1 574,50 EUR.
V roce 2017 škola obdržela neinvestiční prostředky na RP MŠMT „Zvýšení platů
nepedagogických zaměstnanců regionálního školství“ ve výši Kč 83 240,00. Prostředky byly
čerpány na mzdové náklady vč. odvodů ve výši Kč 73 454,96. Zbývající částka ve výši Kč
9 785,04 byla vrácena na účet KÚ Č. B. v rámci finančního vypořádání.
Dále byla v roce 2017 škole poskytnuta dotace v rámci Programu regenerace Městské
památkové zóny Vimperk 2017 na akci „Oprava a nátěr dvorní fasády a souv. práce na
objektu č. p. 44, nám. Svobody, Vimperk“ v celkové výši Kč 87 000,00, z toho dotace MK
ČR Kč 71 000,00 a dotace Města Vimperk Kč 16 000,00. Škola se podílela částkou ve výši
Kč 62 219,00. Celkové náklady akce činily Kč 155 069,00.
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V r. 2017 se škola také zapojila do Integrovaného regionálního operačního programu
Ministerstva pro místní rozvoj, č. proj. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0001631 název projektu
„Digitální učebna (laboratoř) přírodních věd a jazyková učebna“. Hlavním cílem projektu je
zkvalitnění výuky cizích jazyků a přírodovědných předmětů. Škola uzavřela s Jihočeským
krajem smlouvu o poskytnutí dotace na kofinancování projektu ve výši Kč 17 424,00 a
smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci na realizaci projektu ve výši Kč
156 816,00. Prostředky byly čerpány na zpracování studie proveditelnosti. Termín ukončení
realizace projektu byl stanoven dne 3. 9. 2018.
V listopadu 2017 byla škole poskytnuta dotace ze SR na „Zvýšení platů pedagogických a
nepedagogických zaměstnanců ve výši Kč 331 857,00. Prostředky byly v celkové výši
vyčerpány na mzdové náklady vč. odvodů.
Dále se v roce 2017 škola zapojila do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, č.
projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006430, název projektu „Otevřenou školou krok za
krokem“. Termín realizace projektu byl stanoven od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019. V říjnu 2017
škola obdržela zálohu ve výši 60 %, tj. Kč 391 776,00. Celková výše dotace činí Kč
652 960,00. V r. 2017 byly prostředky použity na nákup knih pro kurz učitelů ve výši Kč
3 593,00, vložné a stravování na konferenci „Užití počítačů ve výuce matematiky“ ve výši Kč
1 095,00, administraci projektu ve výši Kč 37 924,00 a mzdové náklady vč. odvodů ve výši
Kč 48 228,00. Nevyčerpané prostředky ve výši Kč 300 936,00 byly 31. 12. převedeny do
rezervního fondu.
Koncem roku škola obdržela neinvestiční dotaci na RP „Hodnocení žáků a škol podle
výsledků v soutěžích v r. 2016/2017 Excelence základních a středních škol 2017“ ve výši Kč
6 855,00. Prostředky byly v celkové výši vyčerpány na mzdové náklady vč. odvodů.

11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních
programů
Projekt OPVV – „Šablony“
Škola v rámci projektu „Otevřenou školou krok za krokem“ s registračním číslem
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006430 využila následující aktivity:
 Zapojení odborníka z praxe ve výuce na střední škole
 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem
 CLIL ve výuce na střední škole
 Školní asistent – personální podpora SŠ
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Projekt IROP
V průběhu měsíce června až srpna 2018 byly v rámci projektu vybudovány a uvedeny do
provozu dvě nové odborné učebny: přírodních věd a jazyková učebna v celkové hodnotě
5 702 700 Kč.

Projekt v rámci výzvy OPZP
V průběhu školního roku byla firmou Energy Benefit připravena projektová dokumentace
k zateplení budov B, C, D a byla podána žádost o stavební povolení. Realizace projektu by
měla proběhnout v roce 2019.
Projekt „Gastschuljahr“








září 2017 – květen 2018 – 22. ročník projektu Euroregionu Šumava – Bavorský les –
Dolní Inn „Gastschuljahr“:
Jonáš Narovec – Gymnasium Leopoldinum Passau
Denisa Nováková – Comenius Gymnasium Deggendorg
20. 10. 2017 účast J. Narovce, D. Novákové, R. Hajníka (spolutlumočení večera) a
ředitele školy na slavnostním otevření školního roku – Gymnázium Plasy
26. – 28. 2. 2018 – účast R. Hajníka na třídenní exkurzi do Berlína v rámci projektu
Gastschuljahr
19. 3. 2018 – účast ředitele školy a R. Hajníka na semináři pro přípravu 22. ročníku
projektu Gastschuljahr (Ringelai)
19. 4. 2018 – konkurz pro studenty školy – účast ve 23. ročníku projektu Gastschuljahr
6. 2018 – účast ředitele školy a R. Hajníka na přípravném semináři pro Gastschuljahr
2018–2019 – Landratsamt Freyung
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Projekt „NaturVision 2017“







účast studentů školy na filmových představeních (Divoký Nový Zéland – Země extrémů,
Divoká Francie – Z Pyrenejí do Provence, Majáky života – Tajemství luminiscence,
Divoká Jižní Afrika – Mys extrémů)
spolupráce O. Szpuka, J. Tomáškové (oba 7. G) a A. Staňkové (8. G) na překladech
komentářů německých filmů a jejich simultánních dabingů, účast O. Szpuka na
slavnostním večeru 22. 9. 2017
R. Hajník - jednání o organizaci festivalu, tvorba programového schématu, překlady
filmových komentářů
ve dnech 19. - 12. 7. 2018 účast R. Hajníka na filmovém festivalu NaturVision
v Ludwigsburgu – výběr filmů pro filmovou přehlídku ve Vimperku

Spolupráce s partnerským gymnáziem




16. 10. 2017 se uskutečnilo pracovní jednání s ředitelkou partnerského gymnázia ve
Waldkirchenu, paní Josefou Stamm a Jürgenem Schanzerem, učitelem biologie a
koordninátorem projektu – jednalo se o přípravě projektu, kdy byl dohodnut jarní termín,
účastníci (z řad studentů a pedagogů) a finanční podmínky.
30. 4. 2018 proběhlo společné jednání s ředitelkou gymnázia ve Waldkirchenu, při němž
byly upřesněny termíny jednotlivých setkání v rámci projektu „Škola bez hranic/Schule
ohne Grenzen.

Projekt „Příroda nezná hranice/Natur kennt keine Grenze“ – Wessely-Haus
Hohenau (11. – 13. 4. 2018)
Na základě přípravných jednání byla z bavorské strany podána žádost o podporu u Českoněmeckého fondu budoucnosti, naše škola se stala projektovým partnerem. Byla schválena
podpora ve výši 30 % celkových způsobilých nákladů a projekt se uskutečnil ve výše
uvedeném termínu za spolupráce s Národním parkem Bavorský les – ubytovacím střediskem
Wessely-Haus Hohenau a za účasti 34 studentů (12 studentů 4. G, po jednom studentu z 5. G
a 1. A, 22 studentů 8a) a 4 pedagogů (po dvou z každé školy: Mgr. Roman Hajník, Mgr.
Helena Samcová, StR Jürgen Schanzer, OStR Christine Domani. Program pobytu zajišťovali
lektoři Národního parku Bavorský les.
Projekt „Škola bez hranic/Schule ohne Grenzen
Stali jsme se účastníkem projektu partnerských škol v rámci Jihočeského kraje a Dolního
Bavorska, jehož partnery jsou Okresní úřad Freyung-Grafenau a Krajský úřad České
Budějovice – ZvaS České Budějovice. Projekt předpokládá 4 jednodenní setkání skupin 50
studentů naší školy a gymnázia ve Waldkirchenu.
Edison
Projekt s účastí 4 zahraničních VŠ studentů z Asie ve škole po dobu jednoho týdne, který
proběhl pod vedením sekce anglického jazyka hodnotíme velmi pozitivně a zopakujeme ho
v příštím školním roce.
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12. Kalendárium školního roku 2017/18
Září











zahájení školního roku
maturitní zkoušky podzimní termín - ústní zkoušky
„Památky Prachatic“- projekt ŠVP, třída 2. G
„Památky Českých Budějovic“- projekt ŠVP, třída 3. G veřejná sbírka
Světluška
16. - 17. 9. Dny evropského kulturního dědictví
18. – 19. 9. adaptační kurz, třída 1. A, Horská Kvilda
19. – 22. 9. adaptační kurz, třída 1. G, Horská Kvilda
20. 9.
Natur Vision, kulturní program v MěKS Vimperk pro třídy 2. G - 4. G,
1. A – 3. A
21. 9.
přespolní běh na Vodníku, okresní kolo
25. 9.
pedagogická rada - projednání výroční zprávy školy za šk. rok 2016/17
„Vztahy“ – beseda v rámci prevence, třída 3. A, Portus Prachatice
4. 9.
11. 9.
12. 9.
13. 9.

Říjen
 3. 10.
 4. 10.













burza škol ve Vimperku
minifotbal IV. kategorie, okresní kolo v Prachaticích
komiksový workshop, městská knihovna ve Vimperku, třída 1. G a 2. G
„Zaniklé obce – Bučina“ – projekt UNI Passau, výběr žáků z 1. a 2. ročníku
8. – 13. 10. projekt EDISON
11. 10.
veřejná sbírka Bílá pastelka
soutěž Přírodovědný klokan, školní kolo, kategorie 8, 9, 1, 2
12. 10.
exkurze na Úřad práce v Prachaticích, třída 8. G
přespolní běh, krajské kolo, Jindřichův Hradec
13. 10.
logická olympiáda, školní kolo, třída 2. G
16. 10.
exkurze na Úřad práce v Prachaticích, třída 4. A
17. 10.
zasedání Školské rady
18. 10.
„Památky Vimperka“ - projekt ŠVP, třída 1. G
19. 10.
přespolní běh, republikové kolo v Hradci Králové, kategorie IV. B
23. 10.
„Vztahy – Tolerance, rasismus, xenofobie“ – beseda v rámci prevence,
Portus Prachatice
24. – 25. 10. projektové vyučování
31. 10.
projekt Halloween party – třída 1. G a 2. G

Listopad
1. 11.

vyhlášení výsledků ankety Talent okresu 2017, MěKS Vimperk
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„Vztahy – Sex faktor“, beseda v rámci prevence, třída 4. A, Portus Prachatice
autorská divadelní koláž „Můj tanec se světem“, divadelní soubor Spirála
Burza škol v Prachaticích
florbal, okrskové kolo na ZŠ Smetanova Vimperk, třída 3. G a 4. G (chl.)
„Vztahy – Sex faktor“, beseda v rámci prevence, třída 6.G, Portus Prachatice
MaSo - matematická soutěž v Praze
9. 11.
divadelní představení „Labyrint světa“ v MěKS, Divadlo Víti Marčíka, třída 2. A,
3. A, 3. G, 4. G, 6. G, 7. G
10. 11.
Den otevřených dveří G a SOŠe
Divadelní představení „Romeo a Julie“, Divadlo na Vinohradech v Praze, třída
1. A, 4. A, 5. G a 8. G
13. 11.
pedagogická rada – hodnocení prospěchu a chování za 1. čtvrtletí školního roku
14. 11.
výukový program NPŠ „Řemesla a zvyky na Šumavě“, žáci navštěvující
volitelný předmět seminář z dějepisu
15. 11.
testování mediální gramotnosti ČŠI, třída 6. G
16. 11.
„Závislosti“, beseda v rámci prevence, třída 1. A, Portus Prachatice
16. – 17. 11. festival studentských pěveckých sborů Festa academica v Praze, pěvecký sbor
Canto
20. 11.
třídní schůzky, zasedání rady rodičů
lingvistická olympiáda, školní kolo, výběr žáků
olympiáda z českého jazyka, I. a II. kategorie, školní kolo
„Kyberšikana“, beseda v rámci prevence, třída 3. G, Portus Prachatice
21. 11.
volejbal – okresní kolo SŠ v Prachaticích
22. 11.
„Legiovlak“ – prezentace replik legionářských železničních vozů z let 1918 – 1920,
ukázky výzbroje a výstroje československých legionářů, exkurze, třída 3. G
23. 11.
„Best in Deutsch“ – mezinárodní soutěž z německého jazyka, výběr žáků
24. 11.
maturitní ples třídy 4. A, KD Cihelna ve Vimperku
28. 11.
internetová olympiáda z matematiky, školní kolo, výběr žáků
29. 11.
„Jak žijí obojživelníci“ – výukový program NPŠ, třída 2. G
dějepisná olympiáda, školní kolo, výběr žáků ze třídy 3. G a 4. G
30. 11.
„Best in English“ - mezinárodní soutěž z anglického jazyka, výběr žáků
2. 11.
3. 11.
7. 11.
8. 11.

Prosinec
6. 12.
7. 12.
8. 12.
15. 12
18. 12.
21. 12.
22. 12.

veřejná sbírka Srdíčkový den
výukový program “Savci”, NP Šumava Vimperk, třída 3. G
„Zpátky do Betléma“ – vánoční hra, třída 1. G a 2. G, MěKS Vimperk
prezentace žákovských projektů v MěKS ve Vimperku
vánoční turnaj ve futsalu
seminář k Národním srovnávacím zkouškám, společnost Scio předvánoční
setkání zaměstnanců G a SOŠe, hotel Zlatá hvězda ve Vimperku
adventní koncert pěveckého sboru Canto, farní kostel ve Vimperku
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Leden
4. - 5. 1.
17. 1.
19. 1.
24. 1.
29. 1.
30. 1.
31. 1.

talentové přijímací zkoušky uchazečů o obor sportovní příprava
dějepisná olympiáda, okresní kolo, Prachatice
konverzační soutěž z německého jazyka, kategorie II. B, školní kolo
konverzační soutěž z německého jazyka, kategorie III. A a III. B, školní kolo
„Ptáci“ - výukový program NP Šumava, třída 2. G
matematická olympiáda, kategorie Z9, okresní kolo v Prachaticích
pedagogická rada, hodnocení 1. pololetí školního roku
zeměpisná olympiáda, školní kolo, kategorie A, B, C, D
matematická olympiáda, školní kolo, kategorie B, C
třídnické hodiny - hodnocení 1. pololetí školního roku, vydání výpisů
z vysvědčení

Únor
1. 2.
5. 2.
6. 2.
7. 2

8. 2.
13. – 23. 2.
14. 2.

20. 2.

21. 2.
22. 2.

27. 2.

biologická olympiáda, školní kolo, kategorie C, D
olympiáda z českého jazyka, okresní kolo v Prachaticích
školní přebor v basketbalu
závody v běhu na lyžích, Vodník
konverzační soutěž z anglického jazyka, školní kolo, kategorie I. B, II. B a III. A
konverzační soutěž z německého jazyka, okresní kolo, Prachatice
chemická olympiáda, kategorie D, školní kolo
lingvistická olympiáda, regionální kolo v Praze
„Pangea“ – matematická soutěž pro třídy 1. G, 2. G, 3. G, 4. G
basketbal, okrskové kolo, kategorie IV. – chlapci i dívky, ZŠ Smetanova
Vimperk
konverzační soutěž z anglického jazyka, okresní kolo v Prachaticích
slavnostní vyhlášení výsledků ankety Talent Jč kraje 2016 v Českých
Budějovicích
zeměpisná olympiáda, okresní kolo v Prachaticích
biologická olympiáda, školní kolo, kategorie A, B
„Vztahy – sex faktor“ – beseda v rámci prevence, třída 4. G, Portus Prachatice
„Zlatý Ámos“ – regionální kolo ankety v Praze, E. Jedličková
„Závislosti“ – beseda v rámci prevence, třída 5. G, Portus – Phénix Prachatice
krajský přebor ve snowboardingu na Zadově, akce AŠSK
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
„Vztahy – tolerance, rasismus, fóbie“ – beseda v rámci prevence pro třídu 2. A,
Portus – Phénix Prachatice
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Březen
2. 3.
11. – 17. 3.
12. 3.
14. 3.
16. 3.
20. 3.

21. 3.

22. 3.

23. 3.

27. 3.
28. 3.

chemická olympiáda, kategorie D, okresní kolo v Prachaticích
lyžařský kurz na Špičáku, třídy 2. G, 5. G a 1. A
„Vztahy – sex faktor“ – beseda v rámci prevence, třída 7. G, Portus
- Phénix Prachatice
„Dětský recitátor“, okresní kolo recitační soutěže v Prachaticích
Matematický klokan, kategorie Benjamín (1. G, 2. G), Kadet (3. G, 4. G),
Junior (1. A, 2. A, 5. G, 6. G) a Student (3. A, 4. A, 7. G, 8. G)
pedagogická rada - hodnocení 3. čtvrtletí šk. roku v maturitních ročnících
dějepisná olympiáda, krajské kolo v Českých Budějovicích
veřejná sbírka Červená stužka
beseda s B. Havlíčkovou (7. G) o olympijských hrách v Pchjongjangu
„Jihočeský zvonek“ – soutěž ve zpěvu, okrskové kolo, DDM Vimperk
přednáška o EU (Martin Páv, zaměstnanec Evropské komise), třída 6. G, 2. A,
maturanti ze ZSV
příprava na přijímací zkoušky z MAT a CJL pro žáky ZŠ TGM Vimperk na Nových
Hutích
příprava k přijímacím zkouškám z MAT a CJL pro uchazeče o studium
na gymnáziu čtyřletém a osmiletém
chemická olympiáda, školní kolo, kategorie C
konverzační soutěž z německého jazyka, krajské kolo v Českých Budějovicích,
kategorie II. B
veřejná sbírka Srdíčkový den
konverzační soutěž z německého jazyka, krajské kolo v Českých
Budějovicích, kategorie III. B
„Náboj“ – matematická soutěž v Praze
matematická olympiáda, kategorie Z9, krajské kolo v Českých Budějovicích
slavnostní setkání u příležitosti Dne učitelů, MěKS Vimperk
olympiáda ze zeměpisu, krajské kolo v Českých Budějovicích

Duben
3. 4.

4. 4.
5. 4.
6. 4.
9. 4.
10. 4.
11. 4.
11. – 13. 4.
12. 4.

„Půda – bezobratlí“ – výukový program NPŠ, třída 1. G
fyzikální olympiáda, okresní kolo na G a SOŠe Vimperk, kategorie E, F
olympiáda z českého jazyka, krajské kolo v Českých Budějovicích, kategorie SŠ
„Jihočeský zvonek“ - soutěž ve zpěvu, okresní kolo v Prachaticích
olympiáda z českého jazyka, krajské kolo v Českých Budějovicích, kategorie ZŠ
biologická olympiáda, krajské kolo v Českých Budějovicích, kategorie B
„Pythadoriáda“ – školní kolo, třída 1. G, 2. G, 3. G
pedagogická rada - hodnocení 3. čtvrtletí šk. roku
matematická olympiáda, krajské kolo v Českých Budějovicích
SČMZ – písemné práce z českého jazyka
„Jugendwaldheim“, projekt s G Waldkirchen, Wessely - Haus Glashütte
JPZ na čtyřleté gymnázium – 1. řádný termín
biologická olympiáda, okresní kolo v Prachaticích, kategorie D
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13. 4.
16. 4.

17. 4.
18. 4.
19. 4.
20. – 27. 4.
23. 4.
24. 4.
25. 4.
27. 4.

JPZ na osmileté gymnázium – 1. řádný termín
JPZ na čtyřleté gymnázium – 2. řádný termín
třídní schůzky, zasedání Rady rodičů
workshop INVENTA – Euregio, Čojč, jazyková animace
JPZ na gymnázium osmileté – 2. řádný termín
matematická olympiáda, okresní kolo v Prachaticích, kategorie Z6, Z7, Z8
chemická olympiáda, krajské kolo v Českých Budějovicích, kategorie C
konkurz na studijní rok na bavorském gymnáziu pro šk. rok 2018/19
zájezd do Anglie
biologická olympiáda, kategorie C, okresní kolo v Prachaticích
„Den Země“ – projekt z biologie, třída 2. A a 6. G
exkurze do BMW – Dingolfing (Německo), třída 7. G a 3. A
pedagogická rada – hodnocení 2. pololetí ve třídách 4. A a 8. G
fyzikální olympiáda, kategorie D, krajské kolo v Českých Budějovicích
fyzikální olympiáda, kategorie E, krajské kolo v Českých Budějovicích

Květen
2. – 4. 5.
2. 5.
3. 5.

9. - 15. 5.
10. 5.
14. – 20. 5.
16. – 17. 5.
16. – 17. 5.
17. 5.
18. 5.
21. – 24. 5.
22. 5.

25. 5.
28. 5.
29. 5.
31. 5.

společná část maturitní zkoušky - didaktické testy a písemné práce
„Nicholas Winton – Síla lidskosti“, film a beseda s dramaturgem
Z. Tulisem, MěKS Vimperk
„Como está Mocambique“, přednáška cestovatele a fotografa R. Jaroňka,
MěKS Vimperk
„Eurorebus“, krajské kolo soutěže v Českých Budějovicích
studijní volno k přípravě na MZ – třída 8. G
exkurze do Terezína, třída 3. A a 7. G
studijní volno k přípravě na MZ – třída 4. A
atletická soutěž Pohár rozhlasu, Prachatice, III. a IV. kategorie
ústní MZ, třída 8. G
biologická olympiáda, krajské kolo v Českých Budějovicích, kategorie C
„Jihočeský zvonek“ – soutěž ve zpěvu, krajské kolo ve Strakonicích
Majáles 2018
ústní MZ, třída 4. A
soutěž „Národní park ve školních lavicích“, Kvilda, výběr žáků ze třídy 1. G – 4. G
slavnostní předávání maturitních vysvědčení absolventům 8. G v obřadní síni MěÚ
Vimperk
biologická olympiáda, krajské kolo v Českých Budějovicích, kategorie D
exkurze „Boubínský prales“, třída 2. G
Pythagoriáda – okresní kolo na ZŠ Smetanova Vimperk
slavnostní předávání maturitních vysvědčení absolventům 4. A v obřadní síni
MěÚ Vimperk
přijímací zkoušky na osmileté gymnázium – 2. kolo
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Červen
1. 6.
5. 6.
6. 6.

12. – 15. 6.
14. 6.
15. - 24. 6.
18. 6.
18. – 19. 6.
18. - 22. 6.
19. 6.
21. 6.
22. 6.
25. 6.
27. 6.

28. 6.

29. 6.

„Voda, voděnka šumavská“ – výukový program NPŠ na Vodníku, třída 1. G
„Za dřevinami do vimperského arboreta“, výukový program NPŠ, třída 1. A, 5. G
atletická sportovní soutěž II. stupně ZŠ, Prachatice
„Za dřevinami do vimperského arboreta“ - výukový program NPŠ, třída 2. G
exkurze do Lidic a Terezína, třída 3. G
„Čtyři kroky do nového světa“ – projekt České filharmonie, Praha, pěvecký sbor
Canto
informativní schůzky rodičů a žáků budoucích 1. ročníků
sportovně turistický kurz v Mali Lošinj - Chorvatsko, třídy 3. A, 7. G
exkurze do ZOO Hluboká nad Vltavou, třída 1. G a 2. G
„Evropa ve škole“, celostátní kolo ve Vlašimi
exkurzně vzdělávací týden, Západní Čechy, třídy 2. A a 6. G
divadelní představení na otáčivém hledišti v Českém Krumlově:
„Drákula“, třídy 1. G - 4. G
koncert pěveckého sboru Canto s Českou filharmonií v Praze
„Vodní svět pod mikroskopem“ – výukový program NPŠ, třída 1. G
pedagogická rada - hodnocení 2. pololetí školního roku
„Odpoledne s gymnáziem“ - slavnostní ukončení školního roku pro rodiče a
veřejnost v MěKS Vimperk
sportovní den a zdravověda
slavnostní ukončení školního roku pro žáky v MěKS Vimperk
„Řešení výchovných problémů ve třídě“, seminář pro pedagogické
pracovníky, Mgr. Michaela Veselá
ukončení školního roku 2017/2018, vydání vysvědčení

13. Spolupráce s odborovou organizací
Výbor ZO se s vedením školy sešel během školní roku dvakrát. Jednání byla zaměřena
především na řešení mzdové a personální otázky tak, aby nebyl v roce 2018 překročen
rozpočet určený pro platy zaměstnanců. Protože po dohadovacím zřízení na OŠMT neměla
škola dostatečné prostředky na mzdové náklady zaměstnanců, musel ředitel školy přistoupit
k následujícím úsporným opatřením:
 snížení osobní ohodnocení všech zaměstnanců
 snížení pracovního úvazku u nepedagogických zaměstnanců o 0,425 od 1. 7. 2018
 snížení výkonů pedagogických zaměstnanců o 0,38 od 1. 9. 2018.
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Výroční zpráva o činnosti Gymnázia a Střední odborné školy ekonomické, Vimperk,
Pivovarská 69 za školní rok 2017/2018byla projednána dne 1. října 2018 pedagogickou radou
a schválena Školskou radou dne 16. října 2018.

Ve Vimperku 16. 10. 2018

……………………………..
Mgr. Tomáš Daněk
předseda školské rady

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