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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 je Mgr. Lenka
Kafková.
Spojení na školu:
telefon 415 740 592
webové stránky: www: gymnaziumzatec.cz
e-mail: reditel@gymnaziumzatec.cz; info@gymnaziumzatec.cz
datová schránka: xmwtvsk
IČ: 61 357 278
Identifikátor právnické osoby: 600010953
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 a do provozu byla slavnostně uvedena v prosinci
1903. Generální oprava budovy 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 letech 1989-90). V areálu školy
je vyasfaltované hřiště.
Škola sídlí v pronájmu, pronajímatelem je Město Žatec. Podle nájemní smlouvy
uzavřené dne 4. 11. 1992, 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 a velká a malá
učebna pro výtvarnou výchovu.
K výuce cizích jazyků slouží šest vybavených učeben, tři učebny pro chemii, fyziku a
biologii, dále je vybavena samostatnou učebnou pro dějepis a zeměpis. Ve škole jsou tři
samostatné laboratoře. Celkem je ve škole instalováno osm interaktivních tabulí a všechny
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učebny mimo laboratoře jsou vybaveny dataprojektory, ozvučením a plátny. Škola má dvě
funkční počítačové učebny.
Školní jídelnu ani ubytovací kapacitu škola nemá. Stravování žáků se uskutečňuje 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. Školská rada při Gymnáziu
v Žatci pracuje ve složení: Mgr. Zdeňka Hamousová (předsedkyně ŠR), Mgr. Hana Benešová,
MVDr. Břetislav Frýba, Mgr. Lenka Kafková, Mgr. Kamila Kuffová, Mgr. Kamila Sulíková.
Školská rada se schází v pravidelném cyklu tak, aby naplnila všechny povinnosti dané
školskou legislativou. Školská rada se nemohla v tomto roce sejít, v plánovaném termínu
zasedání již byla zavedena mimořádná opatření v souvislosti s pandemií COVID-19.
Pravděpodobně poslední zasedání ŠR v tomto funkčním období se uskuteční 25.6.2020.

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,
příspěvková organizace. 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.
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
-
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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. V návaznosti na rozvojové dokumenty MŠMT je
ŠVP pravidelně aktualizován, poslední úprava vstoupila v platnost od 1.9.2018.
Poslední vydání úplné zřizovací listiny je ze dne 11.1.2019 dodatkem č. 29 na základě
usnesení ZÚK 015/16Z/2018 ze dne 10.12.2018. 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.

Přehled vzdělávacích programů
V uplynulém školním roce 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 –

1.9.2009

RVP G

Gymnázium kapacita : 370 žáků, z toho 130 čtyřleté studium od 1.9.2009, 240 osmileté
studium 1. 9. 1999.
V tomto školním roce byly vyučovány následující volitelné předměty:
-
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•

seminář v anglickém jazyce

•

seminář v německém jazyce

•

společenskovědní seminář

•

seminář z dějepisu

•

seminář z geografie

•

seminář a cvičení z matematiky

•

seminář a cvičení z fyziky a informatiky

•

seminář a cvičení z chemie

•

seminář a cvičení z biologie
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V tomto školním roce byly organizovány následující
kroužky:
•

kroužek deskových her ( Mgr. Kuffová))

•

kroužek Mladý žurnalista ( Mgr. Kuffová))

•

kroužek šachů ( Jan Tóth)

•

kroužek Čeština trochu jinak ( Mgr. Botková)

•

kroužek robotiky ( Libor Kuffa)

Třídy se dělily na skupiny při výuce cizích jazyků, výuce informatiky, v hodinách estetických
výchov a při tělesné výchově.

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

PF Ústí - TV, OV, VV

učitel TEV, organizace kurzů

Mgr. Baroch Pavel

PF Ústí – CJL, OV

učitel TEV, CJL, ZSV

Mgr. Blail Ota

PF Plzeň BIO, ZEM

učitel BIO, ZEM, GEO

Mgr. Botková Miluše

PF Plzeň – CJL, DEJ

výchovný poradce

Mgr. Brožovská Alena

MFF UK - MAT, FYZ, ANJ

předsedkyně PK CJ
správce kab. MAT, knihovny
ANJ, skupina pro tvorbu ŠVP
a vedoucí evaluační skupiny

Mgr. Iva Grafnetrová

PedF UJEP MAT -ZEM
-
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koordinátor ICT
Mgr. Hafnerová Stanislava

FF UK - DEJ, FIL

správce kabinetu DEJ,
pověřenec GDPR od 05/2018

Mgr. Honsová Zuzana

PF Ústí - CJL, DEJ

učitelka CJL, DEJ, vedení
SOČ, koordinátor tvorby ŠVP

Ing. Hronková Ľudmila PhD.

VŠT Košice, PF UK Praha

učitelka ANJ

Mgr. Eva Chmelařová

PF Ústí - CJL, ANJ, DEJ

učitelka ANJ

Mgr. Plevková Šárka

PF Ústí - CJL, ANJ

učitelka ANJ, mateřská
dovolená

Mgr. Martin Kadeřávek PhD.

PedF UK – ANJ, ZSV, DEJ

učitel ANJ, ZSV, DEJ

Mgr. Kafková Lenka

PF Ústí - CJL, OBV

zástupce ředitele

PF Praha školský management
Ing. Veronika Klímová

TU Ostrava VŠ SJZ státní

učitelka ANJ, požární a

zkouška ANJ, FTVS UK

bezpečnostní technik školy

tělovýchova a sport
Mgr. Andrea Koníčková

PF Ústí - BIO, CHE

učitelka BIO, CHE,
místopředsedkyně PK přírodní
vědy, kab. BIO

Mgr. Krupková Jana

UJEP Ústí ANJ, DEJ

učitelka ANJ, DEJ

Mgr. Kubínová Jana

PF Ústí - TEV, NEJ

kabinet TEV

Mgr. Kuffová Kamila

PF Ústí - CJL,DEJ

předsedkyně PK humanitních
předmětů, správce knihovny,
spolupráce s Mensou

Ing. Vladimír Mynařík

VVTŠ Liptovský Mikuláš

učitel INF, FYZ

Mgr. Iveta Mynaříková

PedF UJEP VYV - OBV

Učitelka VYV

Mgr. Eva Průchová

PF Ústí - MAT, GEO

učitelka MAT, GEO

Mgr. Raganová Jaroslava

MFF UK- MAT, FYZ

správce kabinetu fyziky,
předsedkyně PK přírodní vědy

Mgr. Reiningerová Anna

PF Plzeň - BIO, CHE

učitelka BIO, CHE,
koordinátor EVVO

PaedDr. Řebíček Miroslav

FTVS UK - TEV, ZSV

ředitel školy

PF Ústí školský management
Ing. Jana Sekretová

ČVUT Praha
-

učitelka INF, FYZ, mateřská
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UJEP Ústí učitelství pro SŠ

dovolená

ČZU Praha

učitelka INF, koordinátor ICT,
správce školního webu

MgA. Urbancová Alžběta

AMU Praha - HUV

učitelka HUV

Mgr. Víznerová Jindřiška

PF JČU České Budějovice

učitelka NEJ, speciální

PF Ústí speciální pedagogika

pedagog, primární prevence,
výměnné pobyty

Mgr. Vlčková Dagmar

PF Plzeň - TEV, ZEM

správce kabinetu ZEM,
předsedkyně PK TEV, HUV,
VYV

Mgr. Vysopalová Halina

PF Ústí - MAT, CHE

správce kabinetu CHE

Mgr. Zajícová Mária

FF UK - RUJ, NEJ

místopředsedkyně PK CJ,
výměnné pobyty

Mgr. Zimmermannová Alena

MFF UK - MAT, FYZ

učitelka MAT, FYZ

PF Praha školský management
Mgr. Zitko Miroslav

PF Hradec CJL, VYV

správce kab. VYV, výzdoba
školy

Pedagogický sbor má celkem 33 učitelů (z toho dvě učitelky na MD). Kvalifikovanost
pracovníků je téměř stoprocentní, všichni učí předměty své aprobace. Většina členů sboru se
pravidelně vzdělává, někteří vyučující mají aprobovány více než dva předměty. Sborovnu na
začátku školního roku 2019/2020 nově posílili: Mgr. Iva Grafnetrová, Mgr. Martin Kadeřávek,
Mgr. Iveta Mynaříková. Na konci školního roku se rozhodla ukončit své působení na
žateckém gymnáziu Mgr. Anna Reiningerová. Hlavním směrem DVPP je prohlubování a
doplňování pedagogického vzdělání, dále opakující se semináře ke „státním maturitám“.
Škola využívá v této oblasti šablonových projektů MŠMT, v současné době čerpá prostředky
ze šablonového projektu z ESF, žádá o další projektové prostředky na roky 2021/2022 z tzv.
krajských Šablon. Dále je škola zapojena v projektech Erasmus, v jednom jako partner,
v druhém jako úspěšný žadatel.

Vedení školy, specialisté a vedení předmětových sekcí
Širší vedení školy tvoří členové vedení a předsedové jednotlivých sekcí:

-

8

-

tří

Vý ro čn í

z p rá v a

Vedení školy:
Ředitel: Miroslav Řebíček
Zástupce ředitele: Kafková Lenka
Výchovný poradce: Botková Miluše
Koordinátor ICT: Slabyhoudová Jana, Grafnetrová Iva
Metodik primární prevence: Víznerová Jindra
Koordinátor EVVO: Reiningerová Anna
Humanitní sekce: (CJL, DEJ, ZSV a OBV, LAT, ZEM)
Předseda: Kuffová Kamila
Zástupce: Botková Miluše
Členové: HON, HAF, KUF, ŘEB, VLČ, ZIT, URB, BAP
Přírodovědná sekce: (BIO, CHE, MAT, FYZ, INF)
Předseda: Raganová Jaroslava
Zástupce: Koníčková Andrea
Členové: VYS, ZIM, BRO, PRU, MYN, SLA, GRA
Jazyková sekce: (ANJ, NEJ, RUJ)
Předseda: Brožovská Alena
Zástupce: Zajícová Mária
Členové: KRU, KLI, CHM, HRO, VIZ, KUB, KAD
Stáž: Alden Mohacsi
Sekce výchov (TEV, VYV, HUV)
Předseda: Vlčková Dáša
Zástupce: Baroch Pavel
Členové: BAL, KUB, ŘEB, ZIT, BAP, URB, MYI

Třídní učitelé a jejich zástupci ve školním roce 2019/2020:

-
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třída

třídní

zástupce

učebna

prima

Grafnetrová I.

Blail O.

38

sekunda

Krupková J.

Klímová V.

32

tercie

Chmelařová E.

Reiningerová A.

34

kvarta

Botková M.

Mynařík V.

41

kvinta

Vlčková D.

Baroch P./Balon J.

48

sexta

Kuffová K.

Průchová E.

51

septima

Vysopalová H.

Zimmermannová A.

14

oktáva

Koníčková A.

Hronková L.

6

1.ročník

Honsová Z.

Zajícová M.

23

2.ročník

Víznerová J.

Slabyhoudová J.

47

3.ročník

Brožovská A.

Urbancová A.

20

4.ročník

Raganová J.

Hafnerová S.

31

Aktuální věkové složení pedagogického sboru ukazuje následující tabulka:
Věkové rozložení sboru
k 1.1.2020
muži
ženy
celkem

do 35

do 45

do 55

nad 55

důchodci

celkem

0

2

2

2

1

7

0

6

9

4

5

24

0

8

11

6

6

31

Věkový průměr pedagogického sboru je stejně jako v minulém roce 52,5 roku. Je škoda, že
nepřicházejí žádní mladí pedagogové do 35 let.

Provozní pracovníci
Suchan Gustav

školník

Benešová Naděžda

hospodářka

Fenglová Svatava

uklízečka

Žbírková Dagmar

uklízečka

Taborschi Ana

uklízečka

Yan Dublyak

pomocník školníka

Věkové složení provozních pracovníků školy ukazuje následující tabulka:
-

1 0

-
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do 35

do 45

do 55

nad 55

důchodci

celkem

1
0
1

0
0
0

0
1
1

0
2
2

1
1
2

2
4
6

Průměrný věk provozních zaměstnanců je díky započtení pana Dublyaka 55,2 roku. Ve vedení
účetní a mzdové agendy je částečně proveden outsourcing. Škola i v uplynulém školním roce
využila pro financování jednoho provozního zaměstnance podporu od Úřadu práce Louny od
1.9.2019 do 30.6.2020. Jeho přijetím dochází opticky k překročení počtu přepočtených
pracovníků v oblasti provozu, nicméně faktické náklady na tuto pracovní sílu jsou
zanedbatelné.
Vývoj počtu přepočtených pracovníků v posledních letech
Počet přepočtených

Pedagogických

Ostatních

2014

26,095

5,323

2015

25,068

5,82

2016

24,724

5,49

2017

24,14

5,146

2018

23,9036

6,5943

2019

24,02

5,82

2020

24,31

5,82

pracovníků

Reforma financování se projevila mírným zvýšením počtu zaměstnanců, cílem bude zkvalitnit
výuku a více dělit skupiny, což financování výkonů přes PH max umožňuje.

Počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti
-
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-
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Počet dnů pracovní neschopnosti v tomto školním roce ovlivnila dlouhodobější pracovní
neschopnost dvou zaměstnanců.
2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

nemoc

69

100

74

420

107

200

OČR

38

17

16

56

78

67

celkem

107

117

90

476

185

267

Činnost předmětových komisí
V následujících odstavcích prezentují výsledky práce předmětových komisí jejich předsedové.
Zprávy jsou zpracovávány podle jednotné osnovy, projednané na společných poradách
s vedením školy. Ve škole pracují komise přírodovědných předmětů, komise cizích jazyků,
komise výchov, komise humanitních předmětů a ZEM (GEO). Schůzky s předsedy PK jsou
pojímány jako porady širšího vedení školy za účasti VP, PP a členů vedení školy.

Činnost předmětové komise cizích jazyků
Předseda komise: Alena Brožovská
Zástupce předsedy: Mária Zajícová
Členové komise:

Anglický jazyk - L.Hronková, J.Krupková, V.Klímová, E.Chmelařová
Německý jazyk – M.Zajícová, J.Víznerová, J.Kubínová
Ruský jazyk – M.Zajícová

Předseda komise :

Alena Brožovská

Členové komise:

Anglický jazyk - L.Hronková, J.Krupková, V.Klímová, E.Chmelařová,
M.Kadeřávek
Německý jazyk – M.Zajícová, J.Víznerová, J.Kubínová
Ruský jazyk – M.Zajícová

Zhodnocení plnění plánu práce za školní rok 2019/2020
1. Sekce : Anglický jazyk

-

1 2

-
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a. Spolupráce Fulbrightovou nadací – od září na naší škole působil Američan
Alden Mohacsi, asistent ve výuce angličtiny. Byl pro školu velkým přínosem.
Účastnil se se studenty i mimoškolních aktivit.
b. Příprava olympiády v anglickém jazyce - školní kolo proběhlo v lednu, okresní
kolo v únoru. Umístění v okresním kole – kategorie I.B: 1. Dominika
Pirožková (prima), kategorie II.B: 1. Nela Štrossová (kvarta), 2. Adéla
Pirožková (kvarta), kategorie III: 2. Tereza Kusáková (1.ročník). Krajské kolo
bylo z důvodu koronaviru zrušeno.
c. Soutěž Angličtinář roku – 29.11.2019 – celostátní on-line soutěž – zúčastnilo se
40 studentů, z naší školy byl nejúspěšnější Viktor Verner ze sexty.
d. Příprava studentů na maturitní zkoušky ( s využitím ilustračních testů na
stránkách Cermatu a časopisu Bridge)
e. Průběžné obohacování školní anglické knihovny (využití prémiových bodů u
nakladatelství Bohemia Ventures)
f. Příprava studentů na mezinárodní Cambridgské zkoušky, někteří studenti
následně úspěšně složili zkoušky FCE i CAE.
g. Průběžně – využívání časopisů R+R, Gate, Bridge – studenti se i úspěšně
zapojují do soutěží pořádaných redakcí časopisů.
h. Vzájemné hospitace, výměna zkušeností
i. Zapojení do šablon – doučování žáků
Od března 2020 – distanční výuka
2. Sekce : Německý jazyk
a. Příprava olympiády v německém jazyce – školní kolo proběhlo v lednu,
okresní kolo v únoru. Účast v okresním kole: kategorie II.B - tři žáci, kategorie
III.A - dva žáci, Sulík Matěj - postup do krajského kola (nekonalo se z důvodu
karantény)
b. Využití projektu Šablony – účast na seminářích v jazykové škole Tandem
c. Vzájemné hospitace, výměna zkušeností
d. Akce – Dresden- vánoční trhy, Zwinger proběhla v prosinci 2019.
e. Využití informační techniky, individualizace výuky pomocí e-mailu,
dataprojektory, interaktivní tabule, časopisy, internet.
f. Průběžné využívání didaktických materiálů přístupných na webových stránkách
(Dumy).
-
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-
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g. Příprava studentů na maturitní zkoušky.
h. Soutěž Němčinář roku (Best in Deutsch) – v letošním roce zrušena ze strany
organizátora
i. Příprava projektu „My a udržitelný rozvoj“( ERASMUS+) s gymnáziem
Wesermünde Bremerhafen.
j. Listopad 2019 - setkání koordinátorů projektu v Bremerhafen, seznámení
s plánem projektových aktivit a stanovení jednotlivých cílů
k. Květen 2020 – plánovaný výjezd studentů do Finska v rámci projektu „My a
udržitelný rozvoj“ odložen z důvodu karantény
l. Příprava výměnného programu žáků s gymnáziem Plauen – zrušeno z důvodu
vážného onemocnění organizátora na německé straně.
m. Spolupráce s nakladatelstvím Klett. Účast na semináři nakladatelství Klett.
n. Příprava testů pro rozdělení žáků 1. ročníku a kvinty do skupin.
o. Červen 2020 – jazyková animace s lektorem pro žáky budoucí tercie v rámci
projektu Němčina nekouše (zrušena z důvodu karantény)
Od března 2020 – distanční výuka
3. Sekce : Ruský jazyk
a. Motivace žáků pro účast na soutěži „Puškinův památník“. Nácvik na oblastní
kolo v Litoměřicích – soutěž se nekonala- nouzový stav
b. Účast vyučujících na seminářích v rámci dalšího vzdělávání učitelů dle
finančních možností školy
c. Příprava studentů na maturitní zkoušky (s využitím testů na stránkách Cermatu a
výukového portálu Fred)
d. Učebnice pro školní rok 2019/2020 – aktualizace na webových stránkách
e. Výuka ruského jazyka jako nepovinného předmětu dle zájmu studentů
Od března 2020 – distanční výuka

Činnost předmětové komise přírodovědných předmětů
Předseda komise: Mgr. Jaroslava Raganová
Členové komise: Mgr. Ota Blail, Mgr. Alena Brožovská, Mgr. Iva Grafnetrová , Mgr. Andrea
Koníčková, Ing. Vladimír Mynařík, Mgr. Eva Průchová, Mgr. Anna
-
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Reiningerová, Ing. Jana Slabyhoudová, Mgr. Halina Vysopalová,
Mgr. Alena Zimmermannová
Zhodnocení plnění plánu práce za školní rok
Během školního roku měla PK 5 schůzek. Proběhly dvě lekce přípravného kurzu pro budoucí
žáky čtyřletého i osmiletého studia z matematiky – Raganová, Vysopalová, – březen, 2020,
další lekce probíhaly formou distanční přípravy – Grafnetrová, Průchová, Brožovská,
Zimmermannová
Byl otevřen kroužek „Fyzika pro mediky“, kterého se pravidelně účastnilo 5 zájemců o
studium medicíny ze septimy.
Soutěže a olympiády
Matematický Klokan, Pythagoriáda, Adam Ries – proběhla pouze školní kola, další se
nekonala vzhledem k uzavření škol
Matematická olympiáda
na nižším gymnáziu proběhla též pouze školní kola
Kategorie C a B: 7 studentů zvládlo klauzurní úlohy pro postup do krajského kola, které se
však nekonalo.
Fyzikální náboj – proběhlo regionální kolo, účast dvou družstev
matematický náboj -nekonal se
Biologická olympiáda – okresní kolo bude probíhat v červnu 2020
Chemická olympiáda
kategorie A – Barbora Strasserová – 10. místo v krajském kole
kategorie D – okresní kolo – 3 žáci – 6. - 8. místo
Logická olympiáda
Do krajského kola postoupili Lukáš Trykar (septima) a Barbora Bellanová (sexta). Bellanová
10. místo a postup do celostátního kola.
Lingvistická olympiáda
účast 54 dětí napříč ročníky, postup do republikového českého kola – Jakub Schmidt (kvinta)
a Barbora Bellanová (sexta)
Šachy
2 družstva – okresní kolo – druhé a třetí místo, obě postup do krajského kola
SOČ
-
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Adéla Molnárová – septima – 1. místo v krajském kole, postup do celostátního kola
Jakub Kuffa -septima –2. místo v krajském kole – první náhradník do celostátního kola
Semináře
Elixír do škol – seminář se koná jedenkrát měsíčně v Chomutově pod vedením Mgr. Květy
Kolářové. Jeho náplní je ukázat nové možnosti zpestření výuky fyziky – Mynařík, Raganová,
Zimmermannová
Výukový program – Techambition - 3. ročník, septima
Brožovská, Vysopalová – používal se především během distančního studia
Exkurze
Přírodovědná f. UK „Analytický chemik detektivem“ - ChS – Vysopalová

Za komisi přírodních věd: J. Raganová

květen 2020

Činnost předmětové komise humanitní vědy
Předseda komise: Kamila Kuffová
Členové komise: P. Baroch, O. Blail, M. Botková, S. Hafnerová, Z. Honsová, L. Kafková, J.
Krupková, M. Řebíček, D. Vlčková, M. Zitko
Předseda komise: Kamila Kuffová
Členové komise: P. Baroch, O. Blail, M. Botková, S. Hafnerová, Z. Honsová, E. Chmelařová,
I. Grafnetrová, L. Kafková, J. Krupková, E. Průchová, M. Řebíček, D. Vlčková, M. Zitko
Učebnice
V tomto školním roce byly používány učebnice dle plánu předmětové komise.
Plánované exkurze
V tomto školním roce probíhaly exkurze a projekty dle plánu.
Památník Terezín – kvinta, 3. ročník
Parlament ČR(2. ročník, sexta)
Národní divadlo + Vyšehrad – (3.ročník, septima)
Polánkovo muzeum Žatec – výstavy, přednášky – prima, sexta, 2 ročník
-
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Techmánie a Planetárium Plzeň – 1. ročník, kvinta
Exkurze v IQ Landia Liberec – prima
Památník heydrichiády a Lidice - zrušeno kvůli epidemii koronaviru
Okresní soud v Mostě (sexta) – zrušeno kvůli epidemii koronaviru
Úřad práce v Žatci (2. ročník,sexta) - zrušeno kvůli epidemii koronaviru
Projekty a akce
P. Baroch
Přípravný kurz z českého jazyka pro vyšší gymnázium – pouze do 10.3. 2020, od 10.3. kurz
veden distančně (PL + řešení na web)
Zajištění přednášek v rámci primární prevence
Vedení ročníkových prací
Jazyková redakce Almanachu Ad astra
Distanční výuka – audio
Organizace exkurzí
O. Blail
Organizace přednášek
Distanční výuka
M. Botková
Organizace školního kola OČJ I. kategorie
Zajišťování účasti studentů v literárních soutěžích
Přípravný kurz z českého jazyka pro nižší gymnázium – pouze do 10.3. 2020, od 10.3. kurz
veden distančně (PL + řešení na web)
Spolupráce s městským muzeem
Organizace exkurzí
Tvorba PL ke státní maturitě
Spolupráce s Městským divadlem v Žatci
Zapojení do šablon MŠMT – tandem, DVPP
Vedení ročníkových prací z DEJ (4), speciální pedagogika (1)
Jazyková redakce Almanachu Ad astra
Distanční online výuka
I. Grafnetrová
Organizace exkurze - IQ Landia Liberec
-
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Příprava na okresní a krajské kolo zeměpisné olympiády
Úpravy ŠVP zeměpisu pro nižší i vyšší gymnázium
S. Hafnerová
Členka ASUD
Klub mladého diváka – zajištění 3 divadelních představení v pražských divadlech
Organizace Dne otevřených dveří
Spolupráce s Pedagogickým muzeem v Praze (výstavy pro školu)
Organizace exkurzí (městské muzeum, Parlament ČR, Terezín)
Vedení školní kroniky
Vedení ročníkových prací
Příprava Almanachu Ad astra a podílení se na organizaci setkání absolventů a pedagogů školy
v listopadu 2019
Spolupráce s městským muzeem při zajišťování studentů pro EHD (září 2019)
Distanční výuka
Z. Honsová
Klub mladého čtenáře – Albatros
Členka ASUD
Spolupráce s ANLET
Přípravný kurz z českého jazyka pro vyšší gymnázium – pouze do 10.3. 2020, od 10.3. kurz
veden distančně (PL + řešení na web)
Tvorba pracovních listů ke státní maturitě
SOČ – dějepis – okresní a krajské kolo – člen komise
Garant ročníkových prací
Vedení ročníkových prací
Projekt – Příběhy bezpráví (spolupráce s Člověkem v tísni)
Spolupráce s městským muzeem
Distanční online výuka
E. Chmelařová
Organizace školního kola dějepisné olympiády
Distanční výuka
L. Kafková
Projekt Já, občan
Sbírková akce: Srdíčkový den (1x)
Zajištění kulturních a vzdělávacích akcí pro žáky
-
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Den otevřených dveří gymnázia – organizační zajištění akce (leden 2020)
Příprava projektu Erasmus+
Příprava Almanachu Ad astra a podílení se na organizaci setkání absolventů a pedagogů školy
v listopadu 2019
Práce na ŠVP
Šablony MŠMT II
Vedení ročníkových prací
Absolvování kurzu FIE – zařazení do ŠVP
Distanční výuka
J. Krupková
Organizace exkurzí
Distanční výuka
K. Kuffová
Tvorba pracovních listů ke státní maturitě
Organizace školního kola OČJ
Kroužek deskových her
Celoroční příprava studentů na historickou soutěž v Chebu
Organizace exkurzí
Převádění knihovního fondu do elektronické podoby
Dny evropského dědictví – spolupráce s městským muzeem (září 2019)
Zapojení do šablon MŠMT – tandem, DVPP
Spolupráce s Mensou
Jazyková redakce Almanachu Ad astra
Vedení ročníkových prací
Absolvování kurzu FIE
Distanční online výuka
E. Průchová
Organizace exkurzí
Distanční výuka
M. Řebíček
Organizace exkurzí
Organizace testování s Mensou
Vedení ročníkových prací
-
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Příprava Almanachu Ad astra a podílení se na organizaci setkání absolventů a pedagogů školy
v listopadu 2019
Distanční výuka
D. Vlčková
Organizace školního kola olympiády v zeměpise
Celoroční soutěž Eurorebus
Organizace zeměpisných přednášek a exkurzí
Akademie souvislostí – přírodovědná sekce
Úpravy ŠVP
Distanční výuka – elektronické učebnice
M. Zitko
Poznávání regionálních umělců
Celoročně – tematická i aktuální výzdoba školy
Příprava Almanachu Ad astra
Akce DVPP
Další vzdělávání učitelů probíhalo v rámci Šablon MŠMT dle aktuální nabídky pouze do 10.3.
2020 – v důsledku pandemie koronaviru byla činnost pozastavena.
Knihovna
Fond školní knihovny byl průběžně obnovován.
Školní vzdělávací program
Učivo bylo plněno s ohledem na zpracované tematické plány a v souladu s požadavky ŠVP.
Jednotlivé zprávy o plnění tematických plánů podali vyučující řediteli školy písemně i
elektronicky.
Přípravné kurzy pro uchazeče
Přípravné kurzy probíhaly ve dvou fázích nejprve prezenčně, od 10.3. 2020 kurz veden
distančně – pracovní listy byly umístěny na webové stránky školy a po týdnu bylo vystaveno
řešení.
26.5. 2020 v Žatci
sepsala Mgr. Kamila Kuffová

-

2 0

-

Vý ro čn í

z p rá v a

2 0 1 9 /2 0 2 0

Činnost předmětové komise tělesná výchova
Předseda komise: Mgr. D. Vlčková
Místopředseda komise: Mgr. J. Balon
Členové komise: Mgr. Baroch, Mgr. Kubínová, I. Mynaříková, Dr. Řebíček, MgA.
Urbancová, Mgr. Zitko
Činnost komise tělesné a estetické výchovy probíhala v 1. pololetí školního roku 2019/20
podle plánu, v druhém pololetí pouze do 12. 3. 2020, kdy byl vyhlášen na území ČR nouzový
stav.
Neuskutečnil se LVK z důvodu havárie autobusu /všem účastníkům CK vrátila plnou částku
ceny zájezdu, pojišťovna UNIQA – i cestovní pojištění/ V příštím školním roce bychom chtěli
zrealizovat LVK 2x.
Kombinovaný vodácký kurz v Chorvatsku se nekonal z důvodu KOVID 19 - zaplacené
zálohy byly studentům vráceny.
Cyklistický kurz – bude přesunut na podzimní termín.
Sportovní soutěže – které proběhly do 12. 3. 2020 – jsou zapsané v tabulce na „Z“.
Z administrativních záležitostí: provedena inventarizace, současně byl vyhotoven seznam
sportovního vybavení např., reprezentačních dresů…, které je třeba doplnit do inventáře TEV.
V Žatci dne: 26. 5. 2020

Zapsala: Mgr. Dagmar Vlčková

Údaje o přijímacím řízení
Přijímací řízení doplnily přípravné akce školy. Tradiční akcí byl Den otevřených dveří, který
byl realizován tradičně druhou středu v lednu.
Další akcí byl přípravný kurz pro uchazeče o studium v osmiletém i čtyřletém oboru, který byl
i letos realizován za úplatu. Díky pandemii COVID-19 nebyl kurz dokončen a rodičům byly
vrácena část kurzovného v rámci administrativy spojené s JPZ konanými 8. a 9. 6.2020.
Školní přijímací zkoušky se nekonaly.
Přijímací řízení tedy proběhlo s využitím jednotných „státních“ přijímacích zkoušek
připravených firmou CERMAT. Nezamýšleným pozitivním důsledkem pandemiie bylo
zjednodušení nesmyslně komplikovaného systému upuštěním od dvou kol JPZ. Negativním
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důsledkem byla nemožnost zorganizovat plánovaná setkání s rodiči před a po realizaci JPZ
k hromadnému vyřizování administrativy.

Výsledky přijímacího řízení
Čtyřleté studium
První kolo přijímacího řízení 2020
V souladu s platným zněním ŠZ (561/2004 Sb. v aktuálním znění), příslušných ustanovení
zákona č. 135/2020 Sb. a § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb. se konalo přijímací řízení se
zařazením výsledku jednotné přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka jako jednoho z
kritérií pro přijetí uchazečů ke vzdělávání ve dnech 8. a 9.6.2020. Školní přijímací zkoušky se
nekonaly.
Přijímací řízení v prvním kole absolvovalo 52 z 53 přihlášených uchazečů (28 dívek a 24
chlapců). Jedna uchazečka se nedostavila k JPZ, byla řádně omluvena školou, na kterou se
hlásila jako první v pořadí a po náhradním termínu byla přijata na tuto školu.
Podmínkám přijímacího řízení vyhovělo 52 uchazečů. Celkem 14 uchazečů (6 dívek a 8
chlapců) podalo žádost o změnu rozhodnutí, které bylo vzhledem k volným místům vyhověno
v plném rozsahu a uchazeči byli přijati na základě změněného pořadí.
Celkem bylo odevzdáno 24 zápisových lístků. Z prvního kola bylo definitivně přijato 24
uchazečů.
Druhé kolo přijímacího řízení 2020
Z důvodu nenaplnění kapacity bylo rozhodnuto o vypsání druhého kola přijímacího řízení.
Celkem se přihlásil 1 uchazeč, z toho 1 dívka. Všichni uchazeči byli přijati na základě splnění
kritérií vyhlášených ředitelem školy.
Závěr
Celkem bylo odevzdáno 25 zápisových lístků. Z prvního kola bylo definitivně přijato 25
uchazečů (16 dívek a 9 chlapců).
I v tomto roce komplikovala výrazně průběh přijímacího řízení možnost podávání dvou
přihlášek ke studiu, lze konstatovat, že Gymnázium Žatec je základní druhou volbou pro
uchazeče o gymnaziální studium z Loun. Úpravu přijímacího řízení vzhledem k hygienickým
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podmínkám (COVID – 19) lze hodnotit pozitivně, jednoznačně stačí jedno kolo přijímacího
řízení.
Celkový počet přijatých žáků je 25, z toho 16 dívek a 9 chlapců.

Osmileté studium
V souladu s platným zněním ŠZ (561/2004 Sb. v aktuálním znění) se konalo přijímací řízení
se zařazením výsledku jednotné přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka jako
jednoho z kritérií pro přijetí uchazečů ke vzdělávání. Školní přijímací zkoušky se nekonaly.
První kolo přijímacího řízení 2020

V kritériích pro přijetí byl stanoven maximální počet přijímaných žáků na 30, z toho počet
míst pro odvolání byl stanoven na 2.
Přijímací řízení se započítáním výsledků JPZ v prvním kole absolvovalo 83 přihlášených
uchazečů (43 dívek a 40 chlapců).
Podmínkám přijímacího řízení vyhovělo 77 uchazečů, z nich bylo přijato 30 nejlepších
uchazečů. Celkem 6 uchazečů nevyhovělo kritériím, tedy nesložili úspěšně JPZ a nemohli být
přijati. Z prvních 30 nejlepších uchazečů se 15 rozhodlo nenastoupit. Celkem 15 uchazečů (7
dívek a 8 chlapců) podalo odvolání, bylo jim vyhověno podle „covidové legislativy“. Bylo
přijato 14 uchazečů na základě pořadí, dalších 15 uchazečů na základě žádosti o změnu
rozhodnutí.
Závěr

JPZ byly ovlivněny výlukou školní docházky, jako pozitivní moment lze ale hodnotit
odstranění zbytečného druhého termínu JPZ. Zápisový lístek odevzdalo 29 uchazečů.
Konečný počet zápisových lístků je tedy 29, z toho 14 dívek a 15 chlapců.
Vedení školy se rozhodlo nevypisovat další kola přijímacího řízení.
Celkový počet přijatých žáků je 29, z toho 14 dívek a 15 chlapců.

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 2019/2020
První pololetí: 311
Druhé pololetí: 310
Výchovná opatření
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První pololetí:
Uspokojivé chování: 1
Neuspokojivé chování: 0
Podmínečné vyloučení: 0
Druhé pololetí:
Uspokojivé chování: 0
Neuspokojivé chování: 0
Podmínečné vyloučení: 0
Zameškané hodiny
První pololetí:
Celkem: 15 772
Z toho neomluvené: 68
Druhé pololetí:
Celkem: 5506
Z toho neomluvené: 10

Průměrný prospěch jednotlivých tříd ve školním roce 2019 – 2020

Prima
Sekunda
Tercie
Kvarta
Kvinta
Sexta
Septima

1,53
9
1,68
9
1,52
8
1,62
7
1,56
2
1,93
7
1,92
9

neprospěli

prospěli

vyznamenání

2. pololetí

nehodnocen

neprospěli

prospěli

vyznamenání

1. pololetí

aktualizovat

15

13

0

0

1,256

17

11

0

11

20

1

0

1,379

20

12

0

13

15

0

1

1,350

16

13

0

13

18

1

0

1,371

21

11

0

13

14

0

0

19

8

0

7

16

1

1

1,597

12

9

4

5

18

2

1

1,530

16

10

0

-

2 4

-

1,375

Oktáva
1 ročník
2 ročník
3 ročník
4 ročník
celkem

2,01
1
1,94
1
2,05
0
2,33
0
2,42
5
1,82
8

neprospěli
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1. pololetí
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4

15

2

0

1,797

8

13

0

6

23

0

0

1,615

10

18

1

4

16

0

0

1,691

5

15

0

0

20

2

0

2,003

4

16

2

2

16

1

0

2,149

4

15

0

93

204

10

3

1,540

152

151

7

Výsledky za 2. pololetí – před opravnou zkouškou v srpnu

Výsledky maturitní zkoušky
celkem

vyznamenání

4. ročník

19

4

Oktáva

21

8

prospěli

neprospěli

neklasifikováni

13

2

0

9

4

0

Přehled žáků přihlášených k maturitní zkoušce ve školním roce 2019 – 2020
Oktáva

4. ročník:

Floriánová Anna

Bartoňová Tereza

Ha My

Bláha Petr

Halvátová Radana

Ešlerová Andrea

Hanuš Matěj

Ha Huy Kien

Henrych Štěpán

Jahn Petr

Herrmann Jakub

Kolář Petr

Froněk Ľudovít

Kolářová Kristýna

Hrůzová Alžběta

Králová Anna

Mach Dominik

Kupčík Tomáš

Minařík Filip

Libertin Erik
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Ondříčková Veronika

Makarius Nikola

Pabianová Ráchel

Martínková Kristina

Pohoriljak Ella

Michal Alex

Strasserová Barbora

Mravec Roman

Tennlerová Petra

Rejnek Jan

Tomčová Anežka

Telínová Alena

Thruong Dinh Dinh

Zlatohlávek Marek

Urbánek Dominik

Majer Dominik
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Veselý Jan
Zámečník Karel
Zumrová Tereza

Činnost poradenského pracoviště Gymnázia Žatec
Na škole funguje poradenské pracoviště v následujícím složení: Mgr. Miluše Botková
jako výchovná a kariérová poradkyně, Mgr. Jindřiška Víznerová ve funkci školního metodika
prevence a zároveň speciálního pedagoga a Mgr. Petra Gistrová jako školní psycholog, jenž na
gymnáziu působí jedno úterý v měsíci v odpoledních hodinách od 14:00 do 16:00. Činnost
tohoto pracoviště byla v letošním školním roce ovlivněna zavřením škol 11. 3. 2020 z nařízení
vlády ČR v souvislosti s epidemiologickou situací a šířením nemoci Covid-19. Některé body
plánu činnosti tak nemohly být realizovány vůbec nebo jen zčásti. Poradenské pracoviště tak
pracovalo dle plánu činnosti do března. Některé další body (např. vyhodnocení IVP a
poskytovaných podpůrných opatření, bylo provedeno distanční formou).
Na začátku školního roku byl pod vedením školního metodika prevence a ve
spolupráci s VP realizován adaptační kurz pro primu, 1. ročník a kvintu, na jehož realizaci a
tvorbě programu se dále podílela jako instruktorka Mgr. Kamila Kuffová a jehož se zúčastnili
i příslušní třídní učitelé.
Činnost výchovné poradkyně probíhala podle plánu, který byl v rámci možností
splněn. Vedle plánovaných akcí řešila výchovná poradkyně ve spolupráci s celým
poradenským týmem, vedením školy a třídními učiteli také aktuální problémy, které se během
školního roku objevily. Jednalo se především o závažné individuální prohřešky vůči školnímu
řádu nebo o žáky, kteří se ocitli v náročné životní situaci. Po intervenci vyučující českého
jazyka a ve spolupráci s VP a školním psychologem byla třem dívkám doporučena návštěva
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pedopsychiatra, v současné době je jedna z dívek hospitalizována, jedna je v ambulantní péči,
o třetí z nich nemáme v současné situaci zprávy. Složitější situace se objevila mezi chlapci
v sekundě ve vztahu k chlapcům primy. Situace byla po dohodě s vedením školy řešena od 2.
pololetí rozdělením hodin tělesné výchovy.
Průběžně byla aktualizována nástěnka poradenského pracoviště s nabídkou služeb a
pomoci, potřebné informace (zejména termíny návštěv psychologa) byly vyvěšeny i na
webových stránkách. Poradenské pracoviště a jeho členové se prezentovali během podzimu na
třídních schůzkách prvního ročníku a primy. Obdobně byla pravidelně aktualizována nástěnka
zaměřující se na kariérové poradenství, zejména v oblasti možností pomaturitního studia.
Vedle nástěnky mají maturanti k dispozici na chodbě police, v nichž jsou shromažďovány a
volně poskytovány veškeré informační a propagační materiály VŠ a VOŠ, které na školu
přicházejí.
Ve školním roce 2019/2020 bylo vzděláváno dle

IVP pět žáků. Podnětem

k vypracování IVP bylo ve dvou případech doporučení poradenského pracoviště (PPP Žatec,
jednou i ve spolupráci s SPC Teplice). V dvou případech bylo vzdělávání dle IVP odůvodněno
sportovními aktivitami na výkonnostní úrovni a z nich vyplývající opakované absence ve
výuce. V posledním případě byla povolena individuální výuka v jednom předmětu, jednalo se
o NEJ a důvodem pro jeho povolení bylo, že žákyně již získala certifikát B2.
Realizace IVP probíhala ve většině případů bez problémů, jedna žákyně však realizaci
nezvládla a v pololetí ukončila na vlastní žádost studium. Vzhledem k tomu, že platnost
jednoho posudku trvá, lze předpokládat, že bude nejméně jeden žák dle IVP vzděláván i
v následujícím školním roce. Také u ostatních žáků předpokládáme, že si opět požádají o
povolení IVP.
IVP vypracované pro žáky na základě doporučení PPP prošly v dubnu hodnocením
PPP Žatec. Vzhledem k vzniklé situaci tak bylo učiněno distanční formou pouze ve spolupráci
VP a PPP Žatec. Vlastní realizace IVP byla hodnocena bez zásadních připomínek.
Na základě doporučení PPP škola také poskytovala 2. stupeň podpůrných opatření, a to
celkem šesti žákům, u jednoho z nich z důvodu jeho nadání. V 2. pololetí školního roku byl
vypracován pro tři žáky plán pedagogické podpory, k jehož vyhodnocení mělo dojít na konci
března, k čemuž bohužel z důvodu uzavření školy již nedošlo. Jelikož se jedná o žáky
sekundy, lze předpokládat, že se PLPP vrátíme v novém školním roce.
Maturitní zkoušku s přiznaným uzpůsobením podmínek letos skládali dva žáci.
Výchovná poradkyně se věnovala také kariérovému poradenství. Během školního roku
byla průběžně aktualizována nástěnka a police s informacemi o možnostech pomaturitního
-
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studia (viz výše). Pro zájemce škola hromadně objednala listopadové číslo Učitelských novin
s detailními informacemi o přijímacím řízení a otevíraných oborech VŠ na další akademický
rok. Vzhledem k tomu, že si žáci podávají přihlášky elektronicky a na výchovnou poradkyni
se obracejí s žádostí o potvrzení školního prospěchu velmi sporadicky (VŠ tuto informaci již
většinou nepožadují nebo preferují výpis z katalogu), je velmi těžké sledovat vývoj zájmu o
pomaturitní studium a počet podaných přihlášek. K plánovanému dotazníkovému šetření,
které by zmapovalo zájem o jednotlivé obory pomaturitního studia, z důvodů neočekáváného
zavření škol již nedošlo, a tak v letošním roce nemohl být zpracován statistický přehled.
Stejně tak nebyly v závěru roku realizovány třídnické hodiny v předposledních
ročnících zaměřené na volbu pomaturitního studia, informační zdroje a organizaci národních
srovnávacích zkoušek. Tento úkol se tak přesouvá na začátek nového školního roku.
Výchovná poradkyně v tomto roce plnila šablonu 2.III./6 - Školní kariérový poradce personální podpora SŠ. Naplánována byla realizace 6 šablon v období říjen až březen, plně
realizováno bylo nakonec pouze 5 šablon. Splnění poslední šablony se tedy přesouvá do
dalšího školního roku, kdy by mělo být realizováno i zbývajících šest šablon. Výchovná
poradkyně v jejich rámci mj. nabízela žákům individuální konzultace zaměřené na volbu
seminářů a pomaturitního studia. V každém měsíci realizovala vždy dvě tato setkání. Kromě
toho zprostředkovávala informační zdroje, pomáhala žákům posledních ročníků s tvorbou CV
či se zaměřila na skupinové poradenství v kvartě, v rámci něhož realizovala skupinové
konzultace. Do realizace šablon spadá také organizace tzv. Veletrhu VŠ.
Největší akci v oblasti kariérového poradenství představoval již tradiční Veletrh
vysokých škol, jenž se letos uskutečnil 11. listopadu za účasti celkem 13 vysokých škol.
Celková návštěvnost veletrhu byla letos nižší, zaznamenali jsme pokles zájmu o tuto akci
hlavně ze strany jiných škol žateckého i lounského regionu. Naopak ze strany vysokých škol
je zájem stabilní. Vzhledem k výše řečenému provedla VP mezi účastníky veletrhu ze strany
VŠ anonymní dotazníkové online šetření, z něhož vyplynulo, že o organizaci této akce mají
zájem i v budoucnu za předpokladu některých změn, které by vedly ke zvýšení zájmu ze
strany návštěvníků, tj. žáků maturitních a předmaturitních ročníků. Je nyní na nás jako
organizátorech tyto změny promyslet, případně zvážit další pokračování této akce.
Výchovná poradkyně poskytovala metodické vedení, případně studijní materiály,
zásobníky aktivit, dotazníky apod. třídním učitelům při řešení konkrétních situací v jejich
třídách. Zúčastnila se také případných jednání TU a učitelů s rodiči či výchovných komisí.
V konzultačních hodinách se na výchovnou poradkyni obraceli žáci jak s osobními problémy,
tak s problémy se zvládáním učiva. V několika případech se na výchovnou poradkyni obrátili
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žáci, kteří mají problémy ve vztahu k třídnímu kolektivu. Jejich situace je výchovnou
poradkyní monitorována, také byli informováni třídní učitelé.
Výchovná poradkyně zajišťovala kontakt školy se školskými poradenskými pracovišti,
koordinovala vyplňování potřebných dotazníků, s nimiž se tato pracoviště na školu obrátila,
osobně konzultovala s pracovnicemi PPP výsledky jejich šetření a následně pak
zprostředkovávala doporučení poradenského zařízení jednotlivým učitelům.
Škola i v tomto roce byla součástí Sítě podpory nadání zaměřující se na podporu
talentovaných žáků. Koordinátorem na škole je výchovná poradkyně Mgr. Miluše Botková,
spolupráci s Mensou zajišťuje Mgr. Kamila Kuffová, jednotlivé aktivity spadající do této
činnosti zaštiťují konkrétní vyučující, kteří žáky jednak připravují na oborové soutěže a jednak
vedou zájmové kroužky. Výsledky a úspěchy v jednotlivých soutěžích jsou náplní zpráv
předmětových komisí. V letošním roce bylo realizováno v pravidelném dvouletém cyklu
testování Mensy určené jak žákům školy, tak široké veřejnosti.
Kromě individuální přípravy žáků na oborové soutěže je na podporu nadaných žáků
zaměřen pod patronací K. Kuffové Klub deskových her, jenž na škole funguje již řadu let, a
kroužek robotiky, který je zde pod vedením Libora Kuffy čtvrtým rokem. Žáci mají navíc
k dispozici na chodbě tzv. IQ koutek s různými hlavolamy, o nějž se stará také Mgr. K.
Kuffová.
Žáci, jejich zákonní zástupci, ale i učitelé využívali možnosti konzultace u školního
psychologa (zejména z důvodů řešení náročné osobní situace či zvládání školních povinností a
kázeňských přestupků). Tato služba poskytovaná ze strany školy se opět projevila jako
přínosná a je v našem zájmu nabízet ji i nadále.
Třídnické hodiny jsou i nadále součástí rozvrhu v intervalu jedna hodina za dva týdny.
Třídní učitelé měli pro jejich vedení k dispozici u výchovné poradkyně knihovničku, jejíž
součástí jsou především metodické materiály pro osobnostní a sociální výchovu vydávané
občanským sdružením Odyssea. V případě nutnosti výchovná poradkyně pomohla s přípravou
hodiny, případně ji i realizovala. Náplň třídnických hodin byla rámcově zastřešena
tematickým plánem pro jednotlivé ročníky.
Knihovna pro další vzdělávání pedagogů v oblasti pedagogiky a psychologie je
rozšiřována s ohledem na finanční možnosti školy. Vedení školy i nadále zajistilo výchovné
poradkyni předplatné časopisu Rodina a škola.

V Žatci dne 25. 5. 2020

Zpracovala: Mgr. Miluše Botková
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Hodnocení EVVO za školní rok 2019/2020
Témata EVVO byla zařazována do výuky jednotlivých předmětů dle plánu. Hlavním tématem
letošního roku bylo šetření vodou a mikroplasty. Splnili jsme úkoly zadané v projektu
Recyklohraní a vytvořili noviny zabývající se tématem recyklace. Na škole nadále probíhá
sběr baterií a vysloužilých elektrospotřebičů. Kvůli nouzovému stavu a zavření škol jsme
nesplnili úkoly stanovené na březen–červen a nemohli se zúčastnit akce Ukliďme Česko.
V Žatci dne 28. 5. 2020

Zpracovala: Mgr. Anna Reiningerová

Evaluační aktivity školy
Průběžně jsou sledovány vybrané ekonomické i pedagogické ukazatele, škola je dlouhodobě
stabilizovaná. Tabulky jsou umístěny v textu výroční zprávy a v samostatné výroční zprávě o
hospodaření školy, která je projednávána školskou radou vždy v březnu a také sleduje vývoj
ekonomických ukazatelů v delším časovém horizontu. Z těchto údajů vychází vedení školy při
tvorbě strategických dokumentů a koncepcí. I tento typ aktivit negativně ovlivnila pandemie.
V tomto školním roce nebylo realizováno žádné z dlouhodobých evaluačních šetření.

DVPP
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.
Velké množství DVPP je realizováno a financováno díky Šablonám, tedy z prostředků
projektu ESF.
Následující tabulka ukazuje čerpání volna na DVPP.
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AprobaceJméno

vyučované

Čerpání DVPP/

předměty

samostudium

Mgr. Balon Jan

TV, OV, VV

3

Mgr. Průchová Eva

MAT, GEO

7

Mgr. Baroch Pavel

TV, OV

12

Mgr. Blail Ota

BIO,GEO

9

Mgr. Botková Miluše

CJL, DEJ

12

Mgr. Brožovská Alena

MAT, FYZ, ANJ

12

Mgr. Grafnetrová Iva

MAT, GEO

11

Mgr. Hafnerová Stanislava

DEJ, FIL

5

Mgr. Honsová Zuzana

CJL, DEJ

12

Ing. Hronková Ľudmila PhD.

ANJ

9

Mgr. Chmelařová Eva

ANJ,NEJ,DEJ

7

Mgr. Kadeřávek Martin PhD.

ANJ, ZSV, DEJ

3

Mgr. Kafková Lenka

CJL, OBV

9

Ing. Veronika Klímová

ANJ

12

Mgr. Koníčková Andrea

BIO, CHE

8

Mgr. Krupková Jana

ANJ, DEJ

12

Mgr. Kubínová Jana

TEV, NEJ

12

Mgr. Kuffová Kamila

CJL,DEJ

11

Ing. Mynařík Vladimír

FYZ, INF

5

Mgr. Mynaříková Iveta

VYV

3

Mgr. Raganová Jaroslava

MAT, FYZ

8

Mgr. Reiningerová Anna

BIO, CHE

12

PaedDr. Miroslav Řebíček

TEV, ZSV

9
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Ing. Slabyhoudová Jana

INF

9

MgA. Urbancová Alžběta

HUV

5

Mgr. Víznerová Jindřiška

NEJ

4

Mgr. Vlčková Dagmar

TEV, ZEM

8

Mgr. Vysopalová Halina

MAT, CHE

8

Mgr. Zimmermannová Alena

MAT, FYZ

7

Mgr. Zajícová Mária

NEJ, RUJ

12

Mgr. Zitko Miroslav

CJL, VYV

2
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Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Almanach Ad astra a setkání absolventů a přátel školy
Celý podzim byl naplněn dokončováním almanachu, který škola vydává jednou za pět let.
Korektury texu, získávání podpory, grafické úpravy, ale i zajištění vydání CD Rachel
Pabiánové, které se stalo součástí almanachu, to byla pravidelná náplň jednání přípravného
výboru. Druhou oblastí byla příprava na otevření školy, její slavnostní výzdobu i zajištění
tradiční kavárny s pohoštěním v režii maminek a babiček žáků a samozřejmě i členek
pedagogického sboru.
Celý almanach sestavila Mgr. Hafnerová ve spolupráci s humanitní sekcí, o grafickou stránku
se postaral Mgr. Miroslav Zitko.
Almanach byl tentokrát věnován absolventům školy a jejich cestě životem, příjemným
zpestřením nabitého programu v pátek 29.11. a v sobotu 30.11.2019 bylo i odpolední
popovídání se Zdeňkem Svěrákem a jeho kolegou RNDr. Zdeňkem Hladem, bývalým
dlouholetým ředitelem pražského planetária a také emeritním učitelem žateckého gymnázia.

Spolupráce s Fulbrightovou nadací
Od září na naší škole působil Američan Alden Mohacsi, asistent ve výuce angličtiny. Ve
spolupráci s OA Žatec se stala naše škola hostitelem a místem praxe. Alden Mohacsi asistoval
v hodinách angličtiny jak na nižším, tak i na vyšším gymnáziu, celkem absolvoval týdně 12
vyučovacích hodin. Pro studenty i pro vyučující anglického jazyka byl velkým přínosem,
-
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v hodinách studentům přiblížil reálie, kulturu i běžný život v USA, vyučující využívali jeho
jazykových znalostí. Alden byl v kontaktu s vyučujícími i studenty nejen v rámci výuky, ale
někteří vyučující využili jeho přítomnosti ke zdokonalování angličtiny. Doprovázeli ho na
výletech při poznávání České republiky, setkávali se s ním při různých kulturních akcích.
Alden vedl hudební kroužek, který navštěvovali studenti Gymnázia i Obchodní akademie
v Žatci. Díky působení Aldena na naší škole zavítal v listopadu 2019 do Žatce americký
velvyslanec Stephen B. King. Studenti i učitelé měli možnost vyslechnout si projev pana
velvyslance v prostorách žateckého divadla a na závěr položit i několik otázek. Bohužel
koronavirová pandemie předčasně ukončila standardní výuku. Alden se zapojil do distanční
výuky z domova a také se osobně účastnil konzultací pro budoucí maturanty. V dotazníkovém
šetření, ve kterém se studenti měli vyjádřit k působení Aldena na gymnáziu, zaznívala jen
pozitiva. Studenti vnímali výuku jako velmi přínosnou a vyjádřili nadšení z jeho práce.

Klub mladých diváků
V letošním školním roce se uskutečnila tři divadelní představení pro členy klubu mladých
diváků, který tvoří studenti vyššího gymnázia, letos jich bylo opět téměř padesát. Měli jsme
možnost shlédnout následující představení: muzikál Sugar (a la Někdo to rád horké) v Divadle
Na Fidlovačce, adventní procházku Prahou doladila ruská klasika Oblomov v Divadle v
Dlouhé a konečně poslední představení proběhlo 25. 2. 2020, kdy nám Divadlo na
Vinohradech nabídlo Shakespearovu hru Jak se vám líbí. Všechna představení byla vydařená,
odpovídající svému žánru, s pěknými hereckými výkony. Dopravu zajistil jako vždy pan
Danko, a byť na nás jednou zapomněl, během 20 minut nám autobus přistavil a my mohli opět
vyrazit za příjemným kulturním a společenským zážitkem, tak jako vždy.
Zapsala: Mgr. S. Hafnerová

Škola spolupracující s Mensou
Kromě tradičních aktivit jsme v letošním školním roce 2019/2020 zavedli tři novinky. Začali
jsme vyučovat jako nepovinný předmět FIE - Feuersteinovo instrumentální obohacování, od
příštího školního roku budeme mít tento předmět dokonce jako povinný.
Druhou novinkou bylo zavedení ročníkových prací pro septimu a 3. ročník. Tato aktivita se
nám velice osvědčila, několik studentů se se svou prací přihlásilo do SOČ. Navzdory
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koronaviru proběhlo okresní I krajské kolo a naši studenti postoupili do celorepublikového
finale. Z toho máme opravdu velkou radost.
Třetí novinkou bylo, že jsme se jako škola přihlásili do Lingvistické olympiády a naše
studenty opravdu zaujala.
Zajímavou akcí letošního školního roku bylo vydání almanachu Ad astra. Almanach
vydáváme každých pět let, letos se věnuje úspěšným bývalým absolventům naší školy.
Zároveň jsme se letos stali školou spolupracující s UJEP.
Dále každoročně předkládáme svým žákům širokou nabídku kroužků: deskové hry, šachový
kroužek, piškvorky.
Již čtvrtým rokem máme kroužek robotiky, ve kterém žáci pracují se stavebnicí Lego
Mindstorms a nově i s Arduinem. Vzhledem ke koronavirové pandemii byly pozastaveny
soutěže, takže jsme letos vynechali Mezinárodní soutěž v robotice.
IQ koutek, který funguje také už čtvrtým rokem, neustále doplňujeme novými hlavolamy. Ty
jsou volně k dispozici na chodbě a žáci si během přestávek u nich zkouší své schopnosti.
Naše škola pořádá pravidelně spoustu dalších aktivit, tradičně připravujeme a realizujeme
účast talentovaných žáků na řadě soutěží: Logická olympiáda, soutěže organizované MŠMT,
matematické a fyzikální soutěže (Klokan, Pythagoriáda, Archimediáda, matematická
mezinárodní soutěž Adama Riese).
Zapsala: Mgr. Kamila Kuffová – koordinátor spolupráce s Mensou

Další aktivity školy
Žákovská samospráva
Na Gymnáziu Žatec je ustavena žákovská samospráva pod názvem Studentská rada.
Studentská rada je při organizování mimoškolní činnosti žáků, příkladem může být
každoročně úspěšný „jarmark“ v prosinci u Majáku. Další aktivitou je rozhodování o umístění
výnosu ze sbírky v rámci Srdíčkového dne.

Srdíčkové dny
Studenti septimy a 3. ročníku se 2x ročně zúčastňují sbírkové akce Srdíčkové dny v prosinci a
v březnu.
-
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Prosincový výtěžek sbírky činil přes 15 tisíc korun a byl zaslán na konto občanského sdružení
Život dětem, polovina částky byla určena na pomoc těžce nemocným dětem v nemocnicích,
druhá část na podporu vzdělanosti samotných studentů gymnázia. Při jarní sbírce studenti
zapojení do sbírky Srdíčkové dny prodali téměř všechny předměty a vybrali opět přes 15 tisíc
korun, kterými podpořili potřebné nemocné děti stoprocentně. Studentům patří veliké
poděkování.

Údaje o výsledcích inspekce
Ve školním roce 2019/2020 nebyla na Gymnáziu, Žatec, Studentská 1075, příspěvková
organizace provedena žádná kontrola ze strany ČŠI. ČŠI školu zařadila do testování čtenářské
gramotnosti, bylo realizováno v listopadu 2019. Dále se uskutečnilo telefonické šetření o
realizaci výuky v době mimořádných opatření s paní inspektorkou PhDr. Alenou Pilousovou
dne 6.4.2020.
Škola byla kontrolována Úřadem práce ve věci dodržování zákona o státní sociální podpoře,
kontrola proběhla v pořádku, ze strany školy nebylo nalezeno pochybení.

Základní údaje o hospodaření školy
Hospodaření školy za rok 2019 je předmětem samostatné zprávy zpracovávané po ukončení
kalendářního roku. Tuto zprávu projednala a vyjádřila svůj jednomyslný souhlas školská rada
na svém odloženém zasedání dne 25.6.2020. Školská rada přijala následující usnesení: ŠR
vyjadřuje souhlas s předloženou Výroční zprávou o hospodaření za rok 2019. 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
Dlouhodobou spolupráci s Gymnáziem v Reichenbachu dokládají každoroční výměnné
pobyty studentů – zaměřené na vzájemné poznávání a navázání přátelských kontaktů. V tomto
školním roce se zapojila škola do projektu Edison – o něm více v kapitole věnované aktivitám
školy.
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Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního
učení
Škola nebyla zapojena do žádného projektu.

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech
financovaných z cizích zdrojů
Na základě vyhlášené výzvy č. 02_16_035 jsme se rozhodli zapojit do projektu OPVV,
v rámci kterého podpoříme následující témata: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj
pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity
rozvíjející ICT. Projekt budeme naplňovat v tomto a v příštím školním roce. Našemu projektu
s názvem „Šablony 2017 – 2020“, reg.č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007984
(Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání) byly rozhodnutím řídícího orgánu přiděleny
finanční prostředky a projekt byl v tomto školním roce dokončen a uzavřen.
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní
rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit,
aktivity rozvíjející ICT.
Současně jsme zahájili další šablonový projekt s názvem: Šablony 2019 - 2021
registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016262 s celkovými náklady: 888 735 .- Kč
Cílem projektu je podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů (možnost dalšího
vzdělávání, stáže, sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, atd.), dále pomoc školám
a školským výchovným a ubytovacím zařízením při společném vzdělávání prostřednictvím
personální podpory a dalšího vzdělávání pedagogů v oblasti inkluze a v neposlední řadě
pomoc žákům ohroženým školním neúspěchem. Inovativní je podpora zavedení nových metod
ve výuce. Více je v následující tabulce:

Školní kariérový poradce
DVPP v rozsahu 8 hodin
Tandemová výuka na SŠ
CLIL ve výuce na SŠ
Klub pro žáky SŠ
Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem
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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 vstříc všem požadavkům odborové organizace. Je řádně
uzavřena kolektivní smlouva (ze dne 13.2.2018), která upravuje vztahy mezi odborovou
organizací a zaměstnavatelem.

Vnitřní kontrolní a řídící činnost ředitele školy
Ve školním roce proběhlo 14 provozních porad, 3 porady s třídními učiteli a 6 pedagogických
rad. Porady s předsedy předmětových komisí a širším vedením školy byly realizovány
v měsíčním cyklu, vždy ráno v den před provozní poradou. Podle potřeby byly nejméně
čtvrtletně svolávány porady s třídními učiteli. Celkem bylo realizováno 13 hospitací ředitele, 9
hospitací zástupkyně ředitele a většina předsedů předmětových komisí, stejně jako členů
pedagogického sboru prováděla pravidelné kolegiální hospitace. Vedení školy provádí
nejméně dvakrát týdně kontrolu dozorů a nejméně jednou měsíčně kontrolu úklidu.
V měsíčním cyklu jsou organizovány i porady provozního úseku.
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

▪

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)

V době pandemie COVID-19 se scházelo ve dvoutýdenním rytmu jen širší vedení školy, zápis
z porady včetně uložených úkolů byl ale rozesílán všem členům sboru.

BOZP, PO
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Od roku 2006 je proveden outsourcing některých činností, se školou spolupracuje externí
technik BOZP. Na škole dále působí požární preventista a bezpečnostní technik školy Ing.
Veronika Klímová. 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 2019/2020 se stalo 35 školních úrazů. Na zcela mimořádném počtu úrazů se
podepsala havárie autobusu (neděle 9.2.2020 v 8,30 ráno), který přepravoval naše žáky na
LVK do Rakouska. Celkem jelo na LVK 56 žáků, převážná část z nich utrpěla větší či menší
zhmoždění a další úrazy typické pro dopravní nehody. Příčinou nehody bylo pravděpodobně
nepřizpůsobení rychlosti jízdy stavu vozovky (náledí). Autobus dostal smyk a spadl na bok ze
srázu u křižovatky u sv. Václava před Blšany. Dále zde utrpěli i doprovázející zaměstnanci
školy poranění, jeden úraz si vyžádal dlouhodobou pracovní neschopnost učitelky. Běžných
úrazů mimo dopravní nehodu se stalo jen 8, na to ale jistě měla vliv karanténní opatření
v souvislosti s pandemií COVID – 19, kdy od března žáci nechodili na výuku TEV do konce
školního roku.

Závěr
Pedagogický sbor je stabilizovaný, zvyšuje se podíl učitelů v důchodovém věku, bohužel
mladí zájemci o profesi pedagoga se k nám nehrnou. Materiální vybavení školy je
obnovováno úměrně možnostem školy. Škola získala od zřizovatele prostředky na obnovu
laboratoří a přírodovědných učeben ve výši 4 mil. Kč, realizace tohoto projektu bude hlavním
úkolem roku 2019/2020. I tuto akci brzdí pandemie a obtíže spojené s realizací akce dvěma
typy samospráv. Dále se škola snaží řešit ve spolupráci s majitelem budovy odstranění
bariérovosti vybudováním výtahu a odpovídajících hygienických zařízení.
Finanční prostředky jsou využívány účelně a hospodárně.
Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na provozní poradě a pedagogické radě dne
24.6.2020. Výroční zprávu o činnosti školy projednala a v souladu s § 168 zákona 561/2004
v platném znění schválila školská rada na svém zasedání dne 25.6.2020.
V Žatci dne 30.6.2020
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