Gymnázium, Trhové Sviny, Školní 995
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O ČINNOSTI ŠKOLY
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/statutární orgán/

Zástupce ředitele:

Mgr. Zdeňka Todorovová /od 1.9.2011/

/zástupce statutárního orgánu/

Hospodářka, účetní: Marie Kunzová
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Mgr. Věra Korčaková
Mgr. Milan Horňák
Mgr. Hana Halešová
Mgr. Hana Kunzová
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Studijní obory: osmileté studium: I. A, II. A, III. A, IV. A,
V.A, VI.A, VII.A, VIII.A
Počet žáků: 208 /k 30.9.2021/

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).
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,- (jedno sto) Kč
ročně.
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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, knihovnu a sociální zařízení.
Během prázdnin 2019 byla jedna z velkých učeben přebudována na
specializovanou učebnu fyziky. Dostavbou školní budovy vyřešila škola
základní prostorové potřeby.
Dne 20. 7. 2001 nabyla právní moci kolaudace rekonstruovaného
školního hřiště, kde se nachází 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.
Všechny učebny už byly postupně vybaveny audiovizuální technikou.
Celkem je nyní pevně instalováno 12 datových projektorů včetně ozvučení
(1 byl nově instalován ve školním roce 2021-22). Jeden datový projektor je
přenosný. Vybavení školy bylo dále doplněno třemi aktivními tabulemi,
které umožňují dále zkvalitnit výuku.
V obou budovách je možno plně využívat bezdrátové připojení do sítě
internet. V každém kabinetě je trvale instalován osobní počítač
standardního provedení. Počítačové vybavení školy bylo modernizováno
v době distanční výuky z prostředků MŠMT a kraje. Každý vyučující má
svůj přenosný notebook.
Stravování žáků je zajištěno ve školní jídelně sousední základní školy.
Žáci, kteří ukončili povinnou školní docházku, se mohou stravovat i v
jídelně sousední Střední školy.
Základní učební pomůcky a další vybavení jsou k dispozici v dostačujícím
množství. Zkvalitňování vybavení však často brání jeho vysoké ceny.
Teplo je do školy dodáváno z městské kotelny. Cena tepla se v letech
2011-2021 nezvyšovala. K nárůstu ceny došlo až v roce 2022.
Během prázdnin 2020 byla vyměněna poslední stará okna v budově A (5.
etapa výměny – investorem bylo město T. Sviny, kterému budova A patří).
Budova A je tedy už kompletně osazena novými okny. Vchod je od
školního roku 2016-17 zabezpečen. V budově B byla do roku 2021
postupně vyměněna stará svítidla za nová, úspornější. Během prázdnin
2022 byla pak po dohodě s městem Trhové Sviny vyměněna i stará svítidla
v učebnách a kabinetech budovy A (investorem bylo město).
Během prázdnin 2021 byla provedena celková modernizace wi-fi sítě ve
všech prostorách školy. Ve školním roce 2021-22 byla zprovozněna nová
webová stránka školy.
Celkovou atmosféru ve škole lze charakterizovat jako velmi dobrou.
Připomínky rodičů byly řešeny v rámci předmětových komisí.
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Výrazné protispolečenské jevy nebyly zjištěny. Škola má zpracován
minimální preventivní program (protidrogová prevence, prevence
společensky negativních jevů, notorické záškoláctví, trestná činnost apod.).
Žákům je věnována i individuální péče hlavně formou domluvených nebo
vyučujícími nařízených konzultací.

Přehled učebních plánů
Ve všech ročnících (prima až oktáva) probíhá výuka podle Školního
vzdělávacího programu Gymnázia Trhové Sviny, který je průběžně podle
potřeby aktualizován.

Údaje o pracovnících školy
U č i t e l é:
Bohdal Tomáš Mgr., Bi -Tv
Lejsková Andrea Mgr., Bi-Ch
Fliegerová Dagmar Mgr., Čj-Nj
Klouda Jiří Mgr. – Aj-Šp
Langerová Michaela Mgr., M-Bi
Harazím Leoš Mgr., Ivt-F, zkrácený pracovní úvazek
Kumstová Iva Mgr., Čj-D,
Kunzová Hana Mgr., M-F
Marková Marie Mgr., Čj-Vv
Poláková Marie Mgr., Čj-Hv-Aj
Slípka František Mgr., Čj-D, ředitel školy od 1. 8. 2011
Sháněl Jiří Mgr., Aj-F
Denisa Trnková Mgr., Nj – ZSV /od ledna 2019/
Todorovová Zdeňka Mgr., M-F, od 1. 9. 2011 zástupkyně ředitele
Nováková Linda Mgr., D-Nj-Aj
Votavová Monika Mgr., Z-Tv
Matějková Jitka Mgr., Čj-Nj
Hokrová Jitka Mgr., Čj-Nj /od 1.9.2021/
Filipčík Josef Bc. – výpočetní technika /zkrácený pracovní úvazek – DPP/
Všichni pracovníci s výjimkou jednoho (který zahájil studium na její
doplnění) mají odbornou pedagogickou kvalifikaci.
P r o v o z n í z a m ě s t n a n c i:
Kunzová Marie, hospodářka školy
Tošnerová Pavlína, uklízečka
Emil Jurečka /od 1.9.2017/, školník – údržbář, zkrácený pracovní úvazek
Fučíková Jana, uklízečka, zkrácený pracovní úvazek
Všichni pracovníci splňují kvalifikační předpoklady pro výkon výše
uváděného zaměstnání.
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Další vzdělávání zaměstnanců
Proč je důležitá správná anglická výslovnost – Descartes (M. Poláková)
„Šablony“ Do we really have to read this – Descartes (M. Poláková)
Jak na komunikačně pojatou výuku češtiny?, on line kurz – Fraus (I. Kumstová)
Mezi mluvnicí a komunikací, on line kurz – Fraus (I. Kumstová)
Konference „Dva dny s didaktikou matematiky“ Společnost učitelů
matematiky, pobočný spolek JČMF (H. Kunzová)
Konference pro lepší angličtinu – Evropské centrum jazykových zkoušek (M.
Poláková)
How to make grammar teaching a memorable experience – webinář WocaBee
(M. Poláková)
Inovativní metody ve výuce cizích jazyků – webinář WocaBee (M. Poláková)
Jak pomoci žákům z Ukrajiny integrovat se do vyučování – webinář WocaBee
(D. Trnková)
Na němčinu s fotkou aneb Fotogeschichten v praxi – webinář Klett (D. Trnková)
Aktivně a kreativně: téma Sport, Denní režim, Jídlo a pití – webináře Klett (D.
Trnková)
Práce s textem – webinář Klett (D. Trnková)
Konzultace k maturitní zkoušce – webinář Klett (D. Trnková)
Aplikácie a webové nástroje vo vyučovaní německého jazyka – webinář Klett
(D. Trnková)
Meet Cambridge online – webinář Cambridge University Press (M. Poláková)
Supporting displaced learners and teachers from Ukraine – online Conference –
Cambridge University Press (J. Sháněl)
Quizizz II – tvoření kvízů pro pokročilé – webinář Klett (D. Trnková)
Konverzační hry ve výuce cizích jazyků – webinář WocaBee (D. Trnková)
Základní orientace v učebnicích a doplňkových materiálech pro ZŠ – webinář
Klett (D. Trnková)
Akademie Elixíru-Učíme (se) spolu – kurz projektu Elixír do škol (H. Kunzová)
Veletrh nápadů učitelů fyziky 27 – Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého
Olomouc (H. Kunzová)
Hodnocení slohových prací z pohledu centrálního hodnocení – oblastní
workshop – Národní pedagogický institut ČR (J. Hokrová)
Konzultační seminář pro školní maturitní komisaře – online – Národní
pedagogický institut ČR (J. Sháněl).

Údaje o přijímacím řízení
K osmiletému studiu se pro školní rok 2022-2023 přihlásilo v 1. kole
přijímacího řízení 43 zájemců. Přijímací zkouška se konala 19. a 20.
dubna 2022. Přijato bylo 30 uchazečů podle pořadí. Někteří z nich zápisový
lístek neodevzdali a volná místa byla zaplněna uchazeči podle pořadí. Do
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primy nastoupilo 1. 9. 2021 28 žáků. Všichni uchazeči konali jednotnou
přijímací zkoušku organizovanou Cermatem.
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
1.A. 30 žáků (2. pololetí). 15 prospělo s vyznamenáním, 15 prospělo.
Celkový průměrný prospěch třídy byl ve 2. pololetí 1,479. Průměr
omluvených zameškaných hodin byl 52,4.
2.A. 31 žáků (2. pololetí). 20 prospělo s vyznamenáním, 11 prospělo.
Celkový průměrný prospěch třídy byl ve 2. pololetí 1,415. Průměr
omluvených zameškaných hodin byl 39,935.
3.A. 24 žáků (2. pololetí). 15 prospělo s vyznamenáním, 9 prospělo.
Celkový průměrný prospěch třídy byl ve 2. pololetí 1,536. Průměr
omluvených zameškaných hodin byl 57,750.
4.A. 24 žáků (2. pololetí). 9 prospělo s vyznamenáním, 14 prospělo, 1
neprospěl. Celkový průměrný prospěch třídy byl ve 2. pololetí 1,631.
Průměr omluvených zameškaných hodin byl 53.
5.A. 28 žáků (2. pololetí). 7 prospělo s vyznamenáním, 20 prospělo, 1
neprospěl. Celkový průměrný prospěch třídy byl ve 2. pololetí 1,894.
Průměr omluvených zameškaných hodin byl 54,107.
6.A. 26 žáků (2. pololetí). 16 prospělo s vyznamenáním, 10 prospělo.
Celkový průměrný prospěch třídy byl ve 2. pololetí 1,341. Průměr
omluvených zameškaných hodin byl 55,115.
7.A. 24 žáků (2. pololetí). 7 prospělo s vyznamenáním, 16 prospělo, 1
neprospěl. Celkový průměrný prospěch třídy byl ve 2. pololetí 1,686.
Průměr omluvených zameškaných hodin byl 80,667.
8.A. 18 žáků (2. pololetí). 5 prospělo s vyznamenáním, 13 prospělo.
Celkový průměrný prospěch třídy byl ve 2. pololetí 1,705. Průměr
omluvených zameškaných hodin byl 37,056.

Maturitní zkoušky
K maturitní zkoušce se v prosinci 2020 přihlásilo všech 18 žáků oktávy.
Tzv. „státní maturitu“ žáci konali ve společné části ze dvou povinných předmětů
(český jazyk a cizí jazyk nebo matematika), v profilové ústní (školní) části pak ze čtyř
předmětů, a to dvou podle vlastní volby z nabídky školy a dvou navazujících na
společnou část. Nepovinnou zkoušku z dalšího předmětu si nikdo nezvolil.

Písemné práce profilové části maturitní zkoušky se psaly v těchto termínech:
z českého jazyka 7. dubna 2022 a z anglického jazyka 8. dubna 2022.
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky proběhly podle jednotného
zkušebního schématu na rok 2022 v těchto termínech: matematika 2. května 2022
(7 žáků), anglický jazyk 2. května 2022 (11 žáků) a český jazyk a literatura 3.
května 2022 (18 žáků).
Ústní zkoušky profilové části se konaly 16.- 18.5.2022. V profilové
části maturovali studenti formou ústní zkoušky z těchto předmětů: biologie
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(8), chemie (7), základy společenských věd (5), dějepis (3), matematika (2),
fyzika (2), IVT (3), zeměpis (4) a anglický jazyk (2). Profilové ústní zkoušky,
které navazovaly na společnou část /tj. didaktický test/: z Aj ústně
maturovalo celkem 13 žáků a z Čj 18 žáků.
V jarním termínu MZ 2022 neuspěli 2 studenti oktávy (1 z didaktického
testu z českého jazyka a 1 z ústní zkoušky z biologie) – oba vykonali
maturitní zkoušku úspěšně v podzimním opravném termínu.

Inspekce provedené Českou školní inspekcí
Inspekční činnost ČŠI proběhla ve škole 20.- 22. října 2021.
Nebylo zjištěno žádné porušení právních předpisů.
Ze zprávy: od poslední inspekce vzrostl počet žáků, dochází ke
zlepšování materiálních podmínek a modernizaci, silnou stránkou je
vytváření příznivé atmosféry ve škole.

Další kontroly
Neproběhly.

Účast v projektech a spolupráce s jinými subjekty
Škola je zapojena do projektu Elixír do škol Nadace Depositum Bonum
České spořitelny. Vyučující fyziky H. Kunzová pracuje jako vedoucí
regionálního centra pro setkávání a vzájemnou spolupráci učitelů fyziky
v Č. Budějovicích. Ve školním roce 2021-22 proběhl osmý rok projektu.
Projekt bude pokračovat i v dalších letech. Škola realizovala Šablony II.
Gymnáziu byl za vynikající výsledky v mezinárodní spolupráci škol, za
inovativní projekty a díky dvěma Certifikátům kvality ve školním roce
2019/2020 udělen titul "eTwinningová škola". (ETWINNING SCHOOL 2020
– 2021). Ve školním roce 2021-22 byly realizovány další eTwinningové
aktivity.
Once Upon a Time (Bylo nebylo) byl název mezinárodního
eTwinningového projektu, do kterého se v říjnu 2021 přihlásilo 13 škol
z celé Evropy. O náročnosti projektu svědčí fakt, že do květnové evaluace
už se aktivně zapojilo pouze 6 škol.
Studenti primy vytvářeli prezentace o partnerských městech, ilustrovali
měsíční kalendář na rok 2022, tvořili plakát, komiks i logo a vymýšleli
slogan projektu. Následovalo několik mezinárodních on-line setkání včetně
soutěží a debat o nejoblíbenějších pohádkových postavách. Děti si
vyměnily vánoční i valentýnské on-line pohlednice a natočily video o
bezpečnosti na internetu. To vše byly pouze úvodní – seznamovací aktivity.
Hlavním úkolem byla příprava scénáře a následná dramatizace jedné
národní pohádky v angličtině. My jsme si vybrali jedinou původní českou
pohádku O dvanácti měsíčkách. Videa jednotlivých národních pohádek
byla od února 2022 sdílena v Twinspace, takže každý z účastníků
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pohádkového projektu si je mohl kdykoliv prohlédnout. Zlatým hřebem
celého projektu byla dramatizace a společný video záznam pohádky O
Červené Karkulce. Náš student Josef Švarc zahrál v silné mezinárodní
konkurenci Pana Myslivce, Tomáš Tuscher se zapojil coby kameraman a
zvukař. Se skromnějším vybavením, které jak německým, tak italským,
slovenským a tureckým dětem poskytla škola (kamera, „green wall“,
mikrofon, osvětlení), jsme obstáli se ctí a nakonec jsme byli i oceněni
národním Certifikátem kvality. Škoda jen, že naši charkovští kamarádi už
nestihli svoji pohádku natočit.
V německém jazyce se třída 3.A pod vedením Mgr. Jitky Matějkové
účastnila práce na eTwinningovém projektu s názvem „Auf Deutsch
sprechen!“ Projektu se zúčastnili žáci z Chorvatska, Turecka, Španělska,
Francie, Polska a Itálie. Cílem projektu byl rozvoj komunikačních
schopností žáků v německém jazyce.
Projekt byl rozdělen do čtyř modulů – v prvním se žáci vzájemně
představili, v druhém si zaslali vánoční přání, v třetím seznámili ostatní
partnery se svou školou a se svými zájmy. V posledním modulu sdíleli své
oblíbené kuchařské recepty.
Škola má dlouhodobě velmi dobrou spolupráci s Městem Trhové Sviny a
s Městským kulturním střediskem.
Někteří studenti sexty pomáhali s doučováním žáků ZŠ v Centru
komunitních aktivit Trhové Sviny.

Prevence rizikového chování
Ve škole pracuje metodik prevence. Škola má zpracován Minimální
preventivní program (je dostupný na webové stránce školy) - akce
prevence rizikového chování - viz přehled akcí níže.

Mimoškolní a mimovyučovací aktivity 2021-2022
Hudební a hudebně naučné pořady
14.1.2022
Kroky do nového světa – koncert -Praha,
výběr 6.+7.A
org. M.Poláková, další dozor T.Bohdal
23.3.2022
Kroky do nového světa – koncert -Praha,
výběr 6.+7.A
org. M.Poláková, další dozor T.Bohdal
10.5.2022
Kroky do nového světa – koncert -Praha,
výběr 6.+7.A
org. M.Poláková, další dozor T.Bohdal
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Sportovní a branné akce
13.9,15.9.- 17. 9. 2020 - Sportovní kurz 8.A – Sportovní aktivity
V T.Svinech a okolí.
Organizuje: M. Votavová a T. Bohdal

21.9.2021

Přespolní běh – okresní kolo ČB,výběr žáků 1.- 3.A,
Organizuje: T. Bohdal

27.4.2022
19.5.2022

Juniorský maraton, TJ Sokol Č.Budějovice,
výběr hl. ze7. a 4.A, Organizuje: T. Bohdal
Krajské kolo softbalu Č.Budějovice, výběr 4.A a 3.A

Organizuje: T. Bohdal
Lyžařský výcvikový kurz se v lednu 2021 nekonal.

Exkurze
8.9.2021

Exkurze 1. A – Buškův hamr, Adaptační akce
org.: D.Trnková

9.9.2021

Český Krumlov – otáčivé hlediště, 2.A,
org. T.Bohdal, další dozor H.Kunzová

13.9.2021

Projektový den – Židovská Praha , pro 3.A
org.D.Trnkvá , další dozor J.Matějková

13.9.2021

Buškův Hamr , 2.A Ss, org. M.Marková

14.9.2021

Projektový den – Muzeum Č.Budějovice, pro 6.+8.A,
org. I.Kumstová, další dozor L.Nováková

17.9.2021

Český Krumlov – Muzeum fotografie, 3.A PSR
org. M.Votavová

21.9.2021

Praha – Muzeum Karlova mostu,4.A,
org. M.Votavová

30.9.2021
30.9.2021

Temelín, 6.A, org. A.Lejsková a M.Votavová
Hvězdárna a planetárium + Muzeum – výstava:
„Co přinesla dálnice“, Č.Budějovice.
org.D.Trnkvá , další dozor J.Matějková

1.10.2021
15.10.2021
20.10.2021

Nové Hrady, 3.A PSR, org. M.Votavová
Hluboká nad Vltavou, 3.A PSR, org. M.Votavová
Praha: Národní divadlo+ Hrad, výběr 5.a 6.A
org. M.Poláková
6.12.-8.12.2021 Pobyt VSEV H.Kvilda, 2.A Org. T.Bohdal, další dozor
H.Kunzová
24.2.2022
Praha, Židovské muzeum.
Vzdělávací program: „Tradice a zvyky Židů“ 7.ASPVS
org.D.Trnková
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Čistička T.Sviny,2.A, org. A.Lejsková
Praha – Poslanecká sněmovna parlamentu ČR, 7.A
Org. D.Trnková, další dozor A.Lejsková
22.4.2022
Nahrávací studio Čs rozhlasu v ČB, 4.A
Org. M.Poláková
26.4.2022
Praha – Vzdělávací program: Izrael včera a dnes,
Židovské muzeum ,7.A SPVS, org. D.Trnková
28.4.2022
Biologické centrum AV a Vodárenská věž v ČB,6.A
org.T.Bohdal, další dozor M.Langerová
29.4.2022
Nové Hrady – Terčino údolí,3.A PSR, ogr.M.Votavová
13.5.2022
České Budějovice – Muzeum koněspřežky +Černá věž,
3.A PSR,org.M.Votavová
20.5.2022
Č.Budějovice – Černá věž a program v JIhoč. Muzeu:
„příběh města ČB,3.A PSR, org.M.Votavová
2.6.2022
Letecké muzeum Kbely + Chrám svatých Cyrila
a Metoděje v Praze +Památník K.Čapka ve Staré Huti,
4.+6.A., org. M.Marková a F.Slípka
7.6.2022
Techmania Plzeň, 3.A,org. J.Matějková+ D.Trnková
10.6.2022
Žumberk,3.A PSR, org. M.Votavová
10.6.2022
Praha – Národní muzeum:“ Cesta do pravěku“, 1.A,
org. D.Trnková, další dozor A.Lejsková
13.-14.6.2022 Třeboň,4.A , org. J.Klouda
14.6.2022
Praha – Muzeum Karlova mostu, 3.A PSR,
Org. M.Votavová
20.6.- 21.6.2022 Cyklovýlet 2.A: Buková ,
org. T.Bohdal, další dozor H.Kunzová
20.6.2022
Moravský Kras – Punkevní jeskyně,
pro 5. a 3.A, org. Votavová, další dozor Langerová
a Lejsková
22.6.2022
Přírodovědná procházka po okolí T.Svinů, 7.A,
Org. A.Lejsková
22.6.2022
Otáčivé hlediště a komentovaná prohlídka
Č.Krumlova, pro 2.A,
org. T.Bohdal, další dozor H.Kunzová
24.6.2022
Pašijová cesta v Římově,6.A,org.M.Marková
24.6.2022
Třeboň – Botanický ústav, 7.A SBi,org. T.Bohdal
24.6.2022
Cyklovýlet, výběr 3.A, org.M.Votavová
27.6.2022
Jihočeské divadloČB – vzdělávací program,5.A,
7.3.2022
9.3.2022
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org.M.Votavová
Zahraniční exkurze
20.10.2021
Rakousko – „Po stopách společné historie“, 7.A
org. D.Trnková a J.Hokrová
25.5.2022
Rakousko – Zámek Schönbrunn – Vídeň,
výběr z 4.+ 7.A, org. J.Hokrová+ M.Votavová
Školní projekty
POKUSY PRO ZŠ /organizuje H. Kunzová/
Projekt nabízí spolupráci studentů gymnázia a žáků prvního stupně základních škol
v blízkém okolí. Vyučujícím 4. a 5. tříd okolních základních škol jsme nabídli
rozšiřující výuku na témata: Co umí voda, Co umí vzduch, Naše smysly, Měření
základních veličin a Magnety. Výše uvedená témata jsou doprovázena
jednoduchými, ale zajímavými pokusy. V uplynulém roce jsme navštívili ZŠ
v Olešnici (18.9.2021) a ZŠ Jílovice (22.9.2021).
FILMOTÉKA /organizuje F. Slípka + Z. Todorovová/ - viz Filmová představení.
ČTYŘI KROKY 2018 - 19 /organizuje M. Poláková/ - viz Hudební pořady.
VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ STUDENTŮ - pravidelně každé jaro připravuje
vyučující výtvarné výchovy M. Marková spolu se studenty výstavu výtvarných
prací studentů v Kulturním domě Trhové Sviny.

Filmová představení /v rámci školního projektu FILMOTÉKA/
12.4.2022
„Zátopek“ , pro 1.-8. ročník, org. F.Slípka
27.5.2022
„Atentát“, pro 2.-7. ročník, org. F.Slípka
Další kulturní aktivity
Celoročně pracuje na škole Klub mladých čtenářů nakladatelství Albatros.
Organizuje I. Kumstová.

Žákovské soutěže a olympiády
Naši žáci se úspěšně zúčastňují předmětových soutěží a olympiád. Pedagogové se
pravidelně podílí na organizaci nejen školních, ale i okresních a krajských kol těchto
soutěží:

Okresní kola
Dějepisná olympiáda (kat. 8-9 ZŠ-G) – 2. místo: Hubert Smolík (4.A), 20. místo: Martin
Falcník (4.A). Připravoval: F. Slípka.
Dějepisná olympiáda (kat. SŠ-G) – 4. místo: Jiří Průka (7.A), 8. místo: Benedikt Balek (6.A).
Připravovaly: L. Nováková, I. Kumstová.
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Olympiáda z českého jazyka (kat. II-SŠ-G) – 7. místo: Anna Poláková (8. A), 15. místo:
Matěj Kučera (7.A), 21. místo: Tereza Faltýnová (6.A). Připravovala: I. Kumstová, M. Marková
a J. Matějková.
Olympiáda z německého jazyka (kat. SŠ III.A) – 6. místo: Matěj Kučera (7.A). Připravovala:
J. Hokrová.
Zeměpisná olympiáda (kat. B) – 3. místo: Daniel Sláma (2. A), 7. místo: Klára Kozlová (2.A).
Připravoval: T. Bohdal.
Zeměpisná olympiáda (kat. C) – 21. místo: Tobias Busta (4. A). Připravovala: J. Hokrová.
Fyzikální olympiáda (kat. G) – 4. místo: Bulant Vojtěch (2.A), 6. místo: Fiala Petr (2.A).
Připravovala: H. Kunzová.
Fyzikální olympiáda (kat. E, F) – 17. místo: Ondřej Nágr (1.A). Připravovala: H. Kunzová.

Krajská kola
Dějepisná soutěž studentů gymnázií – 4. místo (v konkurenci 14 jihočeských gymnázií) – tým:
H. Smolík (4.A), A. Hanuš (5.A) a V. Mečíř (5.A). Připravoval: F. Slípka.
Jihočeský úsměv – literární soutěž Jihočeské vědecké knihovny a Obce spisovatelů – 1.- 10.
místo bez stanovení pořadí: Šimon Švagr (2.A). Příprava: I. Kumstová.
Fyzikální olympiáda (kat. SŠ) – 1. místo: Jiří Sýkora (6.A). Připravovala: H. Kunzová.
Dějepisná olympiáda (kat. 8-9 ZŠ-G) – 2. místo: Hubert Smolík (4.A). Připravoval: F. Slípka.
Dějepisná olympiáda (kat. SŠ-G) – 10. místo: Benedikt Balek (6.A), 27. místo: Jiří Průka
(7.A). Připravovaly: L. Nováková, I. Kumstová.
Matematická olympiáda (kat. B) – 3. místo: Jiří Sýkora (6. A), 10. místo: Jakub Endlicher
(6.A). Připravovala: M. Langerová.
Jihočeská žabka 2022 – literární soutěž Jihočeského klubu Obce spisovatelů a Jihočeského
kraje – 2. místo: Anna Poláková (8.A). Příprava: I. Kumstová.
Otevřené krajské kolo žáků ZŠ-G v softballu – 2. místo: družstvo Gymnázia Trhové Sviny.
Připravoval: T. Bohdal.
Zeměpisná olympiáda (kat. B) – 8. místo: Daniel Sláma (2. A). Připravoval: T. Bohdal.

Celostátní kola
Dějepisná olympiáda (kat. 8-9 ZŠ-G) – 11. místo: Hubert Smolík (4.A). Připravoval: F. Slípka.
Literární soutěž Čapkoviny aneb Žijeme s knihou /kat. ZŠ-G/ - 2. místo: Josef Cséfalvay
(2.A), čestné uznání: Emma Tvarohová (2.A). Příprava: I. Kumstová.
Finále školních lig žáků ZŠ-G v softballu – 3. místo: družstvo Gymnázia Trhové Sviny.
Připravoval: T. Bohdal.
Celostátní literární soutěž Památníku Terezín – 7. místo: Simona Jandová (7.A). Příprava:
M. Marková.
„O devět krabic hlavolamů“ – celostátní soutěž čtenářských dovedností nakladatelství Albatros
– 1. až 9. místo: Kateřina Klenková (2.A). Příprava: I. Kumstová.

Pozn.: Místní akční skupina (MAS) Sdružení Růže z.s. ocenila finanční odměnou
za různé soutěže a aktivity jako Talent v MASce 2019-2021 také 7 našich studentů
(Jan Kai Marek, Jiří Sýkora, Kateřina Žohová, Lenka Kuřilová, Magdaléna
Maňásková, Nela Horňáková a Vojtěch Švarc).

Školní soutěže – Piškvorky
Vlastní studentské akce – nekonaly se
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Přednášky, besedy, vzdělávací akce a výstavy
21.9.2021
16.12.2021
27.1.2022
18.2.2022
10.3.2022
28.3.2022

25.4.2022
3.5.2022
5.5.2022
12.5.2022
12.5.2022
13.5.2022
19.5.2022

2.6.2022
9.6.2022

13.6.2022
15.6.2022

Beseda o Cambrid. Certifikátech, ing. Bébrová,
Výběr z 5.-7.A, org. M.Poláková
Přednáška:“Technická gramotnost“ lektor F.Šlapal
Org. L.Harazím
Workshop:Termokamera – RNDr.P.Kácovský
MFF UK Praha, 3.+5.A, org.H.Kunzová
On-line seminář pro studenty SŠ pro seznámení se
s univerzitním prostředí, výběr 6.A
Beseda v KD T.Sviny – „Život šlechtičny“
Org. I.Kumstová a L.Nováková
Noc s Andersenem – čtenářská dílna spojená
s přespáním ve škole. Org. T.Bohdal, I.Kumstová a
H. Kunzová
Kurz finanční gramotnosti, 6.+7.ročník + výběr
z 4.a 5 ročníku,org. D.Trnková
Beseda – Spravedliví mezi národy v kontextu
se současným děním, 7.A org. I.Kumstová
Terénní cvičení v rámci předmětu Bi,Buškův Hamr,
6.A, (S1)org. T.Bohdal
Energetická gramotnost – lektor Š.Zelman,7.A,
org. L.Harazím
Terénní cvičení v rámci předmětu Bi,Buškův Hamr,
6.A, (S2)org. T.Bohdal
Beseda – Spravedliví mezi národy v kontextu
se současným děním, 7.A org. I.Kumstová
Kurz 1. pomoci pro 5.A a zaměstnance školy,
lektor Bc. M.Rozum, dis. – vedoucí Vzdělávacího
a výcvikového střediska
Workshop – 3D tisk a jeho využití,7.A,org. L. Harazím
Přednáška: Částicová fyzika – metody a poslední
objevy, Doc.RNDr.J.Dolejší /pro 6.A a 7.A/
MFF UK Praha, org. H.Kunzová
Beseda – Spravedliví mezi národy v kontextu
se současným děním, 1.A org. I.Kumstová
Konference k výročí K.Háchy v KD T.Sviny – 5.A, 6.A
org. F.Slípka
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Prevence rizikového chování /organizuje: M. Marková/
17.2.2022
Prevence 1.A dívky , lektor Bc. P.Nývltová
org. D.Trnková
24.3.2022
Prev.program - Sociální sítě, 5.A + 2.A
Workshop společnosti „DO SVĚTA“ ,org.M.Marková
25.3.2022
Prev.program - Sociální sítě, 1.A
Workshop společnosti „DO SVĚTA“ ,org.M.Marková
29.3.2022
Prev.program - Sexualita a partnerství,4.A
Workshop společnosti „DO SVĚTA“ ,org.M.Marková
30.3.2022
Prev.program - Sociální sítě, 6.A
Workshop společnosti „DO SVĚTA“ ,org.M.Marková
4.5.2022
Beseda: Jak zvládat stres – BC.P.Nývltová
z PPP v ČB,7.A,org.D.Trnková
4.5.2022
Beseda: Trestní odpovědnost mládeže – Bc. M.Bajcura
1.+ 3.A ,org. D.Trnková a M.Marková
11.5.2022
Prev. program policie ČR:
„Tvoje cesta na čisto“, problematika drogové závislosti
Lektor bc. M.Bajcura,2.A + 5.A,
org. D.Trnková a M.Marková
Propagační akce
Den otevřených dveří se nekonal.
27.5. 2022 - naši studenti se pod vedením H.Kunzové spolupodíleli na organizaci
akce Fyzika a technika na Lanovce, organizované Katedrou aplikované fyziky a
techniky PF JU. V prostoru před obchodním domem Prior v Českých Budějovicích
doplnili program připravený zaměstnanci a studenty katedry o jednoduché
fyzikální pokusy, které si mohli návštěvníci akce i náhodní kolemjdoucí sami
vyzkoušet.

Společenské akce
25.3.2022
Maturitní ples oktávy
24.5.2022
Slavnostní předání maturitních vysvědčení v tanečním
sále Kulturního domu v Trhových Svinech
Charitativní akce
Bílá pastelka a Srdíčkový den se nekonaly.
Březen 2022 – dobrovolná sbírka žáků a vyučujících pro uprchlíky z Ukrajiny - pro
Potravinovou banku Jihočeského kraje
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Informace o stavu EVVO dle pokynu čj.:
KUJCK/2005/OŠMT/Zdv.
Začlenění ekologických témat do Školního vzdělávacího programu Gymnázia
Trhové Sviny prakticky ve všech předmětech.
Přednášky pracovníků Akademie věd pro vybrané ročníky a témata.
Biologická olympiáda kategorií B, D , C a A a Přírodovědný klokan.
Třídění odpadů v celém areálu školy.
Exkurze na pracoviště Akademie věd v Č. Budějovicích.
Vyučující se zúčastňují průběžně kurzů pro koordinátory EVVO.
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Údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2021
(zpracovala hospodářka školy M. Kunzová)
Příjmy / v tisících Kč. /
1. Dotace investiční
z toho stavby
zařízení

0,0,0,-

2. Dotace neinvestiční
z toho - NIV provozní
- přímé výdaje
- rozvojové programy
- šablony
- podpora LVVK

19 110
1889
17 221
0
0
0

3. Ostatní příjmy
z toho
- čerpání fondů
- ostatní výnosy
- čerpání fondů „šablony“

377
131
153
93

Výdaje / v tisících Kč. /
1. Investiční výdaje celkem
2. Neinvestiční výdaje celkem
z toho - náklady na platy zaměstnanců
- ostatní osobní náklady /OON/
- OON šablony
- ostatní čerpání šablony
- DPN /dočasná pracovní neschopnost)
- zákonné odvody, zdravotní
a sociální pojištění, FKSP
- výdaje na učebnice a učební
pomůcky
- ostatní provozní náklady
- další vzdělávání pedagog.
pracovníků
Náklady hospodářské činnosti

283
19 480
12 434
40
21
72
84
4 502
63
2 261
3
0,-
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Informace k rozpočtu pro rok 2022:
1. Prostředky na platy zaměstnanců byly na rok 2022 stanoveny normativní
metodou.
2. Požadované provozní prostředky byly zřizovatelem poskytnuty. Rozpočet bude
nepříznivě ovlivněn zvyšováním cen energií.

V Trhových Svinech dne 12. října 2022.
Mgr. František Slípka
ředitel školy
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Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2021/2022 byla schválena školskou
radou Gymnázia Trhové Sviny dne 14. října 2022.

Mgr. Věra Korčaková
předsedkyně školské rady
Gymnázia T. Sviny
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