I. Úvod, základní údaje o škole
Vážení příznivci a přátelé telčského gymnázia a střední odborné školy,
velmi rád jsem použil toto oslovení.
Předkládáme Vám Výroční zprávu školy
za školní rok 2012/2013. Na následujících
stránkách se můžete seznámit nejen se
statistickými
údaji,
fotografiemi,
ale
především s dosahovanými výsledky
našich studentů, od vítězství v okresních i
krajských soutěžích až po úspěšné
reprezentace
v celostátních kolech, a
dokonce i na mistrovství světa. V dnešní
velké konkurenci středních škol se snažíme
prezentovat a zdůrazňovat dlouhodobé
vynikající výsledky našich studentů,
pedagogů a tím i celé školy. Tyto výsledky
nás obzvláště těší , zvláště pak v porovnání
s většími školami. Ještě jednou patří všem
velké poděkování.
Uplynulý školní rok byl i ve znamení oslav
významných jubileí, a to 160. výročí založení telčského gymnázia a
90. výročí střední odborné školy. Při této příležitosti byl vydán i výroční
almanach, který je pro zájemce stále k dispozici.
K významným změnám došlo ve vybavení školy.
Především byla
dokončena aula s unikátní stálou výstavou vyřezávaných maturitních tabel
střední odborné školy. O prázdninách pak byla dokončena rekonstrukce
všech prostor pro střední odbornou školu, kde jsou vystavena všechna
vyřezávaná tabla z posledních let. Pro zájemce z řad nejen absolventů
budou umožněny jejich prohlídky, a to buď po domluvě, či při Dni
otevřených dveří. O termínech budeme informovat na webových stránkách
školy a v tisku.
Velmi příjemné je tedy opakované konstatování, že dosahované výsledky
studentů GOB a SOŠ, spolu s vytvořenými podmínkami pro studium, jsou
nejlepšími argumenty pro volbu studia nabízených oborů na naší škole.
Jsme rádi, že se nám velmi kladného hodnocení dostává nejen od žáků a
absolventů školy. Je to pro nás velkým závazkem do budoucna a posilou
v naší práci.
RNDr. Stanislav Máca
ředitel školy
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II. Ze života školy
OHLÉDNUTÍ ZA 160. VÝROČÍM ŠKOLY
V září 2012 si telčské gymnázium připomnělo významné jubileum. Bylo tomu
právě 160 let od události, která se významně zapsala do dějin našeho města
i celého regionu. V roce 1852 byla v Telči zřízena reálka s vyučovacím
jazykem českým. Tím se začala psát dlouhá a zajímavá historie školy, která
dnes nese jméno svého pozdějšího významného absolventa Otokara
Březiny, jenž na škole studoval v osmdesátých letech 19. století.
V roce 2002 se ve velkém stylu slavilo kulaté 150. výročí. Pro oslavy 160.
výročí založení školy byl zvolen začátek školního roku 2012/2013.
Připravovaný slavnostní program měl být spojen s důležitou událostí, a to
s otevřením nové auly, ale vzhledem k potížím, které vznikly na straně
původního realizátora stavby, se tento cíl nepodařilo naplnit. Aula byla
slavnostně otevřena sice po oficiálním termínu oslav, ale i tak bylo její
otevření důstojným vyvrcholením jubilejního roku naší školy.
Vlastní oslavy se konaly v sobotu 6. října 2012 za velkého zájmu veřejnosti
a především bývalých absolventů, kteří jubileum spojili s možností setkat se
s bývalými pedagogy, spolužáky a přáteli ze studentských let. Program byl
zahájen uvítáním hostů ředitelem školy RNDr. S. Mácou a krátkými projevy
zástupců města a Kraje Vysočina. Poté proběhla přednáška o historii
gymnázia a středné odborné školy, kterou přepravili Mgr. Z. Bártů a PaedDr.
V. Zadinová. V programu oslav nechyběla prohlídka vybavení školy a
celého školního areálu i ukázky výuky. Na oficiální oslavy navazovalo
večerní neformální setkání s hudbou a tancem v telčské sokolovně.
Jak velí tradice telčského gymnázia, byl nedílnou součástí oslav speciální
almanach, který navázal na svého předchůdce z roku 2002. Z obsahu
vyberme například stručný přehled historie školy v dekádě 2002 - 2012,
seznamy pedagogů a především veřejností tolik vyhledávané a ceněné
seznamy absolventů za zmíněné období.
S odstupem času – tedy v závěru jubilejního školního roku můžeme
vyhodnotit připomínku vzniku naší školy jako neokázalou, ale příjemnou a
veřejností kladně hodnocenou akci. Doufejme, že v dnešní složité době si
gymnázium O. Březiny udrží zájem studentů, přízeň veřejnosti a dál hrdě
ponese historickou tradici našich předků.
Mgr. Zdeněk Bártů
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NAŠE STUDENTKY NA MISTROVSTVÍ SVĚTA
Každé dva roky probíhá v některé
z členských zemí světové federace
pro
zpracování
informací
INTERSTENO kongres a mistrovství
světa ve zpracování textů. Česká
republika byla v tomto tisíciletí vždy
nejúspěšnější zemí ze všech
zúčastněných států. Češi na tuto
úspěšnou tradici navázali i letos. Na
mistrovství světa v záznamu a
zpracování textu, které se konalo
v belgickém Gentu 13.-19. července,
získali přes polovinu rozdaných
medailí. Do Gentu se sjelo téměř
600 soutěžících všech věkových
kategorií, zástupců firem, odborných asociací a organizací ze 30 zemí světa.
Na základě výborných výsledků v krajské i celostátní soutěži v grafických
předmětech v disciplíně korektura textu se do národního týmu nominovaly i
dvě studentky naší školy - Jana Čeloudová (2. AS) a Jana Razimová
(septima). Na medailové pozice sice nedosáhly, již samotná účast však je
velkým úspěchem. Naše studentky byly jedinými zástupkyněmi středních a
základních škol Kraje Vysočina.
Kromě soutěží zbýval samozřejmě čas i na poznávání nádherného
historického centra Gentu. Stihli jsme i několik výletů po Belgii. Navštívili
jsme Antverpy (město diamantů), Bruggy, někdy označované jako „Benátky
severu“, lázeňské a přístavní město Ostende s možností osvěžující koupele
v moři a samozřejmě hlavní město Brusel.
Účast našich dívek by nebyla možná bez finanční podpory Kraje Vysočina,
obcí Studená a Mrákotín a Sdružení rodičů při GOB a SOŠ Telč, které
uhradily podstatnou část vysokých nákladů spojených s touto akcí.
Od roku 2005 měla naše škola na mistrovstvích světa již sedm soutěžících.
Věřím, že bude mít své zastoupení i na MS v roce 2015.
Ing. Ladislav Novák
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JAK NÁS VIDÍ AMERIČANÉ
Učíme se anglicky, poznáváme země, ve kterých je angličtina mateřským
jazykem, seznamujeme se s jejich kulturou i zvyky, ale napadlo vás někdy,
jak vypadá život u nás očima Američanů?
To vše jsme se dozvěděli na setkání s americkými studenty. Určitě nikoho
nepřekvapí, že přezouvání v českých domácnostech bývá obvykle první
věcí, které si cizinci všimnou. Někteří byli trochu zaskočeni sdělením, že
naše časté pobízení k jídlu či pití, které vnímáme jako zdvořilé, je pro
Američany přinejmenším zvláštní, protože oni učiní pouze jednu nabídku
k občerstvení a čekáte-li na další vyzvání, máte smůlu, americký hostitel to
chápe tak, že nic nechcete, a vše odnese.
A ještě jedna maličkost na závěr. Dámy, zjistíte-li, že na veřejných toaletách
čeká ve frontě alespoň jedna Američanka, nezapomeňte po odchodu nechat
dveře otevřené, ať tam nečeká celou věčnost. V této komické situaci se
ocitla jedna z amerických studentek, která dokázala humornou formou
vysvětlit, že Američanky nezavírají dveře, aby bylo zřejmé, že místo je volné.
Mgr. Pavla Veselá
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„PARTNERSTVÍM
SPOLUPRÁCE“

STŘEDNÍCH

ŠKOL

K

ROZVOJI

PŘÍHRANIČNÍ

je název projektu GOB a SOŠ Telč, realizovaného v průběhu roku 2013
v rámci Fondu malých projektů Vysočina - Dolní Rakousko (součást
programu „Cíl 3 – Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika
2007-2013“). Cílem projektu, na jehož přípravě se podílel Mikroregion
Telčsko, je oživit již 23 let existující spolupráci s partnerskými školami
v Rakousku - s Gymnáziem ve Waidhofenu a Obchodní akademií v Hornu.
Prostřednictvím akcí pořádaných pro studenty zmíněných škol by mohla
vzniknout nová přátelství a aktivní používání německého jazyka v praxi by
mělo studenty motivovat k dalšímu studiu tohoto jazyka.
V rámci projektu proběhl ve dnech 8. - 12. dubna 2013 na GOB a SOŠ Telč
týdenní konverzační kurz němčiny s rodilými mluvčími. Kurz vedli bývalí
profesoři gymnázia v rakouském Waidhofenu - manželé Pekny. Týdenní
intenzivní konverzaci hodnotili zúčastnění studenti, většinou budoucí
maturanti z němčiny, jako velmi přínosnou: "Díky tomuto kurzu ztratila
většina studentů zábrany a obavy z německého jazyka" (Kuba). "Dozvěděla
jsem se mnoho informací o Rakousku" (Sára). "V průběhu hodiny jsme také
četli nahlas, pracovali s maturitními tématy, prezentovali naše názory. Velice
se mi líbila vstřícnost, profesionalita a ohleduplnost rakouských lektorů"
(Honza). Atmosféru kurzu odlehčovala i snaha pana Pekny naučit se některá
česká slova. K češtině má blízko, neboť jeho pradědeček pocházel z jižních
Čech a jmenoval se Pěkný. Čas strávený v příjemném prostředí nové auly
utekl velmi rychle a všichni účastníci projevili přání si kurz znovu zopakovat.
4. června přijela do Telče skupina sportovně zaměřených studentů
z Gymnázia ve Waidhofenu, aby změřila své síly s našimi studenty. Po
uvítání, malém občerstvení a seznámení se školou (formou prezentace v
aule) se studenti obou škol utkali ve sportovní hale ZŠ Hradecká v házené a
volejbale. Na dobře trénované sportovce nám většinou nestačily síly, pouze
mladším žákyním se podařilo vyhrát ve volejbale. Diplomy a sladké ceny si
ale odnesli všichni. Po obědě se rakouští přátelé vypravili na zámek, poté
obdivovali telčské náměstí. Zážitky jim zpestřili filmaři, kteří na náměstí před
zámkem natáčeli některé scény hraného dokumentu o významných ženách
historie.
19. června přijeli do Telče studenti 2. a 4. ročníku Obchodní akademie
z Hornu. Tentokrát se sportovní klání odehrávalo na třech místech – kopaná
na hřišti, volejbal ve sportovní hale ZŠ Hradecká a stolní tenis v tělocvičně
GOB a SOŠ. V horkém dni se více dařilo našim studentům – vyhráli nakonec
ve všech disciplínách. Při závěrečném vyhlašování výsledků, předávání
diplomů a cen ale všichni tleskali všem. Další průběh návštěvy přátel
z Hornu byl obdobný, jen filmaři v zámku chyběli.
Účastníci obou sportovních akcí v Telči se již těší na říjen, kdy proběhnou
odvetná utkání, tentokrát na sportovištích obou rakouských škol. Součástí
návštěvy telčských studentů v Rakousku bude také poznání partnerských
škol a měst Waidhofenu an der Thaya a Hornu.
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----Mimo uvedený projekt prožili studenti nižšího gymnázia 22. září 2013 „Den
na hranici“. Na pozvání rakouské strany odkrývali společně s rakouskými
žáky minulost železné opony a besedovali s pamětníky odsunu z území
poválečného Československa. Zajímavým tématem byly i povodně v letech
2002 a 2006. Získané informace zpracovali do podoby plakátů či reportáží a
vyzkoušeli si tak práci novináře, fotografa či sazeče a se svými poznatky se
formou prezentace podělili s ostatními. Aby je nezaskočila jazyková bariéra,
byla celá akce simultánně tlumočena.
Koncem září 2012 se uskutečnil již tradiční školní poznávací zájezd do
německy mluvících zemí.
V Rakousku studenti navštívili oblast kaprunských hydroelektráren a podívali
se ke Krimmelským vodopádům, ve Švýcarsku se prošli Kostnicí, zašli
do Husova domu a později obdivovali Kapličkový most v Luzernu,
nejsilnějším zážitkem pro ně ale byl Rýnský vodopád u města Schaffhausen.
V Německu se podívali do zámků krále Ludvíka II. Bavorského –
Neuschwansteinu a Linderhofu. Tečkou v programu byl výstup ke
skokanským můstkům olympijského lyžařského areálu v GarmischPartenkirchenu.
V prosinci 2012 navštívili studenti GOB a SOŠ Vídeň. Cílem jednodenního
zájezdu bylo poznat atmosféru rakouských předvánočních trhů a seznámit
se s významnými vídeňskými památkami.
PaedDr. Věra Zadinová

Střetnutí volejbalistek – mladších žákyň GOB a SOŠ Telč a Gymnázia z Waidhofenu 4. 6. 2013. Utkání
skončilo vítězstvím GOB a SOŠ Telč.
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Účastníci kurzu německého jazyka v aule GOB a SOŠ Telč, závěrečná fotografie z 12. 4. 2013

ZÁJEZD DO BELGIE a FRANCIE 2013
Ve dnech 3. až 8. června 2013 se uskutečnil zájezd do Belgie a Francie.
Zúčastnili se studenti od kvinty až po septimu, pedagogický doprovod
zajistily paní učitelky Ivana Bártů, Eva Dvořáková a Markéta Marešová.
Naše dobrodružství plné zážitků začalo ve večerních hodinách v pondělí 3.
června. Po menším zmatku před odjezdem jsme naposledy zamávali
rodičům a vyrazili jsme ku Praze a poté přes Rozvadov do Německa.
Belgické hranice jsme překročili v časných ranních hodinách. Naše první
kroky směřovaly do hlavního města Belgie – Bruselu. Obdivovali jsme
velkolepou stavbu Atomia, jež bylo postaveno k příležitosti světové výstavy
EXPO 1959 a které představuje zvětšenou molekulu železa. Celé odpoledne
jsme procházeli uličkami malebných Brugg, tzv. Benátek severu. Tím jsme
se rozloučili se zemí čokolády.
Naši první noc jsme strávili v hotelu F1 v Dunkerque. Středa 5. června byla
ve znamení poznávání úchvatné Normandie. První zastávkou bylo město
Amiens. Prohlédli jsme si místní katedrálu a její blízké okolí. Následovalo
turistické městečko Etretat. Prošli jsme kolem domu slavného lupiče Arsèna
Lupina a pokračovali jsme centrem na pobřeží. Vystoupali jsme na skaliska,
spatřili moře a skalní útvary – např. známého „Pijícího slona“. Po prohlídce
10

pobřeží, odpočinku na sluncem rozpálených kamenech pláže jsme každý
individuálně procházeli samotným městečkem. Ochutnávali jsme místní
palačinky, nakupovali suvenýry a místní speciality, které bychom mohli
přivézt domů svým blízkým. V podvečer jsme absolvovali vyhlídkovou jízdu
přístavem Le Havre a kratší zastávkou u majestátního mostu Pont de
Normandie.
Do hotelu F1 ve Villeparisis jsme dorazili krátce před půlnocí. Čtvrteční ráno
jsme si dali vydatnou hotelovou snídani, zamířili k letišti Charles de Gaulle a
Musée Air + Espace. Prohlédli jsme si expozici letového i vesmírného
programu zemí celého světa napříč dějinami. O něco později se nám naskytl
pohled na moderní pařížskou čtvrť La Défence. Poté jsme poprvé na vlastní
oči viděli La Tour Eiffel neboli „Dámu Paříže“. Někdo zatoužil mít hlavní
město Francie jako na dlani a vydal se na věž, jiní si raději prohlédli její okolí
– např. Palais de Chaillot. Odtud jsme pokračovali k chrámu Sacre Coeur,
na podvečerní Montmartre – Place du Tertre, Rue Lepic, bar U Dvou mlýnů
a ke kabaretu Moulin Rouge.
Pátek 7. 6. byl patrně nejnáročnější den celého zájezdu. Ráno jsme se po
snídani vydali za dalšími krásami slunné Paříže. V metru se vyskytly
technické potíže, které nás stály zdržení, a bylo nutné upravit program.
Návštěva katedrály Notre Dame, známé též díky románu Victora Huga,
proběhla podle plánu, ale museli jsme vynechat Centre Pompidou. Nicméně
ani to nám zážitek nezkazilo. Dalšími památkami, které jsme měli možnost
vidět, byl např. Palais de Justice, velké muzeum Louvre, Place Concorde a
slavný bulvár Champs Elysées a Vítězný oblouk. S Paříží jsme se rozloučili
večerní plavbou po Seině na jedné z lodí Bateaux Mouches.
V sobotu jsme si udělali poslední zastávku, a to v německém Ambergu.
Možnosti byly hned dvě – prohlídka historické části města nebo návštěva
Kurfiřtských lázní. Odtud jsme už zamířili rovnou na území ČR a zpátky do
Telče.
Barbora Jonová, septima
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ČASOPIS A JEHO TŘETÍ NAROZENINY
Tři roky, již takovou dobu funguje na gymnáziu školní časopis Naše škola.
Takovéto časové údobí samo vybízí k bilancování. Celé tříleté působení lze
označit za velice úspěšné, pravdou však zůstává, že letošní rok za ostatními
výrazně pokulhával.
A čím to? Redakce prošla a vlastně stále prochází výraznou generační
obměnou. Při zakládání časopisu Petrem Kroupou tvořila páteř časopisu
velká část studentů, kteří letos odmaturovali. Ostatní členové redakce, kteří
do této doby nebyli tolik aktivní, letos přešli do středu dění. Navíc takto
obměněná redakce nebyla novým šéfredaktorem dostatečně iniciována
k dalším číslům. Tím se stalo, že časopis více nevycházel, než vycházel.
Letošní rok časopisu ale nelze vidět jen černě! Práce na časopisu byla
ohodnocena jako druhá nejlepší v republice na soutěži časopisů v Brně.
Oproti loňsku tedy pokles, ale také motivace k dalším a dalším číslům. Může
nás těšit, že se nám podařilo zapracovat některé nové členy a těšit se na
jejich práci.
Rád poděkoval všem, bez kterých by časopis vůbec vycházet nemohl. Všem
členům redakce, ale i čtenářům, kteří si utrhnou svůj drahocenný čas pro to,
aby napsali něco pro školní časopis. Paní učitelce Marešové, která nás
doprovází při redakčním životě, hlídá naše všudypřítomné hrubky a šotky.
Děkuji i vedení školy, které nám umožňuje časopis vydávat.
Ondřej Steinbauer, šéfredaktor
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FIKTIVNÍ FIRMA EXTRA, S. R. O.
Stejně jako v předešlých letech, tak i v letošním školním roce pracovala ve
škole fiktivní firma, která se zabývá prodejem výrobků Kosteleckých uzenin,
a. s.. Pod jejich patronací se firma v listopadu zúčastnila mezinárodního
veletrhu fiktivních firem v Bratislavě. V mezinárodní konkurenci obdržela
Nikita Gabrhelová, studentka 3. AS, cenu za nejlepšího obchodního
zástupce firmy.
Vedle vedení firemní agendy se studenti zúčastnili
oblastního veletrhu pořádaného OA Vinohradská, Praha. Tento veletrh jim
přinesl další úspěch. Naše fiktivní firma se stala celkovým vítězem. Velkou
výzvou byl pro naši firmu 19. Mezinárodní veletrh FIF konaný v Praze.
V konkurenci 142 firem z 11 zemí Evropy získali studenti 7. místo za
elektronickou prezentaci, 12. místo za provedení prodejního stánku a 2.
místo obsadili v soutěži o nejlépe zpracovaný katalog.
Ing. Miroslava Krejčířová, Ph.D.
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NÁVŠTĚVA PODCESTNÉHO MLÝNA
Mezi tradiční akce pořádané pro studenty tercie patří návštěva terapeutické
komunity v Podcestném mlýně nedaleko Dačic. Klienti i terapeuti se nám
vždy věnují, dokážou přiblížit těžkosti odvykání ze závislosti. Provedou nás
areálem a zbude samozřejmě čas na besedu a povídání. Také letošní
návštěva, která se uskutečnila 29. května 2013, v našich studentech
zanechala velké množství dojmů. Dovolte nám, abychom se s některými
postřehy podělili.
„Zaujalo mne, že si všechno rozhodují skoro sami a že terapeut na ně jen
dohlíží.“
(Káťa)
„Na jednu stranu sice obdivuju to, jak moc chtějí žít „normální“ život, a jejich
touhu po pro nás obyčejných věcech (mít holku, práci, byt,…), ale na druhou
stranu si říkám, proč si to neuvědomili dřív?“
(Nikol)
„Já, která doma vařím jen polívky z pytlíku a konzervy, bych najednou
musela vařit pro 16 lidí.“
(Hanka)
„Co je nakonec dohnalo a donutilo, proč přišli po takové době. Muselo je to
stát hodně úsilí odpoutat se od drog.“ (Radek)
„Od normálních lidí vcelku k nerozeznání. Určitě by mne nenapadlo, že před
rokem ještě užívali drogy.“
(Martin)
„Až neuvěřitelná se mi zdála jejich poctivost a odhodlání.“

(Adam)

„Zaujala mne jejich minulost – myslela jsem si, že to fakt až takový bývá jen
ve filmech“.
(Eliška)
„Šokovala mne disciplína. Tušila jsem, že to nemají lehké, ale že je to tam
až tak přísné, by mě nenapadlo.“
(Renata)
„Překvapilo mě, že dostávají sankce, tresty za každou „blbost“. Když si třeba
neuklidí hrnek, nechají někde kartáček, nezhasnou,…“ (Tereza)
„Sama bych měla problém s tím nevidět tak dlouho rodinu, prostě jen pár
minut po telefonu by mi nestačilo.“
(Pavla)
„Překvapilo mě, že tam mají tolik zvířat, to jsem vůbec nečekala.“ (Tereza)
„Mně se nelíbila funkce kuchaře, protože každý může někdy něco připálit
nebo se přepočítat. Navíc ten, kdo nikdy nevařil a nepovede se mu to,
dostane sankci.“ (Markéta)
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„Jejich odvaha. Jsou to „borci“, sama nevím, jestli bych byla po takové době
závislosti schopna skončit a říct si, že zcela změním svůj životní styl.“
(Michaela)
„Já bych takhle o sobě asi nedokázala mluvit před úplně cizími lidmi. I to, že
tam všichni o sobě ví skoro všechno, mne překvapilo.“ (Jana)
„V „kapli“ (společenská místnost) to měli moc hezké a zajímavě zařízené.
Strom s otisky rukou, vzkazy, obrázky. “
(Natálie)

15

III. Vzdělávací obory na škole
Studijní obory:
79-41-K/41 Gymnázium
79-41-K/801 Gymnázium – všeobecné
79-41-K/81 Gymnázium
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
Vzdělávací programy:
„Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí“
79-41-K/41, 79-41-K/81
„Podnikatel – inovace – tvořivá destrukce“
63-41-M/01

IV. Personální zabezpečení činnosti školy
Vyučující ve školním roce 2010/2011
Ředitel školy:
Zástupce ředitele:

RNDr. Máca Stanislav
Ing. Krejčí Bohumír
Ing. Stejskal Luboš

Učitelé:
Mgr. Bártů Zdeněk
Mgr. Bártů Ivana
Mgr. Benešová Simona
Mgr. Drmota Josef
Mgr. Dvořáková Eva
Mgr. Florianová Jaroslava
Jacobsová Jitka
PaedDr. Jandová Hana
Ing. arch. Jeniš Jiří
Mgr. Kopečný Radek
Ing. Krejčí Bohumír
Křížová Marie
Ing. Krejčířová Miroslava, Ph. D.
Ing. Kubešová Radmila
Ing. Lančová Lenka
Mgr. Vít Lojka
RNDr. Macků Pavel
Mgr. Macků Pavel
Mgr. Marešová Markéta
RNDr. Máca Stanislav

Praxe:
19
18
22
14
5
13
16
32
4
21
20
13
26
21
16
5
25
17
5
34
16

Aprobace:
D, RJ, L
Č, D
TV, BI
M,Z
AJ, FJ
M, VV
HV
AJ, TV, ZA
Náb.
Č, ZSV
EL
AJ
OPZ
OPZ
CH, IVT
TV, Z
BI
M, CH
Č, FJ
M, DG

Způs.:
A
A
A
A
A
A
A
B
A
A
D
D
D
A
C
B
A
C
B

Aprobace:

Způs.:

IVT

B

Z

B

Mgr. Moc Karel
Ing. Novák Ladislav
Mgr. Obšilová Ivana
Mgr. Plunder Michal
Mgr. Procházka Petr
Mgr. Přibyl Petr
Ing. Stejskal Luboš
Mgr. Toufarová Radka
Mgr. Tůma Ladislav
PhDr. Vala Karel
Mgr. Veselá Andrea
Mgr. Veselá Pavla
Mgr. Veselá-Jirousová Marta
Mgr. Vojtová Jana
Mgr. Volavková Helena
PaedDr. Zadinová Věra
Mgr. Zažímalová Květa

20
28
23
8
23
19
24
13
7
32
12
26
9
30
15
31
9

FIL
OPZ, TA,HK
M, F
TV, BI
BI
Č, D, ZSV
OPZ
M, F, DG
BI, CH
AJ, Č
AJ, Náb
AJ
VV, ČJ
NJ, Č
Č, D
RJ, D, NJ
ČJ, HV

B
D
B
C
A
A
D
B
B
B
A
A
A
B
A
A
B

TV

B

NŠ

E

pedagogická způsobilost:
A - Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. st. ZŠ a SŠ
B - Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro SŠ
C - Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. st. ZŠ
D - Učitelství odborných předmětů pro SOŠ
E - Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 1. st. ZŠ
Další vzdělávání pedagogů:
Školení a studium pedagogů zapojených do projektu Nové metody
interaktivní výuky na gymnáziích Kraje Vysočina
Školení a studium pedagogů k nové maturitě (komisaři, zadavatelé,
hodnotitelé)

Sekretariát:
Přibylová Marie
Hadravová Lucie
Maříková Marie

- hlavní účetní
- evidence majetku, sekretářka
- mzdová účetní, evidence majetku
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Zaměstnanci školní jídelny:
Divišová Marie
Svěráková Eva

- vedoucí školní jídelny
- zástupce vedoucí školní jídelny

Fousová Milena
Havlíková Eva
Navrátilová Ivana
Přibylová Marta
Šplíchalová Lenka
Štěrbová Ludmila
Vodičková Ludmila

- kuchařka
- kuchařka
- kuchařka
- kuchařka
- kuchařka
- kuchařka
- vedoucí kuchařka

Správní zaměstnanci školy:
Chvátal Josef

- školník

Baborová Jitka
Čermáková Věra
Petrů Ilona
Vicanová Hana
Vondráková Jitka

- uklízečka
- uklízečka
- uklízečka
- uklízečka
- uklízečka
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V. Žáci školy
GOB
třída: PRIMA

třídní prof. Mgr. Ivana Obšilová

Markéta Bláhová, Ivana Bočková, Tomáš Bodlák, Adéla Buláková, Barbora
Buláková, Zuzana Císařová, Marek Čajka, Barbora Čapková, Lukáš Čech,
Marek Čermák, Vladislav Dvořák, Karolína Holoubková, Zdeněk Jantač,
Alžběta Ludmila Kolbová, Kateřina Krafková, Jiří Kučera, Zdeněk Kupka,
Filip Lanč, Vojtěch Langhammer, Natálie Lechnýřová, Tomáš Matoušek,
Štěpán Meister, Hanele Mirčeva, Martina Nováková, Jan Pivoňka, Adéla
Přibylová, Martin Severa, Veronika Svobodová, Jana Šindlerová, Daniel
Zástěra
třída: SEKUNDA

třídní prof. Mgr. Zdeněk Bártů

Tomáš Baránek, Monika Častová, Kateřina Divišová, Petra Gutwaldová,
Lucie Herciková, Michal Hink, Tomáš Kazda, Petr Klíma, Matyáš Kříž,
Johana Kučerová, Anastázie Lupačová, Jana Michálková, Alexander
Miroslav Elias, Barbora Moudrá, Blanka Novotná, Barbora Pátková, Adéla
Pražáková, Pavla Přibylová, Zdena Smutná, Michaela Svěráková, Josef
Šalanda, Samuel Šenigl, Aneta Šindelářová, Michaela Tomková, Viktorie
Váňová, Ondřej Vítů, Jakub Zíka, Samuel Tingel
třída: TERCIE

třídní prof. RNDr. Pavel Macků

Kateřina Bláhová, Natálie Dvořáková, Matyáš Fejfar, Adam Formánek, Jitka
Chalupová, Natálie Jahodová, Karolína Janáková, Leoš Jindřich, Šárka
Kaňkovská, Renata Kodysová, Radek Kopečný, Pavlína Kretová, Jonáš
Křeha, Petr Křivánek, Jana Matoušková, Martin Mikeš, Klára Nehybová,
Terezie Nosková, Michaela Nováková, Jolana Novotná, Kamila Přibylová,
Anastázie Rosová, Jiří Rudolf, Vendula Sedláčková, Tereza Suránová, Hana
Toufarová, Nikol Vávrů, Adéla Veselá, Eliška Vystrčilová, Markéta Zemková
třída: KVARTA

třídní prof. Mgr. Markéta Marešová

Jan Bártů, Zuzana Brázdová, Jana Buláková, Veronika Čábelová, Lucie
Čechová, Jan Dolský, Jakub Dvořák, Denisa Freithová, Karin Hemzová,
Karolína Holcová, Lada Kafoňková, Lukáš Kazda, Michaela Křenková,
Alžběta Langhammerová, Karolína Mrázová, Ludmila Nosková, Martin
Poukar, Martin Salamánek, Miloš Vobůrka, Miloslav Vyhlídal, Kateřina
Zemková, Martin Tůma
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třída: KVINTA

třídní prof. Mgr. Jaroslava Florianová

Anna Bláhová, Milan Cupák, Marie Čechová, Kristýna Drmotová, David
Jacobs, Marie Kaňkovská, Milan Kotrba, Lenka Křivánková, Veronika
Lančová, Zuzana Marková, Anežka Michálková, Michaela Nosková, Vlastimil
Novák, Michaela Obůrková, Eva Pátková, Karel Přibyl, Daniela Šindelářová,
Petr Štěpnička, Iva Švecová, Vít Vejmelka, Pavla Veselá, Michaela
Vystrčilová
třída: 1. A

třídní. Prof. Mgr. Ladislav Tůma

Zuzana Bartoňová, Jana Bláhová, Hana Čurdová, Kateřina Ficová, Jiří
Frantál, Kristýna Grulichová, Alena Hamršmídová, Tomáš Havlíček, Filip
Kadlec, Kateřina Kantorová, Marek Kolář, Marie Krejčová, Michaela
Kročilová, Veronika Křížová, Vladimír Martinů, Natálie Musilová, Filip Novák,
Vladěna Nováková, Dominik Pelej, Bedřich Pospíchal, Anežka Procházková,
Markéta Příhodová, Michaela Pulkrábová, Karolína Rennerová, Nikola
Rychtecká, Petra Šindelářová, Ivan Taras, Roman Kaňkovský, Josef Jančo
třída: SEXTA

třídní prof. Mgr. Helena Volavková

Pavla Bočková, Tamara Cvaková, Petr Doskočil, Gabriela Hemzová, Terezie
Heralecká, Šimon Hůry, Martina Janková, Lucie Kejvalová, Šimon Kožich,
Hana Lojdová, Václav Lupač, Jan Macků, Marie Majdičová, Jana Marková,
Petra Matoušková, Vojtěch Nosek, Lucie Olivová, Jan Ondráček, Antonín
Přibyl, Jan Rod, Jan Rudolf, Monika Salamánková, Michaela Sochorová,
Ondřej Steinbauer, Ivana Volavková, Kateřina Vonderková, Nikola
Vyhlídalová, Manh Dat Nguyen, Kateřina Spurná, Viktor Štěpánek, Adam
Zrna
třída: 2. A

třídní prof. Mgr. Jana Vojtová

Václav Boček, Veronika Ficová, Gabriela Grulichová, František Holub, Marie
Hradecká, Pavel Chvátal, Anna Kacetlová, Lucie Kafoňková, Vendula
Kalábová, Petr Kolařík, Michaela Mácová, Zuzana Mácová, Simona
Michálková, Helena Nedorostová, Matěj Nosek, Jakub Novotný, Radek
Popelínský, Hana Říhová, Vendula Smolíková, Ivana Stránská, Kateřina
Šindelková, František Švarc, Renata Tarasová, Jan Tesař, Veronika
Tomková, Kristýna Vlčková, Jan Panský
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třída: SEPTIMA

třídní prof. Mgr. Michal Plunder

Veronika Bartušková, Veronika Daňhelová, Jan Dejmek, Kateřina
Chalupová, Jiří Janek, Daniel Jeřábek, Barbora Jonová, Karel Kokejl,
Veronika Krejčířová, Veronika Křenková, David Kudláček, Pavel Macků,
Zuzana Mastná, Václav Pátek, Jana Razimová, Jana Skálová, Dagmar
Svobodová, Tereza Svobodová, Martin Štefl, Anna Švejdová, Hana
Volavková, Marie Vobůrková, Anežka Langhammerová
třída: 3. A

třídní prof. Mgr. Radka Toufarová

Lucie Burdová, Dominika Cveková, Nikola Čermáková, Marek Denk, Jana
Hejčová, Klára Hodačová, Jan Hronek, Martina Hrůzová, Kateřina Jonáková,
Sára Kolbová, Adam Kouba, Vojtěch Kozlíček, Jan Lněnička, Lenka
Mikešová, Tuan Vu Nguyen, Petra Padalíková, David Pátek, Marie
Pejčochová, František Peterka, Pavel Šalanda, Jan Vrátil, Kristýna
Zavadilová, Klára Štumarová
třída: OKTÁVA

třídní prof. Mgr. Ivana Bártů

Natálie Čurdová, Josef Drmota, Jan Chvátal, Vendula Kacetlová, Josef
Kadlec, Kristýna Koníčková, Jana Krejčová, Michaela Kudrnáčová, Vendula
Kupková, Marie Maříková, Lukáš Nosek, Adéla Nosková, Eliška Nosková,
Martin Novák, Daniel Páral, Eliška Prknová, Marcela Rohovská, Pavel
Stehlík, Petr Študent, Leoš Tejkl, Radim Tichý, Tereza Vyhlídalová, Jana
Zejdová
třída: 4. A

třídní prof. Mgr. Simona Benešová

Petra Bartoňová, Anna Ellingerová, Vladimír Gall, Vojtěch Heralecký, Ivana
Holcová, Zdeněk Chalupa, Pavlína Komínová, Vít Kratochvíl, Jan Krejčí,
Petr Kroupa, Veronika Líbalová, Jiří Mezera, Matěj Pecha, Jakub Pittner,
Sabina Pittnerová, Jan Procházka, Veronika Pulkrábová, Štěpán Rod, Lucie
Skálová, Eva Šebestová, Alena Urbánková, Helena Vítů, Kamila
Zachariášová, Veronika Zerzánková, Jakub Novotný, Alžběta Paulová, Jana
Hrošková
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SOŠ
třída: 1.AS

třídní prof. Mgr. Petr Přibyl

Nikola Bajglová, Denisa Březinová, Michaela Burešová, Radka Dobiášová,
Šárka Doležalová, Lucie Kiesslingová, Jana Kopřivová, Ludmila Koudelková,
Zuzana Lengsfeldová, Aneta Nevrklová, Jana Padrnosová, Magdalena
Suchá, Martina Trojanová, Helena Valentová, Tereza Vejmělková, Ludmila
Veselá, Marie Zboroňová
třída: 2.AS

třídní prof. PaedDr. Věra Zadinová

Eva Báchorová, Tereza Balová, Marcela Bastlová, Jana Čeloudová,
Jaroslava Homolková, Jana Horálková, Leona Houzarová, Jan Janko,
Markéta Kamarytová, Lucie Mocharová, Lenka Nováková, Veronika
Novotná, Romana Pátková, Ludmila Plocková, Dušan Simovski, Michaela
Trnková, Kateřina Vronková, Petra Závodská, Tomáš Svěrák, Zuzana Krejčí
třída: 3.AS

třídní prof. PhDr. Karel Vala

Petr Baštýř, Petra Fencíková, Marie Florianová, Dana Hofbauerová,
Jindřiška Hotařová, Petra Kubešová, Michal Lacina, Vladimír Molcar, Nikola
Ondráčková, Zuzana Smejkalová, Iva Vejmělková, Tereza Volfová, Tereza
Zichová, Jana Karpíšková, Nikita Gabrhelová, Marie Baborová, Tomáš Mátl,
Lukáš Jirků, Jana Švehlová
třída: 4.AS

třídní prof. Ing. Miroslava Krejčířová, Ph.D.

Tomáš Dorotka, Anna Ficová, František Florian, Vítek Fous, Veronika
Gallová, Andrea Hašková, Jana Horníková, Kateřina Horníková, Jakub Jirák,
Antonín Lopatář, Simona Matoušová, Pavla Pospíchalová, Ester Pozlerová,
Tereza Procházková, Iveta Příhodová, Kateřina Rymešová, Vendula
Soukupová, Filip Štefl, Martina Švaříčková, Jana Tymová, Kateřina
Vařbuchtová, Tomáš Vybíral, Hana Zahradníčková, Lenka Zlatušková
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VI. Přijímací řízení
Kritéria přijímacího řízení:
Ve všech oborech se koná přijímací zkouška písemnou formou, přijímací
zkoušku konají všichni uchazeči. Přijímací zkouška se koná z matematiky a
českého jazyka. Z celkového maxima získaných bodů v přijímacím řízení lze
získat 30% za přijímací zkoušku z jazyka českého, 30% bodů za přijímací
zkoušku z matematiky, 35% bodů lze získat za prospěch na ZŠ a 5% bodů
za úspěšné hodnocení v soutěžích.
Bodování přijímací zkoušky z jazyka českého
Maximální počet možných získaných bodů bude lineárně převeden na
30 přepočtených bodů. Výsledku 0 získaných bodů odpovídá 0
přepočtených bodů.
Bodování přijímací zkoušky z matematiky
Maximální počet možných získaných bodů bude lineárně převeden na
30 přepočtených bodů. Výsledku 0 získaných bodů odpovídá 0
přepočtených bodů.
Bodování prospěchu na základní škole
Účastníkům přijímacího řízení daného oboru a kola budou přiděleny body za
průměr průměrů prospěchu uvedeného ve třech sledovaných obdobích na
přihlášce ke studiu. Tento průměr bude zahrnovat hodnocení ze všech
povinných a volitelných předmětů. Průměr průměrů prospěchu bude lineárně
převedený na body. Průměru 1,00 odpovídá 35 přepočtených bodů, průměru
3,00 odpovídá 0 bodů.
Bodování soutěží
Individuální okresní a vyšší soutěž v 8. a 9. třídě ZŠ (u osmiletého
gymnaziálního oboru ve 4. a 5. třídě ZŠ) ze všeobecně vzdělávacích
předmětů (mimo výchov) – 1. místo 3 body, 2. – 3. místo 2 body, 4. – 10.
místo 1 bod. Výsledky v jednotlivých soutěžích se sčítají, maximální počet
dosažených bodů je 5 (Při vyšším součtu se nahrazuje výsledek ziskem 5
bodů).
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Celkové hodnocení
Výsledné pořadí prvního kola vznikne sloučením výsledků z obou termínů
prvního kola.
Pořadí uchazečů bude sestaveno podle celkového součtu získaných
přepočtených bodů, všichni účastníci přijímacího řízení daného oboru a kola
budou seřazeni sestupně. Požadované minimum bodů pro úspěšné složení
zkoušky je získání pěti přepočtených bodů ve zkoušce z českého jazyka a
pěti přepočtených bodů ve zkoušce z matematiky. Nedosažení minimálního
počtu bodů ve zkoušce z českého jazyka nebo ve zkoušce z matematiky
znamená, že uchazeč nesplnil kritéria pro přijetí ke studiu. O počtu přijatých
rozhodne ředitel školy na základě výsledků po projednání v přijímací komisi.
Kritéria pro určení pořadí při shodném bodovém výsledku
V případě rovnosti bodů budou uchazeči rozčleněni na základě dodatečných
kritérií, která budou zkoumána v následujícím pořadí:
- bude upřednostněn uchazeč se zdravotním znevýhodněním
- bude upřednostněn uchazeč s lepším výsledkem u přijímací zkoušky
z matematiky
- bude upřednostněn uchazeč s lepším výsledkem u přijímací zkoušky
z jazyka českého
- bude upřednostněn uchazeč s lepším průměrným prospěchem na ZŠ
v 1. pololetí 5., resp. 9. třídy
- bude upřednostněn uchazeč s lepším průměrným prospěchem na ZŠ
v 2. pololetí 4., resp. 8. třídy
- bude upřednostněn uchazeč s lepším průměrným prospěchem na ZŠ
v 1. pololetí 4., resp. 8. třídy
- bude upřednostněn uchazeč s lepším celkovým průměrným prospěchem
(ve třech sledovaných obdobích na přihlášce ke studiu) z českého jazyka,
matematiky a cizího jazyka na ZŠ (porovnáváno v pořadí ČJ, MA, CJ dle
přihlášek)
- bude upřednostněn uchazeč s lepším prospěchem z českého jazyka,
matematiky a cizího jazyka v 1. pololetí 5., resp. 9. třídy (porovnáváno
v pořadí ČJ, MA, CJ dle přihlášek)
- bude upřednostněn uchazeč s lepším prospěchem z českého jazyka,
matematiky a cizího jazyka v 2. pololetí 4., resp. 8. třídy (porovnáváno
v pořadí ČJ, MA, CJ dle přihlášek)
- bude upřednostněn uchazeč s lepším prospěchem z českého jazyka,
matematiky a cizího jazyka v 1. pololetí 4., resp. 8. třídy (porovnáváno
v pořadí ČJ, MA, CJ dle přihlášek)
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Počty uchazečů:

NG
VG

Počet
přihlášek

Nedostavilo se

Počet
přijatých *

Přijato,
nenastoupilo

30
57

0
3

30
54

0
16

Přijato
na základě
PZ **
30
14

Podalo
odvolání

Nastoupilo
celkem

0
14

30
27

* počet uchazečů, kteří splnili kritéria přijímacích zkoušek, vyrozumění o
přijetí bylo zasláno prvním 30 uchazečům
** počet uchazečů, kteří nastoupili na základě vyrozumění o přijetí
GOB – osmileté studium
Nastoupili ke studiu:
Balatý Matěj, Bártů Anna, Běhan Ondřej, Blechová Terezie, Častová Kamila,
Ďásková Kateřina, Doskočilová Klára, Duchoňová Melánie, Dvořák Lukáš,
Falat Jakub, Fejfar Tadeáš, Gregorová Sabina, Herciková Zuzana, Hiršová
Tereza, Honsová Michaela, Krolák Patrik, Křivánek Adam, Lupač Vít,
Němcová Petra, Neuwirtová Tereza, Nosek Vít, Novotná Zdeňka, Novotný
Marek, Ritterová Jolana, Sedláková Eliška, Sláma Jan, Svítil David,
Thorovský Dominik, Tingel Oliver, Vamberová Tereza
GOB – čtyřleté studium
Nastoupili ke studiu:
Doležalová Vendula, Ellingerová Eva, Fišerová Renáta, Florian Miroslav,
Franěk Jiří, Hemzová Dominika, Houdková Karolína, Jirásková Lucie, Kovář
Mikuláš, Křenová Lucie, Kubíčková Karolína, Lojda Jan, Lovětínská
Michaela, Molzerová Hana, Nechvátalová Lucie, Novák Filip, Nováková
Klára, Pavlů Blanka, Pechová Veronika, Petr Michal, Říhová Veronika,
Stiborová Lenka, Šalanda Vít, Vonková Barbara, Zavadilová Adéla, Zedník
Tomáš, Žákovský Lumír
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VII.

Výsledky vzdělávání žáků
1. pololetí – GOB 2012/13
Neh.

Prům.
prosp.

Abs.
na tř.

Abs.
na ž.

0

0

1,275

941

31,4

12

0

0

1,577

922

32,9

20

10

0

0

1,448

1261

42,0

13/9

9

11

2

0

1,603

751

34,1

28

18/10

4

24

0

0

2,069

1118

39,9

Kvinta

22

15/7

10

12

0

0

1,717

919

41,8

2. A

27

17/10

10

17

0

0

1,705

1607

59,5

Sexta

30

17/13

10

19

1

0

1,846

1295

43,2

3. A

23

13/10

3

20

1

0

2,310

1721

74,8

Septima

23

15/8

7

15

1

0

1,706

1466

63,7

4. A

27

15/12

3

23

1

0

2,204

1915

70,9

Oktáva

23

13/10

5

18

0

0

1,838

1050

45,7

NG

110

67/43

69

39

2

0

1,468

3875

35,2

VG

203

123/80

52

148

3

0

1,920

11091

54,6

GOB

313

190/123

121

187

5

0

1,755

14966

47,8

Třída

Žáci

Dív./Chl. Vyz.

Prosp. Nepr.

Prima

30

15/15

24

6

Sekunda

28

17/11

16

Tercie

30

22/8

Kvarta
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1.A

1. pololetí – SOŠ 2012/13
Neh.

Prům.
prosp.

Abs.
na tř.

Abs.
na ž.

0

0

2,109

777

45,7

11

7

0

2,493

1336

66,8

3

13

3

0

2,333

1580

83,2

17/7

2

19

3

0

2,255

1305

54,4

65/15

9

58

13

0

2,307

4998

62,5

Třída

Žáci

Dív./Chl. Vyz.

Prosp. Nepr.

1. AS

17

17/0

2

15

2. AS

20

17/3

2

3. AS

19

14/5

4. AS

24

SOŠ

80
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2. pololetí – GOB 2010/11
Neh.

Prům.
prosp.

Abs.
na tř.

Abs.
na ž.

0

0

1,358

1327

44,2

13

0

0

1,607

1223

43,7

19

11

0

0

1,500

1446

48,2

13/9

9

13

0

0

1,638

751

34,1

29

18/11

5

24

0

0

2,032

1658

57,2

Kvinta

22

15/7

10

12

0

0

1,713

1018

46,3

2.A

27

17/10

10

17

0

0

1,705

1351

50,0

Sexta

31

17/14

8

22

1

0

1,844

1485

47,9

3.A

23

13/10

2

21

0

0

2,349

1960

85,2

Septima

23

15/8

12

11

0

0

1,656

1422

61,8

4.A

27

15/12

3

24

0

0

2,070

1024

37,9

Oktáva

23

13/10

5

18

0

0

1,852

650

28,3

NG

110

67/43

62

48

0

0

1,519

4747

43,2

VG

205

123/82

55

149

1

0

1,900

10568

51,6

GOB

315

190/125

117

197

1

0

1,763

15315

48,6

Třída

Žáci

Dív./Chl. Vyz.

Prosp. Nepr.

Prima

30

15/15

19

11

Sekunda

28

17/11

15

Tercie

30

22/8

Kvarta

22

1.A

2. pololetí – SOŠ 2010/11
Neh.

Prům.
prosp.

Abs.
na tř.

Abs.
na ž.

0

0

2,051

1002

58,9

15

2

0

2,493

1453

72,7

3

15

1

0

2,375

1769

93,1

17/7

2

22

0

0

2,225

1095

45,6

65/15

11

66

3

0

2,287

5510

65,6

Třída

Žáci

Dív./Chl. Vyz.

Prosp. Nepr.

1.AS

17

17/0

3

14

2.AS

20

17/3

3

3.AS

19

14/5

4.AS

24

SOŠ

80

27

Maturitní zkoušky
4.A

GOB

SOŠ

Oktáva

4.AS

27
9
18
0

23
15
8
0

24
1
22
1

4.A Oktáva

4.AS

Maturovali
Prospěli s vyznamenáním
Prospěli
Neprospěli
Předmět:
Český jazyk
Anglický jazyk
Německý jazyk
Matematika

Společná část – státní maturita
27
22
4
1

23
18
0
5

24
11
0
13

Společná část - nepovinná
Matematika

1
Profilová část

Anglický jazyk
Německý jazyk
Francouzský jazyk
Základy společenských věd
Dějepis
Zeměpis
Matematika
Fyzika
Chemie
Biologie
Deskriptivní geometrie
Ekonomika
Účetnictví
Praktická zkouška

1
0
2
13
5
10
4
3
7
9
0

2
2
3
5
0
4
6
6
7
10
1
24
24
24

Seznam maturantů, kterým bylo přiznáno stipendium za vynikající
studijní výsledky:
4. A

Bartoňová Petra, Komínová Pavlína

Oktáva

Krejčová Jana, Maříková Marie, Zejdová Jana
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VIII. Přehled událostí školního roku 2012/2013
Září
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3. 9. zahájení školního roku
4. 9. adaptační kurz (prima, 1. A a 1. AS)
10. – 14. 9. účast vybraných studentů na soustředění fyziků
v Šubířově pod vedením katedry fyziky MU Brno
18. 9. Středoškolský atletický pohár CORNY – Jihlava – (VG)
19. 9. účast na jednání okresního soudu – (4. A)
21. 9. Den na hranici – rakouský projekt s účastí rakouských a
českých žáků – Raabs an der Thaya (tercie, kvarta)
21. 9. oblastní fotbalový turnaj – (žáci NG)
24. 9. účast na jednání okresního soudu – (oktáva)
26. 9. – 29. 9. poznávací zájezd Rakousko – Švýcarsko – Německo
(3. a 4. ročníky)

Říjen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3. 10. okresní kolo přespolního běhu – Jihlava- (NG, VG)
3. 10. účast na jednání okresního soudu – (4. AS)
6. 10. oslavy 160. výročí založení školy
9. 10. zasedání Rady školy
10. 10. exkurze do Jaroměřic nad Rokytnou – (3.A, septima)
11. 10. krajské kolo pedálního běhu – Žďár nad Sázavou (NG, VG)
16. – 18. 10. – okresní soutěž ve stolním tenise – Jihlava (NG, VG)
18. 10. Sdružení rodičů GOB a SOŠ Telč (valná hromada, třídní
schůzky)
18. – 19. 10. soutěž v psaní na klávesnici – Šenov u Nového Jičína
19. 10. exkurze do Prahy, návštěva divadelního představení
„Revizor“ ve Stavovském divadle – (4. A, oktáva)
30. 10. Gaudeamus – veletrh vzdělávání Brno – (třetí ročníky)
31. 10. setkání fiktivních firem – Žďár nad Sázavou - (SOŠ)

Listopad
•
•
•
•
•
•

1. 11. oblastní turnaj SŠ ve volejbale
1. 11. školení první pomoci (2.A, 2. AS)
2. 11. slavnostní otevření nové auly GOB a SOŠ Telč
6. 11. přednášky pro dívky „S tebou o tobě“
8. 11. školení první pomoci (sexta)
8. 11. Den otevřených dveří v Akademii věd Brno
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

9. 11. přehlídka škol – Jihlava
12. 11. přednáška „Účetnictví interaktivně“ – (3.AS)
14. 11. oblastní turnaj mladších žáků ve florbalu – Telč – (NG)
15. 11. futsalový turnaj – Telč – (SŠ)
15. – 16. 11. - soutěž v psaní na klávesnici – Hodonín
21. 11. Horácké divadlo Jihlava – „Soudné sestry“ (VG)
22. 11. beseda se spisovatelem Jáchymem Topolem
26. 11. přednáška a beseda s Tomášem Graumannem – jedním ze
669 dětí zachráněným Nicolasem Wintonem v roce 1939
28. – 30. 11. setkání fiktivních firem – Bratislava - (SOŠ)

Prosinec
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

školní kola olympiád a vědomostních soutěží
5. 12. školou chodil Mikuláš
5. 12. volejbalový turnaj Dačice (VG)
5. 12. oblastní basketbalový turnaj – Třešť – (NG)
6. 12. středoškolská futsalová liga – Třeboň – (SŠ)
11. 12. exkurze Vídeň (SOŠ)
12. 12. přednášky pro studenty na témata „Vztahy mezi lidmi“ a
„Poruchy příjmu potravy“ (sekunda, kvarta)
13. 12. Den otevřených dveří GOB a SOŠ Telč
18. 12. oblastní volejbalový turnaj – Třešť – (NG)
20. 12. futsalový turnaj – Telč – (SŠ)
20. 12. přednáška O. Zadražila na téma „Práce městského kronikáře
a historie kroniky města Telče“ – (zájemci VG)
20. 12. beseda s M. Jarošem, ředitelem marketingu společnosti
T – mobile
21. 12. tradiční vánoční hokejový turnaj

Leden
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

školní kola olympiád a vědomostních soutěží
15. 1. přednáška M. Plundera (učitel GOB a SOŠ Telč) o Patagonii
17. 1. cvičné přijímací zkoušky pro žáky 5. a 9. tříd ZŠ
21. 1. návštěva divadelního představení – HD Jihlava – „Alenka
v říši divů“ – (prima, sekunda)
22. 1. přednáška o první pomoci (tercie)
24. 1. futsalový turnaj – Telč – (SŠ)
24. – 25. 1. lyžařský kurz – běžky (sekunda)
25. 1. celostátní kolo soutěže v anglickém jazyce
28. – 30. 1. lyžařský kurz – sjezd (sekunda)
29. – 30. 1. soutěž v účetnictví „Má dáti – dal“ – Znojmo – (SOŠ)
29. 1. testování kvarty (český jazyk, člověk a příroda)
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•
•
•

30. 1. veletrh fiktivních firem - (SOŠ)
30. 1. přednáška o první pomoci (tercie)
30. 1. testování kvarty (matematika, anglický jazyk)

Únor
•
•
•
•
•
•

okresní kola olympiád a vědomostních soutěží
4. 2. přednáška o první pomoci (tercie)
6. 2. přednáška „Psychologické aspekty používání Facebooku“
(kvinta, 1.A, 1.AS)
17. – 22. 2. mezinárodní lyžařský kemp dětí Visegradské čtyřky –
Zakopane – Polsko (tercie, kvarta)
18. 2. beseda s por. V. Liškou „ Afghánistán přímo z Logaru“ (o
půlročním působení ve vojenské zahraniční misi)
27. 2. okresní kolo recitační soutěže Wolkerův Prostějov

Březen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5. 3. školní kolo soutěže v grafických disciplinách
6. 3. návštěva divadelního představení – Jihočeské divadlo České
Budějovice – „Tom Sawyer“ – (tercie, kvarta)
12. 3. přednáška „Psychologie v praxi“ (kvinta, 1.A, 1.AS)
14. 3. oblastní volejbalový turnaj – Telč – (SŠ)
14. – 21. 3. veletrh fiktivních firem – Praha – (SOŠ)
16. – 23. 3. lyžařský sportovní kurz – Pec pod Sněžkou (kvinta, 1.A,
1.AS)
19. 3. krajské kolo soutěže v grafických disciplínách – Telč
19. 3. Horácké divadlo Jihlava – „Přelet nad kukaččím hnízdem“ –
(VG)
21. 3. festival „Jeden svět na školách“, promítání filmu „Polibek od
Putina“ – aula GOB a SOŠ

Duben
•
•
•
•
•
•
•
•
•

okresní a krajská kola olympiád a vědomostních soutěží
5. 4. basketbalový turnaj – Jihlava (NG)
8. – 12. Projekt příhraniční spolupráce – konverzační kurz němčiny
(VG)
10. 4. celorepublikové kolo soutěže v grafických disciplínách – Zlín
11. 4. Schůze Sdružení rodičů GOB a SOŠ, třídní schůzky
17. 4. místní turnaj v házené – Telč – (NG)
17. 4. praktická maturitní zkouška z ekonomických předmětů (4.AS)
19. 4. kurz první pomoci (tercie)
22. - 23. 4. přijímací zkoušky
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•
•
•

23. 4. exkurze do automobilky v Kolíně (2.AS, 4.AS)
25. 4. oblastní turnaj v házené – Dolní Cerekev – (NG)
26. 4. poslední zvonění maturantů

Květen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

okresní a krajská kola olympiád a vědomostních soutěží
celostátní testování (kvarta)
2. – 7. 5. písemná část maturitní zkoušky
6. – 7. 5. Pohár rozhlasu – atletické závody – Jihlava (NG)
15. 5. setkání s rodilým mluvčím – Jonathanem Rosem z Texasu–
(vybraní žáci VG)
17. 5. přednáška o ošetřování vzrostlých stromů – (kvarta)
20. – 23. 5. ústní maturitní zkoušky
20. – 24. 5. odborná praxe (SOŠ)
27. 5. předávání maturitních vysvědčení – zámek Telč
27. – 31. 5. sportovní vodácký kurz - Vltava - (septima)
28. – 29. 5. soutěž Talenti 1. ročníků – psaní na klávesnici – Jihlava

Červen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

celostátní kola olympiád a vědomostních soutěží
odborné exkurze
4. – 8. 6. poznávací zájezd Belgie, Francie (VG)
4. 6. Projekt příhraniční spolupráce – návštěva studentů
z Waidhofenu an der Thaya – sportovní utkání (VG)
učební praxe z účetnictví (SOŠ)
11. 6. vyhlášení soutěže školních časopisů – Časopis Vysočiny
2013 – Havlíčkův Brod
11. 6. dějepisná exkurze – Tábor, Kozí hrádek (1.A, kvinta)
12. 6. komponovaný pořad a beseda na téma holocaustu „ K čemu
je slunce, když není den“ s H. Hnátovou (roz. Lustigovou)
12. - 14. 6. malování v plenéru (zájemci z řad VG)
18. 6. dějepisná exkurze – Lidice, vojenské muzeum Praha (3.A,
septima)
19. 6. Projekt příhraniční spolupráce – návštěva studentů z Hornu –
sportovní utkání (VG)
20. 6. dějepisná exkurze – Slavkov, Lednice (2.A, sexta)
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IX. Prevence sociálně patologických jevů
Školní preventivní program Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné
školy Telč vymezuje základní koncepční a metodologické principy pro
vypracování a realizaci programu primární prevence rizikových jevů a
podpory zdraví a zdravého životního stylu na naší škole. Jsou rozpracovány
v konkrétní opatření, která v rámci programu realizuje škola ve spolupráci
s rodičovskou veřejností (Sdružení rodičů GOB a SOŠ), krajským
metodikem prevence (Mgr. R.Kejnovská), odborníky v oblasti primární
prevence (Sdružení Podané ruce, Občanská poradna Jihlava, K-centrum
Jihlava, spol. SOCIOKLIMA, Český červený kříž), Policií ČR a dalšími
zainteresovanými složkami.
Preventivní výchovně vzdělávací působení na studenta je přirozenou
součástí výuky a života
školy. Efektivní program zahrnuje
znalosti,dovednosti a postoje, které by si měl student osvojit v průběhu
studia, přičemž se zohledňuje věk dítěte. Jedním z hlavních cílů našeho
preventivního programu je dlouhodobé působení na studenty.

X. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Školení a studium pedagogů zapojených do projektu Nové metody
interaktivní výuky na gymnáziích Kraje Vysočina
Školení a studium pedagogů k nové maturitě (komisaři, zadavatelé,
hodnotitelé)
RNDr. Stanislav Máca, Ing. Bohumír Krejčí – manažerské vzdělávání,
Projekt „Ředitel“ – klíčová aktivita K1 v rámci Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost
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XI. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti
Oslava 160. výročí založení školy: 9. 10. 2012 slavnostní shromáždění,
křest almanachu, prohlídka školy.
Při udělování Cen a Uznání města Telče 2012 22. 10. 2012 získali naši
studenti a absolventi Uznání města – Marie Zboroňová (recitace a
matematické soutěže), Jiří Rudolf (biologické a matematické soutěže), Petr
Kroupa (vedení školního časopisu), Lukáš Vejmelka (fyzikální soutěže,
projekt Zmizelí sousedé, školní časopis, spoluorganizování hudebních akcí
školy a města).
Slavnostní otevření auly s účastí veřejnosti 2. 11. 2012.
Přehlídka středních škol Jihlava – 9. 11. 2012
Den otevřených dveří – 13. 12. 2013
Přijímací zkoušky nanečisto a Den otevřených dveří – 17. 1. 2013
Pořádání regionálních a krajských soutěží: Pořádání sportovních turnajů,
krajské kolo v grafických disciplínách (19. 3. 2013)
Besedy pro studenty a veřejnost: Jáchym Topol – spisovatel (22. 11.
2012), npor. Jiří Liška – účastník vojenské mise v Afghánistánu (18. 2.
2013), Tomáš Graumann – zástupce „Wintonových dětí“ (26. 11. 2012)
Nominace na Talent Vysočiny (21. 6. 2013): V kategorii technických oborů
Jana Razimová a Jana Čeloudová, v kategorii přírodovědných oborů Jiří
Janek a Jiří Rudolf
Školní časopis Naše škola: Gymnázium Telč
Vítěz krajské soutěže školních časopisů Časopis Vysočiny 2013
Tištěná a webová publikace http://www.naseskola.somt.cz/
Pravidelná prezentace školy v Jihlavských listech, Telčských listech a Listech
jihozápadní Moravy.
Spolupráce s dětskými a mládežnickými organizacemi ve městě a
regionu: ZŠ Masarykova Telč, ZŠ Hradecká Telč, DDM Telč, ZUŠ Telč, …
Vědomostní, kulturní a sportovní soutěže a další činnosti, spolupráce učitelů,
poskytování prostor (včetně celorepublikové soutěže Zlatá včela)
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XII. Výsledky inspekční činnosti prováděné
Českou školní inspekcí
V únoru 2013 proběhla kontrola ČŠI se zaměřením na kontrolu školního
vzdělávacího plánu oboru 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání. Nebyly
shledány žádné závady. Byla vznesena pouze drobná doporučení k formální
stránce.
V květnu 2013 proběhla druhá celoplošná generální zkouška ověřování
výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy.
Studenti kvarty měli výrazně nadprůměrné výsledky v porovnání
s celorepublikovým průměrem. Úspěšnost v českém jazyce byla 84%, v
anglickém jazyce 72% a v matematice 72%.

XIII. Přijímací a maturitní zkoušky
Přijímací zkoušky GOB – osmileté studium
Český jazyk
Ptáci sice normálně poznávají podle délky dne, že ještě nepřišla doba
příprav na hnízdění, ale mate je nezvyklé teplo a dostatečné množství
potravy.
1. Které z následujících tvrzení vyplývá z textu: (1 bod)
a) Ptáci mají nedostatečné množství potravy.
b) Ptáci jsou zmatení neobvyklým teplem.
c) Ptáci nejsou zmatení neobvyklým teplem.

2. Kolik vět obsahuje souvětí: (1 bod)
a) dvě
b) tři
c) čtyři
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3. Podmětem ve větě Ptáci sice normálně poznávají je: (1 bod)
a) ptáci
b) délky
c) dne

4. Určete slovní druhy (vycházejte z textu): (4 body)
a) normálně
b) podle
c) že
d) množství

5. Určete mluvnické významy výrazu délky: (1 bod)
a) 2. pád, č.j., rod ženský
b) 4. pád, č.j., rod ženský
c) 2. pád, č.j., rod střední

6. Určete druh přídavného jména nezvyklé: (1 bod)
a) měkké
b) tvrdé
c) přivlastňovací
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7. U slova potravy určete koncovku: (1 bod)
a) avy
b) vy
c) y

8. Slovo opačného významu k výrazu teplo je: (1 bod)
a) horko
b) léto
c) zima

9. Slovo podřazené ke slovu pták není: (1 bod)
a) zvíře
b) drozd
c) kos

10. Vyberte slovo, které je souznačné ke slovu ale: (1 bod)
a) i
b) a
c) avšak
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11. Vyberte slovo, které jinak vyslovujeme a jinak píšeme: (1 bod)
a) dostatečné
b) příprav
c) teplo

Další úkoly nevyplývají z textu:

12. Vysvětlete význam rčení To byla voda na jeho mlýn: (1 bod)
a) přišlo mu to vhod
b) někomu něco odcizil
c) přivedl vodu k mlýnskému kolu

13. Doplňte i/y, s/z: (5 bodů)
a) Pavel __bíral známky.
b) Zvědavci se __bíhali ze všech stran.
c) Obraz v__sí nakřivo.
d) Málokdo nab__l jmění snadno.
e) Na děti čekal__ rodiče.

Matematika
1.

Existuje trojúhelník s délkami stran 12 cm, 30 cm a 42
cm? Zdůvodněte.
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2.

Převeďte 2500 m na decimetry.

3.

Jedna strana obdélníku měří 8 cm. Druhá strana má
poloviční délku. Urči délku strany čtverce, který má stejný obvod jako
obdélník.

4.

Černé a bílé prase váží dohromady 320 kilogramů.
Černé prase váží o 32 kilogramů více než bílé prase. Kolik váží bílé
prase?

5.

Soňa čtyřikrát hodila kostkou ze hry Člověče, nezlob
se. Celkový součet hozených bodů byl 23. Kolikrát padla šestka?

6.

Televize začala vysílat devadesátiminutový film v 17:10.
Film dvakrát přerušilo vysílání reklam. Poprvé na osm minut a podruhé
na pět minut. V kolik hodin film skončil?

7.

Maminka koupila 16 mandarinek. Karel jich snědl
polovinu, Eva snědla dvě mandarinky a Dana snědla zbytek. Kolik
mandarinek snědla Dana?

8.
9.
10.

O kolik hodin zestárneme za 360 000 sekund?
Čtyři slané tyčinky mají 8 konců. Kolik konců má šest a
půl slaných tyčinek?
Vypočítej: 29 + 20 . 9 - 9 =

11.

Podél jedné strany cesty v parku je 7 světel. Vzdálenost
mezi každými dvěma světly je 8 metrů. Jirka skákal po cestě od prvního
světla k poslednímu. Kolik metrů celkem skákal?

12.

Kód pro otevření sejfu je trojmístné číslo zapsané
pomocí různých číslic. Kolik různých kódů můžeme vytvořit z čísel 1, 3
a 5?

13.
14.

Vypočtěte: 4 . 4 - 4 + 4 . 4 =
Bedřich je o 1 rok a 1 den starší než Anežka. Narodil se
1. ledna 2002. Kdy se narodila Anežka?

15.

Které číslo je o 25 menší než největší dvojciferné číslo?

16.

Vypočtěte: 2 001 + 2 002 + 2 003 =
39

17.

Na telefonním drátě seděly vlaštovky. V jednom
okamžiku 5 z nich odlétlo a po chvíli se 3 vrátily zpět. Na drátě pak
sedělo 12 vlaštovek. Kolik vlaštovek sedělo na drátě původně?

18.

Zapište v desítkové soustavě číslo pět milionů šedesát
devět tisíc třicet osm.

19.
20.

Zaokrouhlete číslo 9,258 na desetiny.
Výsledek výpočtu vyjádřete v cm: 12 dm + 180 cm + 1
m + 1000 mm =

Přijímací zkoušky GOB – čtyřleté studium
Český jazyk

Výchozí text:
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Animovaná pohádková komedie s legendárním Čtyřlístkem v
hlavní roli se odehrává v dobách vlády Rudolfa II., který v touze
po bájném kameni mudrců vydává všanc cenný poklad Svatováclavskou korunu a blaho celého království. Jediní, kdo
může zachránit zemi včetně pokladu před vržením do doby
ledové, jsou naši známí hrdinové z budoucnosti, které císař
Rudolf požádá o pomoc. Filmové dobrodružství Fifinky,
Myšpulína, Pindi a Bobíka je plné dramatických i humorných
situací, nečekaných zápletek a zvratů. Ve snímku si zahraje
současná i renesanční Praha. Diváci uvidí dokonalou animaci
výtvarníka a režiséra Michala Žabky (Autopohádky).
1. Co se tvrdí v textu?

1 bod

a) Svatováclavskou korunu a blaho celého království zachrání čtyři
alchymisté z budoucnosti.
b) Svatováclavskou korunu a blaho celého království zachrání objevený
kámen mudrců.
c) Svatováclavskou korunu a blaho celého království zachrání naši známí
hrdinové z budoucnosti.
d) Svatováclavskou korunu a blaho celého království zachrání Rudolf II.
pomocí kamene mudrců.

2. Poznáte, jaký umělecký prostředek použil autor ve větě? 1 bod
„Ve snímku si zahraje současná i renesanční Praha.“
a) metonymie b) personifikace c) lyrika d) symbol
3. Jak je označováno původní umělecké zpracování v sešitových
vydáních, které předcházelo vzniku filmu?
1 bod
a) animovaný film

b) črty

c) komiks

d) grafity

4. Slovo „legendárním“ nahraďte v textu synonymem, aby se význam
věty vůbec nezměnil:
1 bod
a) úžasným b) obdivovaným c) neznámým

d) pověstným

5. Vyhledejte v textu dvě slova, která vznikla skládáním (vlastní
složeniny):
2body
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…………………………………………………………………………………………
………………………
6. O jaký větný člen se jedná? Vycházejte z označených částí textu.
3body
I. Fifinky, Myšpulína, Pindi a Bobíka
a) přívlastek neshodný b) podmět c) předmět d) doplněk
II. animovaná pohádková
a) přívlastek několikanásobný
c) přístavek

b) přívlastek postupně rozvíjející
d) příslovečné určení způsobu

III. animaci
a) podmět b) předmět c) přísudek d) příslovečné určení zřetele
7. Určete slovní druh, vycházejte z kontextu, (napište slovem):
3body
a) všanc (…vydává všanc cenný poklad…) …………………………………
b) vržení (…před vržením do doby …) ………………………………………
c) kdo (…kdo může zachránit…) .…………………………………………….

8. Který rozbor stavby slova je správný?
a)

VÝ TVAR NÍ
před. kořen

K

1 bod

A

přípony koncovka

b)

VÝT VAR

N

ÍK

před. kořen

přípony

VÝ TVAR

N

A
koncovka

c)

ÍK

před. kořen přípony

A
koncovka

d)

VÝT VAR NÍK A

0

před.

nulová koncovka

kořen

přípony

9. Který slohový útvar je charakterizován v následující větě?
1 bod
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Filmové dobrodružství Fifinky, Myšpulína, Pindi a Bobíka je plné
dramatických i humorných situací, nečekaných zápletek a zvratů.
a) úvaha b) charakteristika c) vypravování d) popis pracovního postupu
10. Které věty jsou bez pravopisné chyby?

2body

a) Naši známý hrdinové z Čtyřlístku zachrání svět.
b) V příběhu jde o české země, které tvořily České království, Moravské
markrabství, Opavské knížectví.
c) Příběh nás zavádí do Prahy, kam Rudolf II. sezval Evropské astronomy
a Praha se stala významným střediskem vědy.
d) Rudolf II. byl posledním českým panovníkem sídlícím trvale v Praze, po
jeho vládě všichni další čeští (do roku 1918) a němečtí panovníci (do
roku 1804) sídlili ve Vídni.
11. Napište správný tvar přídavných jmen odvozených od podstatného
jména v závorkách.
2body
Příběh nás zavádí do (Rudolf) ................................................................
doby.
Budeme obdivovat (Rudolf) ................................................................
příznivce.
(Rudolf) ................................................................ přátelé zachrání království
před dobou ledovou.
12. Nahraďte ve větě označený spojovací výraz jiným vztažným
zájmenem.
1 bod
Jediní, kdo může zachránit zemi včetně pokladu před vržením do doby
ledové, jsou naši známí hrdinové z budoucnosti, které …………….. císař
Rudolf požádá o pomoc.
13. Které tvrzení o výchozí větě je pravdivé?

1 bod

Jediní, kdo může zachránit zemi včetně pokladu před vržením do doby
ledové, jsou naši známí hrdinové z budoucnosti, které císař Rudolf požádá o
pomoc.
a) Jedná se o souvětí podřadné.
b) Jedná se o souvětí souřadné.
c) Jedná se o větu jednoduchou s rozvitými větnými členy.
d) Jedná se o větu jednoduchou s vloženým větným členem.
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Matematika
Testové otázky
1. Pravoúhlý trojúhelník s odvěsnou o velikosti 4 cm a přeponou o velikosti
5 cm má obsah:
a) 3 cm²
b) 12 cm²
e) jiný výsledek

c) 6 cm²

d) 20 cm²

2. Určete číslo opačné k číslu a, jestliže 2a + 1 = 3 . Je to číslo:
a) 2

b) -4

c) 1

d) -1

e) jiný výsledek
2

 1
9
 ?
−
3. Jakou hodnotu má výraz 
4 
 2
1
1
1
a) 1
b)
c)
d)
e) jiný výsledek
16
4
2

4. Úpravou výrazu ( 2 x − 1) získáme výraz:
a) 4 x − 1
b) 4 x 2 − 1
c) 4 x 2 − 2 x + 1
e) jiný výsledek
2

d) 4 x 2 − 4 x + 1

5. Zapište rozdíl druhé odmocniny čísla 3x a čísla y. Tento zápis je:
a) 3x 2 - y 2
b) 9x 2 + y
c) 3x - y
d) 3 x − y
e) 9x 2 - y
6. Do krabice se čtvercovým půdorysem o straně 1,5 dm jsme naskládali 36
kostek s velikostí strany 5 cm a krabici jsme zcela zaplnili. Krabice je vysoká:
a) 1 dm
b) 2 dm
e) jiný výsledek

c) 30 cm

d) 35 cm

7. 70 % ovoce z celkem 240 kg tvoří jablka. Ostatních druhů je:
a) 72 kg
b) 80 kg
c) 82 kg
d) 168 kg
e) jiný výsledek
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8. Dva traktory pole zorají za a dní. Kolik traktorů by pole zoralo za 2a dní?
a) 4 traktory
b) 2 traktory
e) jiný výsledek

c) a traktorů

d) 1 traktor

9. Pan Novák nakoupil hřebíky a šrouby v množství v poměru 2:3. Zaplatil
40 Kč. Kolik hřebíků koupil, prodávají-li se hřebíky i šrouby po 0,50 Kč
za kus?
a) 32

b) 28

c) 16

d) 8

e) jiný výsledek

10. Pepík stočil časopis o délce 8π cm do kukátka tvaru válce tak, že
stočené konce časopisu se přesně dotýkají. Průměr kukátka je?
a) 20 cm
b) 10 cm
e) jiný výsledek

c) 8 cm

Úlohy
1. Řešte rovnici a proveďte zkoušku:

d) 4 cm

5x + 1 x − 1
−
= 2x − 1
2
3

2. Podél silnice vysadili 250 stromků dvojího druhu. Sazenice jabloní po
60 Kč za kus a sazenice višní po 50 Kč za kus. Celá výsadba stála
12 800 Kč. Kolik bylo sazenic jabloní a kolik višní?
SOŠ – praktická maturitní zkouška
Žák si vylosuje jeden příklad:
1. Zásoby, mzdy, dlouhodobý majetek, daňová evidence, daň z příjmů
fyzických osob
2. Dlouhodobý majetek, mzdy, zásoby, výsledek hospodaření, daň
z příjmů právnických osob
3. Dlouhodobý majetek, zásoby, mzdy, výsledek hospodaření, daň
z příjmů právnických osob
4. Daňová evidence, daň z příjmů fyzických osob, mzdy, zásoby,
dlouhodobý majetek

45

XIV. Soutěže – nejúspěšnější studenti
Olympiáda z českého jazyka a literatury

- okresní kolo

I. kategorie

Karolína Mrázová (kvarta)

3. místo

II. kategorie

Jiří Janek (septima)
Ivana Holcová (4.A)

2. místo
3. místo
- krajské kolo

I. kategorie

Karolína Mrázová (kvarta)

II. kategorie

Jiří Janek (septima)

4. místo
2. místo
postup do národního kola

Ivana Holcová (4.A)

9. místo

Soutěž v recitaci
Kategorie IV. Šárka Kaňkovská (tercie)

- okresní kolo
3. místo

Recitační soutěž Wolkerův Prostějov

- krajské kolo

Zdeněk Chalupa (4.A)

1. místo
postup do národního kola

Olympiáda z anglického jazyka

- okresní kolo

Kategorie I.A

Jiří Kučera (prima)

5. místo

Kategorie II.B

Karolína Holcová (kvarta)

4. místo

Kategorie III.A Kateřina Chalupová (septima)

9. místo

S Vysočinou do Evropy

- finále

Vít Vejmelka (kvinta)
Barbora Jonová (septima)
City&Guilds (jazyková soutěž v angličtině)
Kategorie B2 Anna Švejdová (septima)
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9. místo
18. místo
- celostátní kolo
37. - 39. místo

Kategorie Expert C1

Natálie Čurdová (oktáva)

11. - 15. místo

Olympiáda z německého jazyka

- okresní kolo

Kategorie II.B

2. místo

Ludmila Nosková (kvarta)

Kategorie III.A Nguyen Tuan Vu (3.A)

3. místo

Olympiáda z francouzského jazyka

- krajské kolo

kategorie A1

Karolína Mrázová (kvarta)

2. místo

kategorie A2

Anna Bláhová (kvinta)

6. místo

kategorie B2

Anna Švejdová (septima)

4. místo

Dějepisná olympiáda

- okresní kolo

Jiří Rudolf (tercie)
Lucie Herciková (sekunda)

2. místo
7. místo

Zeměpisná olympiáda

- okresní kolo

Kategorie A

Zdeněk Chalupa (4.A)

3. místo

Kategorie D

Jan Pivoňka (prima)

4. místo

Kategorie C

Martin Tůma (kvarta)

- celostátní kolo
4. místo

Pythagoriáda (matematická soutěž)

- okresní kolo

Kategorie 7.třídy

Lucie Herciková (sekunda)
Petr Klíma (sekunda)

4. místo
9. místo

Kategorie 8.třídy

Kateřina Bláhová (tercie)
Jiří Rudolf (tercie)

1. - 2. místo
1. - 2. místo

Matematická olympiáda

- okresní kolo

Kategorie Z6

3. místo

Kateřina Krafková (prima)
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Vojtěch Langhammer (prima)

16. místo

Kategorie Z7

Lucie Herciková, Petr Klíma (sekunda) 7. místo

Kategorie Z8

Jiří Rudolf (tercie)
Šárka Kaňkovská (tercie)

1. místo
5. místo

Kategorie Z9

Jana Buláková (kvarta)
Kateřina Zemková (kvarta)
Ludmila Nosková (kvarta)

2. místo
7. místo
13. místo
- krajské kolo

Kategorie Z9

Jana Buláková (kvarta)
Kateřina Zemková (kvarta)

14. místo
26. místo

Kategorie A

Jiří Janek (septima)

8. místo

Kategorie B

Martina Janková (sexta)

7. místo

Kategorie C

Pavla Veselá (kvinta)

17. místo

Genius logicus

- okresní kolo

Kategorie C

5. místo

Pavla Veselá (kvinta)

- krajské kolo
Pavla Veselá (kvinta)

12. místo

- krajské kolo

Matematický Klokan
Kategorie Student
Fyzikální olympiáda
Kategorie F
Kategorie E

Jiří Janek (septima)

1. místo

Jiří Rudolf (tercie)
Matyáš Fejfar (tercie)

- okresní kolo
2. - 3. místo
6. místo

Jana Buláková (kvarta)
Kateřina Zemková (kvarta)

1. místo
3. místo
- krajské kolo
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Kategorie E

Jana Buláková (kvarta)
Kateřina Zemková (kvarta)

10. - 11. místo
13. místo

Kategorie D

Pavla Veselá (kvinta)
Michaela Vystrčilová (kvinta)

14. místo
16. místo

Kategorie B

Václav Pátek (septima)
Marek Denk (3.A)

8. místo
14. místo

Chemická olympiáda
Kategorie D

- okresní kolo
Martin Tůma (kvarta)
Jana Buláková (kvarta)

1. místo
5. místo
- krajské kolo

Kategorie D

Jiří Rudolf (tercie)

1. místo

Kategorie C

Vít Vejmelka (kvinta)
Veronika Lančová (kvinta)

8. místo
12. místo

Kategorie B

Jiří Janek (septima)

1. místo

Kategorie A

Jiří Janek (septima)

1. místo
- celostátní kolo

Kategorie A
Jiří Janek (septima)
Biologická olympiáda

14. místo
- okresní kolo

Kategorie D

Lucie Herciková (sekunda)

2. místo

Kategorie C

Jiří Rudolf (tercie)

4. místo
- krajské kolo

Kategorie D

Lucie Herciková (sekunda)

8. místo

Kategorie C

Jiří Rudolf (tercie)

6. místo

Kategorie B

Vít Vejmelka (kvinta)

7. místo

Fiktivní firma – Mezinárodní veletrh Bratislava
Nikita Gabrhelová (3. AS)
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1. místo

Školní časopis roku
Ondřej Steinbauer, Marie Majdičová, Monika Salamánková (sexta) +
redakční tým
webové stránky
2. místo
střední škola
2. místo
Mladý zahrádkář
Jiří Rudolf (tercie)
Soutěž Zlatá včela

- okresní kolo
1. místo
- krajské kolo

Pavla Přibylová (sekunda)

1. místo
- národní kolo

Pavla Přibylová (sekunda)

33. místo

Výsledky grafických soutěží
Šenovský Datel 2012
Kombinace
Ivana Volavková (sexta)
Lucie Olivová (sexta)
Lenka Nováková (2.AS)

8. místo
9. místo
12. místo

Soutěž družstev

2. místo

GOB a SOŠ

Krajská soutěž v grafických předmětech
Wordprocessing

Jana Čeloudová (2.AS)
Veronika Tomková (2.A)

1. místo
2. místo

Korektura textu

Jana Čeloudová (2.AS)
Lucie Olivová (sexta)
Jana Razimová(septima)
Ivana Volavková (sexta)

1. místo
2. místo
4. místo
6. místo

Opis

Kateřina Chalupová (septima) 1. místo
Jana Razimová (septima)
2. místo
Ivana Volavková (sexta)
8. místo
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Lucie Olivová (sexta)

10. místo

Mistrovství ČR v grafických předmětech
Korektura textu

Jana Razimová (septima)
Jana Čeloudová (2.AS)
Lucie Olivová (sexta)

2. místo
6. místo
11. místo

Opis

Jana Razimová (septima)
18. místo
Kateřina Chalupová (septima) 20. místo

Talenti Jihlava – celostátní soutěž 1.ročníků
Kombinace

Natálie Dvořáková (tercie)
Magdalena Suchá (1.AS)
Barbora Moudrá (sekunda)
Ludmila Veselá (1.AS)

1. místo
9. místo
16. místo
29. místo

Soutěž družstev

GOB a SOŠ

1. místo

Sport
Pohár rozhlasu (atletika)

- okresní kolo

Pavlína Kretová, Jana Matoušková, Vendula Sedláčková (tercie),
Michaela Křenková, Denisa Freithová, Zuzana Brázdová,
Veronika Čábelová, Kateřina Zemková (kvarta)
2. místo
Volejbal

- okresní kolo

Kateřina Bláhová, Eliška Vystrčilová (tercie), Anna Bláhová,
Marie Čechová, Michaela Vystrčilová (kvinta)
2. místo

- regionální kolo
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Veronika Bartušková, Anna Švejdová (septima), Helena
Nedorostová (2.A), Lucie Kiesslingová (1.AS), Veronika Novotná
(2.AS), Jindřiška Hotařová (3.AS)
1. místo
Basketbal

- okresní kolo

Eliška Vystrčilová, Kateřina Bláhová, Michaela Nováková, Adéla
Veselá, Jana Matoušková, Kamila Přibylová, Karolína Janáková
(tercie)
Denisa Freithová, Michaela Křenková, Kateřina Zemková
Alžběta Langhammerová, Lada Kafoňková (kvarta)
2. místo
Přespolní běh

- okresní kolo

Tereza Suránová, Vendula Sedláčková, Pavlína Kretová (tercie)
2. místo
- krajské kolo
Karin Hemzová (kvarta), Petra Matoušková (sexta)
7. místo
- okresní kolo
Marie Čechová. Anna Bláhová (kvinta), Hana Lojdová (sexta)
Veronika Tomková (2.A), Tereza Svobodová, Jana Skálová
(septima)
1. místo
- krajské kolo
Klára Hodačová (3.A)
Házená

6. místo

- okresní kolo
Monika Častová, Kateřina Divišová (sekunda), Michaela
Nováková, Tereza Suránová, Eliška Vystrčilová, Kateřina
Bláhová, Adéla Veselá (tercie), Hana Toufarová, Alžběta
Langhammerová, Denisa Freithová , Michaela Křenková, Lada
Kafoňková (kvarta)
1.místo
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XV. Učební plány
osmileté studium - 79-41-K/81 - Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí
Předmět
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Povinné předměty
Čes. jaz. a lit.
5
4
4
5
3
3
4
5
Cizí jazyk 1
4
4
3
3
3
3
3
4
Cizí jazyk 2
3
3
3
3
3
3
Zákl. spol. věd
1
1
1
1
1
1
3
3
Dějepis
2
2
2
2
2
2
2
Zeměpis
2
2
1
2
2
2
2
Matematika
5
5
4
4
4
4
4
4
Fyzika
2
3
2
2
3
3
2
Chemie
2
3
2
3
3
2
Biologie/geologie
3
2
2
2
3
3
2
Informatika
2
2
2
Est. výchova
3
3
2
2
Těl. výchova
2
2
2
2
2
2
2
2
Administrativa
1
Povinné předměty
30
30
31
30
31
31
29
21
Volitelné předměty
INv /ESv
1/1
HV/VV
2/2 2/2
L/DG/IN
2/2/2
2/2/Konverzace AK/NK/FK
2/2/2
2/2/2
4+4
Dva vol. př. (SCH/SM/SZ/SFY/SD/SPV/SBI)
Volitelné předměty
0
0
0
1
2
2
4
12
Pov. a vol. předm.
30
30
31
31
33
33
33
33
Nepovinné předměty
ZAn
2
2
Poznámka: Učební plán sestaven jako osmiletý, ve čtyřletém studiu použity
poslední čtyři ročníky
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Ekonomika a podnikání – 64-41-M/01 – Podnikatel – inovace – tvořivá
destrukce (J. A. Schumpeter)
Kategorie a názvy
vyučovacích
předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin
v ročníku
celkem

1.

2.

3.

4.

4
4
3
2
3
2
1
3
2
2
2
2
3

3
4
3
2
2
1
3
2
2
2
2
3
2

3
4
2
2
3
2
2
3
2
2
2
2
2

4
3
2
2
2
2
1
3
3
2
2
2
2

14
15
10
8
3
2
2
1
1
11
2
8
7
10
10
4
4
4
9

-

2

2

-

4

33

33

33

1
2/2
33

1
2
132

A. Povinné
Český jazyk a literatura
První cizí jazyk
Druhý cizí jazyk
Základy společenských věd
Dějepis
Zeměpis
Biologie
Fyzika
Chemie
Matematika
Statistika
Tělesná výchova
Informační technologie
Ekonomika
Účetnictví
Marketing a management
Ekonomie a finance
Fiktivní firma
Písemná a elektronická
komunikace
B. Volitelné
Profilace (cestovní
ruch/veřejná správa)
Konverzace v AJ/NJ
Seminář (M/SPV)
Celkem
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XVI. Výroční zpráva o hospodaření školy
A. PŘÍJMY
CELKOVÉ PŘÍJMY
z toho prostředky od zřizovatele
MŠMT ČR od KÚ
Příjmy za stravné
Příjmy za věcnou režii ŠJ
Příjmy za kopírování
Příjmy z pronájmu
Příjmy od studentů
Úroky
ostatní příjmy
Příjmy z doplňkové činnosti
VÝDAJE:
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM
z toho náklady na platy pracovníků školy
z toho náhrady za nemoc
z z toho zákonné odvody- zdrav. a soc. poj.
z toho výdaje na učebnice, učeb. texty
z toho učební pomůcky, předplatné
z toho stipendia
z toho materiál + kancelářské potřeby
z toho na drobný hmotný majetek
z toho PHM
z toho na elektřinu
z toho na vodu
z toho na plyn
z toho na opravy a údržbu
z toho cestovné
z toho programové vybavení
z toho na poštovné a telefon, internet
z toho na ostatní služby
z toho na školení a vzdělávání
z toho na nájemné za sportoviště
z toho poradenství a právní služby
z toho na příděl do FKSP
z toho na pojištění a poplatky
z toho na odpisy
z toho ostatní povinné pojištění
z toho ochranné pomůcky
z toho náklady na potraviny
z toho výdaje na doplňkovou činnost
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29 751.212,-25 109.528,-2 092.472,-467 104,-55.076,-49 660,-139 600,-129.265,-34.186,-1 674.321,-29 144.099,-14 255.780,-49.871,-4 752.522,-29.182,-274 .214,-9.400,-357.624,-998.670,-37.527,-524.461,-138.444,-622.300,-531.798,-70.328,-2.223,-114.341,-597.149,-6.180,-120.775,-8.550,-140.235,-100.026,-1 754.305,-59.949,-29.380,-1 947.013,-1 611.852,--

ZISK Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI:
před zdaněním
daň z příjmů
ZISK Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI:
po zdanění
MAJETEK ŠKOLY:
MAJETEK CELKEM – pořizovací ceny
z toho budovy a stavby
z toho dlouhodobý nehmotný majetek
z toho hmotný investiční majetek
z toho pozemky
z toho DDHM
z toho ostatní DHM
z toho majetek na podrozvahových účtech

609.668,-2.555,-607.113,--

106 481.995,-64 334.342,-198.141,-20 003.470,-737.199,-16 290.533,-63.887,-4 854.423,--

Kopie účetních výkazů (uvedeno v příloze originálu)
Rozvaha
Výsledovka
Výkaz V + N
Zpráva byla projednána na poradě pracovníků školy dne 13. března 2013

INFORMACE O VÝSLEDCÍCH KONTROL
V tomto roce proběhla na naší škole kontrola VZP.
Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky.
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XVII. Zapojení školy do rozvojových a
mezinárodních programů, předložené a školou
realizované projekty
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5
EU peníze středním školám
Projekt: Inovační metody ve výuce
Zahájení: 31. 8. 2012
Ukončení: 30. 8. 2014
Partnerství středních škol k rozvoji příhraniční spolupráce
Telč / Waidhofen an der Thaya / Horn
Malý neziskový projekt v rámci fondu malých projektů Vysočina – Dolní
Rakousko.
Zahájení: 6. 9. 2012
Ukončení: 30. 11. 2013

XVIII. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci
celoživotního učení
Škola nerealizuje další vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání.

XIX. Spolupráce s odborovými organizacemi
Ve škole nepracuje odborová organizace.
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XX. Školní řád
Školní řád Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč
1. Účelem školního řádu pro žáky je vytvoření příznivých podmínek pro
výchovu a výuku žáků. Školní řád platí pro žáky Gymnázia Otokara
Březiny a Střední odborné školy Telč.
2. Základní povinností žáka je účastnit se vyučování v plném rozsahu a
řádně se připravovat na hodiny po celou dobu studia.
3. Docházka do nepovinných předmětů je pro přihlášené žáky povinná,
odhlášení je možné pouze se souhlasem ředitele školy.
4. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých,
požádá o uvolnění z výuky (u nezletilých zákonný zástupce) svého
třídního učitele (na jeden pracovní den) nebo ředitele školy
prostřednictvím třídního učitele (na dva a více dní). V případě, že
žák plánuje ve školním roce mimo období prázdnin více než
čtyřdenní souvislou absenci z důvodu např. rodinné rekreace,
zájezdu, studijního pobytu apod., doporučuje se, aby zákonný
zástupce žáka nejméně 14 dní před odjezdem na akci tohoto
charakteru písemně požádal o uvolnění z výuky třídního učitele a
jeho prostřednictvím následně i ředitele školy.
5. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z nepředvídaného důvodu, je
povinen (v případě nezletilých zákonný zástupce) do tří dnů oznámit
třídnímu učiteli (v případě jeho nepřítomnosti v kanceláři školy)
důvod nepřítomnosti. Po příchodu do školy se omlouvá nejpozději
do tří pracovních dnů na omluvném listě nebo jiném úředním
dokumentu potvrzeném zákonným zástupcem žáka, lékařem nebo
institucí, kvůli níž absence vznikla. V individuálně stanovených
případech může škola požadovat jako součást omluvenky potvrzení
ošetřujícího lékaře, resp. praktického lékaře pro děti a dorost. Zletilí
žáci si mohou potvrzovat omluvný list sami v maximálním rozsahu 3
dny za pololetí, další dny absence musí nepřítomnost doložit
potvrzením lékaře nebo instituce, kvůli níž absence vznikla.
6. Žákům, kteří reprezentují školu (olympiády, soutěže,…) nebo se
účastní zájezdů pořádaných školou, se zameškané hodiny do
celkového počtu zameškaných hodin nezapočítávají.
7. Potřebuje-li žák z vážných důvodů odejít ve vyučovací hodině, na
kterou se opět vrátí, vyžádá si souhlas vyučujícího. Pokud žák
během dopoledního nebo odpoledního vyučování (vyučovací
hodina, přestávka, volná hodina) potřebuje z vážných důvodů odejít
mimo školní budovu, uvědomí o tom vždy svého třídního učitele.
Odchází-li žák v průběhu vyučovací hodiny a je-li předpoklad, že
bude chybět ještě v následující vyučovací hodině, uvědomí o svém
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8.

9.
10.
11.
12.

13.

14.

15.
16.

17.

odchodu nejen třídního učitele, ale i vyučující v těchto hodinách.
Pokud nezastihne vyučující, oznámí svůj odchod v kanceláři školy.
Opuštění školní budovy v průběhu dopoledního a odpoledního
vyučování povoluje třídní učitel zpravidla na základě písemné
žádosti zákonného zástupce žáka. Uvolnění se povoluje jen na
nezbytně nutnou dobu.
Žáci, kteří nemohou být klasifikováni pro závažné objektivní příčiny
(zejména pro nedostatek podkladů pro klasifikaci - zpravidla pro
absenci přesahující za pololetí 110 vyučovacích hodin a ve 2.
pololetí maturitního ročníku přesahující 90 vyučovacích hodin, stejně
při absenci přesahující 20% pololetní hodinové dotace u jednotlivého
předmětu), budou vyzkoušeni před komisí v náhradním termínu,
který určí ředitel školy. Termín stanoví ředitel školy dle platné
legislativní úpravy.
Závažné infekční onemocnění v rodině hlásí žák do 24 hodin
třídnímu učiteli, v případě jeho nepřítomnosti v kanceláři školy.
Žák do 3 dnů ohlašuje třídnímu učiteli každou změnu svého bydliště
i bydliště zákonného zástupce. Změnu v době prázdnin oznamuje
ihned po zahájení školního roku
Do školy přicházejí žáci včas. Neodůvodněný pozdní příchod se
posuzuje jako nekázeň.
Žáci chodí do školy upravení. Na tělesnou výchovu používají
sportovní obuv, na přezutí do tříd domácí obuv. Při každém vstupu
do budovy se přezouvají v šatnách. V šatnách nebo jiných
prostorách určených vyučujícím odkládají žáci rovněž svrchní části
oděvu, cvičební úbory, sportovní obuv apod.
Je zakázáno nosit do školy předměty ohrožující zdraví, například
zbraně, chemikálie, alkohol, drogy apod. Nedoporučuje se nosit do
školy peníze a cenné předměty. V nutném případě je možné je uložit
v kanceláři školy.
Žáci se mohou před zahájením vyučování (od 6.30 do 7.30)
shromažďovat v učebně Bi. Po skončení vyučování žáci opouštějí
školu, žáci čekající na dopravní spojení mohou čekat v učebně Bi.
Ve volných hodinách se zdržují v šatnách nebo ve volných
učebnách.
Ve třídě má žák vyhrazené místo, které nemění bez souhlasu
vyučujícího příslušného předmětu.
Nejpozději při zazvonění má žák připraveny na lavici pomůcky a
v tichosti vyčká na svém místě příchodu vyučujícího, kterého zdraví
povstáním. Hodina končí pro učitele zvoněním, pro žáky odchodem
vyučujícího. Po každé vyučovací hodině žák uklidí své pracovní
místo.
Žáci jsou povinni plnit pokyny a úkoly, které jim uloží vyučující,
zároveň však mají vždy právo slušnou formou projevit svůj osobní
názor. Považují-li to za vhodné, mohou požádat o pomoc nebo radu
kohokoliv z vyučujících. Jestliže se žák domnívá, že byl rozhodnutím
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18.
19.
20.

21.

22.
23.
24.
25.
26.

27.

28.
29.
30.

31.

učitele poškozen, má právo žádat revizi rozhodnutí zpravidla
prostřednictvím svého třídního učitele.
O radu či pomoc se žáci obracejí zpravidla na svého třídního učitele,
ve vážných situacích také na ředitele školy.
Není-li žák připraven nebo nemá-li domácí úkol, omluví se na
začátku hodiny vyučujícímu.
Během vyučování se žáci chovají ukázněně, nevyrušují,
nenapovídají, neopisují a nepoužívají nedovolených pomůcek.
Mobilní telefony mají v této době v tašce vypnuté a nemanipulují
s nimi. Používání tabletů, notebooků a jiných technických pomůcek
je možné pouze se souhlasem vyučujícího. Během vyučování,
v areálu školy a na školních akcích je možné pořizovat fotografie,
video a audiozáznamy pouze se souhlasem vyučujícího.
Služba ve třídě je podřízena třídnímu učiteli a vyučujícím. Stará se o
mazání tabule, třídní knihu a pořádek ve třídě a v šatně. Služba
zodpovídá za třídní knihu a její předložení vyučujícímu k zápisu
vyučovací hodiny. Na poslední vyučovací hodinu upozorní
vyučujícího, který třídní knihu uloží ve sborovně.
O přestávkách se žáci chovají ukázněně.
Žáci zdraví všechny zaměstnance školy. Ve školním areálu zdraví
všechny dospělé osoby.
Do sborovny a kabinetů žáci nevstupují bez vyzvání.
Před odchodem ze školy si žák zjistí suplování na další den.
Není dovoleno naklánět se z oken a přes zábradlí na chodbách
školní budovy, zdržovat se bezdůvodně v šatnách. V areálu školních
budov a jejich okolí je žákům zakázáno kouřit. Zákaz kouření se
vztahuje i na akce pořádané školou (výlety, brigády, exkurze apod.).
Stejný zákaz platí i pro požívání alkoholických nápojů a drog. Jsou
zakázány hry o peníze nebo cenné věci.
S chováním studenta GOB a SOŠ se neslučuje jednání, mající
jakoukoliv zjevnou souvislost s projevy šikany, snižování lidské
důstojnosti, poškozování osobnosti a majetku spolužáků. Studenti
maturitního ročníku při posledním zvonění nesmí používat vodu ani
prostředky, které zanechávají jakékoliv stopy na těle nebo oblečení
spolužáků a zaměstnanců.
Je nepřípustné šikanování spolužáků.
Každý žák dodržuje pravidla bezpečnosti práce ve škole a chová se
tak, aby nedošlo k úrazu. Dojde-li k úrazu, musí být bezprostředně
ohlášen vyučujícímu.
Žáci šetří školní majetek a pomůcky. Poškození věci hlásí hned
vyučujícímu. V případě úmyslného poškození nebo zničení bude
uplatněno výchovné opatření a žák se bude podílet na úhradě
škody.
Při používání internetu žáci dodržují principy mravní výchovy.
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32. Pokud se žáci stravují ve školní jídelně, dodržují její předpisy
ohledně placení a objednávání obědů, zdravení a slušného
stolování. Respektují pokyny dozorů GOB a SOŠ i ZŠ.
33. V prostoru školního areálu GOB mezi budovami se nejezdí na
kolech nebo motorových vozidlech. Mezi bloky se chodí po
vydlážděných chodnících.
34. Parkoviště pro motorová vozidla před gymnáziem je vyhrazeno
zaměstnancům. Pro jízdní kola žáků jsou vyhrazeny stojany před
budovou školy. Žáci jsou povinni zabezpečit uložená kola před
zcizením pomocí zámku.
35. Žáci co nejlépe reprezentují gymnázium na veřejnosti.
36. Pozdně noční taneční nebo jiné zábavy narušují přípravu na
vyučování, proto je škola žákům nedoporučuje.
37. Závažné nebo několikanásobné porušení školního řádu, stejně jako
jiné porušení zásad slušného chování, bude posuzováno podle §10
vyhlášky č.13/2005 Sb. v platném znění.
38. Školní řád je účinný na všech akcích organizovaných školou.
39. Školní řád doplňují předpisy o bezpečnosti práce a požární ochraně,
poplachové směrnice, provozní řády odborných učeben a laboratoří,
bezpečnostní pokyny při výuce tělesné výchovy a při mimoškolních
akcích.
40. Školní řád může být průběžně upravován. O změnách musí být
učitelé i žáci neprodleně informováni.
Platnost tohoto školního řádu od 1.11.2012
Školní řád projednán na pedagogické radě dne 31.8.2012
Školní řád projednán a schválen ve Školské radě dne 9.10.2012
Součástí školního řádu jsou pravidla hodnocení a klasifikace zveřejněná ve
školních vzdělávacích programech (www.gymnsostelc.cz), která tvoří přílohu
tohoto řádu.
RNDr. Stanislav Máca
ředitel školy
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XXI. Předpokládaný plán příštího školního roku
2. 9. 2013
27. 6. 2014

- začátek školního roku
- konec školního roku

Termíny prázdnin:
29. 10. a 30.10. 2013
21.12. 2013 – 5.1.2014
31. 1. 2014
10. 3. – 16. 3. 2014
17. 4. a 18. 4. 2014

- podzimní prázdniny
- vánoční prázdniny
- pololetní prázdniny
- jarní prázdniny
- velikonoční prázdniny

Akce pro veřejnost:
5. 10. 2013
12. 12. 2013
16. 1. 2014

- prohlídka přístavby školy, tabla SOŠ
- Den otevřených dveří GOB a SOŠ
- Den otevřených dveří GOB a SOŠ,
přijímací zkoušky nanečisto

Přijímací zkoušky:
22. a 23. 4. 2014

- GOB i SOŠ

Maturitní zkoušky:
16. 4. 2014
2. 5. – 15. 5. 2014
19. 5. – 23. 5. 2014

- praktická maturitní zkouška
ze souboru ekonomických předmětů
- didaktické testy a písemné práce
- ústní maturitní zkoušky GOB a SOŠ
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XXII. Školská rada
Školská rada pracovala ve školním roce 2012/2013 ve složení Mgr. Josef
Drmota (zástupce pedagogického sboru), předseda rady, Eva Cupáková
(zástupce zřizovatele), Mgr. Roman Fabeš (zástupce zřizovatele), Mgr.
Ivana Bočková (zástupce rodičů), MVDr. Jiří Rudolf (zástupce rodičů) a
PaedDr. Věra Zadinová (zástupce pedagogického sboru).
Rada se sešla v souladu s plánem práce na dvou jednáních - jarním a
podzimním.
Na říjnovém jednání projednala školská rada návrh rozpočtu školy na
kalendářní rok 2013 a konečné znění Výroční zprávy za odpovídající školní
rok. Schváleny byly rovněž úpravy Školního řádu, které vzešly z konzultace
s právníkem specializovaným na oblast školství. Změny se týkaly zejména
způsobu omlouvání nepřítomnosti dospělých žáků a dále použití notebooků,
tabletů a jiných technických pomůcek během výuky. Školská rada byla
rovněž informována ředitelem školy o přípravě oslav 160. výročí založení
školy a o zajištění výroby chystaného almanachu.
Na červnovém jednání byly ředitelem školy podány informace o průběhu
maturitních zkoušek a přijímacího řízení. Ve školním roce 2013/2014 budou
otevřeny dvě třídy gymnaziálního studia - prima osmiletého gymnázia a první
ročník čtyřletého studia. Pro malý zájem uchazečů nebude bohužel otevírán
první ročník v rámci oborů SOŠ. Členové školské rady odsouhlasili také
drobnou úpravu Školního vzdělávacího plánu, kterou si vyžádaly legislativní
změny týkající se organizace státní části maturitních zkoušek.
Zástupci vedení školy, kteří byli na jednání školské rady pravidelně zváni,
informovali průběžně členy rady o nejdůležitějších otázkách zajištění
provozu školy, personálních změnách, aktivitách studentů a pedagogů i o
stavebních úpravách, které v objektu školy probíhají.
Za školskou radu Mgr. Josef Drmota
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Obrazová příloha
Studenti GOB
Prima

Tak se vidí prima:
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Sekunda
Naše motto: „Svobodu banánům !!!!“

Tercie
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Kvarta
Motto: „………………….“ (22 teček) I když jsme malá třída, všichni o nás ví.

Kvinta
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1. A
„Mnozí lidé jsou jako slepí, jsou tupí, hloupí. Přicházejí na svět a neví odkud,
žijí v něm a neví proč, odcházejí z něj a neví jak.“
J. A. Komenský
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Sexta

Tak se vidí sexta:
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2. A

Máme rádi naši školu,
je nám dobře, když jsme spolu.
Zvládli jsme tu už 2 roky,
těžké byly první kroky.
Teď už to však hravě dáváme,
písemky levou zadní zvládáme.
A i když máme občas námitky,
rádi jsme za společné zážitky.

Sešlo se u nás hodně dobrých
lidí,
kteří život optimisticky vidí.
A tak každý doufá,
že si moc netroufá,
když věří, že touhle školou
projde...
Snad na to vážně dojde.
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Septima
„Nejdůležitější je biologie, pak tělocvik, pak dlouho nic…pak teprve jazyky…“
M. P.

V pětce napsali jsme přijímačky
nakoupili kalkulačky
tak začala nová éra
mistra, ne však amatéra

Na horách to byla jízda
každý jezdil jako hvězda
náš třídní nám na kytaru drnčí
a my se shodli: tímhle to
neskončí!

Prima…jó, to bylo príma
nostalgie nás teď jímá
a třídního to nevyjímá

Septima – to byla voda
většina z nás dospěla
pasování epizody
ta nám velmi prospěla

Naše řady prořídly hned, jak přišla
kvarta
a to zrovna se z nás stala jedna
velká parta
však rádi na ně vzpomínáme
a znovu, bez nich, začínáme

Teď nás čeká maturita
zvolna loučíme se se střední
bylo nám tu s váma prima
nesmutněte, nejsme tady
poslední!
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3. A

Oktáva
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4. A
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Studenti SOŠ
1. AS
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2. AS
Motto třídy: „Miláčci“ školy

Třída hodná na pohled.

na účetnictví se netěšíme.

Ale pozor! Klame vzhled!

A když přijde pátek,

Do školy moc nechodíme,

to je bláznů svátek,

o nic víc se neučíme.

ze školy hned vyletíme,

V pondělí ještě spíme,

utrpení ukončíme.
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3. AS

4. AS
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