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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: www: gymnaziumzatec.cz
e-mail: reditel@gymnaziumzatec.cz; info@gymnaziumzatec.cz
IČ: 61 357 278
Identifikátor právnické osoby: 600 010 953
Historie žateckého gymnázia sahá díky kontinuálnímu vývoji z městské školy (doložena
již roku 1335) hluboko do minulosti. Rozhodující vliv na chod školy mělo po celou dobu město
Žatec. Gymnázium se v historii několikrát stěhovalo. Současná třípodlažní secesní 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 a malá učebna pro
výtvarnou výchovu.
K výuce cizích jazyků slouží šest 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 stále se zvyšující množství
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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 2012/2013 instalováno sedm interaktivních tabulí a
všechny učebny jsou vybaveny díky projektu EU peníze středním školám dataprojektory,
ozvučením a plátny.
Škola má dvě funkční počítačové učebny a plní svůj ICT plán.
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 školské rady je pan Aleš
Kassal, člen městského zastupitelstva. Rada pracuje ve složení Aleš Kassal – předseda, členové
rady jsou: Mgr. Zdeňka Hamousová, starostka Města Žatec ve volebním období 2010 - 2014,
Mgr. Stanislava Hafnerová, PhDr. Marta Krumphanzlová, Ing. Pavel Horník, Ing. Renata
Rubešová. Školská rada se schází v pravidelném cyklu tak, aby naplnila všechny povinnosti dané
školskou legislativou. V uplynulém školním roce zasedala 16.10.2012, další zasedání se konalo
19.3.2013

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 )
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 vydání úplné zřizovací listiny je ze dne
11.ledna 2012.
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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
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 MŠMT 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 školního vzdělávacího programu
(dále ŠVP) zařazení nového oboru vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium. Zatím poslední změnou
je změna kapacity žáků ( Rozhodnutí KÚÚK č.j. 1521/SMT/2008/7, kterou byl stanoven
nejvyšší možný počet žáků čtyřletého studia na 130, celková kapacita 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,
kterou byl zaveden studijní obor 79-41-K/41 – studijní obor se školním vzdělávacím programem
(dále ŠVP). ŠVP pro čtyřleté studium (a vyšší gymnázium) byl řádně zpracován a vydán
k 1.9.2009.
Gymnázium kapacita : 370 žáků, z toho 130 čtyřleté studium od 1.9.2009, 240 osmileté studium
Přehled vzdělávacích programů
Ve školním roce 2012-13 se na Gymnáziu Žatec vyučovalo podle následujících učebních plánů:

Kód

Název vzdělávacího.

KKOV

programu

79-41-

Školní vzdělávací

K/81

program

79-41-

Školní vzdělávací

K/41

program

Studium

Schváleno

Platnost od

Denní

MŠMT –

1.9.2007

RVP ZV

Denní

MŠMT –
RVP G
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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 z geografie

•

konverzace v anglickém jazyce

•

konverzace v německém jazyce

V tomto školním roce byly organizovány následující kroužky:
•

kroužek košíkové

•

kroužek deskových her

•

kroužek fyzikální

Třídy se dělily na skupiny při výuce cizích jazyků, výuce informatiky, v hodinách estetické
výchovy a při tělesné výchově. Byla dělena jedna hodina matematiky v kvintě. Laboratorní
práce se konaly ve fyzice, chemii a biologii.

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
Pedagogičtí pracovníci:
Mgr. Balon Jan

PF Ústí - TV, OV, VV

organizace kurzů

Mgr. Barochová Veronika

PF Plzeň- INF, FYZ

správce sítě, koordinátor ICT

Mgr. Baroch Pavel

PF Ústí - TV, OV

primární preventista

Mgr. Blail Ota

PF Plzeň BIO, ZEM

učitel BIO

Mgr. Botková Miluše

PF Plzeň – CJL, DEJ

výchovný poradce 2

Mgr. Brožovská Alena

UK MFF- MAT, FYZ, ANJ

předsedkyně PK ANJ
správce kab. MAT, knihovny
ANJ, skupina pro tvorbu ŠVP
a autoevaluaci

PaedDr. Břečková Irena

PF Ústí- RUJ, ZEM, ANJ

správce kab. jazyků

Mgr. Hafnerová Stanislava

UK FF - DEJ, FIL

zástupce ředitele, správce
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kabinetu DEJ
Ing. Jan Hampejs

VŠSE Plzeň + DPS MAT,

učitel MAT,FYZ

FYZ, INF
Bc. Harajda Jiří

PF Plzeň- ANJ

učitel ANJ

Mgr. Honsová Zuzana

PF Ústí CJL, DEJ

skupina pro tvorbu ŠVP

Mgr. Jurasová Šárka

PF UJEP CJL, ANJ

mateřská dovolená

Mgr. Kafková Lenka

PF Ústí CJL OBV,

předsedkyně PK humanitních

PF Praha školský management předmětů, koordinátor tvorby
ŠVP, vedoucí evaluační
skupiny
Mgr. Andrea Koníčková

PF Ústí BIO, CHE

učitelka BIO CHE
koordinátor EVVO

Kšandová Petra

konzervatoř Teplice, Státní

učitelka NEJ

jazyková škola NEJ
PhDr. Krumphanzlová Marta

UK FF CJL,ANJ

učitelka ANJ

Mgr. Kubínová Jana

PF Ústí TEV, NEJ

kabinet TEV

Mgr. Kuffová Kamila

PF Ústí CJL,DEJ

správce knihovny

Bc. Matyášová Alena

Studující ANJ

učitelka ANJ

Ing. Mynařík Vladimír

Vysoká vojenská technická

správce kab. Informatiky

škola, INF,FYZ

koordinátor ICT
skupina pro tvorbu ŠVP a
evaluaci

Mgr. Raganová Jaroslava

UK MFF MAT, FYZ

správce kabinetu fyziky,
předsedkyně předmětové
komise MAT -FYZ

Mgr.Reiningerová Anna

PF Plzeň BIO, CHE

mateřská dovolená

PaedDr. Řebíček Miroslav

FTVS UK, TEV, ZSV

ředitel školy

PF Ústí školský management
Mgr. Šperka Jiří

Přír.F. UK –BIO, ZEM

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

MgA. Urbancová Alžběta

AMU Praha HUV
-
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Mgr. Víznerová Jindřiška

PF JČU České Budějovice

učitelka NEJ

Mgr. Vlčková Dagmar

PF Plzeň TEV, ZEM

správce kabinetu ZEM,
předsedkyně předmětové
komise TEV

Mgr. Vysopalová Halina

PF Ústí MAT, CHE

správce kabinetu CHE

Yates Steven

Nottingham Trent University

učitel ANJ

Mgr. Zajícová Mária

FF UK RUJ, NEJ

předsedkyně předmětové
komise NEJ, RUJ, výměnné
pobyty a spolupráce
Reichenbach

Mgr. Zimmermannová Alena

MFF UK MAT, FYZ

učitelka MAT, FYZ

PF Praha školský management
Mgr. Zitko Miroslav

PF Hradec CJL, VYV

správce kab. VV,, výzdoba
školy

Pedagogický sbor tvořilo 29 učitelů. Novou tváří v pedagogickém sboru je kolegyně Mgr.
Jindřiška Víznerová, která vypomáhá na částečný úvazek s výukou NEJ. Učitelský sbor opustila
na konci školního roku 2012/2013 Petra Kšandová a Bc. Jiří Harajda. Kvalifikovanost
pracovníků je téměř stoprocentní, všichni učí předměty své aprobace.
Nedořešena je kvalifikace koordinátora environmentální výchovy (specializované vzdělání má
kolegyně Reiningerová, ta je na mateřské dovolené). Kolega Baroch vykonává zatím
nekvalifikovaně funkci metodik primární prevence, studium zahájí do dvou let. Většina členů
sboru se pravidelně vzdělává, čtyři vyučující mají aprobovány více než dva předměty. Hlavním
směrem DVPP je příprava na „státní maturitu“.
Třídní učitelé a jejich zástupci ve školním roce 2012/2013:
třída

třídní

zástupce

prima

Koníčková A.

Vysopalová H.

sekunda

Kafková L.

Vysopalová H.

tercie

Harajda J.

Koníčková A.

kvarta

Baroch P.

Řebíček M.

kvinta

Brožovská A.

Dvořáková M.

sexta

Zitko M.

Šperka J.

septima

Kuffová K.

Kšandová P.
-
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třída

třídní

zástupce

oktáva

Vlčková D.

Kubínová J.

1.ročník

Raganová J.

Mynařík V.

2.ročník

Hampejs J.

Urbancová A.

3.ročník

Honsová Z.

Zajícová M.

4.ročník

Barochová V.

Krumphanzlová M.
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Aktuální věkové složení pedagogického sboru ukazuje následující tabulka:

Věkové rozložení sboru
k 1.9.2012
muži
ženy
celkem

do 35

do 45

do 55

nad 55

důchodci

celkem

1

3

3

3

0

10

2

7

6

4

1

20

3

10

9

7

1

30

Věkový průměr pedagogického sboru je 48,3 let. Do tabulky nejsou zařazeny ženy na mateřské
dovolené, které by věkový průměr sboru snížily.

Provozní pracovníci
Suchan Gustav

školník

Benešová Naděžda

hospodářka

Fenglová Svatava

uklízečka

Sudíková Anna

uklízečka

Taborschi Anna

uklízečka

Věkové složení provozních pracovníků školy ukazuje následující tabulka:
Věkové rozložení
provozní zaměstnanci
k 1.9.2012
muži
ženy
celkem

do 35

do 45

do 55

1
0

1

0

do 65

důchodci

celkem

1

1

3

4

4

0

Z provozních zaměstnanců jsou tři zaměstnanci ve věku blízkém odchodu do důchodu. Odešla
paní Cerni a nastoupila paní Taborschi. Průměrný věk je 54,2 roku. Ve vedení účetní a mzdové
-

9

-

5

V ý ro čn í

zp rá v a

2 0 1 2 /2 0 1 3

agendy je částečně proveden outsourcing, dodavatelem je firma ICOMP, sdružení fyzických
osob.

Vývoj počtu přepočtených pracovníků v posledních letech
Počet přepočtených

Pedagogických

Ostatních

2007

27,096

4,991

2008

26,691

5,393

2009

26,984

4,82

2010

27,388

4,763

2011

27,034

4,82

2012

26,404

4,82

2013

26,413

5,215

pracovníků

Stav vždy ke 30.6. příslušného kalendářního roku

Počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti
Počet dnů pracovní neschopnosti se udržuje i nadále na nízké úrovni.

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

nemoc

601

422

260

265

234

120

OČR

45

40

6

10

11

8

celkem

646

462

266

275

245

128

2012/2013

Činnost předmětových komisí
Zpráva o činnosti předmětové komise anglického jazyka ve školním roce
2012/2013
Předseda komise :

Alena Brožovská

Členové komise:

M.Krumphanzlová, I.Břečková, J.Harajda, A.Matyášová, S.Yates

1) Zhodnocení plnění plánu práce za školní rok
Ve všech ročnících vyššího i nižšího gymnázia se již učilo podle školního vzdělávacího
plánu. Ve všech třídách byla látka probrána podle plánů. V maturitních ročnících byla výuka
-
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zaměřena hlavně na přípravu státní maturitní zkoušky. Většina studentů si zvolila státní maturitní
zkoušku, všichni studenti u zkoušky uspěli.
Třída kvarta byla zařazena do celostátního testování žáků 9.tříd.
V lednu se konalo školní kolo olympiády v anglickém jazyce ve třech kategoriích podle
věku. Z každé kategorie pak byli čtyři nejlepší vysláni do okresního kola.
Umístění našich studentů:
I.kategorie:
Jakub Petříček (Sekunda) – 1.místo
Daniel Krejčí (Sekunda) – 4. – 5. místo
Barbora Kolářová (Sekunda) – 4. – 5.místo
II.kategorie:
Xuan Mai Ha (Kvarta) – 3. – 4.místo
Andrea Neugebauerová (Kvarta) – 5.místo
III.kategorie:
Barbora Pešková (Sexta) – 1. – 2.místo
Radek Komoráš (Septima) – 3. – 4.místo
Anna Králová (Septima) – 6. – 7.místo

Krajské kolo olympiády v angl. jazyce:
A.M.Gajdošová se zúčastnila olympiády v kategorii III.B, určené pro studenty, kteří používali
angličtinu souvisle v minulosti déle než půl roku. Konalo se až krajské kolo (19.3.2013), kde se
naše studentka umístila na vynikajícím 2.místě.

Angličtinář roku - 9.4.2013
Osm studentů se zúčastnilo 2.ročníku on-line soutěže Angličtinář roku. Soutěžilo cca 700
studentů z 91 středních škol v republice. Naše škola se umístila na výborném 9.místě.

Testování studentů – duben 2013
Společnost EF (Education First) nabídla škole možnost otestovat studenty z angličtiny podle
mezinárodního testu. Každý student měl možnost zjistit svou úroveň jazyka podle evropského
rámce hodnocení. Test probíhal on-line, testovali jsme studenty od kvarty až po maturanty.
Každý student následně dostal certifikát se svým výsledkem.

-
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Minimum studentů má úroveň A1 (většinou 1.ročník čtyřletého studia), asi třetina studentů je na
úrovni A2, téměř třetina má B1 (což je úroveň postačující pro složení státní maturity), třetina B2,
několik studentů školy je na úrovni C1.

2) Významné pozitivní aktivity členů komise
A.Brožovská – vedení školní anglické knihovny, příprava pracovních listů na maturitní
zkoušku, zajištění průběhu soutěže Angličtinář roku v počítačové učebně, zajištění testování
studentů společností Education First, zapojení do programu celostátního hodnocení maturitních
písemných prací, zajištění školního kola soutěže v anglické konverzaci, zapojení do tvorby
digitálních učebních materiálů v rámci projektu Peníze školám.
M.Krumphanzlová - zajištění školního kola soutěže v anglické konverzaci, příprava
pracovních listů na maturitní zkoušku, konzultace pro studenty .
J.Harajda - zajištění školního kola soutěže v anglické konverzaci.
I.Břečková - zajištění školního kola soutěže v anglické konverzaci, příprava pracovních listů
na maturitní zkoušku.
A.Matyášová – magisterské studium na MU Brno, zapojení do tvorby digitálních učebních
materiálů v rámci projektu Peníze školám, příprava pracovních listů na maturitní zkoušku, účast
v komisi soutěže v anglické konverzaci v okresním kole.
S.Yates - zajištění školního kola soutěže v anglické konverzaci, účast v komisi soutěže
v okresním kole, zapojení do tvorby digitálních učebních materiálů v rámci projektu Peníze
školám.

Činnost předmětové komise matematika, fyzika, informatika
Předseda komise: Jaroslava Raganová
Členové komise: Barochová, Brožovská, Hampejs, Mynařík, Vysopalová,
Zimmermannová
1. Zhodnocení plnění plánu práce za školní rok
a) Den otevřených dveří – 9.1.2013– akce proběhla dle plánu,za aktivní účasti všech členů
komise ( Zimmermannová,Brožovská, Hampejs – ukázky práce s interaktivní tabulí
b) Přijímací zkoušky z matematiky pro osmileté studium - příprava Raganová ,
pro čtyřleté studium – příprava Raganová
c) Přípravný kurz pro budoucí žáky čtyřletého i osmiletého studia z matematiky –
Brožovská, Hampejs, Raganová, Vysopalová, Zimmermannová – březen, duben 2013
d) Tvůrci DUM v projektu EU - Barochová, Hampejs, Mynařík, Zimmermannová
-
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Koordinátor tvorby DUM - Raganová
Správce elektronického úložiště materiálů DUM – Barochová
Technický pracovník pro vybavení ICT - Mynařík
2. Významné pozitivní individuální aktivity členů komise
Barochová- zadavatel státních

maturitních zkoušek, školení k odborné způsobilosti v

elektrotechnice – vyhláška č.50/ 1978 sb.,Seminář pro učitele informatiky středních školZápadočeská univerzita Plzeň-duben 2013, tvorba DUM z informatiky –tvorba www stránek , exkurze- elektrárna Temelín- oktáva,2.ročník
Brožovská- zadavatel státních maturitních zkoušek, hodnotitel státních maturitních zkoušek, přípravný kurz Motivace pro studium na technických VŠ - srpen, září 2012,
Hampejs- zadavatel státních maturitních zkoušek, přípravný kurz Motivace pro studium na
technických VŠ - srpen, září 2012, školení k odborné způsobilosti v elektrotechnice – vyhláška
č.50/ 1978 sb. , tvorba DUM z fyziky – základy elektrotechniky; optika

-šachový

kroužek

-exkurze –

Autoškoda Mladá Boleslav -2.ročník, sexta ; elektrárna Temelín- oktáva,2.ročník
Mynařík- zadavatel státních maturitních zkoušek, školení k odborné způsobilosti v
elektrotechnice – vyhláška č.50/ 1978 sb., Seminář pro učitele informatiky středních školZápadočeská univerzita Plzeň-duben 2013, tvorba DUM –informatika - úvod do informatiky,
Raganová- zadavatel státních maturitních zkoušek, přípravný kurz Motivace pro studium na
technických VŠ - srpen, září 2012,přípravný kurz k přijímacím zkouškám pro primu a 1.ročník
z mat. – březen, duben 2013, školení k odborné způsobilosti v elektrotechnice – vyhláška č.50/
1978 sb.
Vysopalová- Podzimní škola učitelů gymnázií –Praha - 25.10. - 27.10.2012
Zimmermannová- Podzimní škola učitelů gymnázií – Praha - 25.10. - 27.10.2012 , školení
k odborné způsobilosti v elektrotechnice – vyhláška č.50/ 1978 sb., přípravný kurz Motivace pro
studium na technických VŠ - srpen, září 2012, tvorba DUM – matematika- posloupnosti a
finanční gramotnost, fyzika – mechanika, práce ŠMK - 2.5.-.7.5.2013, práce ve fci RATER pro
jarní termín MZ - květen 2013;

3.Plnění tématických plánů
Tématické plány byly prakticky splněny ve všech třídách, velice se osvědčila půlená hodina
matematiky v prvním ročníku a kvintě.
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4.Hodnocení profilové části maturitních zkoušek :

Předmět Třída
M
Oktáva
M
4R
F
Oktáva
F
4R
INF
Oktáva
INF
4R

Počet
2
5
4
2

výborný chvalitebný
2
0
2
1
2
1
0
1

dobrý
0
1
1
1

dostatečný
0
1
0
0

1

1

0

0

0

3

2

1

0

0

5.Soutěže a olympiády
KLOKAN – proběhl celoplošně ve třídách prima-kvarta, ve vyšších ročnících výběrově
-naši řešitelé v rámci okresu Louny:
kategorie Benjamín – 552 žáků – Trégl -sekunda – 4.místo; Hanuš – prima – 6.místo;
Pohoriljak -prima – 9.místo
kategorie Kadet – 442 žáků – Tréglová –kvarta -1.místo; Urban –kvarta-11.místo; Kutil-kvarta
14.místo
kategorie Junior – 172 žáků – Urbanová – sexta – 8.místo; Hejdová – 1.ročník – 8.místo
kategorie Student – 141 žáků – Marek – oktáva – 5.místo; Bambas – 3.ročník – 6.místo;
Komoráš – septima – 8.místo

PYTHAGORIÁDA- Z6 – prima –ŠK: 26 ž.; OK : 14 ž.; Henrych -1.místo,

Pohoriljak –

3.místo, dále úspěšní řešitelé: Halvátová, Theuer, Truong, Pabiánová, Strasserová, Veselý Raganová
Z7 – sekunda –ŠK: 26 ž. ; OK : 2 ž.; Trégl-1.místo - Vysopalová
Z8 – tercie – ŠK: 24ž.; OK : 3.ž.; - Zimmermannová
ADAM RIES – prima – 3 ž. – KK : Henrych - 1.místo, Tomčová – 12.místo,
Halvátová -25.místo, Henrych- mezinárodní kolo – červen 2013 – Raganová
MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA – Z6 - prima – 10 ž. OK : Pabiánová – 6.místo, Mach,
Pohoriljak, Tomková – 8.-11.místo – Raganová
Z7 - sekunda – 1 ž. - OK: Trégl -1.místo –Vysopalová
Z8 -tercie – 3 ž. - OK: Voráč -1.-3.místo,Kutil - 7.-9.místo, Rubeš - 10.místo – Zimmermannová
Z9 - kvarta – 1 ž. OK: Tréglová 5.místo, KK : Tréglová úspěšný řešitel - Zimmermannová
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FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA – F – tercie – 8žáků; OK : 6 žáků , z toho 3 úspěšní řešitelé –
Rubeš, Voráč, Hänel - Hampejs
E – kvarta – 2 žáci; OK : 2 úspěšní řešitelé – Tréglová, Král – Zimmermannová
JÁMA LVOVÁ - Henrych – 13. místo, Theuer – 23.místo
ŠACHY – vánoční turnaj
okresní přebor – kategorie 6.-9.třída – jedno družstvo – 2.místo
kategorie střední školy – jedno družstvo – 1.místo
Sova – sexta – absolutní vítěz
krajský přebor - dvě družstva/10žáků/, Sova – 12.místo
na škole pracuje šachový kroužek - vedoucí Hampejs
ABAKUS – počítačová logika – Urbanová –sexta – v národním kole obsadila 3.místo

Činnost předmětové komise biologie, chemie
Předseda komise : Jiří Šperka, od ledna 2013 Andrea Koníčková
Členové komise : Halina Vysopalová, Andrea Koníčková, Ota Blail
1. Hlavní úkoly plánu práce PK byly splněny.
Během školního roku měla PK 3 schůzky.
2. Organizace akce „Propagace studia na VŠ“ září – říjen 2012 (Šperka)
19.11.2012 vlastní VELETRH VŠ, účastnilo se 15 VŠ
Projekt „Řeka Labe–naše společné dědictví“ 27.9.2012 a 6.3.2013 (Koníčková)
Členové komise Vysopalová, Koníčková a Blail se zapojili
do sestavování DUM pro biologii a chemii takto:
TÉMATA:
chemie
Názvosloví anorganických sloučenin; Smart Notebook (Vys)
biologie
Paleontologie; Smart Notebook (Kon)
Strunatci ; Power Point (Bla)
Člověk ; Power point (Bla)
3. biologie : sexta + 2.R – dobrat systém savců (Šperka)
V ostatních ročnících je učivo probráno a tématické plány
byly splněny (Šperka)
Učivo kvarty bylo probráno dle učebních plánů (Koníčková)
V primě chybí systém savců
Učivo ve všech ročnících probráno dle učebních plánů (Blail)
chemie : ve všech ročnících je učivo probráno a tématické plány
byly splněny (Koníčková + Vysopalová)
-
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celkem maturovalo 20 žáků s těmito výsledky :
výborný
chvalitebný
dobrý
dostatečný

8 žáků
2
7
3

Prokázané znalosti žáků u ústní zkoušky nijak nevybočovaly z průměru minulých let.
chemie :
celkem maturovalo 13 žáků
(Vysopalová)
výborný
6 žáků
chvalitebný
3
dobrý
2
dostatečný
2
Zkoušky proběhly bez problémů a dosažené výsledky odpovídají klasifikaci žáků
během studia.
5. Účast našich žáků v soutěžích a olympiádách je obsahem tabulky, která je součástí
zprávy PK.
6. DVPP Školení SCIO - Multipolis, 1.3.2013; Koníčková
7. Exkurze: 22.4.2013, prima a kvarta; paleontologický průzkum Skryjí,
(Blail, Koníčková)
Exkurze: 6.3.2013, sekunda; zimoviště ptactva, Thum a Stř. ekol. výchovy SEVER,
(Koníčková)

Soutěže + olympiády 2012 - 2013
TERMÍN

25.2. 2012
25.2. 2012
14.1.2013
11.1.2013
25.1.2013

ZAMĚŘENÍ SOUTĚŽE,
OLYMPIÁDY

BiO-školní kolo kat.A
Šperka
BiO-školní kolo kat.B
Šperka
BiO-školní kolo kat.C
Koníčková
BiO-školní kolo kat.D
Koníčková, Blail
ChO-školní kolo kat.D
Koníčková

-
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T
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školní
5

POČE
T
ŽÁKŮ
okres
--

POČE
T
ŽÁKŮ
kraj
--

6

--

--

2

1

--

8

2

--

2

2

--
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Činnost předmětové komise humanitní vědy
Předseda komise: L. Kafková
Členové komise: P. Baroch, I. Břečková, S. Hafnerová, Z. Honsová, K. Kuffová, M. Řebíček, D.
Vlčková, M. Zitko
Školní rok: 2012/2013
1.

2.
3.

učebnice
V tomto školním roce byly používány učebnice dle plánu předmětové komise.
plánované exkurze
V tomto školním roce probíhaly exkurze a projekty dle plánu.
projekty a akce
P. Baroch
Přípravný kurz z českého jazyka pro nižší a vyšší gymnázium
Tvorba pracovních listů ke státní maturitě
Školení ke státní maturitě
Tvorba DUM
M. Botková Organizace školního kola OČJ
Tvorba DUM
S. Hafnerová Dny evropského dědictví – spolupráce s městským muzeem při
organizačním zajištění této akce, kde proběhlo slavnostní zahájení v rámci
ČR (září 2012)
Seminář – Dnešní finanční svět
Členka ASUD
Klub mladého diváka – divadelní představení v pražských divadlech
Den otevřených dveří G – organizační zajištění akce (leden 2013)
Sbírkové akce: Bílá pastelka, Srdíčkový den
Organizace akce: Maltezská pomoc (seniorům)
Zajištění akcí: kulturní a vzdělávací akce pro žáky
Organizace školního kola ODEJ
Tvorba DUM
Členství ve Školské radě
Z. Honsová Klub mladého čtenáře – Albatros
Členka ASUD
Spolupráce s ANLET
Přípravný kurz z českého jazyka pro nižší a vyšší gymnázium
Tvorba pracovních listů ke státní maturitě
SOČ – dějepis
Tvorba DUM
Projekt – Příběhy bezpráví (spolupráce s Člověkem v tísni)
Spolupráce s městským muzeem
L. Kafková Přípravný kurz z českého jazyka pro nižší a vyšší gymnázium
Tvorba pracovních listů ke státní maturitě
Seminář - Dnešní finanční svět
Tvorba DUM
Projekt Adopce na dálku
Projekt Studenti čtou a píší noviny
Beseda s redaktorem MF Dnes
Projekt Já, občan
K. Kuffová Přípravný kurz z českého jazyka pro nižší a vyšší gymnázium
-
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Tvorba pracovních listů ke státní maturitě
Organizace školního kola OČJ
Tvorba DUM
Kroužek deskových her
Celoroční příprava studentů na historickou soutěž v Chebu
Kroužek Mladý žurnalista – vydávání školních novin Gymploviny
Školní soutěž v deskových hrách - Čtyřpohár
Organizace školního kola v zeměpise
Celoroční soutěž Eurorebus
Tvorba DUM
Poznávání regionálních umělců

akce DVPP
Další vzdělávání učitelů probíhalo dle aktuální nabídky.
knihovna
Fond školní knihovny byl průběžně obnovován.
školní vzdělávací program
Učivo bylo splněno s ohledem na zpracované tematické plány a v souladu s požadavky
Švp. Podle upraveného RVP pro základní vzdělávání účinného od 1.9.2013 byl upraven
stávající Švp pro nižší gymnázium. Byla provedena úprava učiva dějepisu pro vyšší
gymnázium.
přípravné kurzy
Přípravné kurzy z českého jazyka na nižší a vyšší gymnázium probíhaly od března do
dubna 2013. Vzhledem k velkému zájmu budou tyto kurzy probíhat i v následujícím
školním roce.
maturitní zkouška
Probíhá systematická příprava ke státní maturitní zkoušce.
Studenti absolvovali maturitní zkoušku z českého jazyka, dějepisu, základů
společenských věd a zeměpisu. Všichni žáci prospěli.

Činnost předmětové komise německý a ruský jazyk
Předseda komise: Mária Zajícová
Členové komise: Irena Břečková, Jana Kubínová, Petra Kšandová
Mezinárodní cyklistický tábor Rumburk.
Realizace 4.ročníku mezinárodního cyklistického tábora, který se konal ve dnech 10– 14. 09.
2012 Rumburku. (viz. program) – účast 13 německých a 15 českých studentů a 4 pedagogů.(
Zajícová, Kubínová, Schaller, Franke) Sportovně – jazykový pobyt byl zaměřen na zdokonalení
jazykových dovedností formou různých společných aktivit, her, soutěží a navazoval na
každoroční výměnný pobyt studentů v Reichebachu.
Olympiády v německém a ruském jazyce.
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Školního kola se zúčastnilo 20 studentů německého a 15 studentů ruského jazyka. Vítězky
školního kola v ruském jazyce Simona Ljapinová a Denisa Voděrová postoupily do krajského
kola v Ústí nad Labem.
Sedm žáků tercie se zúčastnilo soutěže Puškinův památník v Duchcově, kde obsadili první místo
v kategorii základních škol a víceletých gymnázii (Pohádka „Teremok“). Následovala účast na
celostátní přehlídce vítězů krajských kol „ARS- Poetica“ v Praze a v domě kultury v Lounech.
Okresního kola olympiády v německém jazyce se účastnilo 20 studentů. Vítězové okresního kola
Andrea Neugebauerová a Thomas Buhl postoupili do krajského kola.
Výměnné pobyty Žatec - Reichenbach.
Příprava a realizace výměnného pobytu studentů s Goethe-Gymnázium Reichenbach. Návštěva
českých studentů v Reichenbachu se uskutečnila ve dnech 11-14. března 2013 a byla zaměřená
na návštěvu Lipska a Eisenachu. Studenti se zaměřili na mapování známých německých
osobností, které působili, nebo navštívili tato města. Nedílnou součásti pobytu bylo také
porovnání školního systému jednotlivých spolkových zemí. Jeden den byl zaměřen na hospitace
ve škole a poznávání nejbližšího okolí města.
Školení k novým maturitám.
Účast na seminářích pro hodnotitele k nové maturitní zkoušce z ruského jazyka – M. Zajícováněmecký jazyk. I. Břečková – ruský jazyk.
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Ve dnech 30.03.-14.0.2013 se M. Zajícová zúčastnila didakticko- metodického semináře pro
učitele německého jazyka v Rakousku, na základě schváleného individuálního grantu Comenius.
Exkurze
Exkurze – vánoční trhy, Zwinger, Drážďany se uskutečnila v prosinci.
Vybavení jazykových učeben
V tomto školním roce byly vybaveny učebny č. 47 a 50 datovým projektorem a počítači.
Tvorba didaktických učebních materiálů.
Tvorba šablon pro německý jazyk byla realizována průběžně. Ověřování šablon proběhlo ve
školním roce 2012/ 2013. Koordinátor tvorby šablon byla M. Zajícová, tvůrci šablon – M.
Zajícová, J. Kubínová. P. Kšandová. Didaktické materiály budou vyučující německého jazyka
využívat také v příštím školním roce.
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Činnost předmětové komise tělesná výchova, estetická výchova

Předseda komise: D.Vlčková
Členové komise: prof. Balon, Baroch, Kubínová, Řebíček
Činnost komise probíhá podle plánu – průběžně a úspěšně se zúčastňujeme sportovních soutěží.
DVPP – prof. Baroch – obnovený certifikát instruktora lyžování. Kromě získání certifikátu,
kolega Baroch předal vyučujícím TEV materiály získané na školení.
Vzájemné hospitace , výměna zkušeností probíhá průběžně

Podle plánu PK TEV – se úspěšně realizovaly všechny sportovní kurzy. Zejména sportovní
kurz zaměřený na vodní sporty, lezení a pěší turistiku konaný v letošním roce v této podobě
v Chorvatsku se jeví jako velmi podnětný, bohatý na zajímavé sportovní aktivity – jako je
windsurfing na moři, mořské kajaky ……

V rámci úprav ŠVP a vzhledem ke zkrácení školního roku závěrečných ročníků (státní maturity
se zahajují již k počátku května) bylo rozhodnuto vedením školy o zrušení outdoorového kursu
v posledním ročníku. Aktivity tohoto kurzu jsou přesunuty do kombinovaného kurzu,
realizovaného v delším časovém rozměru na konci třetího ročníku.
Účast a úspěšnost na sportovních soutěžích – bude uvedena v tabulce na centrálním počítači ve
sborovně.

Údaje o přijímacím řízení
Přijímacímu řízení předcházely přípravné akce školy. Tradiční akcí byl Den otevřených dveří,
druhou, realizovanou v delším horizontu po zkušenosti z minulého roku, byl přípravný kurz pro
obě formy studia, tedy osmileté i čtyřleté. Kurzy probíhaly od března do dubna vždy v páteční
odpoledne, jejich hladký průběh garantovaly komise matematiky a českého jazyka. Závěrem si
uchazeči vyzkoušeli přijímací zkoušku nanečisto a dostali osvědčení o absolvování. Tato akce
měla jistě pozitivní vliv na udržující se zájem, zejména mezi žáky pátých tříd, o studium na
žateckém gymnáziu.
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Přijímací zkouška z českého jazyka – osmileté gymnázium - ukázka
1. Doplňte vynechaná písmena:
L_pové kmotřičky
Na pol_ch, loukách či v les_ch se dříve ob_vovalo mnoho strašidel a skřítků. Lipové kmotřičky
sídlil_ v_hradně ve starých a ob_mných l_pách. B_valy usazeny v jednom stromě a jen při nebezpečí se
ob_tavě přemístil_ do ohrožené líp_. L_dé spatřil_ kmotřičku jen v_jimečně, protože spl_vala s k_rou
stromů. Nemusel_ b_ste se jí ale bát, měla m_rnou povahu a neb_la zlom_slná. Tato cenná stvoření
nejvíce trp_la, když pil_ vykácel_ jejich aleje. Dokázala přežít odděleně od l_p jen několik chv_l.
Vzpomeňte si na ně, až zase budete p_t čaj z kv_tů líp_?
.
5
bodů
2. Napište, z kolika vět se skládá následující souvětí:

1 bod

Jednou v zimě přišel pan hajný do Tichého údolí k Starému dubu, na němž Zrzečka bydlila, a
pozorně si prohlížel stopy ve sněhu.
…………………………….
3. Určete slovní druhy (u slov podtržených, viz úkol 2):

2 body

a) do ……………….

b) němž ………………….

c) a …..……………..

d) pozorně …...……………….

4. U následujících slov z úkolu č. 2 urči pád, číslo, rod ( rodu mužského i životnost) a vzor:

2 body
do údolí ………………………………………………………………………......….
ve sněhu………………………………………………………………………………

5. Vypište základní skladební dvojice z následujících vět:

2 body

a) Na stadion spěchaly obrovské davy fanoušků.………………….......…………….................
b) Chlapci i dívky vesele tančili kolem ohně. …...………………………….....……..................
6. Ke slovesu napsat napište slovo příbuzné, aby bylo:

a) podstatným jménem

2 body

…...........………………………………….

b) přídavným jménem ……...............…………………………….

7. Doplňte do vět náležité tvary zájmena já (mě/mně):

a) ___________ se to nelíbí.

2 body

b) Nezapomeň na _____________
-
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2 body

a) 2. osoba, číslo jednotné, způsob rozkazovací

…....................….....…………………………

b) 1. osoba, číslo množné, způsob oznamovací, čas minulý ………...............…………………..

9. Ve které z vět je podstatné jméno podle vzoru píseň?

1 bod

a) Měl mnoho skvělých vlastností.
b) Zúčastnili jsme se dějepisné soutěže.
c) Ať si neumažeš košili.
10. Napište dvě příbuzná slova ke slovu ryba:

2 body

11. Napište jedním slovem:

a) člověk, který vaří jídlo

2 body

…......................................…………......……….......

b) člověk, který krade ….............................………............……………

12. Doplňte k přídavnému jménu radostný:

2 body

a) přídavné jméno podobného významu

. ……………...........................................……

b) přídavné jméno opačného významu

……………............................................…….

13. Použijte ve větách zadaná slova tak, aby vynikl jejich významový rozdíl:
(můžete je skloňovat)

2 body

a) směna ………………………………………………………………….............………………
b) změna…………………………………………………………………................………………

14. Vysvětlete, co znamená slovní spojení:

1 bod

Bez práce nejsou koláče. ……………………………………………………………………….
….....................................................................................................................................................
Text k úlohám 15 a 16
Zdeněk Svěrák: Když si táta pohvizduje
Když si táta pohvizduje,
dobrý vítr bytem duje,
-
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když si máma brouká,
nemá v hlavě brouka,
celý dům tím kouzlem načich,
i těm kytkám v květináčích
mnohem líp se vede
a kočka šťastně přede.
15. Která z následujících vět nejlépe vystihuje význam čtvrtého verše?
a) Je pěkně upravená.

b) Má umytou hlavu.

c) Nic ji netrápí.

d) Nemyslí na hmyz.

16. Jak se nazývá zvuková shoda slov v textu vede – přede?
a) verš

b) sloka

1 bod

c) rým

1 bod
d) refrén

Přijímací zkouška z matematiky – čtyřleté gymnázium – ukázka
Úlohy řešte přehledně, uvádějte svůj myšlenkový postup.
1. Zjednodušte výraz a určete podmínky, kdy má smysl:
5a 2 + 10a 2a − 4
⋅ 2
4a 2
a −4
2. Řešte rovnici v množině R a proveďte zkoušku:
2−

3 x − 3 5( x + 1) 4 x − 2
=
−
4
6
3

3. Řešte v množině R soustavu rovnic a proveďte zkoušku:
x + 3 y −1
−
=5
2
3
x+ y =3

4. Kvádr má objem 200 litrů, hrany podstavy mají délky 50 cm a 40 cm. Vypočítejte délku třetí
hrany
a povrch kvádru.Výsledky vyjadřujte v decimetrech.

5. a) Vypočítejte, kolik procent je 96 g z 0,8 kg.
b) Vypočítejte číslo, víte-li, že 0,7 % z něho je 1,2 . Výsledek b) zaokrouhlete na setiny.
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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 2013/2014

První kolo přijímacího řízení 2013
V kritériích pro přijetí byl stanoven maximální počet přijímaných žáků na 32, počet míst pro
odvolání byl stanoven na dvě.
Přijímací řízení včetně přijímací zkoušky v prvním kole absolvovalo 54 přihlášených uchazečů
z celkového původního počtu 54 přihlášených. V prvním termínu vykonali přijímací zkoušku
všichni uchazeči.
Podmínkám přijímacího řízení vyhovělo 53 uchazečů, z nich bylo přijato 30 nejlepších
uchazečů. Dva uchazeči podali odvolání, vzhledem k jejich pořadí bylo odvolání vyhověno
autoremedurou. Dva přijatí uchazeči se rozhodli nenastoupit a na jejich místa byli odvolavší se
uchazeči přijati.
Celkem tedy bylo přijato 32 uchazečů. Zápisový lístek odevzdalo 32 uchazečů, z toho 20 dívek a
12 chlapců.
Vzhledem k naplnění kapacity nebyla vypisována další kola přijímacího řízení.

Závěr
Celkový počet vydaných kladných rozhodnutí je 34.
Dvě rozhodnutí o nepřijetí byla v rámci autoremedury změněna na rozhodnutí o přijetí.
Celkem odevzdalo zápisový lístek: 32

Celkový počet přijatých žáků je 32, z toho 20 dívek a 12 chlapců.

Protokol o průběhu přijímacího řízení do 1. ročníku čtyřletého studia oboru
79-41-K/41 gymnázium ( všeobecné) – 4leté
pro školní rok 2013/2014
První kolo přijímacího řízení 2013
Přijímací řízení v prvním kole absolvovalo 34 ze 36 přihlášených uchazečů. Dva uchazeči se
nedostavili bez omluvy. Bez přijímací zkoušky bylo přijato 8 uchazečů s průměrem 1,00.
Podmínkám přijímacího řízení s přijímací zkouškou vyhovělo 21 uchazečů. Šest uchazečů
nesplnilo kritéria přijímací zkoušky. Jeden uchazeč podal odvolání, kterému bylo vzhledem
k volným místům vyhověno autoremedurou, ale následně si odebral odevzdaný zápisový lístek
z důvodu přijetí na jiné gymnázium na odvolání.
Celkem bylo odevzdáno 16 zápisových lístků.

Druhé kolo přijímacího řízení 2013
-
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Druhé kolo přijímacího řízení bylo vyhlášeno 28.4.2013.
Přihlášku podali dva uchazeči, oba vyhověli kritériím a byli přijati.

Závěr
Na výsledku přijímacího řízení se podílí jednak obava uchazečů z přílišných nároků, jednak
populační pokles, který zasahuje všechny školy v republice.

Celkový počet přijatých žáků je 18, z toho 12 dívek a 6 chlapců.

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
Celkem žáků
První pololetí: 308
Druhé pololetí: 309

Výchovná opatření
První pololetí:
Uspokojivé chování: 3
Neuspokojivé chování: 0
Podmínečné vyloučení: 0

Druhé pololetí:
Uspokojivé chování: 4
Neuspokojivé chování: 0
Podmínečné vyloučení: 0

Zameškané hodiny
První pololetí:
Celkem: 17 151
Z toho neomluvené: 65

Druhé pololetí:
Celkem: 18 457
Z toho neomluvené: 107
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Prima

Sekunda

Tercie

Kvarta

Kvinta

Sexta

Septima

Oktáva

1 ročník

2 ročník

3 ročník

4 ročník

celkem

1,3
5
1,5
6
1,4
3
1,8
2
1,9
6
2,1
5
2,1
7
1,9
5
2,1
3
2,0
7
2,4
2
2,0
7
1,9

neprospěli

prospěli

vyznamenání

2. pololetí

nehodnocen

neprospěli

prospěli

1. pololetí

vyznamenání

Průměrný prospěch jednotlivých tříd ve školním roce 2012 - 2013

19

7

0

0

1,42

16

10

0

12

17

0

0

1,64

11

18

0

15

16

0

0

1,45

18

13

0

5

19

0

0

1,71

9

15

0

6

17

1

2

1,85

6

20

0

4

20

1

0

2,07

6

19

0

7

15

3

1

2,09

6

19

0

5

22

0

0

1,85

7

20

0

2

23

0

0

2,10

2

22

0

3

15

0

0

1,95

4

14

0

3

16

4

0

2,35

3

17

2

4

27

0

1

2,01

6

26

0

85

214

9

4

1,86

94

213

2

Výsledky maturitní zkoušky

celkem

vyznamenání

prospěli

neprospěli

neklasifikován

4.ročník

32

7

25

0

0

Oktáva

27

17

10

0

0
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K maturitní zkoušce bylo připuštěno všech 59 žáků maturitních tříd. Celkový průměr školy je 1,
87 , ve 4.ročníku byl 2,21 v oktávě 1,5 . Celkem 24 studentů složilo zkoušku s vyznamenáním,
celkem 34 prospělo. 1 žákyně 4.ročníku nekonala didaktický test z anglického jazyka, neúčast
jí byla omluvena, náhradní zkoušku proto vykoná v září 2013, v ostatních částech žákyně
prospěla. Vzhledem k datu vzniku zprávy si dovolujeme předejmout její úspěch při dokončení
testu z ANJ a uvádíme ji jako úspěšnou absolventku.
S vyznamenáním prospěli tito studenti:
4.ročník: Fajkusová H., Hrůzová L., Kozelková J., Kroupová J., Ludínová N., Polláková T.,
Rajn V.
Oktáva: Břízová A., Celbová M., Holodňák R., Horník P., Hrůzová J., Iblová K., Kyliánková H.,
Marek P., Nosková M., Sýs J., Sýs V., Šetková K., Uher M., Umlaufová N., Vavřín L., Voldřich
T., Želinská K.

Přehled absolventů ve školním roce 2012/2013

Oktáva:
Babáková
Bartošová
Břízová
Celbová
Celbová
Hanzal
Holodňák
Horník
Hornofová
Hrůzová
Iblovák
Kroupová
Kyliánková
Marek
Nosková
Pleskač
Pleskač
Prokopová
Stebilová
Sýs
Sýs
Šetková
Uher
Umlaufová
Vavřín
Voldřich

4.ročník:
Petra
Tereza
Aneta
Lucie
Markéta
Jan
Radek
Prokop
Petra
Jaroslava
Kateřina
Jana
Hana
Petr
Magda
Pavel
Petr
Eliška
Veronika
Jakub
Vojtěch
Kateřina
Martin
Nikola
Lukáš
Tomáš

Bártová
Fajkusová
Froňková
Gonová
Gottwaldová
Gunárová
Haňka
Hradcová
Hrůzová
Jetenská
Klímová
Kozelková
Kroupová
Kšandová
Kuželová
Budínová
Miláček
Mixtajová
Mlčoch
Ozogány
Piglová
Polláková
Procházka
Příhoda
Rajn
Slováčková
-
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Kristýna
Hedvika
Veronika
Tereza
Radka
Veronika
Tomáš
Denisa
Lýdie
Kristýna
Klára
Jennifer
Jiřina
Markéta
Kateřina
Nikola
Václav
Kristýna
Jiří
Petr
Denisa
Tereza
Antonín
Daniel
Václav
Marie
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Kateřina

Šatopletová
Šimková
Šnajdrová
Šorfová
Zischka
Zitko
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Martina
Eva
Aneta
Gabriela
Daniel
Daniel

Na serveru aktuálně.cz byla dne 1.3.2013 zveřejněna databáze škol řazených podle toho, jak
studenti dopadli u maturitních zkoušek na jaře 2012. V rámci Ústeckého kraje maturanti oktávy a
4. ročníku žateckého gymnázia obsadili 2. místo. Je to výsledek jejich schopností, píle a také
kvalitní přípravy učiteli českého jazyka, anglického jazyka a matematiky. Z těchto předmětů
studenti skládali „ státní“ maturitní zkoušku.

Statistika přijímacího řízení na VŠ 2012 - 2013
Počet žáků maturitních ročníků :

59

Přihlášku na VŠ si podalo celkem :

59 žáků (100

Přihlášku na VOŠ si podalo celkem :

2 žáci

Žádnou přihlášku si nepodalo celkem :

0 žáků

%)

( 3,4 %)

Celkem bylo podáno 170 ks přihlášek k VŠ studiu tj. 2,9 ks na 1 žáka
Celkem byly podány 3 přihlášky ke studiu na VOŠ

Přehled zájmu žáků podle jednotlivých oborů :
počet přihlášek

přijato

VŠ

VŠ

lékařské a zdravotnické

25

1

učitelské

24

7

ekonomické

18

8

sociální

17

3

přírodovědné

17

2

technické

15

7

zemědělské

14

6

filozofické

11

2

chemické

10

7

právnické

8

3

sportovní

4

1

veterinární

4

1

policejní

2

0
-
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vojenské

1

Na VŠ přijato celkem

: 48

Nezjištěno celkem

:

8

Na VOŠ přijato celkem

:

1

Nepřijato celkem

:

2
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0

Statistický přehled vypracoval : Mgr. Jiří ŠPERKA, výchovný poradce školy

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Zpráva o činnosti VP za rok 2012 - 2013
Plán práce VP byl v hlavních bodech splněn. Největší pozornost jsem věnoval žákům
maturitních ročníků a jejich profesní orientaci. Žáci byli seznamováni s možnostmi svého
pomaturitního uplatnění ústní formou a formou osobních konzultací. Pro žáky maturitních
ročníků jsem zabezpečil hromadné objednání výtisku Učitelských novin v celkovém počtu 38
kusů a jednoho výtisku pro VP, který byl k dispozici nejenom pro žáky naší školy, ale i pro
zájemce z řad veřejnosti.
Dále žáci měli k dispozici hromadně školám rozesílaný materiál „Kam po maturitě“, „Kam po
škole“, „Jak na VŠ“, „Průvodce pomaturitním vzděláním“, „Atlas školství 2013-2014“.
Další informace o svém pomaturitním uplatnění žáci získávali tradičně na vývěsních tabulích
v přízemí školy, na které jsem umísťoval materiály, které na školu přicházely z jednotlivých VŠ
a VOŠ.
Žáci tohoto zdroje informací velice využívají, včetně žáků nižších ročníků a jejich rodičů.
22.10. 2012 se uskutečnila beseda žáků předposledních ročníků se zástupcem společnosti SCIO
na téma NSZ a stejnou akci, v aktuálnější formě, jsem zorganizoval pro stejné třídy 22.4. 2013.
Přihlášky žáků na VŠ a VOŠ jsem pečlivě připravil a v daných termínech byly odeslány.
Přehled odeslaných přihlášek je k dispozici u VP a jeho statistické zpracování je přílohou
zprávy o činnosti VP. Výsledky přijímacího řízení na VŠ a jejich statistické zpracování bude
provedeno během měsíce září 2013.
Pro žáka Davida Urbana byly sestaven IVP, který je také součástí dokumentace VP. V 1.pololetí
bylo provedeno vyhodnocení plnění IVP jednotlivými vyučujícími. Obsah IVP byl splněn.
Ve školním roce jsem vložil 4 příspěvky na Web školy.
Během měsíce září a října 2012 jsem organizoval účast zástupců VŠ na akci
-

2 9

-

V ý ro čn í

zp rá v a

2 0 1 2 /2 0 1 3

„Veletrh VŠ“ pro žáky regionu Žatec. Tato akce proběhla 19.11. 2012 a zúčastnili se jí zástupci
celkem 15 VŠ České republiky.
22.11. 2012 proběhla beseda s naším absolventem V. Aschenbrennerem na téma propagace
studia na ČVUT pro žáky maturitních ročníků.

Zpráva o činnosti poradenského pracoviště Gymnázia Žatec za školní rok 2012 –
2013
Během školního roku bylo na gymnáziu vybudováno poradenské pracoviště, jehož členy
jsou dva výchovní poradci (Mgr. Miluše Botková a Mgr. Jiří Šperka – kariérové poradenství),
školní metodik prevence (Mgr. Pavel Baroch) a dvě pracovnice PPP Žatec, konkrétně
psycholožka Mgr. Petra Gistrová a speciální pedagožka Mgr. Lenka Roubalová, které na školu
docházely ve 14denních intervalech a byly jim vymezeny pevné konzultační hodiny v kabinetě
M. Botkové. Do širšího týmu se zapojili i třídní učitelé a Bc. Jiří Harajda především přípravou
adaptačního kurzu. Pozornost byla tedy i věnována prezentaci nově nabízených služeb tohoto
pracoviště (nástěnka, webové stránky, účast na rodičovských schůzkách).
Poradenské pracoviště se zapojilo do realizace třídnických hodin, především pomocí
třídním učitelům s jejich náplní. Pozornost byla zaměřena také na kariérové poradenství (viz
zpráva Mgr. Jiřího Šperky). Během školního roku bylo umožněno 4 studentům studovat dle IVP.
Žáci a jejich zákonní zástupci se postupně začali zajímat o možnosti individuálních konzultací u
VP či pracovnic PPP Žatec, a jejich četnost postupně narůstala. Ocenili především přítomnost
školního psychologa. Ve školním roce také výchovný poradce ve spolupráci s metodikem
prevence, vyučující OBN a dětským psychiatrem řešili poměrně náročný individuální případ,
který vyústil v nutnost hospitalizace žákyně. Dále byla s ohledem na aktuální potřeby a problémy
realizována přednáška Mudr. I. Vadlejchové na téma poruchy příjmu potravy. V rámci dalšího
vzdělávání se Mgr. Botková zúčastnila dvou seminářů (Děti s ADHD, PAS a mentální retardací
a Deprese dětí v pubertě a u adolescentů).

Zpráva o činnosti v oblasti primární prevence za rok 2012 – 2013

V souladu s plánem aktivit v oblasti primární prevence pro školní rok 2012 – 13 byly v průběhu
1. čtvrtletí byly realizovány následující opatření a činnosti. Během přípravného týdne byl
pedagogický sbor proškolen v otázkách týkajících se odpovědnosti pedagogických pracovníků.
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V úvodním týdnu školní docházky proběhl již tradiční adaptační kurz pro primu a 1.ročník za
účasti třídních učitelů, výchovný poradce a zástupce vedení školy.
V průběhu měsíce září bylo na základě dohody s PPP Žatec a s podporou vedení školy
v kabinetu výchovný poradce zřízeno externí poradenské pracoviště. Pomoc i radu speciálního
pedagoga a psychologa zde mohou žáci, pedagogové naší školy a rodičovská veřejnost vyhledat
v průběhu školního roku vždy ve čtrnáctidenních intervalech.
V úvodu školního roku byly zavedeny třídnické hodiny jako pevná součást rozvrhu výuky na
našem gymnáziu. V otázce jejich četnosti, náplni a umístění v rozvrhu jednotlivých tříd dojde po
poradě s vedením školy a pedagogickým sborem v následujícím školním roce k určitým
posunům.
Během 1. čtvrtletí proběhlo ve spolupráci se SCIO ve všech třídách naší školy dotazníkové
šetření „Pohoda“ zaměřené na klima uvnitř třídních kolektivů. Se závěry tohoto šetření byli po
jeho vyhodnocení seznámeni třídní učitelé. Jako součást úvodních rodičovských schůzek
nastupujících tříd byla seznámena rodičovská veřejnost prostřednictvím dokumentu „Seznam se
bezpečně“ s riziky, kterým jsou mladí uživatelé internetu vystaveni. Po promítnutí dokumentu
následovala krátká beseda na toto téma, které se zúčastnil primární preventista, výchovný
poradce, třídní učitelé a zájemci z řad rodičovské veřejnosti.
V průběhu 2. čtvrtletí byl pod vedením prof. Honsové v rámci výuky dějepisu realizován formou
besedy s pamětníky projekt „Příběhy bezpráví“ zaměřený na problematiku xenofobie,
národnostní a rasové nesnášenlivosti. Otázce rómského etnika a jeho soužití s většinovou českou
populací se věnovala přednáška Bc.Štefanči pro 3.ročníky, která proběhla jako součást výuky
ZSV.
Velmi akutním problémem, který se objevil v několika případech v průběhu školního roku
zejména mezi dívčí částí žákovské populace našeho gymnázia, byl problém anorexie a dalších
psychických poruch příjmu potravy Jako součást preventivních opatření byla v průběhu
3.čtvrtletí(28.2.) realizována beseda s Mudr. Vadlejchovou, která se na řešení a prevenci těchto
mentálních poruch ve své lékařské praxi specializuje. V součinnosti s výše uvedenou odbornicí
byl po dohodě s rodiči jeden akutní případ řešen dočasnou hospitalizací ve zdravotnickém
zařízení.
Závěr školního roku se v oblasti preventivních aktivit nesl ve znamení přednášky věnované
problematice dospívání, prevence pohlavních. a infekčních chorob, která proběhla pod patronací
žateckého Mateřského centra a byla směřována na dívčí část třídy kvarta(prof. Koníčková).
V tomtéž období ( 6.6.) proběhla již podruhé za podpory pracovníků Okresního soudu v Mostě
(JUDr.Huňáčková) návštěva vybraného soudního líčení. Tuto akci, která doplňuje výuku ZSV 2.
-
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ročníku a sexty a zároveň posiluje oblast prevence proti kriminalitě, organizačně zajistila prof.
Kafková a prof. Baroch. Po roční pauze proběhla v závěru měsíce června cesta vybraných
studentů, tentokrát kvarty, doplněná studenty z tercie na pietní místa do památníku
koncentračního tábora v Osvětimi (prof.Harajda, prof. Baroch).
Mezi aktivity, které probíhají v průběhu celého školního roku, je nutno uvést realizaci projektu
„Já občan“, kterou pod vedením prof.Kafkové uskutečnili studenti kvarty. Významná část
tohoto projektu byla zaměřena na mezigenerační vztahy(soužití se seniory).Mezi celoroční
aktivity, které se výraznou měrou podílejí na formování atmosféry ve třídách i celé škole a které
jsou realizovány za organizačního přispění pedagogů našeho gymnázia, již tradičně patří
kroužek deskových her (prof.Kuffová) a kroužek košíkové (prof.Harajda a prof. Baroch).

Evaluační aktivity školy
Pravidelné hodnocení pracovníků
Na naší škole funguje systém pravidelného hodnocení pracovníků ve dvouletém intervalu.
V rámci osobního pohovoru je prodiskutováno s každým pracovníkem personální portfolio
zahrnující hodnocení i sebehodnocení. Důraz je kladen na osobnostní i profesní růst pracovníků,
podporuje se tvořivost, komunikativnost, mimoškolní aktivity s žáky; hospitace, včetně
vzájemných hospitací učitelů mají vést k motivaci, ke kooperaci, k týmové práci.
V průběhu měsíce října 2012 byly provedeny pohovory, ze kterých vyplynuly následující
závěry: naprostá většina pracovníků je plně kvalifikovaná, v několika případech si kvalifikaci
doplňují dálkovým studiem. Všechny sledované ukazatele splňuje naprostá většina učitelů na
výbornou, pokud se objeví drobné nedostatky, jsou rozpoznány a směřují k nápravě. Učitelé
mají potřebné kompetence, modernizují výuku, asi 20 z nich bylo zapojeno do projektu EU
peníze středním školám, tedy mj. do tvorby DUM - digitálních učebních materiálů a jejich
ověření ve výuce.

Pohoda – dotazníkové šetření SCIO
Škola se zúčastnila v rámci projektu ESF realizovaného Sciem šetření POHODA. V listopadu a
prosinci bylo systémem on-line dotazníků testováno žactvo nižšího stupně víceletého gymnázia.
Výsledky dostali nejen žáci, ale i třídní učitelé a vedení školy. V závěrech nebyly obsaženy
žádné alarmující skutečnosti.
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Dotazníky školy vlastní - klima školy
Již po třetí jsme použili na podzim 2012 sestavy dotazníků, které byly vytvořeny v roce
2006/2007. Výsledky jsou dlouhodobě velmi srovnatelné, nedochází ke statisticky významným
zlepšením nebo zhoršením. Dotazováni jsou učitelé, rodiče žáků a žáci samotní, výsledky jsou
zpracovávány do tabulkové podoby včetně srovnání formou grafů. Poděkování za zpracovávání
výsledků této oblasti do grafické podoby přísluší kolegyni Aleně Brožovské.
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Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

Jméno

Aprobace-

Čerpání DVPP/

vyučované

samostudium

předměty
Mgr. Balon Jan

TV, OV, VV

7

Mgr. Barochová Veronika

INF, FYZ

7

Mgr. Baroch Pavel

TV, OV

12

Mgr. Botková Miluše

CJL, DEJ

12

Mgr. Brožovská Alena

MAT, FYZ,

12

ANJ
PaedDr. Břečková Irena

RUJ, ZEM, ANJ

12

Mgr. Hafnerová Stanislava

DEJ, FIL

5

Ing. Jan Hampejs

MAT,FYZ, INF

12

Bc. Harajda Jiří

ANJ

12

Mgr. Honsová Zuzana

CJL, DEJ

12

Mgr. Kafková Lenka

CJL, OBV

12

Mgr. Koníčková Andrea

BIO, CHE

12

Kšandová Petra

NEJ

12

PhDr. Krumphanzlová Marta

CJL,ANJ

7

Mgr. Kubínová Jana

TEV, NEJ

12

Mgr. Kuffová Kamila

CJL,DEJ

12

Matyášová Alena

ANJ

8

Ing. Mynařík Vladimír

INF,FYZ

11

Mgr. Raganová Jaroslava

MAT, FYZ

12

PaedDr. Miroslav Řebíček

TEV, ZSV

8

Mgr. Šperka Jiří

BIO, ZEM

7

-
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MgA. Urbancová Alžběta

HUV

7

Mgr. Víznerová Jindřiška

NEJ

12

Mgr. Vlčková Dagmar

TEV, ZEM

12

Mgr. Vysopalová Halina

MAT, CHE

11

Yates Steven

ANJ

8

Mgr. Zimmermannová Alena

MAT, FYZ

4

Mgr. Zajícová Mária

NEJ, RUJ

12

Mgr. Zitko Miroslav

CJL, VYV

12
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V obecné rovině se negativně podepisuje na aktivitách spojených s dalším vzděláváním

nedostatek 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.
Největší počet vzdělávacích aktivit je spojen s přípravou na maturitní zkoušky.
Konkrétní vzdělávací aktivity jednotlivých členů pedagogického sboru jsou obsaženy ve
zprávách předmětových komisí.

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

název kurzu

místo konání

termín od - do

kvinta, sekunda

Lyžařský

Rakousko

3.3. – 8.3.2013

47

Cyklistický

Borný Máchovo

10.6. – 14.6.2013

23

Chorvatsko

10.5. – 19.5.2013

36

Jizerské hory

10. – 14.9.2012

22

počet žáků

1.ročník
sexta, 2. ročník

jezero
3. ročník,

Vodácko

septima

turistický

Oktáva, 4. ročník

Outdoorový

Soutěže a přehlídky

-
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SPORTOVNÍ AKCE 2012-13
úroveň(okr.
apod)
okres

den
18.9.2012

akce
Corny LA

25.9.2012

Přebor města Žatce v přesp.
běhu
město

4.10.2012

Okr. finále v přesp. běhu

9.11.2012

Krajské finále ve stol. tenisu kraj

okres

umístění
3.místo
1.,2.,3.,3.
místo
3.,2.,1.
místo
3. místo

21.11.2012 Krajské finále v plavání

kraj

1. místo

18.12.2012 Okresní kolo ve florbalu

okres

3. místo

29.1.2013
29.1.2013

okres
město

1., 3. místo
1. místo

5.2.2013

Okresní kolo ve volejbalu
Městský přebor v
přehazované

kraj

20.2.2013

Krajské kolo ve volejbalu
Okresní přebor v
přehazované

1., místo

28.2.2013
5.3.2013

Rep. finále sk.A ve volejbale republika
Krajské kolo v přehazované kraj

okres

1. místo
2. místo
4. místo
1. a 3.
místo
5. a 5.
místo
3. + 1.
místo

27.3.2013

Velikonoční laťka

město

16.4.2013

Okresní kolo ve volejbalu

okres

7.5.2013

Pohár rozhlasu v LA

město

16.5.2013

Pohár rozhlasu v LA
Turnaj smíšených družstev
ve volej.
Pohár rozhlasu

okres

4. místo

město
město

2.místo
3. místo

11.6.2013
7.5.2013

Soutěže + olympiády 2012 - 2013
PŘEDMĚT

dějepis
dějepis
dějepis

TYP SOUTĚŽE

VÝSLEDKY

VYUČUJÍCÍ

SOČ OK

Carbochová a
Kreslová 1. místo

Honsová

SOČ KK

Carbochová a
Kreslová 1. místo

Honsová

SOČ CK

Carbochová a
Kreslová 11. místo Honsová
-
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olympiáda II.
český jazyk kategorie
olympiáda II.
kategorie
olympiáda I.
český jazyk kategorie

účast ve školním
kole

Honsová,
Kuffová

okresní kolo

Kuffová

školní kolo

Botková

olympiáda I.
český jazyk Kategorie

Tréglová - 1.
místo
Trégl - 4.
místo,HanušKlokan6.místo,Pohoriljak9.místo
matematika Benjamín
Tréglová-1.místo,
Urban-11.,KutilKadet
14.
Urbanová 8.místo, HejdováJunior
8.
Marek -5.místo,
BambasStudent
6.,Komoráš-8.
okres-HenrychPythagoriáda- 1.,Pohoriljak-3.,
matematika Z6
úspěšní řešitelé-6
Pythagoriáda- okres-účast -2,
Z7
Trégl-1místo

zp rá v a

Baroch

Vysopalová,
Raganová

Zimmermannová
Hampejs,
Raganová
Vysopalová,
Raganová

Raganová
Vysopalová

PythagoriádaZ8
okres-účast-3
Zimmermannová
národní koloHenrych-1.,
Adam Ries - Tomčová-12.,
matematika prima
Halvátová -25.
Raganová
okresPabiánová,Mach,
Pohoriljak,
matematika MO-Z6
Tomčová-úspěšní Raganová

MO-Z8

Trégl-1.místookres
Voráč-1.-3.,Kutil7.-9.,Rubeš-10.okres

MO-Z9

Tréglová-5.místo
okres,

MO-Z7

-
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Vysopalová

Zimmermannová
Zimmermannová
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fyzika

FO - tercie

6 žáků -Rubeš,
Voráč, Hanel úspěšní

Hampejs

FO - kvarta

Tréglová, Králúspěšní

Zimmermannová

Ljapinová,
Voděrová

Zajícová

ruský jazyk olympiáda
Puškinův
ruský jazyk památník

něm. Jazky olympiáda
dějepisná
soutěž v
dějepis
Chebu

dějepis

zp rá v a

olympiáda

matematika Jáma Lvová

informatika Abakus

šachy

okresní
přebor

šachy

krajský
přebor

7 studentů
Tréglová - 1.
místo v dějepisné
olympiádě

Zajícová

Hafnerová

Neugebauerová,
Buhl

Zajícová

Carbochová,
Břízová, Mlčoch
okresní kolo - 14
žáků, 3 postup do
krajského kola
Henrych-18.místo
, Theuer-23.místo
- celorepubliková
Urbanová sexta 3.místo v
národním kole
6-9.třída 2.místo,střední
školy-1.místo,
Sova - absolutní
vítěz

Kuffová

Hafnerová

Raganová

Hampejs

Hampejs

Sova - 12.místo
Krajské finále
Eurorebus
/Ústecký a
Liberecký kraj/
Krajské finále
Eurorebus
/Ústecký a
Liberecký kraj/

-
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Vlčková

Vlčková
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Matematický klokan 2013
Naši nejlepší řešitelé matematické soutěže Klokan se v rámci okresu Louny umístili následujícím
způsobem:
Kategorie:
BENJAMÍN (celkem 552 žáků)
Martin Trégl ze sekundy 4. místo
Matěj Hanuš z primy 6. místo v okrese
Ella Pohorljak z primy 9.místo v okrese
Kategorie:
KADET (celkem 442 žáků)
Zuzana Tréglová z kvarty 1.místo v okrese
Filip Urban z kvarty 11. místo v okrese
Petr Kutil z tercie 14. místo v okrese
Kategorie:
JUNIOR (celkem 172 žáků)
Lucie Urbanová ze sexty 8. místo v okrese
Karolína Hejdová z 1.ročníku 8. místo v okrese
Kategorie:
STUDENT (celkem 141 žáků)
Petr Marek z oktávy 5. místo v okrese
Vojtěch Bambas ze 3.ročníku 6. místo v okrese
Radek Komoráš ze septimy 8. místo v okrese

Dějepisná soutěž Cheb
V náročné dějepisné soutěži v Chebu obsadili V.Carbochová (SPT), J.Břízová ( Q) a J.Mlčoch
(4R) úžasné 10. místo (ze 74 středních škol). Kdo ví o co jde, ví. Na soutěž je dlouhodobě
připravovala prof. Kuffová.

Šachový úspěch
Šachové týmy pod patronací prof. Hampejse v okresním přeboru obsadily 1.místo - (O.Sova
(Sx), J.Tímr (SPT), D.Fína a D. Rathouský (1R), D.Příhoda a A. Procházka (4R)
a 2.místo ( F.Minařík, B.Theuer (P), S.Voráč, J.Rubeš, J.Hänel, T.Karas (T)
a postoupily do krajského kola.
-
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Dobrovolnické aktivity studentů
I v letošním roce se studenti a studentky septimy a 3.ročníku zapojili do různých sbírkových
akcí:, např.na pomoc nevidomým to byla v říjnu sbírka Bílá pastelka , v prosinci a v dubnu
sbírka Srdíčkové dny na pomoc dětem v nemocnicích V prosinci vybrali naši studenti přes
20 000 Kč, na jaře kolem 15 tisíc. Nově byla letos tato sbírka nadace Život dětem uskutečněna
v době ústních maturitních zkoušek ; dobrovolně se přihlásilo několik dvojic, které byly při
prodeji předmětů stoprocentně úspěšné. Od všech organizátorů přicházejí poté děkovné dopisy.
Naši studenti v září 2012 opět pomáhali v muzeu při organizaci Dnů evropského dědictví jako
průvodci, nově se zapojili do městských akcí pořádaných pro děti., např. sportovní soutěže na
stadionu „Mládí“ nebo akce :Putování za sedmero žateckými tajemstvími“.
Desítka studentů se zapojila do činnosti organizace Maltézská pomoc určené seniorům, zejména
v žateckém DPS.

Žákovská samospráva
Na Gymnáziu Žatec je ustavena žákovská samospráva pod názvem Studentská rada.Ve vedení
studentské rady došlo v souvislosti s maturitou k výměně předsedy, na místo Veroniky Stebilové
nastoupila Jana Břízová. 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 čtyřikrát.
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.

KMD
Klub mladých diváků i letos pracoval pod vedením Mgr. Hafnerové. Celkem 40 členů klubu
zhlédlo tato představení:
26.11.2012 - Divadlo Pod Palmovkou- Cyrano z Bergeracu
28.2.2013 - Divadlo na Vinohradech: Zkrocení zlé ženy
24.4.2013 Hudební divadlo Karlín: A-L-Weber, T.Rice JesusChrist Superstar

-
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Beseda s panem Zdeňkem Svěrákem
Dne 17. 12. 2012 poctil naše gymnázium svou návštěvou pan Zdeněk Svěrák, který přijal
pozvání na besedu se studenty.
Pan Svěrák měl ten den od 19.00 hodin v žateckém divadle představení České nebe, takže jsme
na besedu měli přesně vymezený čas. Od půl čtvrté do půl páté se věnoval studentům, kteří mu
kladli otázky týkající se Divadla Járy Cimrmana, filmové tvorby, ale také osobního života a pan
Svěrák na ně ochotně odpovídal
Potom si za doprovodu pedagogického sboru prohlédl školu, takzvaně se vrátil na „místa činu“.
Na závěr čekalo pana Svěráka pohoštění ve sborovně, kde si mohl zavzpomínat na svou
pedagogickou praxi, jelikož byl přítomen bývalý ředitel gymnázia pan Jiří Cihla a také bývalá
studentka paní Zdena Kovářová, kterou pan Svěrák učil český jazyk.

Přehled akcí školy
Září 2012
3.9. – zahájení školního roku
4.9. – zahájení výuky dle rozvrhu
5. – 7.9. – adaptační kurz 1.R a P ( Rag, Kon, Řeb, Har,)
15. 9. Dny evropského dědictví v Žatci – 9 – 17
10. – 14. 9. kurz – outdoor 4R + Okt ( BaP, Vlč)
cyklistický kurz (Lužické hory ) s družební školou z Reichenbachu ( Kub, Zaj)
28.9. – státní svátek – Den české státnosti

Říjen 2012
2.10. – akce na MLÁDÍ pro základní školy ( spolupráce studenti oktávy – Sýsovi, Vavřín,
Voldřich)
4.10. – přespolní běh – Krásný dvůr ( Kub)
5.10. - Debatní den – tercie a 3.ročník – zahájení v aule v 8,30, akce končí ve 13,25
8.10. – EXKURZE 4R – JETE ( Zim, Rag) + Septima – Praha ( Kuff)
17.10. – septima – sbírka Bílá pastelka
18.10. – od 8 – 10.00 – koncert GOSPELY ( ANJ)
22.10. – info o NSZ v aule pro 3R a SPT ( Špe)
25.10. – 26.10. – PODZIMNÍ PRÁZDNINY
28.10. – státní svátek Den vzniku samostatného československého státu ( 1918)
Listopad 2012
1.11. – Piškovorky – Podbořany ( Bro)
6.11. exkurze – Mladá Boleslav – 2R a SX ( Bot, Ham)
7.11.- DES ( Hon) – odpoledne – beseda s pamětníkem z cyklu Příběhy bezpráví
14.11. -15.00- čtvrtletní pedagogická rada a RODIČOVSKÉ SCHŮZKY od 16.30 – 18.00
15.11.- uzávěrka přihlášek žáků 4R a OKT ke společné i profilové části maturitní zkoušky (
termín zřejmě bude posunut na 1.12)
-
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17.11. – státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii
19.11. VELETRH VYSOKÝCH ŠKOL
26.11. AKCE Klubu mladých diváků –Divadlo POD PALMOVKOU – Cyrano z Bergeracu
Prosinec 2012
1.12. - uzávěrka přihlášek žáků 4R a OKT ke společné i profilové části maturitní zkoušky
3.12. - SRDÍČKOVÝ DEN – SEPTIMA A 3R
4.12. – Městské divadlo: Duhová Afrika ( Zeměpis)
7.12. – beseda o národnostních menšinách pro 3R a SPT
13.12. - Exkurze Drážďany – NEJ ( Kša, Zaj)
20.12. – Akce tříd
21.12. – Vánoční akademie
Leden 2013
1.1. – státní svátek – Den obnovy samostatného státu
3.1. - začátek vyučování
9.1. – Den otevřených dveří 14 – 17 hod.
- maturitní ples 4R
23.1. – Matematická olympiáda Z5, Z9– DDM
28.1. – Dějepisná olympiáda –T,KV – DDM
28.1. – ukončení klasifikace za 1.pololetí
30.1. – klasifikační porada
31.1. - výpisy vysvědčení
Únor 2013
1.2. - jednodenní pololetní prázdniny
soutěže DDM
5.2. – NJ I. + II.A, B
6.2. – NJ III.
7.2. – OČJ – I. + II.
18.2. – AJ I. + II.B
19.2. – AJ I. + II.A
20.2. – AJ III.
8.2. – maturitní ples - oktáva
11.2.- 15.2. – jarní prázdniny
Březen 2013
1.3. – městské divadlo / kino: film Lincoln
3.3. – 8.3. – lyžařský kurz – Q, 1R, Sek
15.3. – aula 14.00 – zahájení přípravného kurzu pro uchazeče o studium
22.3. – Matematický klokan
25.3. – srdíčkový den –sbírka – SPT a 3R
26.3. – krajské kolo DO
28.- 29.3. – velikonoční prázdniny

-
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Duben 2013
1.4. – Velikonoční pondělí
4.4. – 6.vyučovací hodina – aula – informace pro MATURANTY
8.4. – do 14. hodin – uzavření klasifikace za 3.čtvrtletí
8.4. – exkurze Rudolfinum – 1R + Q (Urb)
10.4. - 16.30 – třídní schůzky
17.4. – fotografování tříd
22.4. – přijímací zkoušky od 8. hod. – AULA:
3R a SPT od 10. – 11. hodin – informace o NSZ učebna č.6 (Špe)
23.4. – přijímací zkoušky od 8. hod.
23.4.+ 29.4. – zubní preventivní prohlídka dr. Wilferová
24.4. 10.30 divadlo – BYLO NÁS PĚT prima až kvarta
25.4. 9.00 divadlo – VÁLKA S MLOKY kvinta až oktáva, 1R až 4R
24.4. – poslední představeni KMD muzikál Jesus Christ Superstar – divadlo Karlín
26.4. - ukončení klasifikace maturitních tříd
30.4. – poslední zvonění maturantů
Květen 2013
1.5. + 8.5. – státní svátek
Od 2.5. – 7.5. písemná(státní) část maturitní zkoušky
2.5. – 3.hodina – beseda pro děvčata primy v aule
4. hodina – beseda pro děvčata 1R a Q v aule
10.5. – 19.5. – kurz Chorvatsko (Řeb, Vlč, Bal)
14.5. – 10.30 – 11.45 akce pro primu až kvartu) – Dravci
13. – 17.5. studijní volno – 4R a OKT
20.5 – 24.5. – M A T U R I T Y (ústní zkouška)
20.5. – projektový den – matematika – sekunda (Vys)
28.5. – tercie až 3R/septima – film v městském divadle/kině:„Arnošt Lustig – 9 životů“
31.5. – SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ MATURITNÍCH VYSVĚDČENÍ v divadle

Červen 2013
6.6. – exkurze : Thum – řeka Labe – naše společné dědictví ( prima, Kon, Kub)
6.6. – exkurze – soud Most ( 2R, Kaf, BaP)
7.6. – Projekt žáků sekundy pro děti v mateřské škole –
10.6. – 14.6. – cyklistický kurz pro 2R a SX – Máchovo jezero ( Bal, BAP, Řeb)
11.6. – turnaj ve volejbale (Kub)
12.6. – exkurze Praha – výstava Tutanchámon ( tercie, Haf)
12. – 13.6. projekt „ Já, občan“ ( kvarta, Kaf) – celostátní kolo Nymburk
17. – 18.6. – výlet sekunda – Jesenice u Rakovníka ( Kaf)
18.6. – vydávání maturitních protokolů
24. – 25.6. – výlet sexta . Jesenice ( Bot, Kub)
26.6. – sportovní den – výběh na Maják – soutěž SŠ
27.6. – ochrana obyvatelstva za mimořádných událostí
28.6. – vydávání vysvědčení – závěr školního roku

-
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Údaje o výsledcích inspekce
Ve školním roce 2012/2013 byla na Gymnáziu, Žatec, Studentská 1075, příspěvková organizace
provedena státní kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona a navazujících
vyhlášek ze strany ČŠI ve dnech 14. - 15.11.2012. Pozitivním konstatováním závěrečné zprávy

ČŠI bylo, že škola nepochybila v žádné z kontrolovaných oblastí.

Základní údaje o hospodaření školy
Hospodaření školy za rok 2012 je předmětem samostatné zprávy zpracovávané po ukončení
kalendářního roku. Tuto zprávu projednala a vyjádřila svůj jednomyslný souhlas školská rada na
svém zasedání dne 16.3.2013. Školská rada přijala následující usnesení: ŠR vyjadřuje souhlas
s předloženou Výroční zprávou o hospodaření za rok 2012. 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
„Řeka Labe – naše společné dědictví“
Žáci nižšího gymnázia se zúčastnili projektu „Řeka Labe – naše společné dědictví“,
podporovaného grantem EU. Jednalo se o binární setkávání studentů z české a německé
příhraniční oblasti při poznávání určitého biotopu. Naším partnerem z Německa bylo městečko
Thum, resp. Humanistisches Greifenstein Gymnasium Thum ve spolupráci se Střediskem
ekologické výchovy Litoměřice.
Při prvním setkání (13.6.2012) byla zjišťována kvalita vody a přítomnost bioindikátorů na
potoku Jahnsbach, totéž následovalo na řece Ohři (27.9.2012). Změnu tématu přineslo třetí
setkání – ornitologické pozorování na přehradě Nechranice a zimoviště vodního ptactva v Žatci
(6.3.2013). Další návštěva se zaměřila na lesní biotop v okolí přečerpávací vodní elektrárny
Markersbach (6.6.2013).
K uzavření projektu dojde 19.9.2013 při odstraňování invazivních rostlin v okolí Thumu.
Celkem se při exkurzích vystřídalo 60 našich studentů, kteří měli možnost procvičit se při
společné práci a vědeckých experimentech též v cizím jazyce.
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NIQES
Škola byla zapojena i do projektu NIQES, kde dosáhla naše kvarta následujících výsledků: ANJ
83,64%:, CJL: 81,25% MAT: 62,17%%. Výsledky odpovídají výběrovosti školy ve srovnání
s ostatní populací a jsou podobné výsledkům v minulém roce. Detailní zprávy mají k dispozici
vyučující prověřovaných předmětů a třídní učitel.

PISA
Obdobně byla naše škola v roce 2012 zapojena do mezinárodního šetření PISA, výsledky byly
zveřejněny v prosinci 2012 a 15letí žáci našeho gymnázia se umístili v těsně pod průměrem
víceletých gymnázií v rámci ČR. Nejlepších výsledků dosáhli ve finanční gramotnosti, kde
překročili celostátní průměr o 0,3, dále jsme byli nadprůměrní ještě v přírodních vědách nad
průměr o 0,1, nejhorší výsledek jsme naopak měli v matematice, kde se umístili o 0,8 bodu pod
celostátním průměrem. Podobná situace byla i v čtení ( 0,5 pod celostátní průměr) a v řešení
problémů (0,6 pod celostátní průměr). Výsledek může zkreslovat menší počet žáků naší školy
zapojených do šetření a tím větší pravděpodobnost statistické chyby.
Reichenbach
Dlouhodobou spolupráci s Gymnáziem v Reichenbachu dokumentují dva každoroční výměnné
pobyty studentů – zaměřené na vzájemné poznávání a navázání přátelských kontaktů i účast na
společném jazykově - cyklistickém kurzu v Čechách.

Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního
učení
Škola byla zapojena do krajského projektu Motivace a příprava žáků středních škol pro studium
na technických vysokých školách CZ.1.07/1.1.34/01.0024. Projekt s dotací 40 hodin byl určen
dalšímu vzdělávání maturantů z celého okresu Louny před nástupem na vybrané technické a
přírodovědné školy. Zájem maturantů meziročně klesá, je otázkou, zda má smysl v tomto typu
bezplatných projektů pokračovat.

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech
financovaných z cizích zdrojů
Škola je zapojena v projektu ESF EU peníze středním školám, přiznaná dotace na náš projekt
„Modernizovaná výuka - digitální kvalita“ je ve výši: 1 081704,- Kč. Práce v projektu byly
-
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zahájeny v květnu 2012 a během školního roku 2012/2013 ve výuce a následně dány k dispozici
zejména pedagogické veřejnosti i prostřednictvím webových stránek školy. Monitorovací zprávy
jsou odevzdávány v termínu, všechny byly schváleny řídícím orgánem z odboru CERA MŠMT.
Dokončení projektu je plánováno v průběhu příštího školního roku.

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 16.3.2012 ), 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. Celkové hodnocení kontrolní činnosti – nebyly nalezeny zásadní nedostatky,
pokud je nalezen problém v jakékoli oblasti, je vždy následně odstraněn. Celkem bylo
provedeno ředitelem pouze 7 hospitací. Zástupkyně ředitele hospitovala celkem 6 hodin.
Zaměřeny byly zejména na sledování nově příchozích tříd a metodické vedení učitelů. Pozitivní
skutečností jsou pravidelné kolegiální hospitace, často probíhající i při ověřování výstupů
z projektu EU peníze středním školám.
Ve školním roce proběhlo 14 provozních porad a pedagogických rad. Porady s předsedy
předmětových komisí byly realizovány v měsíčním cyklu, vždy o velkou přestávku

před

provozní poradou. Podle potřeby byly nejméně čtvrtletně svolávány porady s třídními učiteli.
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 dozoru, pořádku ve třídách, kontrola úklidu je pravidelně prováděna a následně
vyhodnocována i na poradách s provozními zaměstnanci
-
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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 2012 - 2013 došlo celkem k 19 školním úrazům, převážně při tělesné výchově.
Proti minulému školnímu roku se počet úrazů zvýšil o 2 úrazy. Odškodnění na pojišťovně bylo
požadováno v 9 případech. Na odškodném bylo vyplaceno celkem 18.600,-Kč, bez spoluúčasti
školy. V tomto roce

nedošlo k evidovaným 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

Závěr
Pedagogický spor je stabilizovaný, během roku došlo k několika změnám. Materiální vybavení
je obnovováno úměrně možnostem školy, negativně se projevila změna strategie Severočeských
dolů. Přesto této firmě patří velký dík za dlouhodobou podporu našeho gymnázia. Stejně je třeba
ocenit i péči vedení města, která umožňuje zlepšovat podmínky výuky. Údržba moderní techniky
se stává poměrně náročnou činností, vzhledem k cenovým relacím náhradních dílů. Díky péči
Města Žatce je postupně opravována fasáda budovy.
Finanční prostředky jsou využívány účelně a hospodárně.
Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na provozní poradě dne 2.9. 2013
-
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Výroční zprávu o činnosti školy projednala a v souladu s § 168 zákona 561/2004 v platném
znění schválila školská rada na svém zasedání dne 2.9. 2013.

v Žatci dne 2.9.2013

PaedDr. Miroslav Řebíček

ředitel školy
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