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Základní údaje o škole
Gymnázium, Žatec, Studentská 1075 je příspěvková organizace, zřizovatelem je Ústecký kraj,
Velká Hradební 48, Ústí nad Labem, IČO: 70892156.
Ředitelem školy je PaedDr. Miroslav Řebíček, statutárním zástupcem ředitele Mgr. Stanislava
Hafnerová.
Spojení na školu:
telefon 415 740 592, ředitel 415 742 099
webové stránky: http://www.gymnaziumzatec.cz/
e-mail: reditel@gymnaziumzatec.cz; info@gymnaziumzatec.cz
IČ: 61 357 278
Identifikátor právnické osoby: 600 010 953
Třípodlažní budova školy byla postavena v roce 1902. (Generální oprava proběhla v
letech 1972-74). Od svého vzniku slouží jako zařízení pro výuku – vzdělávání mládeže. Do roku
1945 bylo v budově německé gymnázium, od roku 1945 gymnázium české.
Budova je umístěna na samostatném pozemku se sadovou úpravou v klidné části města.
Součástí školy je pavilon z roku 1960 (rekonstrukce v r. 1989-90). V areálu školy je
vyasfaltované hřiště.
Škola sídlí v pronájmu, pronajímatelem je Město Žatec. Podle nájemní smlouvy uzavřené
dne 4.11.1992, s platností od 24.5.1991 činí roční nájemné 565 424 Kč. Nájemné odváděné
Městu Žatec činí 500 000 Kč, 65 424 Kč zůstává k dispozici řediteli školy na údržbu a opravy. V
nájemní smlouvě je podmínka, že oprávněné nároky gymnázia na opravy bude Město Žatec
hradit z nájemného až do výše 500 000 Kč. Tuto částku v posledních letech Město Žatec výrazně
překračuje. Škola má celkem 18 učeben, knihovnu, tělocvičnu, ve druhém patře školní budovy je
umístěna aula s původními secesními okny. V pavilonu je zřízena posilovna, nefunkční sauna a
společenská místnost, která je využívána i jako učebna výtvarné výchovy.
K výuce cizích jazyků slouží 6 vybavených učeben, tři učebny pro chemii, fyziku a
biologii, vybavena je učebna pro dějepis a zeměpis. Ve škole jsou tři samostatné laboratoře a
váhovna. Dvě pracovny slouží k výuce výpočetní techniky. Pro výuku všeobecně vzdělávacích
předmětů, ať humanitních nebo přírodovědných je k dispozici dostatečné množství učebních
pomůcek a audiovizuální techniky (interaktivní tabule, dataprojektory, televize, video, barevné
kamery, uzavřené televizní okruhy, magnetofony, CD přehrávače, počítačová síť). Celkem je ve
škole ke konci školního roku 20009/2010 instalováno pět interaktivních tabulí. Zastaralá
technika je v rámci finančních možností školy nahrazována moderní.
Škola má dvě funkční počítačové učebny a plní svůj ICT plán.
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Školní jídelnu ani ubytovací kapacitu škola nemá. Stravování žáků je řešeno ve školních
jídelnách jiných příspěvkových organizací, závodní stravování zaměstnanců školy je řešeno ve
spolupráci s Obchodní akademií Žatec.
Na škole je rozhodnutím zřizovatele ustavena školská rada. Předsedou ŠR je pan Aleš Kassal,
místostarosta Žatce. Rada pracuje ve složení Aleš Kassal – předseda, členové rady jsou: Mgr.
Erich

Knoblauch,

starosta Města Žatec,

Mgr.

Stanislava Hafnerová,

PhDr.

Marta

Krumphanzlová, Ing. Pavel Horník, Mgr. Lenka Gellnerová. Školská rada se schází
v pravidelném cyklu tak, aby naplnila všechny povinnosti dané školskou legislativou.
V uplynulém školním roce zasedala 20.10.2009, další zasedání se konalo 16.3.2010.

Přehled oborů vzdělání
Studijní obory:
79-41-K/81 Gymnázium – ( forma studia: denní, délka studia: 8 let 0 měsíců )
79-41-K/41 Gymnázium – ( forma studia: denní, délka studia: 4 roky 0 měsíců )
79-41-K/801 Gymnázium – všeobecné, ( forma studia: denní, délka studia: 8 let 0 měsíců )
79-41-K/401 Gymnázium – všeobecné, ( forma studia: denní, délka studia: 4 roky 0 měsíců )
Poslední dva obory jsou označeny jako – dobíhající obor

Gymnázium Žatec bylo zařazeno do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení
s účinností od 1.9.1996 rozhodnutím MŠMTV č.j. 12 808/96-60-04 ze dne 24.6.1996. Dne
14.1.1999 byla změněna zřizovací listina dodatkem č. 2 pod Č.j. 11 499/99-21 , kdy s účinností
od 1.3. 1999 byl upraven název organizace na Gymnázium,Žatec, Studentská 1075. Dne
11.2.1999 bylo pod Č.j. 14 210/99-21 vydáno rozhodnutí o změně zařazení do sítě škol, kde
došlo ke změně studijních oborů. Platnost změny má účinnost od 1.9.1999.
S účinností od 1.dubna 2001 podle Zákona ze dne 18. května 2000 o přechodu některých
věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů č. 157/2000 Sb. se stal
zřizovatelem Gymnázia, Žatec Ústecký kraj. Zřizovací listina byla vydána Radou Ústeckého
kraje dne 20. června 2001 pod č.j.: 34/2001. Poslední úplné znění zřizovací listiny bylo vydáno
dne 21.1.2010
Podle zřizovací listiny je hlavním účelem gymnázia poskytování středního vzdělávání,
které rozvíjí vědomosti, dovednosti, schopnosti , postoje a hodnoty získané v základním
vzdělávání a hodnoty důležité pro osobní rozvoj jedince. Dalším účelem je poskytování
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obsahově širšího všeobecného vzdělání, nebo odborného vzdělání spojeného se všeobecným
vzděláním a upevňováním jejich hodnotové orientace, dále pak vytváření předpokladů pro
plnoprávný , osobní a občanský život, samostatné získávání informací a celoživotní učení,
pokračující v navazujícím vzdělávání a přípravě pro výkon povolání nebo pracovní činnosti.
Dne 21.3.2003 vydalo MŠMT pod č.j. 33 610 /2002 –21 rozhodnutí, kterým mění
zařazení Gymnázia, Žatec, Studentská 1075 do sítě škol s účinností od 1.1.2003.
Dne 31.1.2006 rozhodlo MSMT o změně zápisu do školského rejstříku u naší školy.
Škola je s účinností od 1.9. 2006 zapsána s názvem: Gymnázium, Žatec, Studentská 1075,
příspěvková organizace.
Další změna byla provedena rozhodnutím MŠMT č.j. 21 890/2007 ze dne 31.8.2007, kdy
bylo provedeno v souvislosti náběhem vzdělávání podle ŠVP zařazení nového oboru vzdělávání
79-41-K/81 Gymnázium. Zatím poslední změnou je změna počtu žáků ( Rozhodnutí KÚÚK č.j.
1521/SMT/2008/7, kterou byl zvýšen počet žáků čtyřletého studia na základě žádosti školy
zvýšen na 130, celková kapacitě a školy na 370 žáků a změna zápisu v síti škol provedená
MŠMT 12.11.2008 ( č.j. 25 313/2008-21 ) s účinností od 1.9.2009, kterým byl zaveden studijní
obor 79-41-K/41 – studijní obor s ŠVP. ŠVP pro čtyřleté studium byl řádně zpracován a vydán
k 1.9.2009. U studentů třídy kvinta byla na žádost rodičů provedena změna oboru – všichni žáci
hromadně změnili obor 801 za obor 81 v souvislosti s náběhem výuky podle ŠVP na vyšším
gymnáziu.
Gymnázium kapacita : 370 žáků, z toho 130 čtyřleté studium od 1.9.2009, 240 osmileté studium

Přehled vzdělávacích programů
Ve školním roce 2009-10 se na Gymnáziu Žatec vyučovalo podle následujících učebních plánů:
Přehled platných učebních dokumentů
Kód

Název vzdělávacího.

Studiu

KKOV
79-41-

programu
učební plán gymnázia

m
Denní

K/401

se čtyřletým studijním

79-41-

cyklem
generalizovaný učební

Denní

K/801

plán gymnázia

Schváleno

pod č.j.

Platnost

MŠMT

20 595/99-22

od
1.9.1999

MŠMT

20 594/99-22

1.9.1999

s osmiletým studijním
cyklem
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1.9.2007

RVP ZV
Denní

MŠMT –

1.9.2009

RVP G

Škola postupně přechází na výuku podle ŠVP, dobíhají třídy podle staré koncepce.
Studium při zaměstnání škola nemá.
V tomto školním roce byly vyučovány následující volitelné předměty:
•

seminář a cvičení z matematiky

•

seminář a cvičení z biologie

•

seminář a cvičení z fyziky

•

seminář a cvičení z chemie

•

společenskovědní seminář

•

literární seminář

•

seminář z dějepisu

•

seminář ze zeměpisu

•

konverzace v anglickém jazyce

•

konverzace v německém jazyce

•

seminář z informatiky a výpočetní techniky

V tomto školním roce byly organizovány následující kroužky:
•

kroužek košíkové

•

kroužek deskových her

•

deskriptivní geometrie

•

latina

Třídy se dělily na skupiny při výuce cizích jazyků, výuce informatiky, v hodinách estetické
výchovy a při tělesné výchově. Laboratorní práce se konaly ve fyzice, chemii a biologii.
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Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
Pedagogičtí pracovníci:
Mgr. Balon Jan
Mgr. Barochová Veronika
Mgr. Baroch Pavel
Mgr. Botková Miluše
Mgr. Brožovská Alena

PF Ústí - TV, OV, VV
PF Plzeň- INF, FYZ
PF Ústí - TV, OV
PF Ústí – CJL DEJ
UK MFF- MAT, FYZ, ANJ

Organizace kurzů
Správce sítě, koordinátor ICT
primární preventista
Mateřská dovolená
Předsedkyně PK ANJ
správce kab. MAT, knihovny
ANJ, skupina pro tvorbu ŠVP a

PaedDr. Břečková Irena
Mgr. Dvořáková Marie
Mgr. Hafnerová Stanislava

PF Ústí- RUJ, ZEM, ANJ
UK FTVS-TEV, BRV
UK FF - DEJ, FIL

autoevaluaci
správce kab. jazyků
zástupce ředitele, třídní sexty,
správce kabinetu DEJ

Ing. Jan Hampejs

VŠSE Plzeň + DPS

Bc. Harajda Jiří
Mgr. Honsová Zuzana
Jurasová Šárka

MAT,FYZ, INF
PF Plzeň- ANJ
PF Ústí CJL, DEJ
studující PF UJEP CJL, ANJ

skupina pro tvorbu ŠVP
Rizikové těhotenství, mateřská

PF Ústí CJL OBV,

dovolená
Předsedkyně PK humanitních

PF Praha školský management

předmětů, koordinátor tvorby

Mgr. Kafková Lenka

ŠVP, vedoucí evaluační skupiny
mateřská dovolená

Mgr. Andrea Koníčková
Kšandová Petra

PF Ústí BIO, CHE
konzervatoř Teplice, Státní

PhDr. Krumphanzlová Marta
Mgr. Kubínová Jana
Mgr.Kuffová Kamila
PhDr. Matyáš Jiří

jazyková škola NEJ
UK FF CJL,ANJ
PF Ústí TEV, NEJ
PF Ústí CJL,DEJ
FF UK historie

Uvádějící učitelka
Kabinet TEV
správce knihovny
poměr souběžný na dobu

PF JU latina

neurčitou, ukončen k 31.1.2010

Studující ANJ
Vysoká vojenská technická

z důvodu organizační změny
učitelka ANJ
správce kab. Informatiky

škola, INF,FYZ

koordinátor ICT

Matyášová Alena
Ing. Mynařík Vladimír

skupina pro tvorbu ŠVP a
Mgr. Raganová Jaroslava

UK MFF MAT, FYZ
7

evaluaci
správce kabinetu fyziky,

V ý r o č n í

z p r á v a

2 0 0 9 - 2 0 1 0

předsedkyně předmětové
Mgr.Reiningerová Anna

PF Plzeň BIO, CHE

komise MAT -FYZ
koordinátorka environmentální
výchovy

Mgr.Rubešová Hana
PaedDr. Miroslav Řebíček

FF UK CJL NEJ
FTVS UK, TEV, ZSV

ředitel školy

Mgr. Seemannová Hana
Mgr. Šperka Jiří

PF Ústí školský management
PF Ústí BIO, CHE
Přír.F. UK –BIO, ZEM

výchovný poradce, správce
kab.BIO předseda PK BIO –
CHE bezpečnostní technik,

MgA. Urbancová Alžběta
Mgr. Vlčková Dagmar

AMU Praha HUV

požární preventista
poměr souběžný na dobu

PF Plzeň TEV, ZEM

neurčitou
správce kabinetu ZEM,
předsedkyně předmětové

Mgr. Vysopalová Halina

Yates Steven
Mgr. Zajícová Mária

PF Ústí MAT, CHE

komise TEV
správce kabinetu CHE

Nottingham Trent University
FF UK RUJ, NEJ

třídní
učitel ANJ
předsedkyně předmětové
komise NEJ, RUJ, výměnné
pobyty a spolupráce
Reichenbach

Mgr. Zimmermannová Alena

MFF UK MAT, FYZ

Mgr. Zitko Miroslav

PF Praha školský management
PF Hradec CJL, VYV

správce kab. VV,, výzdoba
školy

Učitelský sbor opustil kolega Hnízdil, který naší škole vypomáhal s výukou TEV. Naopak sbor posílil
staronový kolega Pavel Baroch, který se vrátil na gymnázium po devíti letech. Dalším novým členem
sboru se stal pan Yates, který se přistěhoval do Žatce z Nottinghamu a má kvalifikaci učitele anglického
jazyka pro cizince i další podle anglického systému vzdělávání. Kolegyně Jurasová byla zastoupena nově
příchozí Alenou Matyášovou. Kvalifikovanost pracovníků je téměř stoprocentní, všichni učí předměty své
aprobace.
Nedořešena je kvalifikace koordinátora environmentální výchovy. Mgr. Reiningerová zahájila studium
pro získání kvalifikace. Kolega Baroch vykonává zatím nekvalifikovaně funkci preventista primární
8
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prevence, studium zahájí na podzim 2010. Většina členů sboru se pravidelně vzdělává, čtyři vyučující
mají aprobovány více než dva předměty. Hlavním směrem DVPP je příprava na „státní maturitu“ a
zavádění ŠVP.

Třídní učitelé a jejich zástupci ve školním roce 2009/2010
třída
prima
sekunda
tercie
kvarta
kvinta
sexta
septima
oktáva
1.ročník
2.ročník
3.ročník
4.ročník

třídní
Baroch
Brožovská
Zitko
Kuffová
Vlčková
Hafnerová
Vysopalová
Honsová
Barochová
Raganová
Šperka
Harajda

zástupce
Řebíček
Dvořáková
Hampejs
Kšandová
Honsová
Kafková
Zimmermannová
Zajícová
Krumphanzlová
Mynařík
Břečková
Reiningerová

Aktuální věkové složení pedagogického sboru ukazuje následující tabulka:

Věkové rozložení sboru
k 1.9.2010
muži
ženy
celkem

do 35

do 45

do 55

do 65

důchodci

celkem

3
5
8

1
6
7

2
9
11

2
1
3

0
3
3

8
24
32

Věkový průměr pedagogického sboru je 46 let.

Provozní pracovníci
Suchan Gustav

školník

Benešová Naděžda

hospodářka

Fenglová Svatava

uklízečka

Sudíková Anna

uklízečka

Hryzbilová Hana

uklízečka (odchod do důchodu v lednu 2010)

Cerni Anna

uklízečka (nová pracovní síla od 1.2.2010)
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Věkové složení provozních pracovníků školy ukazuje následující tabulka:
Věkové rozložení
provozní zaměstnanci
k 1.9.2010
muži
ženy
celkem

do 35

do 45

do 55

do 65

důchodci

celkem

0
0
0

0
1
1

0
1
1

1
2
3

0
0
0

1
4
5

Z provozních zaměstnanců jsou tři zaměstnanci ve věku blízkém odchodu do důchodu. Průměrný věk je
52,6 roku. Ve vedení účetní a mzdové agendy je částečně proveden outsourcing, dodavatelem je firma
ICOMP, sdružení fyzických osob.

Vývoj počtu přepočtených pracovníků v posledních letech
Počet přepočtených

Pedagogických

Ostatních

pracovníků
2004

22,461

5,074

2005

22,45

5,057

2006

24,133

4,82

2007

27,096

4,991

2008

26,691

5,393

2009

26,984

4,82

2010

27,388

4,763

Stav vždy ke 30.6. příslušného kalendářního roku

Počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti
Počet dnů pracovní neschopnosti se radikálně snížil. V počtu dnů je započtena dlouhodobá
nemoc – rizikové těhotenství jedné pracovnice. Nepřítomnost se nepromítla do překročení počtu
přepočtených pracovníků, vyžádala si ale poměrně rozsáhlé suplování a řešení problému
přijetím, respektive rozšířením částečného úvazku u jednoho pracovníka. S novou legislativou
(neplacení prvních tří dnů nemoci) došlo k snížení nemocnosti, bohužel často i za cenu
přecházení nemocí, nebo povolení čerpání dovolené k léčbě .

nemoc

2003/2004

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009

318

166

394

601

422

1 0

2009/2010
260
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OČR

16

0

17

45

40

6

celkem

334

166

411

646

462

266

Činnost předmětových komisí
Činnost předmětové komise anglického jazyka
Předseda komise :
Členové komise:

Alena Brožovská
M.Krumphanzlová, M.Dvořáková, I.Břečková, J.Harajda, Š.Jurasová,
A.Matyášová, S.Yates
1) Zhodnocení plnění plánu práce za školní rok

V letošním školním roce přibyl do komise anglického jazyka rodilý mluvčí – anglický učitel
Stephen Yates. Podílel se na výuce hodin konverzací ve 3. a 4. ročníku, resp. v septimě a oktávě
(vždy jednu hodinu on a jednu hodinu český učitel), dále měl po 1 hodině týdně v obou
skupinách kvarty a po 2 hodinách týdně v obou skupinách primy. Byl velkým přínosem ve
výuce, zvláště při procvičování konverzace v anglickém jazyce. Kombinace český učitel / rodilý
mluvčí se jeví jako ideální.
Koncem kalendářního roku 2009 odešla vyučující Š.Jurasová na mateřskou dovolenou.
Podařilo se zajistit náhradu v osobě A.Matyášové. Je nešťastné, že některé skupiny studentů
v poměrně krátké době vystřídaly už tři různé vyučující. Tematické plány ovšem byly ve všech
skupinách splněny.
V lednu bylo uspořádáno školní kolo olympiády v anglickém jazyce ve třech kategoriích
podle věku. Z každé kategorie pak byli tři nejlepší vysláni do okresního kola, kde ve 2. a 3.
kategorii naši studenti zvítězili a postoupili do krajského kola.
2. kategorie – Radek Komoráš (kvarta)
3. kategorie – Jan Horejsek (septima) – v krajském kole pak 2. (se stejným počtem bodů
jako vítěz)
V dubnu již tradičně skupina studentů vyjela na pětidenní poznávací zájezd Paříž – Londýn.
Dva studenti 3.ročníku (L.Charvát, D.Trost) získali dotaci od nadace L.Klausové, a mohli se
tak zúčastnit dvoutýdenního (resp. třítýdenního) studijního pobytu na jazykové škole ve Velké
Británii.
2) Významné pozitivní aktivity členů komise
Všichni členové komise (kromě S.Yatese a A.Matyášové) se zapojili do studia na funkci
hodnotitele písemné a ústní zkoušky pro novou maturitu. Studium probíhalo nejprve formou elearningu, na který pak navazovaly semináře. Celé studium bylo zakončeno certifikací.
Vyučující posledních ročníků připravovali studenty na maturitní zkoušku, příp. na přijímací
zkoušky z angličtiny (M.Krumphanzlová, J.Harajda, S.Yates).
Mnozí studenti využívají anglickou knihovnu (v péči A.Brožovské).
Všichni členové komise se podíleli na přípravě školního kola soutěže v anglické konverzaci,
I.Břečková pak byla v porotě v oblastním kole.
Na konci školního roku vyučující připravily rozřazovací test pro studenty budoucí kvinty a
1.ročníku (A.Brožovská, A.Matyášová).
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Činnost předmětové komise matematika,fyzika, informatika
Předseda komise: Jaroslava Raganová
Členové komise: Barochová, Brožovská,Hampejs, Mynařík, Vysopalová,
Zimmermannová
Obsah:
1. Zhodnocení plnění plánu práce za školní rok
a) Křest publikace o gymnáziu -18.,19.12.2009
a) Den otevřených dveří – 13.1.2010– akce proběhla dle plánu,za aktivní účasti
prakticky
všech členů komise ( Zimmermannová,Brožovská – ukázky práce s interaktivní
tabulí)
b) Přijímací zkoušky z matematiky pro nižší ročníky - příprava Zimmermannová
c) Exkurze: Techmania – Plzeň – sekunda – duben 2010
Zimmermannová
2. Významné pozitivní individuální aktivity členů komise
Barochová- Školení pracovníků ve školství – bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na
elektrických zařízeních – 4.2.2010
-Seminář středoškolských učitelů informatiky – Plzeň – 12.5.2010
-Výstava fotografií- Astrofyzika – březen,duben- 1.patro školy
-Výstava fotografií – Světelné znečistění – květen,červen - 1.patro školy
-Astronomická noc – fyzika pro nižší třídy g. – červen 2010
Brožovská- ŠVP
Hampejs- Hrajeme si v matematice na 2.stupni ZŠ – Most – březen 2010
-Seminář – Svět energie – Chomutov – duben 2010
-Školení pracovníků ve školství – bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na
elektrických zařízeních - 4.2.2010
Mynařík- Školení pracovníků ve školství – bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na
elektrických zařízeních – 4.2.2010
-Seminář středoškolských učitelů informatiky – Plzeň – 12.5.2010
-Zadavatel státních maturitních zkoušek
Raganová- Školení pracovníků ve školství – bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na
elektrických zařízeních – 4.2.2010
-Konference „Mathematica na střední škole“- využití výpočetní techniky při
výuce matematiky – Praha – 12.4.2010
-Zadavatel státních maturitních zkoušek
Vysopalová- Finanční gramotnost – Ústí nad Labem – duben 2010
Zimmermannová- Finanční gramotnost – Ústí nad Labem – duben 2010
-Školení pracovníků ve školství – bezpečnostní předpisy pro obsluhu a
práci na elektrických zařízeních - 4.2.2010
- Rater pro státní maturitní zkoušky
-Školní maturitní komisař
- projekt z fyziky v sekundě - síla
3. Plnění tematických plánů a ŠVP
a) Tématické plány jsou splněny ve všech třídách
b) ŠVP- zapracována etická výchova
4. Hodnocení maturitních zkoušek :
Předmět

Třída

Počet

výborný

chvalitebný
1 2

dobrý

dostatečný
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M
M
F
F
Inf
Inf

Oktáva
4R
Oktáva
4R
4R
Oktáva

7
7
3
2
3
0

5
3
2
2
0
0

1
2
1
0
2
0
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0
1
0
0
1
0

5. Soutěže a olympiády
KLOKAN – proběhl celoplošně třídách prima-sexta, 1R,2R, ve vyšších ročnících výběrově
podle
dalšího zaměření studentů, výsledky Hafnerová
PYTHAGORIÁDA- školní kolo proběhlo celotřídně v primě a sekundě – Zimmermannová,
Brožovská,
Okresního kola se zúčastnilo z primy 10žáků, Tréglová -2.místo, Král – 3.místo
MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA – školní kolo probíhalo ve třídách prima, tercie ,kvarta ,2R,
sexta, 3R
Prima – Tréglová –okresní kolo 2. místo
Tercie – Hampejs – postup 3 žáci, bez úspěšného umístění
Kvarta – Raganová – postup -6 žáků, Veronika Carbochová -1.místo, Kreslová –5.místo, obě
postup do krajského kola – Carbochová – 6.místo, Kreslová –
11.místo,
obě úspěšné řešitelky
Sexta – Raganová – postup do krajského kola –Rubeš, Dvořák, Klepáček, Myslivečková
3R
- Raganová - postup do krajského kola – Jan Lubenský
LOGICKÁ OLYMPIÁDA - Jan Lubenský –3R – 2.místo v kraji s postupem do celostátního
kola
PREZENTIÁDA - Informatika - Vaněk, Zeman, Umlaufová – 1. místo – krajské kolo, 2.místo
( určeno losem) - celostátní kolo

Činnost předmětové komise humanitních předmětů
Předseda komise: L.Kafková
Členové komise: P.Baroch, I.Břečková, S.Hafnerová, Z.Honsová, K.Kuffová, M.Řebíček,
D.Vlčková,M.Zitko
Obsah:
1. V tomto školním roce probíhaly exkurze a projekty dle plánu. Byla využita nabídka
výstav regionálního muzea. Studenti dějepisného semináře se zapojili do projektu Židé na
Žatecku, který má být zakončen veřejnou výstavou v Křížově vile na podzim 2010.
Aktivity členů komise
P.Baroch
- Přípravný kurz z českého jazyka pro nižší gymnázium
S.Hafnerová - Klub mladých diváků – 6 divadelních představení v Praze
Den památek – spolupráce s městským muzeem při organizačním zajištění
Přednášky ASUD v Národním muzeu
Noc v muzeu – spolupráce s městským muzeem při organizačním zajištění
1 3
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Z.Honsová -

L.Kafková -

K.Kuffová -

D.Vlčková M.Zitko

-
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Organizace chmelové brigády pro studenty vyššího gymnázia
Zajištění abiturientských srazů
Členství ve Školské radě
Projekt „Židé na Žatecku“
Klub mladého čtenáře – Albatros
Spolupráce s KVC ŽM Praha
Členství v ASUDu
Spolupráce s ANLET
Přípravný kurz z českého jazyka pro nižší gymnázium
Projekt Adopce na dálku
Projekt Já, občan – postup na Národní setkání
Projekt Studenti čtou a píší noviny – příspěvky publikovány v Mladé frontě
Projekt – Studentské volby
Přípravný kurz z českého jazyka pro nižší gymnázium
Organizace školního kola OČJ
Kroužek deskových her
Nácvik dramatizace se studenty třídy kvarta
Celoroční příprava studentů na historickou soutěž v Chebu
Organizace školního kola OČJ
Kroužek Mladý žurnalista
Přípravný kurz z českého jazyka pro nižší gymnázium
Projekt v rámci etwinningu – partnerská škola Gymnázium Púchov
Celoroční soutěž – EUROREBUS
Vyhledávání černých skládek v okolí města a následné zpracování žádosti
městskému úřadu o jejich odstranění
Poznávání regionálních umělců
Přípravný kurz z českého jazyka pro nižší gymnázium

2. Učivo bylo splněno s ohledem na zpracované tematické plány a v souladu s požadavky
Švp (prima – tercie, 1.ročník, kvinta).
Současně probíhá systematická příprava ke státní maturitní zkoušce, která vyvrcholí
maturitní generálkou v říjnu 2010.
Někteří vyučující českého jazyka ( Z.Honsová, L.Kafková, K.Kuffová) úspěšně
absolvovali školení hodnotitelů (hodnotitel písemné práce, hodnotitel ústní zkoušky) ke
státní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury.
Přípravné kurzy z českého jazyka na nižší gymnázium probíhaly od února do dubna
2010. Vzhledem k velkému zájmu budou tyto kurzy probíhat i v následujícím školním
roce.
3.

Studenti absolvovali maturitní zkoušku z českého jazyka, dějepisu, základů
společenských věd a zeměpisu. Jedna studentka třídy oktávy neabsolvovala ústní
maturitní zkoušku ze zdravotních důvodů. Z důvodu neukončení čtvrtého ročníku nebyla
jedna studentka oktávy připuštěna k ústní maturitní zkoušce.

Stupeň
prospěchu
Předmět
Český jazyk

výborný

chvalitebný

dobrý

dostatečný

nedostatečný

11

12

18

9

0
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50
Zákl.spol.věd
23
Dějepis
16
Zeměpis
19
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5

7

4

5

2

7

2

4

2

1

4

5

5

5

0

4. Školní knihovna je doplňována dle daných požadavků ke společné části maturitní
zkoušky.

Činnost předmětové komise německého a ruského jazyka
Předseda komise: Mária Zajícová
Členové komise: Irena Břečková, Jana Kubínová, Petra Kšandová , Hana Rubešová
Mezinárodní cyklistický tábor u Máchova jezera
30 studentů a 6 pedagogů Gymnázia Žatec a Gymnázia Reichenbach strávilo společně týden (7.–
11. 9. 2009) s mnoha sportovními a jazykovými aktivitami v Campu Borný u Máchova jezera.
Komunikačními jazyky byly německý a anglický jazyk. Vzhledem ke kladnému ohlasu na tuto
akci, bude pokračovat další ročník v září 2010.
Projekt Lego –League
Ve spolupráci s Západosaskou univerzitou ve Zwickau byla zahájena práce na projektu Lego –
League
Poslední prázdninové dny se studenti naší školy Jakub Dvořák, Radek Komoráš, Josef Zeman a
2 pedagogové / V. Barochová, M.Zajícová/ zúčastnili letní školy, která byla zaměřena na
konstrukci robotů z lega a jejich uvedení do provozu za pomoci programu SAP.
Hlavním úkolem studentů byla příprava na soutěž“ First Lego League“, která se uskutečnila v
listopadu ve Zwickau. Po obdržení konkrétních úkolů, které byly zadány ve stejný den a hodinu
pro všechny zúčastněné týmy, probíhala příprava na soutěž ve škole.
Soutěžní družstvo se rozšířilo o dalších 5 studentů, před kterými stál nelehký úkol. Studenti měli
připravit prezentaci na téma „Smart Moves“ a následně plnit úkoly s pohyblivými roboty.
Dne 7. listopadu 2009 se naše škola historicky poprvé zúčastnila mezinárodní soutěže First Lego
League ve Zwickau.
V konkurenci 10 týmů (z toho pouze 3 nováčci) jsme dosáhli velmi pěkných výsledků. Vyhráli
jsme kategorii „Zvláštní ocenění“, které bylo uděleno týmu, jenž přes veškeré nepříjemnosti
bojoval s velkým odhodláním. Dále jsme byli oceněni za konstrukci 3. nejlepšího robota a v
celkovém pořadí jsme se umístili na pěkném 6. místě.
Ukončením soutěže naše spolupráce s technickou univerzitou nekončí, materiální vybavení
zůstane majetkem školy a prof. Tobias Teich je připraven zadávat našim studentům dílčí úkoly,
které mohou plnit v rámci výuky informatiky.
Cílem projektu je také povzbudit zájem studentů o studium logistiky a technická univerzita vidí
v našich studentech potenciální zájemce o studium na jejich vysoké škole.
Olympiády v německém a ruském jazyce
Školního kola se zúčastnilo 20 studentů německého a 15 studentů ruského jazyka.
1 5
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Vítězové a postupující do okresního kola olympiády v německém jazyce: Jan Horejsek, , Jakub
Dvořák, Lukáš Rubeš, Tomáš Horejsek, Šárka Bejčková, Thomas Buhl, Daniel Richter
Umístění v okresním kole: Jan Horejsek 2. místo, Thomas Buhl 2.místo
Do krajského kola olympiády v ruském jazyce postoupili: Kateřína Chotová, Jan Mareš.
Umístění v krajském kole: Kateřina Chotová : 3.místo
Výměnné pobyty Žatec- Reichenbach
Ve dnech 6. – 9. 10. 2009 se uskutečnil tradiční výměnný pobyt na Goethe-Gymnáziu
v Reichenbachu.
15 studentů naší školy mělo možnost strávit se svými protějšky zajímavý týden.
Letošní pobyt byl tematický zaměřen na klasiky německé literatury Goetheho a Schillera.
Součástí pobytu byla také návštěva Výmaru spojená s prohlídkou města a Výmarského domu.
Ve městě Glauchau si studenti prověřili své znalosti fyziky, matematiky a jiných oborů v
interaktivním studiu fyziky „ Phänomenium“.
Neoddělitelnou součástí pobytu je účast na vyučování a nahlédnutí do školního systému v
Německu. Večery trávili studenti se svými protějšky v rodinách, které pro ně připravily
individuální program. Žáci využili své jazykové znalosti v běžné komunikaci
Naší studenti přivítali německé spolužáky v naší škole ve dnech 13. -17.04 2010.
Program návštěvy: společný večer s hudbou a hrami, matematická olympiáda, exkurze do Prahy
(Velvyslanectví SRN), exkurze v Mariánských Lázních, návštěva zámku Bečov.
Křest knihy k výročí gymnázia
V prosinci 2009 se konal křest knihy vydané k výročí gymnázia. Slavnosti se zúčastnili také
hosté z partnerské školy v Reichenbachu.
Školení k novým maturitám
Podle pokynu ředitele školy se vyučující cizích jazyků účastní seminářů a školení ke státní
maturitě.
Německý jazyk- M.Zajícová, J. Kubínová, ruský jazyk- I. Břečková
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Ve dnech 20.06-3. 07. se M. Zajícová zúčastnila mezinárodního semináře učitelů německého
jazyka na Goethe – Institutu v Mannheimu. Své poznatky a zkušenosti zprostředkuje po svém
návratu ostatním vyučujícím německého jazyka.
ŠVP – výuka podle ŠVP v 1. ročníku a tercii
Ve školním roce 2009/10 začala výuka v 1. ročníku a tercii podle nových RVP. Do RVP byla
podle pokynu MŠMT zařazena etická výchova.
Příprava na mezinárodní zkoušky z RUJ
Navázání spolupráce s Ruským střediskem vědy a kultury v Praze – příprava žáků na
mezinárodní zkoušky z RUJ úroveň B1 – B2. V tomto školním roce byla vytvořena jedna
skupina žáků ze tříd sexta a 2. ročník. V příštím školním roce se výuka rozšíří o 2 hodiny
konverzace.
Maturitní zkoušky 2010
V tomto školním roce složili maturitní zkoušku 4 studenti z ruského jazyka a 5 studentů
z německého jazyka. / prosím doplnit dle aktuálního stavu/
Znění maturitních otázek bylo aktualizováno a schváleno PK německého a ruského jazyka.
Využití výpočetní techniky při výuce cizích jazyků
Vytvořila jsem databázi odkazů a informací pro výuku německého a ruského jazyka, která
umožňuje rychlou orientaci v informačních zdrojích a online testech k různým učebnicím.
Materiály použité v hodinách jsou odeslány studentům na E-mail, kde mají informace rozdělené
podle jednotlivých ročníků a studenti mají možnost komunikace s učitelem.
Tento postup vede k zefektivnění a zpestření výuky .
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Činnost předmětové komise biologie - chemie
Předseda komise : Jiří Šperka
Členové komise : Halina Vysopalová, Hana Seemannová, Anna Reiningerová
1. Hlavní úkoly plánu práce PK byly splněny.
PK se podílela na zajištění průběhu oslav založení gymnázia.
Ekologický pobyt v Jiřetíně v rámci programu Pažit - kvarta (28 žáků)
Ukázky dravců - prima, sekunda, tercie (81 žáků)
Návštěva Národního muzea - kvarta (28 žáků)
Během školního roku měla PK 3 schůzky.
2.
3.

4.

----

biologie : prima - dobrat systém savců (Seemannová)
kvinta systém hub (Šperka)
sexta systém savců (Šperka)
2.R
savci (Reiningerová)
V ostatních ročnících bylo učivo probráno a tématické plány
byly splněny.
chemie : 2.R, Sx – dobrat areny a zpracování ropy
V ostatních ročnících bylo učivo probráno a tématické plány
byly splněny.
Do ŠVP byl začleněn tématický celek „Etická výchova.“
biologie :

celkem maturovalo 9 žáků s těmito výsledky :
výborný
3 žáci
chvalitebný
1
dobrý
4
dostatečný
1
Jedna žákyně se k maturitní zkoušce nedostavila.
Prokázané znalosti žáků u ústní zkoušky nijak nevybočovaly z průměru
minulých let.
chemie : celkem maturovalo 7 žáků
výborný
2 žáci
chvalitebný
3
dobrý
2
Jedna žákyně se k maturitní zkoušce nedostavila.
Dle zkoušející a přísedící proběhly maturitní zkoušky bez
problémů.

5. Účast našich žáků v soutěžích a olympiádách je uvedena v tabulce, která je součástí
zprávy PK.
6. prof. Vysopalová 24. letní škola chemie na VŠCHT 24.-26.8. 2010

Činnost předmětové komise tělesná výchova
Předseda komise : Dagmar Vlčková
Členové komise:

prof. Balon, Baroch, Dvořáková, Kubínová, Řebíček
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1. Hlavní úkoly plánu práce PK byly splněny. PK se podílela na zajištění průběhu oslav
založení gymnázia. PK se sešla během školního roku 4 krát
2.

Významné aktivity – nad rámec povinností – prof. Baroch vedení basketbalového
kroužku po celý šk. rok 2009/2010, účast na organizaci a realizaci SBL. Škola byla
pořadatelem následujících sportovních akcí: 29.9.2009 Corny Cup v atletice zabezpečily
kolegyně Dvořáková, Kubínová a Zimmermannová, 6.5.2010 potom již tradičně pořádaly
kolegyně Kubínová a Dvořáková okresní kolo IV. kategorie v odbíjené. Pořadatelsky jim
pomáhali žáci III. ročníku.

3. Tématické plány a ŠVP bylo splněno
4. Účast našich žáků v soutěžích a olympiádách je uvedena v tabulce, která je přílohou této
zprávy
5.

V rámci DVPP – získali naši členové – prof. Balon, Řebíček obnovený certifikát
instruktora snowboardu, prof. Baroch absolvoval základní kurz instruktora snowboardu.

6.

Vzájemné hospitace probíhají mezi vyučujícími TEV průběžně – při společných
hodinách, v rámci kurzů .

Údaje o přijímacím řízení
Přijímací řízení pro čtyřleté studium nemělo přijímací zkoušku, níže v textu zprávy jsou vloženy
ukázky testu z českého jazyka a matematiky pro první ročník osmiletého studia.

Ukázka přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky pro osmileté
studium
Český jazyk
1. Doplňte vynechaná písmena

Z v_sokého rákos_ v_letěl_ divoké hus_. Pep_k a Zb_něk pouštel_ draky. Z mlhy
v_čníval_ jen kostelní v_že. Na_ potokem se _kláněl_ vrb_ a olše. Ve větv_ch stromu
seděl_ kos_ a krásně _p_val_. Nákladní automob_l_ _ vážel_ z pol_ ob_l_. Z bl_ kého
lesa se oz_valo sov_ houkání. Jana a Pavel si zap_ soval_ do de_ íku své každode_ í
zážitky. Děti ob_ v_ l_ na půdě proskle_ ou skříňku s motýl_. Před domem stál ciz_
člověk. S nap_ tím jsme sledoval_ fotbalov_ zápas mez_ Španěl_ a Francouz_.
V diktátu jste chyboval_ ve slově pom_ nka.
5 bodů
2. a) Doplňte čárky v souvětí
b) Určete počet vět v souvětí

1 bod
1 bod

Jeden starý lev chytil malinkou myšku a už zvedal svou velkou tlapu že ji rozšlápne ale myš úpěnlivě
prosila o život.
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2 body

4. Určete slovní druhy těchto slov z textu:
jeden –
2 body
malinkou –
už –
úpěnlivě –

5. Vypište ze souvětí podstatná jména a zařaďte je ke vzoru.

2 body

6. Vypište ze souvětí zájmena.

1 bod

7. Určete pád, číslo a rod a vzor u jmen:

2 body

velkou –
život –
8. U slovesa rozšlápne určete osobu, číslo, způsob a čas.

1 bod

9. Vypište ze souvětí slova protikladná

1 bod

10. Vypište ze souvětí slova zdrobnělá

1 bod

Následující cvičení se nevztahují k úvodnímu souvětí

11. Napište vlastnost, která odpovídá uvedeným rčením:

2 body

a. Má za ušima.
b. Mele z posledního.
12. Od podstatného jména zvíře utvořte jméno přídavné.

1 bod

13. Uveďte slova příbuzná se slovem zbarvení, aby příbuzné slovo bylo:
a) podstatným jménem –
b) přídavným jménem –
c) slovesem –
d) příslovcem –

2 body

14. K slovům tulipány, narcisy, petrklíče uveďte slovo významem nadřazené.
1 bod

15. Na každém řádku je jedno slovo, které nepatří do uvedené řady slov. Odlišné slovo
podtrhněte rovnou čarou.
deska, matkou, škola, žena, dcera
b) listy, kniha, ruka, lodník, žák
c) kůň, stroj, strom, pes, kočka

2 body

a)
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d) koroptev, větev, obuv, konev, koupel
16. Změňte větu jednoduchou Za chvíli jsme viděli Petra přicházet po cestě v souvětí.
1 bod

17. K uvedeným autorům přiřaďte správná díla:
Autora a dílo nespojujte čarou, napište vždy číslo a k tomu správné písmenko!!!
1. Josef Čapek
2. Astrid Lindgrenová
3. Eduard Štorch
4. Jaroslav Foglar

a. Děti z Bullerbynu
b. Povídání o pejskovi a kočičce
c. Rychlé šípy
d. Lovci mamutů

2 body

Matematika
1) Vypočítejte:

a) [ 36 : ( 2 ⋅ 8 − 4) ] ⋅ 5 =
b) ( 36 : 2 ) ⋅ 8 − 4 ⋅ 5 =

2) Hlídač kontroluje oplocení kolem muzea. Prověření stavu každých 7 metrů mu trvá jednu minutu.
Kolik minut mu bude trvat obhlídka, když délka prvního úseku je 7 000 m, druhého 7 000 dm a
třetího 7 000 cm.

3) Útvar vyšrafovaný v čtvercové síti má obvod 78 cm. Vypočítejte jeho obsah.

4) Autobus vezl na zájezd 42 dětí. Řidič udělal na velkém parkovišti přestávku. Během ní některé děti
vystoupily ven a ostatní zůstaly sedět na místě. Venku bylo o 10 dětí více než uvnitř. Kolik dětí
zůstalo autobuse?

5) Z cihelny přiváželi na stavbu cihly. První den přivezli 480 cihel, druhý den o 190 cihel více než první
den, třetí den polovinu toho, co první a druhý den dohromady.Kolik cihel přivezli na stavbu třetí den?

6) Narýsuj úsečku AB o velikosti 5,6 cm.
a)Označ S střed úsečky AB.
b)Bodem S veď přímku p kolmou k úsečce AB.
c)Sestroj kružnici k se středem S a poloměrem r = │AS│.
d)Označ průsečíky kružnice k s přímkou p písmeny C, D.
e)Narýsuj a pojmenuj vzniklý obrazec ABCD.
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Výsledky přijímacího řízení
Protokol o průběhu přijímacího řízení do 1. ročníku osmiletého studia oboru 79-41-K/81
gymnázium ( všeobecné) – 8leté
pro školní rok 2010/2011
První kolo přijímacího řízení 2010
V kritériích pro přijetí byl stanoven maximální počet přijímaných žáků na 30, počet míst pro
odvolání byl stanoven na dvě.
Přijímací řízení v prvním kole absolvovalo všech 52 přihlášených uchazečů. V prvním termínu
vykonalo přijímací zkoušku 40 uchazečů ve druhém termínu zbývajících 12.
Podmínkám přijímacího řízení vyhovělo 40 uchazečů, z nich bylo přijato na základě přijímací
zkoušky 28 nejlepších uchazečů. Dva uchazeči podali odvolání, vzhledem k jejich pořadí bylo
oběma odvoláním vyhověno autoremedurou. Celkem tedy bylo přijato 30 uchazečů.
Vzhledem k naplnění kapacity nebyla vypisována další kola přijímacího řízení.
Celkový počet vydaných kladných rozhodnutí je 30.
Celkem přijato ke studiu a odevzdalo zápisový lístek: 30

Protokol o průběhu přijímacího řízení do 1. ročníku čtyřletého studia oboru 79-41-K/41
gymnázium ( všeobecné) – 4leté
pro školní rok 2010/2011
První kolo přijímacího řízení 2010
Přijímací řízení v prvním kole absolvovalo 43 ze 46 přihlášených uchazečů. Jedna přihláška byla
vzata zpět zákonnými zástupci dne 23.3.2010, další byly vzaty zpět 19.4.2010.
Podmínkám přijímacího řízení vyhovělo 37 uchazečů, z nich bylo přijato na základě kritérií
v první etapě 30 nejlepších uchazečů. Bylo tedy vydáno 30 rozhodnutí o přijetí. Posledních 6
uchazečů nesplnilo kritéria pro přijetí. Zápisový lístek odevzdalo 15 ze 30 přijatých uchazečů.
Po zjištění skutečnosti, že zbývající přijatí uchazeči odevzdali zápisový lístek na jiné škole bylo
měněno autoremedurou rozhodnutí uchazečům, kteří v řádném termínu podali odvolání a splnili
kritéria pro přijetí ve 4 případech, celkem tedy bylo v prvním kole přijato 19 uchazečů. Zápisový
lístek odevzdalo celkem 19 uchazečů, z toho 13 dívek a 6 chlapců.
Odvolání byla tedy podána celkem v 4 případech a všem vyhověl prvoinstanční orgán změnou
rozhodnutí.
Druhé kolo přijímacího řízení 2010
Druhé kolo přijímacího řízení bylo vyhlášeno dne 28.4.2010, termín pro podávání přihlášek byl
stanoven od 30.4.2010 do 10.5.2010, termín vyhlášení výsledků byl stanoven na: 20.5.2010.
Celkem se přihlásili tři uchazeči, všichni splnili kritéria a byli přijati. Zápisový lístek odevzdali
tři uchazeči.
Třetí kolo přijímacího řízení 2010
Dne 21.5.2010 byl vyhlášeno třetí kolo přijímacího řízení s termínem odevzdání přihlášek do
11.6.2010 a termínem vyhlášení výsledků dne 25.6.2010. Celkem se přihlásili tři uchazeči,
všichni splnili kritéria a byli přijati. Zápisový lístek odevzdali tři uchazeči.
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Závěr
Celkový počet přijatých žáků je 25, z toho 13 dívek a 12 chlapců.
Celkový počet přijímaných žáků byl stanoven: 30 (28 + 2 na odvolání), celkem bylo ve třech
kolech přijímacího řízení vydáno 40 rozhodnutí o přijetí (34 + 3 +3). Přijímací řízení je
nepřehledné a rodiče se v něm často neumí orientovat.

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
Celkem žáků
První pololetí: 330
Druhé pololetí: 330
Prospěli s vyznamenáním
První pololetí: 61
Druhé pololetí: 78
Prospěli
První pololetí: 250
Druhé pololetí: 257
Neprospěli
První pololetí: 19
Druhé pololetí: 4
Nehodnoceni
První pololetí: 0
Druhé pololetí: 0

Výchovná opatření
První pololetí:
Uspokojivé chování: 4
Neuspokojivé chování: 0
Podmínečné vyloučení: 0
Druhé pololetí:
Uspokojivé chování: 0
Neuspokojivé chování: 0
Podmínečné vyloučení: 0
2 2
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Zameškané hodiny
První pololetí:
Omluvené: 22 398
Neomluvené: 103
Druhé pololetí:
Omluvené: 23 751
Neomluvené: 208

Prima

neprospěli

prospěli

vyznamenání

2. pololetí

neprospěli

prospěli

vyznamenání

1. pololetí

Průměrný prospěch jednotlivých tříd ve školním roce 2009-2010

1,66

9

15

0

1,61

19

14

0

1,6

12

19

0

1,55

10

21

0

Tercie

1,94

7

23

1

2

7

22

1

Kvarta

1,77

10

15

3

1,79

12

17

0

Kvinta

2,05

4

24

1

2,14

4

23

1

Sexta

2,06

1

19

3

1,93

6

16

1

Septima

2,13

2

14

2

2,04

4

14

0

Oktáva

1,96

3

18

1

1,99

1

21

0

1 ročník

2,05

3

29

0

2,2

2

30

0

2 ročník

2,28

3

25

2

2,15

4

26

0

3 ročník

2,13

5

26

1

2,06

7

25

1

4 ročník

2,52

2

23

5

2,5

2

28

0

celkem

2,01

61

250

19

2,00

78

257

4

Sekunda

Výsledky maturitní zkoušky
celkem

s

prospěli

vyznamenání

neprospěli

omluvena ze
zdravotních
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důvodů

m
4.ročník

30

4

24

2

0

Oktáva

21

9

10

1

1

K maturitní zkoušce bylo připuštěno 51 žáků maturitních tříd z 52 žáků závěrečného ročníku.
Celkový průměr ve 4.ročníku byl, v oktávě 1,76, celkem 13 studentů složilo zkoušku
s vyznamenáním, celkem 34 prospělo. Neprospěli ve čtvrtém ročníku dva žáci, v oktávě jeden
žák. Jedna žákyně z oktávy byla omluvena pro zdravotní indospozici a maturovala v podzimním
termínu. S vyznamenáním prospěli tito studenti:
4.ročník: Monika Čepelíková, Adam Janda, Nikola Kroupová, Jana Řezáčová
Oktáva: Pavel Foltýn, Kateřina Chotová, Jan Klíma, Monika Merdová, Jana Raganová, Jan
Voldřich, Miroslav Želinský
Podzimní termín maturitní zkoušky byl stanoven na 10.9.2010. Opravnou maturitní zkoušku
vykonali v září úspěšně oba žáci čtvrtého ročníku, jeden ze tří zbývajících maturantů oktávy
v září neuspěl z jednoho předmětu a bude opakovat maturitní zkoušku v jarním termínu. Tabulka
tedy po podzimním termínu vypadá následovně:
celkem

s
vyznamenáním

prospěli

neprospěli

4.ročník

30

4

26

0

Oktáva

22

9

12

1

Přehled absolventů ve školním roce 2009/2010
Oktáva:
Dopitová
Doubravová
Foltýn
Horová
Chotová
Klíma
Lukášová
Merdová
Mikula
Pejšová
Pilařová
Raganová
Stupka
Sulková

Čtvrtý ročník:
Babovák
Brdička
Čepelíková
Červenka
Hauswirth
Hauswirth
Hlávka
Hodina
Holán
Irmanová
Janda
Kroupová
Kubínová
Lesniak

Zuzana
Hana
Pavel
Jana
Kateřina
Jan
Kateřina
Monika
Milan
Nikola
Nikola
Jana
Martin
Monika
2 4

Jan
Martin
Monika
Richard
František
Jan
Petr
Pavel
Tomáš
Klára
Adam
Nikola
Lenka
Michal
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Ševčíková
Tamlerová
Trefilová
Vávra
Voldřich
Želinský
Šipoš
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Lněníčková
Lochovský
Mareš
Ohanková
Opálková
Patera
Planková
Poláková
Ptáček
Řepík
Řezáč
Řezáčová
Sedláčková
Schmied
Varga
Vejrážka

Tereza
Jana
Tereza
David
Jan
Miroslav
Ladislav

Písemná maturitní zkouška – stanovení témat CJL:
T.G.M. – stále aktuální
(volný slohový útvar)
Myšlení a postoje T.G. Masaryka jako morálního vzoru
„Setkal jsem se s...“
(popis osoby)

„Žij každý den, jako bys v něm měl prožít celý svůj život“
V.V.Rozanov
(vyprávění)
Okamžik, který mi změnil život.
Každý konec je začátkem, každý začátek je koncem
(úvaha)

Co mi dala/vzala léta na žateckém gymnáziu

Statistika přijímacího řízení na VŠ 2009-2010
Počet žáků maturitních ročníků :
Počet absolventů :
Přihlášku na VŠ si podalo celkem :
Přihlášku na VOŠ si podalo celkem :

52
51
49 žáků (96 %)
2 žáci ( 4 %)

Celkem bylo podáno 155 ks přihlášek k VŠ studiu tj.
2 5
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Tereza
Jan
Jan
Anna
Lenka
Jakub
Aneta
Tereza
Lubomír
Tomáš
Milan
Jana
Ivana
Pavel
Pavel
Petr
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Přehled zájmu žáků podle jednotlivých oborů :
počet přihlášek VŠ
technické obory
filozofické obory
ekonomické obory
právnické obory
přírodovědné obory
pedagogické obory
lékařské obory
sociální obory
chemické obory
umělecké obory
vojenské obory
Policejní akademie
informatika
aplikované obory

Na VŠ přijato celkem
Na VOŠ přijato celkem
Nepřijato celkem

23
22
20
20
17
15
12
7
6
4
3
2
2
2

přijato
VŠ
11
5
4
5
3
3
4
3
2
0
0
0
2
2

: 44 žáků tj. 90 %
: 0 žáků tj. 0 %
: 5 žáků tj. 10 %

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Ve školním roce 2009-2010 se naše činnost v oblasti primární prevence orientovala především na
rozvoj možností mimoškolní zájmové činnosti našich studentů se zvláštním důrazem na posílení
týmového ducha napříč všemi ročníky našeho gymnázia. Vhodným doplňkem volnočasových
aktivit, které organizovali naši pedagogové, byla i v tomto školním roce přednášková činnost
realizovaná ve spolupráci s odborníky na jednotlivé kapitoly primární prevence sociálně
patologických jevů.
Také v tomto školním roce proběhl pod organizačním vedením prof. Harajdy a primárního
preventisty prof. Jurasové v úvodním týdnu měsíce září adaptační kurz pro primu a první ročník.
Kurzu, který již po několik let významně urychluje proces socializace a stmelování třídních
kolektivů, se zúčastnili tř. učitelé nastupujících tříd prof. Baroch a prof. Barochová. Ve funkci
preventisty vystřídal kolegyni Jurasovou Mgr. Pavel Baroch.
Přednášková a osvětová činnost s problematikou protidrogové prevence byla letos
reprezentována v naší činnosti prosincovou besedou s výraznou osobností čs. žurnalistiky R.
Johnem, formou návštěvy žatecké pobočky K-centra (tř.sekunda, prof.Kafková, květen) a
besedami na stejné téma realizované rovněž ve spolupráci s pracovníky K-centra (tř. kvinta a
3.r., prof.Baroch, červen).
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V průběhu měsíce května proběhla na naší škole pod patronací prof. Kafkové a Kuffové
přednáška a následná beseda s pracovníky Městské policie Žatec zaměřená na problematiku
prevence kriminality mládeže. Akce věnovaná sekundě, tercii, kvartě a 3. ročníku se
specializovala na témata trestní odpovědnosti mládeže, rozdílnosti pravomocí a identifikace
PČR- MP, vysvětlení pojmu přestupku a trestného činu, problém šikany mezi žáky ZŠ a SŠ,
základním normy slušného chování, problematiku domácího násilí a rovněž téma vzniku a
likvidace odpadů.
V tomtéž měsíci se všechny třídy naší školy s výjimkou mat. ročníku zúčastnily besedy s
novinářem J.Klímou (tel. pořad Na vlastní oči) zaměřené rovněž na problematiku kriminality
mládeže.
Zájmovou periodicky se opakující se činnost realizovala jako již po několik let ve svém
Kroužku deskových her prof. Kuffová a nově se na poli zájmové činnosti naší školy objevil
kroužek basketbalu pro třídy nižšího gymnázia, jehož vedení se ujal prof. Baroch.
Novátorským počinem v oblasti nabídky volnočasových aktivit organizovaných pro naše
studenty byl v tomto školním roce projekt pracovně nazvaný ROK 2010 – ROK GYMNÁZIA.
Duší celého projektu, který byl postupně realizován v průběhu celého školního roku s přesahem
do školního roku následujícího, je prof. Harajda. První částí celého projektu byla prezentace
netradičních diskotékových trendů s názvem G-CLUBBING, které bylo uskutečněno v prosinci a
květnu v prostorách hudebního klubu HB. Druhá část celého projektu s názvem ŽATEC OČIMA STUDENTŮ koncipovaná jako soutěž žákovských fotoprací proběhla během ve
3.čtvrtletí šk. roku.
Svébytnou součástí výše zmiňovaného projektu byla jeho třetí část, kterou bylo soupeření
všech žateckých středních škol v basketbalu, prezentovaný jeho organizátory pod názvem SBLstředoškolská basketbalová liga. Celoměstský rozsah akce spolu s výraznou diváckou kulisou
přinesl žatecké středoškolské mládeži bezpočet sportem naplněných úterních odpolední, kdy se
žatečtí středoškoláci v průběhu celého druhého pololetí mezi sebou utkávali na poli sportu.
Výraznou devizou celé akce je i fakt, že díky ní získal žatecký basketbal celou řadu nových
aktivních sportovců, kteří se tomuto univerzitnímu sportu budou v rámci tréninkové přípravy na
nový ročník SBL věnovat po celý rok. Pro následující školní rok plánují organizátoři SBL její
rozšíření o zápolení dívčích basketbalových kolektivů.
Čtvrtá část celého projektu proběhla v úplném závěru školního roku pod názvem
ROZTANČENÁ KOLEČKA. Jejím obsahem bylo setkání studentů žateckého gymnázia se
zdravotně handicapovanými spoluobčany.
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Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

Jméno

Aprobace-

Čerpání DVPP/

vyučované

samostudium

Mgr. Balon Jan

předměty
TV, OV, VV

7

Mgr. Barochová Veronika

INF, FYZ

12

Mgr. Baroch Pavel

TV, OV

12

Mgr. Brožovská Alena

MAT, FYZ, ANJ

12

PaedDr. Břečková Irena

RUJ, ZEM, ANJ

12

Mgr. Dvořáková Marie

TEV, ANJ

12

Mgr. Hafnerová Stanislava

DEJ, FIL

12

Ing. Jan Hampejs

MAT,FYZ, INF

12

Bc. Harajda Jiří

ANJ

12

Mgr. Honsová Zuzana

CJL, DEJ

12

Mgr. Kafková Lenka

CJL OBV,

12

Kšandová Petra

NEJ

7

PhDr. Krumphanzlová Marta

CJL,ANJ

12

Mgr. Kubínová Jana

TEV, NEJ

12

Mgr.Kuffová Kamila

CJL,DEJ

12

Matyášová Alena

ANJ

12

Ing. Mynařík Vladimír

INF,FYZ

12

Mgr. Raganová Jaroslava

MAT, FYZ

12

Mgr.Reiningerová Anna

BIO, CHE

12

Mgr.Rubešová Hana

CJL, NEJ

5

PaedDr. Miroslav Řebíček

TEV, ZSV

12

Mgr. Seemannová Hana

BIO, CHE

3

Mgr. Šperka Jiří

BIO, ZEM

12

MgA. Urbancová Alžběta

HUV

9

Mgr. Vlčková Dagmar
Mgr. Vysopalová Halina

TEV, ZEM

12

MAT, CHE

12
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Čerpání DVPP/

vyučované

samostudium

Yates Steven

předměty
ANJ

7

Mgr. Zimmermannová Alena

MAT, FYZ

12

Mgr. Zitko Miroslav

CJL, VYV

12

2 0 0 9 - 2 0 1 0

V obecné rovině se negativně podepisuje na aktivitách spojených s dalším vzděláváním pokles

prostředků ONIV. Akce DVPP si volí pedagogové z nabídek NIDV, případně dalších
akreditovaných institucí. V řadě případů si vyučující akce, které je zaujaly volí opakovaně.
Centrem DVPP byla příprava na reformovanou maturitní zkoušku, kde byly obsazeny všechny
potřebné pozice a pedagogové byli nebo ještě v průběhu dalšího školního roku budou řádně
proškoleni. Další větší akcí v oblasti DVPP bylo obnovení a rozšíření kvalifikací členů komise
TEV pro oblast výuky snowboardingu, kde dvěma členům sboru končila kvalifikace cvičitelů.
Konkrétní aktivity jednotlivých členů pedagogického sboru jsou obsaženy ve zprávách
předmětových komisí.

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Předepsané sportovní akce:
třída / třídy
kvinta, sekunda

název kurzu
Lyžařský

místo konání
Rakousko

termín od - do
10.-16.1.2010

počet žáků
75

1.ročník
Sexta, 2. ročník

Cyklistický

Borný Máchovo

1.- 4.5.2010

43

Vodácký

jezero
Rakousko

13.-17.6.2010

42

6. – 10.9.2010

22

Septima, 3.
ročník
Oktáva, 4. ročník

Möll
Outdoorový

Jizerské hory
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Soutěže a přehlídky
MATEMATICKÝ KLOKAN 2010
BENJAMIN

1.
2.
3.
4.
5.

Jméno

Příjmení

Třída

Zuzana
Petra
Eliška
Filip
Petr

Tréglová
Dufková
Korbášová
Urban
Svoboda

prima
sekunda
sekunda
prima
sekunda

Jméno

Příjmení

Třída

David
Zuzana
Veronika

Urban
Rychlá
Carbochová

kvarta
kvarta
kvarta

Počet
bodů
106
85
85
80
80

KADET

1.
2.
3.

Počet
bodů
91
90
86

JUNIOR

1.
2.
3.

Jméno

Příjmení

Třída

Lukáš
Václav
Ondřej

Rubeš
Klepáček
Horn

sexta
sexta
sexta

Počet
bodů
89
82
79

STUDENT

1.
2.
3.

Jméno

Příjmení

Třída

Mikuláš
Jindřich
Jan

Horník
Lubenský
Babovák

septima
3.ročník
4.ročník

Počet
bodů
64
56
55

V rámci okresu Louny se umístili naši studenti takto:
jméno:
pořadí:
jméno:
Z.Tréglová
2.
O.Horn
D.Urban
4.
M.Horník
Z.Rychlá
5./6.
J.Lubenský
L.Rubeš
6./7.
J.Babovák
V.Klepáček
10.

pořadí:
11.
1.
3.
4.

Přehled účastí a výsledků v olympiádách a soutěžích včetně sportovních je v příloze č. 3
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Kulturní a veřejná činnost
První podzimní akcí školy se stal seznamovací kurz v Plasích, kterého se zúčastnil první ročník a
prima včetně třídních učitelů. Hlavním organizátorem akce je prof. Harajda. Tradiční školní akcí
je vánoční akademie vyššího gymnázia pořádaná v aule a vánoční besídky jednotlivých tříd
nižšího gymnázia. Obdobná akce je spojena i s odchody maturantů při jejich posledním zvonění,
pořádaná v areálu školy a v tělocvičně. Příprava maturitních plesů byla organizačně zajištěna
třídními výbory ve spolupráci s třídními učiteli Mgr. Honsovou a Bc. Harajdou.
Celý podzim zaplnily přípravné akce na křest knihy o historii žateckého gymnázia. Společná
práce s autorským kolektivem, shánění archivních materiálů, vymýšlení programu křtu,
oslovování absolventů zabralo většině členů sboru mnoho času po celý podzim. Akce vyvrcholila
slavnostním křtem knihy v žateckém divadle a předvánočním víkendem spojeným se dnem
otevřených dveří, výstavou dokumentů, které se do knihy nevešly, i setkáváním absolventů. Celá
akce skončila v neděli 20.12. 2009 a následovalo volno ředitele školy jako odměna za obětovaný
víkend. Kniha Dějiny žateckého gymnázia mapuje celou slavnou historii vývoje žatecké školy,
která dodává své absolventy pražské univerzitě téměř bez přerušení od jejího založení.
Dalším mimořádným úspěchem, tentokrát třídy kvarta a jejích reprezentantů byla účast
v televizní soutěži Bludiště. Účast třídy kvarta v TV soutěži BLUDIŠTĚ. 4. 12. 2009 se aula
gymnázia naplnila studenty třídy kvarty, jejich rodiči a sourozenci, v aule zavoněla vůně kávy a
nastala příjemná atmosféra, všichni čekali na vysílání pořadu Bludiště. Úderem půl páté
přibližně 60 párů očí upřelo svůj pohled na plátno a všichni napjatě sledovali průběh této
televizní soutěže pro žáky základních škol .
Dne 7.října 2009 zvítězilo čtyřčlenné družstvo Kuffíků (B. Hanušová, A. Králová, D. Richter a
D. Urban) v třech kolech soutěže Bludiště a právě den před Mikulášem se konečně pořad vysílal
na ČT1. Společné setkání připomnělo nejen tento úspěch, ale i další pěkné zážitky třídy kvarty a
jejich třídní profesorky Kamily Kuffové.
Dne 9.11.2009 navštívil naši školu Arnošt Lustig společně s ředitelkou Kafkova centra Markétou
Malyšovou a pobesedovali nejen s našimi žáky, ale i žateckou veřejností. Akce měla pozitivní
ohlasy i ve městě a všichni jsme společně žasli nad vitalitou a životními zkušenostmi pana
Lustiga.
Dne 19.11.2009 se studenti septimy a 3.ročníku J.Jirák, A.Janata. J.Dvořák, V.Klepáček, R.
Holodňák a B. Jermanová

zúčastnili krajského kola soutěže Debatiáda v Mostě. Radek

Holodňák a Barbora Jermanová obsadili 1.místo z 11 soutěžních dvojic a postoupili do
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celorepublikového kola do Prahy. Tam sbírali zkušenosti, možná nás čeká i budoucnost
spočívající v založení debatního klubu.
Ve dnech 4. – 6. května 2010 se studenti septimy A.Janata.,V.Klepáček a P.Vaněk a studenti
2.ročníku V.Hajný a J.Sládek zúčastnili zájezdu do Bruselu, kam byli pozváni spolu se studenty
jiných středních škol poslancem Evropského parlamentu panem doktorem M.Ouzkým, Seznámili
se s chodem této evropské instituce, měli možnost prohlédnout si město Brusel a navštívit
MiniEvropu.
Program pro slavnostní předávání maturitních vysvědčení v divadle připravili studenti nižších
tříd ve spolupráci s třídními profesory a s.prof. Urbancovou v koordinaci se zástupkyní ředitele.
Na škole pracuje již mnoho let Klub mladých diváků, který umožňuje svým členům navštívit
šestkrát do roka divadelní představení v Praze. Třicet žáků i letos navštěvovalo pražská divadelní
představení jako členové Klubu mladých diváků. V letošní sezóně shlédli tato představení :
Listopad - Zlomatka – Divadlo v Řeznické
Prosinec - Mumraj - Divadlo Na Vinohradech
Leden - Lhář ( od Goldoniho) – Divadlo V Dlouhé
Únor - Pan Kaplan má třídu rád – Divadlo ABC
Březen - Oidipus – vladař – Divadlo Na Palmovce
Duben - Limonádový Joe – Divadlo Karlín

Žákovská samospráva
Na Gymnáziu Žatec byla ustavena žákovská samospráva pod názvem Studentská rada.
Studentská rada vyvíjí aktivitu při organizování mimoškolní činnosti žáků a spolupodílí se na
úpravách stávajícího školního řádu. Schůzky jsou svolávány ředitelem školy dle požadavků
žáků, ředitel svolal tento orgán v uplynulém školním roce třikrát. Dohodnuté aktivity jsou jak
žákovskou radou, tak vedením školy naplňovány.
V této oblasti je třeba udržet dobrou spolupráci mezi pedagogickým sborem, žákovskou
komunitou, provozními zaměstnanci i vedením školy.
Naši žáci se pravidelně zapojují i do sbírek neziskových organizací. V tomto školním roce se
studenti 3.ročníku a septimy zapojili dvakrát do sbírky Srdíčkový den a to 7. 12. 2009 a 19.
4.2010.
V prosinci bylo celkem vybráno 24 500, - Kč.
Polovina

vybrané

částky

putuje

na

konto

ŽIVOT DĚTEM

- VYBAVENÍ

PRO

NEONATOLOGICKÁ CENTRA Fakultních nemocnic Olomouc, Hradec Králové a České
Budějovice. Druhá polovina je určena na podporu vzdělání, tedy pro školu. Dosud se za takto
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získané částky pořídily lavičky na chodbách, vybavení studovny a loni vybavení do posilovny.
Letos po dohodě se studenty se této částky využije na zlepšení prostředí šaten.
V jarním termínu sbírky

studenti shromáždili celkem 26 092 Kč, které jsou určeny

pro

vybavení dětských nemocnic.

Údaje o výsledcích inspekce
Ve školním roce 2009 – 10 byla na Gymnáziu, Žatec, Studentská 1075, příspěvková organizace
provedena inspekce ČŠI ve dnech 15. a 16. 12.2009. Závěrečná zpráva konstatovala, že ŠVP je
v souladu s RVP ZV a RVP G a že vzdělávání v příslušných ročnících probíhá podle těchto
dokumentů.
Inspekční zprávu lze najít v úplném znění na webu ČŠI..

Základní údaje o hospodaření školy
Hospodaření školy za rok 2009 je předmětem samostatné zprávy zpracovávané po ukončení
kalendářního roku. Tuto zprávu projednala a vyjádřila svůj jednomyslný souhlas školská rada na
svém zasedání dne 16.3.2010. Školská rada přijala následující usnesení: ŠR vyjadřuje souhlas
s předloženou Výroční zprávou o hospodaření za rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření je

samostatným dokumentem, který je zveřejněn na webových stránkách školy a byl řádně
projednán všemi příslušnými orgány školy včetně školské rady.

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních
programů
Škola nebyla zapojena do rozvojových ani mezinárodních projektů. Dlouhodobou spolupráci
s Gymnáziem v Reichenbachu dokumentují výměnné pobyty studentů – zaměřené na vzájemné
poznávání a navázání přátelských kontaktů i účast na společném cyklistickém kurzu v Čechách –
Máchovo jezero – sportovní a volnočasové aktivity

Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci
celoživotního učení
Škola nebyla zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení.
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Údaje o předložených a školou realizovaných projektech
financovaných z cizích zdrojů
Škola nebyla s jednou výjimkou zapojena do rozvojových ani jiných projektů financovaných
z cizích zdrojů. Ve spolupráci s občanským sdružením byl realizován projekt Roztančená
kolečka s podporou z rozpočtu zřizovatele ve výši 20 tis. Kč.

Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi,
organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění
úkolů ve vzdělávání.
Spolupráce školy s odborovou organizací je dlouhodobě kvalitní, dochází k pravidelným
jednáním a vedení školy se snaží vyjít všem požadavkům odborové organizace. Je řádně
uzavřena kolektivní smlouva ( ze dne 12.3.2009 s platností do 31.12.2010), která upravuje
vztahy mezi odborovou organizací a zaměstnavatelem.
Spolupracujeme i se ZUŠ v Žatci, PPP v Žatci, K centrem v Žatci, Sborem dobrovolných hasičů,
Městskou policií Žatec, Městem Žatec, řadou firem a podniků,

zájmovými a sportovními

organizacemi.

Vnitřní kontrolní a řídící činnost ředitele školy
Hospitační činnost ředitele školy byla zaměřena na žáky primy, prvních ročníků a způsoby
naplňování ŠVP. Dílčím cílem bylo provést hospitace u všech vyučujících přírodovědných
předmětů, tento cíl byl splněn. Celkové hodnocení kontrolní činnosti – nebyly nalezeny zásadní
nedostatky, pokud je nalezen problém v jakékoli oblasti, je vždy následně odstraněn. Plán
hospitací byl překročen, celkem bylo provedeno 27 hospitací. Zástupkyně ředitele odhospitovala
celkem 15 hodin. Zaměřeny byly zejména na sledování nově příchozích tříd a metodické vedení
začínajících učitelů.
Ve školním roce proběhlo 17 provozních porad a pedagogických rad. Porady s předsedy
předmětových komisí byly realizovány v měsíčním cyklu, vždy den před provozní poradou.
Podle potřeby byly svolávány porady s třídními učiteli
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Důležitým úkolem bylo v tomto roce i zpracování vlastního hodnocení školy, které je
samostatným dokumentem.
Kontrolní činnost je zaměřena zejména na:


kontrola výchovně vzdělávací činnosti je prováděna podle plánu hospitací, dále je
pravidelně prováděna kontrola třídních knih, třídních výkazů a uložení dat v programu
Bakaláři třídními učiteli



kontrola dozorů, pořádku ve třídách, kontrola úklidu je pravidelně prováděna a následně
vyhodnocována i na poradách s provozními zaměstnanci



kontrola práce bezpečnostního technika a požárního preventisty je prováděna jednou za
tři měsíce a jednou ročně potvrzena zápisem v požární knize



kontrola stavu sbírek je prováděna jednou ročně k 31.12. fyzickou i dokladovou
inventurou, kontrolu provádí inventurní komise jmenovaná ředitelem školy - zodpovídá
zástupce ředitele



kontrola stavu pokladny je prováděna namátkově v průběhu roku, stejně jako další
kontrolní činnost v souladu se základě zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve
veřejné správě a prováděcí vyhlášky č.416/2004)

BOZP, PO
Od roku 2006 je proveden outsourcing některých činností, se školou spolupracuje externí technik
BOZP, pan Sháněl. Na škole dále působí požární preventista a bezpečnostní technik školy Mgr.
Jiří Šperka. Všechny aktivity v oblasti požární ochrany a BOZP, včetně revizních zpráv a dalších
dokumentů jsou řádně uloženy u hospodářky školy a školního technika BOZP.

Školní úrazy
Ve školním roce 20009 -2010 došlo celkem ke 25 školním úrazům, převážně při tělesné
výchově. Proti minulému školnímu roku se počet úrazů snížil o 12. Úrazů, při kterých bylo
uplatňováno odškodnění na pojišťovně bylo 25 . V tomto roce vznikly nedošlo k pracovním
úrazům. Byla provedena všechna opatření k zamezení opakování.
Hlášení o prověrce bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci přiloženo jako - příloha č.1
Zpráva o stavu požární ochrany přiložena jako - příloha č. 2
Přehledy výsledků v olympiádách, znalostních soutěžích a sportovních akcí jsou přiloženy jako
příloha č. 3
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Závěr
Pedagogický spor je stabilizovaný, během roku došlo k několika změnám. Mgr. Martin Hnízdil
vzhledem k příchodu kolegy Barocha na plný úvazek ukončil výpomoc gymnáziu. Novým
kolegou je také pan Steve Yates, který učí na částečný úvazek jako rodilý mluvčí. Sbor posílila i
Alena Matyášová, která učí na částečný úvazek ANJ místo kolegyně Jurasové, která plní
mateřské povinnosti. Materiální vybavení je obnovováno úměrně možnostem školy, v tomto
školním roce i díky iniciativě konkrétních vyučujících v oblasti získávání prostředků byla
dokoupena interaktivní tabule do učebny 38 a další dva dataprojektory. Údržba moderní techniky
se stává poměrně náročnou činností, vzhledem k cenovým relacím náhradních dílů.
Díky péči Města Žatce je postupně opravován plášť budovy, povedlo se dokončit rekonstrukční
práce v aule, která je opět chloubou školy.
Škola provádí vedlejší činnost na ŽL v oblasti reklamy, daří se zajišťovat prostřednictvím
reklamy prostředky na obnovu vybavení školy. Hlavním partnerem školy jsou Severočeské doly,
a.s., které dlouhodobě přispívají k obnově vybavení školy, zejména audiovizuální technikou.
Finanční prostředky jsou využívány účelně a hospodárně.
Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na provozní poradě dne 6.10. 2010
Výroční zprávu o činnosti školy projednala a v souladu s § 168 zákona 561/2004 v platném
znění schválila školská rada na svém zasedání dne 19.10.2010.

PaedDr. Miroslav Řebíček
ředitel školy
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