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Název: Gymnázium, Trhové Sviny, Školní 995 
 
Identifikátor zařízení: 600 008 037 
IZO: 062534408 
IČO: 62534408 
Adresa: Gymnázium, Školní 995, 374 01 Trhové Sviny  
Telefon: 386322846 záznamník, 386322730 
E-mail: gts@mbox.termsnet.cz 
Internet: http//www.gym.trhovesviny.indos.cz 
Zřizovatel: MŠMT ČR, od 1. 6. 2001 Jihočeský kraj 
Právní forma: příspěvková organizace 
Ředitel školy: PaedDr. Vladislav Maděra 
Statutární zástupce: Mgr. František Slípka 
Hospodářka, účetní: Marie Kunzová 
Údaje o školské radě: předseda  Ing. Radislav Bušek 
                                   místopředseda Miroslav Beníšek 
                                   členové Eliška Járová 
                                                Mgr. Iva Kumstová 
            Mgr. Marie Poláková 
            Doc. RNDr. Dalibor Štys CSc 
 
 
Počet tříd: 8 
Studijní obory: čtyřleté studium – dočasně pozastaveno 
       osmileté studium – I. A, II. A, III. A, IV. A, V. A, VI. A, VII. A,  
                                                        VIII. A 
Počet žáků: 221 
 
 
Charakteristika školy 
   Škola zahájila svou činnost jako samostatný právní subjekt dne 1. září 1995 a 
navázala tak na předchozí SVVŠ a gymnázium, které bylo zrušeno 
administrativním rozhodnutím v roce 1984. 
   První ročník čtyřletého studia byl zřízen ve školním roce 1991/1992 jako 
elokované pracoviště Gymnázia České Budějovice, Česká ul. 64.  
   V současné době existuje pouze osmileté studium ( 8 tříd, po jedné v každém 
ročníku). Čtyřleté studium je však možno podle  společenské potřeby kdykoliv 
zahájit. 
   Žádost o povolení čtyřletého studia byla podána dne 5. 6. 2006 v rámci 
programu MŠMT, čj. 12 458/2006-23 „Rozvojový program na podporu zvýšení 
počtu žáků ve všeobecném vzdělávání“ k zahájení studia od 1. 9. 2007. Dne 17. 
7. 2006 bylo sděleno, že naše žádost  nebyla Odborem školství, mládeže a 
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tělovýchovy Jihočeského kraje doporučena k dalšímu projednávání Radou 
Jihočeského kraje. 
   Škola je umístěna ve dvou pavilonech propojených spojovací chodbou. 
Pavilon A je  majetkem města Trhové Sviny. Je v něm umístěno 6 kmenových 
učeben, 3 učebny pro dělené a odborné předměty, potřebné kabinety, šatny a 
další nezbytné prostory. Za pronájem budovy A platí škola symbolické nájemné 
městu Trhové Sviny  ve výši 100,- Kč ročně. 
   Pavilon B spolu se spojovací chodbou byl zkolaudován dne 24. 8. 2001 
(nabytí právní moci) a je plně využíván. Obsahuje 4 kmenové učebny, 2 učebny 
pro dělené předměty, 3 kabinety a knihovnu včetně sociálního zařízení. 
Dostavbou školní budovy vyřešila škola uspokojivě  prostorové potřeby.    
Dne 20. 7. 2001 nabyla právní moci kolaudace rekonstruovaného školního 
hřiště, které obsahuje atletický ovál délky 200 m s tartanovou dráhou, 
univerzální hřiště o rozměrech cca 40x24 m s umělým povrchem (umělá tráva), 
doskočiště pro skok daleký, vržiště pro vrh koulí a doskočiště pro skok vysoký. 
Rekonstrukcí hřiště se výrazně zlepšily podmínky pro školní výuku tělesné 
výchovy. Pro výuku tělesné výchovy je  i nadále v době nepříznivého počasí 
využívána městská sportovní hala. 
   Škola je od roku 1999 připojena pevnou mikrovlnnou linkou k počítačové síti 
internet.  V červnu 2002 bylo dodáno v akci INDOŠ zařízení typu C (řídící 
počítač, učitelské pracoviště, šest žákovských pracovišť včetně tiskárny a 
příslušných rozvodů) připojené rovněž k internetu. Stávající zařízení bylo 
v letošním školním roce rekonstruováno a doplněno z prostředků grantu. 
Obsahuje 15 žákovských pracovišť, učitelské pracoviště a řídící počítač sítě. 
Splňuje tak standardní školní vybavení.   
   Vybavení druhé počítačové učebny se nezměnilo. Finanční prostředky na 
komplexní obnovu vybavení této učebny chybí. 
   Stravování žáků je zajištěno ve školní jídelně sousední základní školy. Žáci, 
kteří ukončili povinnou školní docházku se mohou stravovat i v jídelně sousední 
SOŠ a SOU. 
  Základní učební pomůcky a další vybavení jsou k dispozici v potřebném 
množství. Omezování finančních prostředků se zatím výrazně na kvalitě výuky 
neprojevilo, ale při nákupu např. učebnic a učebních pomůcek si škola nemůže 
dovolit nakupovat pomůcky vyšší kvality, ve vyšších cenových relacích. 
Celkovou atmosféru ve škole lze charakterizovat jako velmi dobrou. Výrazné 
protispolečenské jevy nebyly zjištěny. Škola má zpracován minimální 
preventivní program (protidrogová prevence, prevence společensky negativních 
jevů, notorické záškoláctví, trestná činnost apod.). 
Práce na vytvoření školních vzdělávacích programů základního vzdělávání byly 
úspěšně dokončeny za finanční podpory grantu. Na těchto pracích se podílel 
celý pedagogický sbor. 
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Přehled učebních plánů 
Studium probíhá podle Generalizovaného učebního plánu zveřejěného ve 
Věstníku MŠMT ČR dne 5. 5. 1999 pod č. j. 20594/99-22 upraveného ze dne  
31. července 2006 pod č. j.  18 961/2006-23.  
 
Údaje o pracovnících školy 
Učitelé: 
Čandová Jana Mgr., Bi-Ch, učí 9 let 
Janáčková Jitka Mgr., M-F, učí 37 let 
Fliegerová Dagmar Mgr. Čj-Nj, učí 25 let 
Horák Petr Mgr., Z-Tv, učí prvý rok  
Langerová Michaela Mgr., M-Bi, učí 14 let 
Košíček Jiří Ing., IVT, učí dva roky, zkrácený pracovní úvazek 
Kumstová Iva Mgr., Čj-D, učí 19 let 
Kunzová Hana Mgr., M-F, učí 14 let 
Marková Marie Mgr, Čj-Vv učí  13 let, zkrácený pracovní úvazek 
Maděra Vladislav PaedDr., F-Zpv, učí 37 let, ředitel školy 
Piterková Simona Mgr., Čj-Nj, učí 21 let  
Poláková Marie Mgr., Čj-Hv-Aj, učí 25 let 
Slípka František Mgr., Čj-D, učí 19 let, statutární zástupce ředitele školy 
Sháněl Jiří Mgr., Aj-F, učí 10 let 
Špilauerová Jaroslava Mgr., Aj, učí 30 let 
Tupá Linda Mgr. D-Nj-Aj, učí 5 let 
Votavová Monika Mgr., Z-Tv, učí 12 let 
Vrchota Karel Mgr., M-F, učí 47 let, zkrácený pracovní úvazek 
Všichni pracovníci splňují kvalifikační předpoklady pro výkon učitelského 
povolání.  
Přepočtený počet pedagogických pracovníků je 15,95. 
 
Provozní zaměstnanci: 
Kunzová Marie, 38 let, hospodářka školy 
Michalcová Anna, 53 let, uklízečka 
Bohuslav Růžiřčka, 60 let. Od 1. 5. 2006 školník-údržbář, zkrácený pracovní 
úvazek 
Popel Stanislav, 68 let. Od 1. 4. 2007 školník–údržbář, zkrácený pracovní 
úvazek 
Mrkvička Václav, 34 let, uklízeč, zkrácený pracovní úvazek 
Tošnerová Pavlína, 32 let, uklízečka, zkrácený pracovní úvazek 
Všichni pracovníci splňují kvalifikační předpoklady pro výkon výše uváděného 
zaměstnání. 
Přepočtený počet provozních zaměstnanců je 3,65. 
 
Celkový počet fyzických zaměstnanců je 24, přepočtených 19,602.   
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků – stručný přehled akcí 
akreditovaných MŠMT. 
Svět populární hudby v RVP – Národní institut pro další vzdělávání. 
Implementace RVP ve výuce Ch – UK Praha 
Jazyk a metodika ve výuce Aj – Národní institut pro další vzdělávání. 
Směrnice školy – Vzdělávací centrum pro veřejnou správu. 
Základy správního řízení pro SŠ – Národní institut pro další vzdělávání. 
Veletrh nápadů učitelů fyziky – Jednota českých matematiků a fyziků. 
Otevřená věda – AV ČR a AUC Nové Hrady  
 
         
Údaje o přijímacím řízení 
K osmiletému studiu se přihlásilo celkem 30 žáků, kteří byli přijati bez přijímací 
zkoušky. Do prvního ročníku nastoupilo 29 žáků. 
První ročník čtyřletého studia nebyl zřizovatelem povolen. 
 
 
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
1. A   24 žáků, 16 prospělo s vyznamenáním, ostatní prospěli, z toho jeden žák    
          po opravné zkoušce. Celkový průměrný prospěch třídy je  1,371. Průměr    
          omluvených zameškaných hodin je 54,7. Pochvala třídního učitele čtyři   
          žáci, pochvala ředitele školy tři žákyně.  
2. A   30 žáků, 16 prospělo s vyznamenáním, ostatní prospěli. Celkový 

průměrný prospěch třídy je 1,543. Průměr zameškaných omluvených 
hodin je 50,8. Pochvala třídní učitelky 4 žáci.  

3. A   30 žáků, 15 prospělo s vyznamenáním, neprospěl jeden žák, ostatní   
          prospěli.  Celkový  průměrný prospěch třídy je 1,574. Průměr 
          zameškaných  omluvených hodin je 31,0, neomluvených 2,03. Pochvala  
          třídního učitele pět žáků. Chování jednoho žáka klasifikováno jako  
          neuspokojivé.    
 4. A  30 žáků, 8 prospělo s vyznamenáním, ostatní prospěli z toho jedna žákyně  
          po opravné zkoušce.Celkový průměrný prospěch je 1,751.  Pochvala  
          třídního učitele čtyři žákyně, pochvala ředitele školy jedna žákyně.    
          Průměrný počet zameškaných omluvených hodin je 66,3. 
 5. A  28  žáků, 4 prospěli s vyznamenáním,  ostatní prospěli z toho dva po 

opravné zkoušce. Celkový průměrný prospěch 2,132. Pochvaly třídní 
učitelky sedm žáků, pochvala ředitele školy jeden žák. Důtka třídní 
učitelky dva žáci, důtka ředitele školy jeden žák. Průměrný počet 
omluvených zameškaných hodin je 84,2. 

6. A   29 žáků, devět prospělo s vyznamenáním, ostatní prospěli. Celkový 
průměrný prospěch třídy je 1,668. Pochvala třídní učitelky 3 žákyně. 
Průměrný počet zameškaných omluvených hodin je 67,8. Důtka třídní 
učitelky jeden žák. 
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7. A.  23 žáků, dva prospěli s vyznamenáním, ostatní prospěli.   
Celkový průměrný prospěch třídy je 2,401. Důtka třídního učitele jeden 
žák. Průměrný počet zameškaných omluvených hodin je 100,74. 

8. A. 23 žáků, šest žáků  prospělo s vyznamenáním, ostatní prospěli. Jeden žák 
nemohl být klasifikován pro nesplnění předepsaných povinností. Celkový 
průměrný prospěch 1,896. Průměrný počet zameškaných omluvených 
hodin je 55,5, neomluvených 3,6. Jeden žák obdržel pochvalu ředitele 
školy, pět žáků pochvalu třídní učitelky. Jeden žák byl potrestán 
podmínečným vyloučením. 

  
Maturitní zkoušky 
Písemná část maturitní zkoušky z českého jazyka se konala 10. 4. 2007. 
Průměrný prospěch této části maturitní zkoušky je 2,174. 
Ústní část maturitní zkoušky se konaly ve dnech 21. 5. – 24. 5. 2007. 
K maturitní zkoušce se přihlásili všichni žáci ( 23 žáků). Jednomu žáku nebylo 
umožněno maturitní zkoušku vykonat, protože neukončil úspěšně maturitní 
ročník.  
Sedm žáků prospělo s vyznamenáním, ostatní prospěli, z toho dvě žákyně po 
opravné zkoušce. Průměrný prospěch maturitních zkoušek je 1,754.  
Z českého jazyka maturovalo 22 žáků (povinný předmět), anglického jazyka 20 
žáků, německého jazyka 2 žáci, dějepisu 7 žáků, zeměpisu 4 žáci,  matematiky 
10 žáků, základů společenských věd 9 žáků, estetické výchovy výtvarné 1 
žákyně, informatiky a výpočetní techniky 6 žáků a z chemie 1 žákyně, 1 žákyně 
z biologie.  Výsledky maturitní zkoušky jsou  dobré, v porovnání s minulým 
rokem nepatrně lepší. 
   
 
Grantové projekty 
Dne 12. 1. 2007 byl škole schválen grant MŠMT ČR výrazně podporovaný 
Evropským sociálním fondem na zavádění informačních technologií do školních 
vzdělávacích programů. Z takto získaných prostředků byla rekonstruována a 
rozšířena počítačová učebna za použití prostředků školy. Tímto učebna splňuje 
požadavky na standardní vybavení. Grant byl podán za poradenské pomoci 
Jihočeské univerzity, Ústavu fyzikální biologie v Nových Hradech. 
 
 
Inspekce provedené Českou školní inspekcí 
Ve dnech 24.-25. dubna 2007 proběhla inspekce provedená Českou školní 
inspekcí, Jihočeský inspektorát. Kontrolované části výuky byly hodnoceny jako 
standardní a funkční. Jako nadstandardní byla hodnocena např. školní knihovna. 
Nejlepšímu hodnocení brání nedostatek nejmodernějších pomůce (Rekonstrukce 
počítačové učebny byla provedena až po inspekci.) Tento stav je však výrazně 
omezen nedostatkem finančních prostředků. 
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Mimoškolní a mimovyučovací aktivity 2006-2007 
 
 
Hudební a hudebně naučné pořady 
17.10.2006  - „Mozart mezi námi“ – literárně pěvěcký koncert studentů 
   brněnské JAMU v KD T.Sviny – průvodní slovo a klavír 
   prof. M.Schnierer  /pro všechny ročníky/ 
27.11.2006  - Koncert ČF Praha + procházka Prahou a výstava Lovci 
   mamutů v Národním muzeu – zájemci  D: M.Poláková 
26.2.2007  - Hudební exkurse: Praha – koncert ČF a návštěva Muzea 
   hudby (část 2.A + zájemci) D: M.Poláková 
7.3.2007  - Francouzská hudba a poezie – hudební pořad v KD T.Sviny 
   pro 3.- 8. ročník /agentura Belidis/ 
2.4.2007  - Hudební exkurse: Praha – Rudolfinum (zájemci) 
   D: M.Poláková, D.Fliegerová 
18.6.2007  - Koncert ČF Praha (zájemci) D: M.Poláková, H.Kunzová 
 
Sportovní a branné akce  
11.- 15.9.2006 Sportovní kurs 8.A – sportovní areál Doubí u Třeboně 
   D: M.Berka 
13.11.2006  - Středoškolská futsalová liga Velešín – chlapci z 5.- 8.roč. 
   D: P.Horák 
22.12.2006  - Vánoční sportovní turnaj v tělocvičně ZŠ /5.- 8.roč./ 
   O: P.Horák 
19.- 24.1.2007  Lyžařský výcvikový kurs – Sappada /Itálie/ - zájemci z 
   2., 5. a 7.ročníku  D: V.Maděra, P.Horák 
30.1.2007  - Středoškolská futsalová liga Písek – dívky z 5.- 8.ročníku 
   D: M.Votavová 
26.4.2007  - Coca cola cup – Horní Stropnice /žáci 1.- 4.roč./ 
   D: M.Votavová 
13.-14.6.2007  Celostátní finálový turnaj středních škol v softballu – Praha 
   /10 žáků z 5.- 7.ročníku/  D: P.Horák 
27.6.2007  - Sportovní den GTS  D: M.Votavová, P.Horák 
28.6.2007  - Branně-turistické cvičení v okolí města (všechny ročníky) 
 
Exkurse 
20.9.2006  - Písek – Prácheňské muzeum a Křižíkova elektrárna 
   3.A + Dsem.8.A  D: I.Kumstová, F.Slípka 
22.9.2006  - Noc evropské vědy 2006 – Č.Budějovice /s.CH-Bi 7+8,6.A/ 
   - biologická přednáška + film D: M.Langerová, J.Čandová 
12.10.2007  - Veletrh INVEX v Brně /zájemci z 3.- 8.ročníku/ 
   D: V.Maděra, J.Sháněl 
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31.10.2006  - Geologická exkurse do Židovy strouhy u Bechyně s dr. 
   V.Pavlíčkem z Jihočeské university – 3.A + 4.A 
   D: J.Čandová, M.Langerová 
2.11.2006  - Botanická exkurse na N.Hrady – 5.A 
   D: M.Langerová, S.Piterková 
10.11.2006  - Biologická fakulta Č.Budějovice – Ústav molekulární 
   biologie a Parazitologický ústav – 8.A (v rámci Týdne 
   Akademie věd ČR)  D: J.Čandová 
14.11.2006  - AV N.Hrady – bioreaktor a mikroskopické praktikum: sinice 
   a řasy (J.Tanzer) – 5.A    D: J.Čandová 
22.11.2006  - Praha – Národní knihovna v Klementinu a výstava Lovci 
   mamutů v Národním muzeu – 8.A   D: F.Slípka 
8.3.2007  - 5.A – Praha: výstava Lovci mamutů v Národním muzeu, 
   výstava Dinosauři z Patagonie a návštěva 3D kina IMAX 
   /film Mise na Měsíc/ D: F.Slípka 
26.3.2007  - Alšova Jihočeská galerie – pro seminář Vv 5.A a 6.A+1.A 
   D: M.Marková, M.Langerová 
19.4.2007  - Katedra fyziky Jihočeské university – pokusy s kapalným 
   dusíkem – seminář CH + vybraní studenti ze 7.A 
   D: J.Čandová 
9.5.2007  - Pražský hrad – 2.A + část 5.A  D: M.Votavová 
16.5.2007  - Pivovar Plzeň – 4.A + část 3.A   
   D: J.Čandová, F.Slípka 
16.5.2007  - Orlická vodní elektrárna, Zvíkov, Písek – 2.A + část 5.A 
   D: M.Votavová 
29.5.2007  - Praha – Národní muzeum a Židovské muzeum 
   /4.A + Zsem.7+zájemci/ D: M.Votavová, M.Langerová  
11.6.2007  - Nové Hrady: Půvaby a tajemství klementinských rukopisů 
   +prohlídka kláštera servitů a varhan – sem.Hv 5.A+6.A 
   D: M.Poláková 
13.6.2007  - Nové Hrady: Půvaby a tajemství klementinských rukopisů 
   +prohlídka kláštera servitů – 3.A  D: I.Kumstová 
 
Zahraniční exkurse 
6.10.2006  - Salzburg – výstava „Vivat Mozart“ a prohlídka města 
   /zájemci/  D: M.Poláková, D.Fliegerová 
14.- 21.4.2007  Poznávací zájezd do Anglie (zájemci) 
   D: M.Poláková, J.Špilauerová, S.Piterková 
 
Výlety 
30.5.2007  - 1.A /ZOO, Aquapark/  D: D.Fliegerová, M.Votavová 
7.6.2007  - 5.A /Pelhřimov – Muzeum rekordů a kuriozit/ 
   D: S.Piterková, M.Langerová 
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8.6.2007  - 6.A /sportovně-turistický areál Doubí u Třeboně/ 
   D: H.Kunzová, M.Berka 
20.6.2007  - 3.A /Č.Krumlov – grafitové doly a zámek/ 
   D: J.Čandová, F.Slípka 
22.6.2007  - 2.A /Pelhřimov – Muzeum kuriozit a ZOO v Jihlavě/ 
   D: M.Votavová 
22.6.2007  - 4.A /Novohradské hory – D.Voda/  D: L.Tupá 
 
Filmová představení 
6.9.2006  - „Harry Potter a Ohnivý pohár“ /pro 1.- 3. ročník/ 
7.11.2006  - „Šifra mistra Leonarda“ /pro 3.- 8. ročník/ 
21.2.2007  - „Super size me“ /pro všechny ročníky/ 
20.3.2007  - „Nikde v Africe“ /pro všechny ročníky/ 
 
Divadelní představení 
20.10.2006  - Č.Krumlov – divadelní představení „Johan doktor Faust“ 

- 6.A + návštěva Oblastního muzea a Muzea tortury 
D: I.Kumstová, H.Kunzová 
 
 

Další aktivity 
Celoročně pracuje na škole klub mladých čtenářů Albatros. 
 
 
Žákovské soutěže a olympiády 
Okresní kola: 
Dějepisná olympiáda (kat 8 a 9) – 4. místo: Vojtěch Slípka  
Matematická olympiáda (kat. Z6) – 19. místo: Šárka Kunzová 
Pythagoriáda  /kat.7/ - 5. místo: Milan Horňák 
Pythagoriáda  /kat.6/ - 9.místo: Petr Toman 
Olympiáda v anglickém jazyce (kat. II.B) – 2.místo: Kateřina Dvořáková  
Olympiáda v anglickém jazyce (kat.III) – 1.místo: Lucie Korecká  
Olympiáda v českém jazyce (kat.I) – 8.místo: Pavel Božák 
Olympiáda v českém jazyce (kat.II) – 1. místo: Veronika Nováková 
Fyzikální olympiáda (kat.G) – 13. místo: Michal Kříha 
Krajská kola: 
Olympiáda v anglickém jazyce (kat.III.) – 2. místo: Lucie Korecká 
Biologická olympiáda (kat.B) – 14.místo: Pavel Štangl 
Jiné soutěže: 
22.12.2006  - Vánoční soutěž mladých modelářů GTS  D: F.Slípka 
   1. místo – P. Hofer 
16.2.2007  - Recitační soutěž GTS  D: M.Poláková, D.Fliegerová 
   1. místo – T.Stodolovský, L.Zavadilová, S.Vochosková 
29.3.2007  - Finále Mistrovství ČR a SR základních a středních škol 
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   ve hře FIFA 07 – Palác Flóra Praha – do tohoto finále 
   postoupili F.Štrachal a O.Chlebuch 
Jaro 2007  - Krajská literární soutěž „Mladý požárník“  - II.kat- 
   2. místo: Pavlína Veselá, 3. místo: Milan Haleš, čestné 
   uznání: Dominik Kodras;  IV.kat.: 1.místo: Jan Chuchma, 
   2. místo: Lucie Horelicová, 3.místo: Lucie Korecká 
Jaro 2007  - Literární soutěž pražských nakladatelství „Jaké podoby má 
   strach“ – jako úspěšní autoři byli oceněni v žánru poezie  
   Marlen E.Pataki a v žánru prózy Lucie Horelicová a Anna 
   Kučerová 
27.6.2007  - Šachový turnaj GTS versus SOU  D: J.Čandová 
 
Vlastní studentské akce 
Prosinec 2006 - Mikulášská nadílka pro žáčky mateřské školky – 7.A 
22.12.2006  - Vánoční trh v budově školy /1.- 4. ročník/ + Soutěž o 
   nejvtipnější prodejní slogan /1. místo – K.Brožková a 
   A.Veselá/  D: TU 
22.12.2006  - Vánoční turnaj GTS ve stolním „fotbálku“  
   1.místo: J.Černohorská a S.Mašek 
Březen 2007-  „Žijeme tu s vámi…“ – výstava výtvarných prací a fotografií 
   žáků gymnázia v KD T.Sviny  D: M.Marková  
11.5.2007  - „Poslední zvonění“ 8.A 
 
Přednášky , besedy ,vzdělávací akce a výstavy 
12.10.2006  - Geologie – přednáška pro 3. a 4.ročník (dr. V.Pavlíček 
   z JU Č.Budějovice)  D: M.Langerová 
16.10.2006  - Přednáška o fotosyntéze pro 7.A – doc.Polívka 
   /pro 5.A 28.11.2006/ 
23.10.2006  - „Zbraně a zbroj vrcholné gotiky“ – pro 1.- 3.ročník 
   /v tělocvičně ZŠ/ 
24.10.2006  - Výchova k rodičovství – přednáška pro 4.A a 7.A 
   D: M.Langerová 
25.10.2006  - Zábavné pokusy z chemie – pro 2. a 3. ročník  
   Mgr. Ristvajová   D: J.Čandová 
14.11.2006  - Fluorescence rostlin (dr. Roháček z Jihočeské university) 
   - 8.A   D: H.Kunzová 
27.11.2006  - Moderní hodina chemie – pro 2., 3., 6. a 7. ročník (v GTS) 

- akce studentů VŠCHT Praha D: J.Čandová 
28.11.2006  - Fotosyntéza – přednáška pro 5.A   D: M.Langerová 
4.12.2006  - Sexuální výchova – přednáška pro 3.A   D: J.Čandová 
22.3.2007  - Jihočeský Streetwork – beseda o drogách pro 6. a 7.ročník 
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Propagační akce 
říjen 2006    -    vydána informační brožura pro zájemce o studium na 
   Gymnáziu T.Sviny 
24.11.2006  - Den otevřených dveří GTS   15.00-19.00 
   /vyučující + dobrovolníci z řad studentů/ 
9.6.2007  - Výstava historických a lodních modelů  v KD T.Sviny 

- uspořádalo Gymnázium T.Sviny (F.Slípka) ve spolupráci 
s Klubem lodních modelářů Ledenice v rámci městských 
slavností 2007 

 
Společenské akce 
19.1.2007  - Maturitní ples 8.A – DK Vltava Č.Budějovice 
 
Charitativní akce 
Celonárodní veřejná sbírka „Srdíčkový den“ – 11.- 12.9.2006 – studenti 7.A 
   Vybrali celkem 5.525,- Kč 
Studenti i vyučující se účastní  tzv.  Adopce na dálku  –  ročně  4.900,- Kč  na 

konto Arcidiecézní charity v Praze (určeno pro Olivera Loba,       
Mangalore-Indie) – organizuje M.Poláková. 
  

Testování žáků 
1.2.2007 - hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd ZŠ a    

                         odpovídajících  ročníků víceletých gymnázií 2006. 
26.- 27.3.2007 Maturita nanečisto 2007 /CERMAT/ - pro žáky 8.A  
 
 
 
 
Informace o stavu EVVO dle pokynu čj.:KUJCK/2005/OŠMT/Zdv. 
Důraz na ekologické chování ve vzdělávacích tématech – průběžně ve všech 
předmětech. 
Udržování pořádku v okolí sběrných nádob na odpad, význam příkladu zeleně 
v okolí školy.  
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Výroční zpráva o hospodaření za kalendářní rok 2005 
(zpracovala hospodářka školy M. Kunzová) 
 
Příjmy / v tisících Kč. / 
     1. Dotace investiční              0,- 
 z toho stavby             0,- 
 zařízení              0,-                

 
 
2. Dotace neinvestiční     6 967,- 
       z toho - provozní                                 1 304,- 
                  - informační gramotnost               21,- 
                 

     3. Ostatní příjmy                                               7,- 
       z toho - úroky            0,- 
                   - čerpání rezervního fondu            2,- 
                   - ostatní výnosy           5,- 
                                

Výdaje / v tisících Kč. / 
 1. Investiční výdaje celkem              0,- 
 2. Neinvestiční výdaje celkem    8 259,- 
   z toho - náklady na platy zaměstnanců   4 897,- 
          - ostatní osobní náklady        22,- 
              - zákonné odvody, zdravotní         
                a sociální pojištění   1 714,-  
          - výdaje na učebnice a učební          
   pomůcky                                       115,- 
              - ostatní provozní náklady           1 501,- 
              - další vzdělávání pedagog. 

                      pracovníků                            10,- 
 
Náklady hospodářské činnost                   0,-  
 
Kontrola hospodaření 
Dne 15. 11. 2006 byla provedena kontrola pojistného, provádění nemocenského 
pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění. Nebyly shledány žádné závady 
ani nedostatky. 

 
 
Pro rok 2007  je rozpočet následující: 
1. Prostředky na platy zaměstnanců byly stanoveny opět normativní metodou. 
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2. Provozní prostředky byly rovněž stanoveny normativně – požadavky školy 
nebyly plně pokryty. Nedostatek finančních prostředků je zejména v oblasti 
přímých výdajů (učební pomůcky, učebnice).    
 
   V Trhových Svinech dne 4. října 2007. 

  
 
          PaedDr. Vladislav Maděra 
            ředitel školy   
      
 
 
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 byla schválena 
školskou radou dne 31. 10. 2007. 
 
       Ing. Radislav Bušek 
              předseda školské rady 
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