VÝROČNÍ ZPRÁVA
č. 20
Gymnázium Otokara Březiny
a
Střední odborná škola
v Telči
školní rok 2013 - 2014

1

2

I. Úvod, základní údaje o škole
Asi nejsem sám, kdo si občas povzdychne, jak
ten čas letí, a tak máme před sebou další výroční
zprávu. Teprve při bilancování si uvědomujeme,
co vše se událo. Předkládáme Vám základní údaje o činnosti Gymnázia Otokara Březiny a Střední
odborné školy v uplynulém školním roce. Nejvíce
nás těší úspěšné výsledky žáků a absolventů školy. Za to patří poděkování všem, kdo se na nich
podílí. Poděkovat chci zvlášť kolegům Ing. Radce
Kubešové, Mgr. Karlu Mocovi, paní Marii Přibylové a paní Ludmile Vodičkové, kteří svou dlouholetou a záslužnou činnost na naší škole v uplynulém školním roce ukončili.
Pokud bych měl vybrat konkrétní příklad
z úspěšných výsledků žáků naší školy, tak nemohu
neuvést výsledky našich maturantů v květnových
celostátních písemných pracích a didaktických testech. Všichni žáci, kteří se zkoušek zúčastnili, byli úspěšní. Zdůraznit chci, vzhledem k poměrně vysoké celostátní
neúspěšnosti zvláště na středních odborných školách, stoprocentní úspěšnost na naší SOŠ. O to více mě pak zaráží a mrzí současně, že jsme neotevřeli pro malý zájem
první ročník odborného zaměření školy. Obor Ekonomika a podnikání budeme nabízet i nadále s nadějí, že si budoucí zájemci o studium před rozhodnutím porovnají naše výsledky s výsledky na školách se stejným či podobným zaměřením.
Pro kvalitní výsledky je důležité i technické zázemí školy. Vybavení didaktickými pomůckami je na velmi vysoké úrovni a nemusíme mít obavy v konkurenci s tzv.
badatelskými centry na velkých školách. Naopak jsem přesvědčen, že je spíše výhodou být menší školou, a to především v souvislosti s výchovně vzdělávací činností školy a s neanonymním, kontaktnějším prostředím. Z mnoha našich dalších aktivit
rád zdůrazňuji spolupráci s „Centrem Excelence Telč“ Ústavu teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd. Tato spolupráce byla zahájena právě v uplynulém
školním roce a studenti, zájemci o vědeckou činnost, se tak dostávají k výjimečné
možnosti využívat unikátní přístroje. O mnoha dalších našich aktivitách se dozvíte
na následujících stránkách a budu potěšen, když se do nich rádi začtete.
Na závěr mi dovolte použít vzkaz, který předali učitelům jedni z našich
maturantů při loučení se školou - „Nejásejte, přijdou naše děti!“ A tak si dovolím odpovědět otázkou - co více bychom si mohli přát?
RNDr. Stanislav Máca
ředitel školy
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Charakteristika školy
Název školy:

Gymnázium Otokara Březiny
a Střední odborná škola Telč

Adresa:
IČO:
REDIZO:
Kontakt:

Hradecká 235, 588 56 Telč
605 45 941
600014754
web:
www.gymnsostelc.cz
e-mail: info@gymnsostelc.cz
telefon: +420 567 584 551

Zřizovatel:

Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Odbor školství Krajského úřadu kraje Vysočina
telefon: +420 564 602 222
fax:
+420 564 602 429

Kontakt:

Rada školy:

Mgr. Josef Drmota (zástupce pedagogického sboru)
PaedDr. Věra Zadinová (zástupce pedagogického sboru)
Mgr. Roman Fabeš (zástupce zřizovatele)
Eva Cupáková (zástupce zřizovatele)
Mgr. Ivana Bočková (zástupce rodičů)
MVDr. Jiří Rudolf (zástupce rodičů)
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II. Ze života školy
ZPÍVÁME, ČTEME, HRAJEME... A NEZLOBÍME
Předmět Český jazyk a literatura bývá někdy vnímán jako věčný zápas
s i a y, s a z, těžko zapamatovatelnými názvy literárních děl, jejich četbou
a rozbory. Že záludnosti jazyka naši studenti ovládají, opakovaně potvrzují svými úspěchy na olympiádách a soutěžích. V posledních třech letech se
z krajských probojovali do národních kol v Olympiádě z českého jazyka,
úspěchy pravidelně zaznamenávají v recitačních soutěžích.
Právě recitaci, umění interpretovat umělecký text a zaujmout nejen své vrstevníky si letos někteří studenti vyššího gymnázia vyzkoušeli během přípravy komponovaného pořadu „Pohádkové čtení aneb Kdo si hraje, nezlobí.“
Na pásmo básní, pohádek a písní navázala zpěvohra „Zvířátka a loupežníci“
v podání třídy sekundy. Vtip, zábavu i poučení našli v pořadu jak účinkující
studenti gymnázia, tak publikum (předškoláci a prvňáčci).
Jak pracují naši studenti s textem - konkrétně s pověstmi z Telče a blízkého
okolí - se budou moci přesvědčit na vlastní uši návštěvníci nově vzniklé expozice v podzemí ZUŠ Telč.
Vyučující ČJ, VV a HV

5

WELCOME TO OUR SCHOOL THEATRE!!!
V pátek 20. června 2014 uvítala třída septima žáky primy, sekundy a tercie
na svém prvním školním divadelním představení, které probíhalo pouze v anglickém jazyce. Studenti předvedli scény ze známých filmů a seriálů. Diváci
tak dostali možnost vyzkoušet si své znalosti jazyka, ale také se vesele pobavili. Mohli si zasoutěžit a vyhrát sladkou odměnu.
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PARTNERSTVÍM STŘEDNÍCH ŠKOL K ROZVOJI
PŘÍHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE
Projekt GOB a SOŠ Telč „Partnerstvím středních škol k rozvoji příhraniční
spolupráce“, realizovaný v roce 2013 v rámci evropského Fondu malých projektů Vysočina - Dolní Rakousko, vstoupil ve školním roce 2013/2014 do své
2. fáze. Zatímco předchozí jarní akce (kurz německého jazyka, návštěva studentů a učitelů z Waidhofenu a Hornu) probíhaly v Telči, podzimní akce pro
nás připravily naše partnerské školy v Rakousku.

GOB a SOŠ Telč na návštěvě ve Waidhofenu
11. října 2013 bylo cílem naší návštěvy Gymnázium ve Waidhofenu an der
Thaya. Po příjezdu nás velmi vřele uvítal ředitel školy Mag. Dr. Harald Hubatschke, následovalo pohoštění a procházka po škole. Studenti obdivovali zařízení učeben, školní knihovnu a výzdobu školy. Všude se setkávali s výtvarným uměním, originály i reprodukcemi slavných děl. Ještě prý se nestalo,
že by někdo něco poškodil či odcizil.
Sportovní klání mezi studenty obou škol se odehrávalo v tělocvičně gymnázia (volejbal) a v nedaleké městské sportovní hale (kopaná, házená). I v cizím prostředí se podařilo našim sportovcům některé zápasy vyhrát a odnést si
diplomy s prvními místy.

Telčští studenti při prohlídce waidhofenského gymnázia za doprovodu ředitele školy H. Hubatschke
na hodině hudební výchovy.
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Po chutném obědě (tradiční vídeňský řízek s bramborovým salátem) studenti
plnili úkoly, které byly součástí hádankové rallye po Waidhofenu. Na vlastní
oči jsme viděli voliéru, ve které chovají vzácné ptáky - ibisy skalní, v Evropě
vyhubené již před 300 lety.
Závěrečné vyhodnocení soutěže bylo i rozloučením, všichni odjížděli
s drobnými dárky a koláží z fotografií mapujících události celého dne. Den se
vydařil, třebaže nám počasí moc nepřálo.

Kurz němčiny na GOB a SOŠ podruhé
Po velmi pozitivním ohlasu na kurz němčiny s rodilými mluvčími, který probíhal v dubnu 2013 v rámci projektu, se manželé Ingrid a Friedrich Pekny, bývalí
učitelé na gymnáziu ve Waidhofenu/Th., opět rozhodli věnovat svůj volný čas
našim studentům. Připravili si pro ně čtyřdenní intenzívní kurz (10. - 13. 6. 2014),
který je přístupnou formou seznámil s krásami Rakouska, Vídně a všech spolkových zemí, ale dostalo se i na běžná konverzační témata. V rámci festivalu
Arts&film 2014 navštívili studenti s lektory také projekci filmu Böhmische Dörfer.
Studenti si ověřili, že není vůbec jednoduché rychle zareagovat na otázku
nebo porozumět nespisovné hovorové řeči. Kurz prokázal, že projekt, třebaže
již skončil, má své pokračování. Manželé Pekny jsou ochotni přijet i příští rok.

Manželé Pekny při výuce - konverzační kurz němčiny v aule telčského gymnázia.
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Studenti GOB a SOŠ Telč v rakouském Hornu
Návštěva Obchodní akademie v Hornu 23. října 2013 byla poslední akcí projektu. Do programu byla tentokrát kromě obvyklých sportovních utkání
a prohlídky města zahrnuta i beseda s rakouskými studenty - v malých skupinách po čtyřech se diskutovalo německy nebo anglicky podle toho, v kterém
jazyce byli Češi zdatnější. Bezprostřední atmosféra zbavila studenty počáteční trémy.
Návštěvu v Hornu nejlépe dokumentují postřehy účastníků: „Skvělé uvítání a delikátní občerstvení“ (Kuba). „Nová moderní a architektonicky krásná
škola a školní zařízení“ (Pavel). „Zajímavá výstava strojů po celé škole - např.
psací stroje od nejstarších po nejnovější“ (Sára). „Náš tým složený z telčských
a třešťských fotbalistů se utkal s výběrem Hornu. Přestože jsme prohrávali, podařilo se nám zápas zvrátit a gólem v poslední minutě rozhodnout v náš prospěch“ (David a Karel).
Projekt skončil, ale 23 let trvající partnerství se podařilo tímto způsobem
oživit a posunout zase o něco dál. Na všech třech školách se již plánují další
akce, které naváží na cíle projektu.
PaedDr. Věra Zadinová

Fotbalisté Obchodní akademie Horn (vlevo) a GOB a SOŠ Telč (vpravo) po přátelském utkání v Hornu.
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STUDENTY GYMNÁZIA PŘIJAL NA SLAVNOSTNÍ
RECEPCI FRANCOUZSKÝ VELVYSLANEC
JEAN PIERRE ASVAZADOURIAN
Na hodinách francouzštiny poznáváme nejen samotný jazyk, ale učíme se
i o způsobu života a tradicích frankofonních zemí.
Letos v květnu pořádalo velvyslanectví Francouzské republiky v Praze první
ročník festivalu francouzsko-českého přátelství s rozmanitými aktivitami. 26 studentů francouzštiny gymnázia ze tříd kvarta, kvinta, sexta a 2.A se zúčastnilo soutěže Envies de France - Jak chutná Francie. V hodinách francouzštiny vyhledali na internetu informace o specialitách francouzské kuchyně a zodpovězením 41 otázek
gastronomického kvízu Francouzského institutu se zařadili mezi 204 středoškoláků z celé republiky soutěžících o 15 hodnotných cen.Nejúspěšnější byla Renata
Kodysová (kvarta), obsadila třetí místo a byla odměněna i za nejlepší reklamní slogan k francouzskému zákusku Paris-Brest. Čtvrtou cenu získala Pavla Veselá (sexta). Veronika Lančová vyhrála devátou a Anna Bláhová třináctou cenu (obě sexta).
Velvyslanec Francouzské republiky Jean Pierre Asvazadourian srdečně pozval
výherce a další zástupce školy na vyhlášení výsledků. V pátek 13. 6. 2014 ceny osobně předal na slavnostní ceremonii na velvyslanectví v Buquoyském paláci
v Praze. Poděkoval vyučujícím a řediteli školy a ocenil zájem o výuku francouzštiny na našem gymnáziu, protože jsme získali první cenu za největší účast v soutěži. Následující koktejl poskytl možnost ochutnat francouzské speciality a strávit příjemné odpoledne v krásném prostředí. Byla to příležitost přesvědčit se, že něco
umíme a že rozhodně stojí za to věnovat se francouzštině.
Mgr. Marie Nosková
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FIKTIVNÍ FIRMA
Co napsat o fiktivní firmě za uplynulý školní rok? Možná to, že se ani tentokráte mezi ostatními fiktivními firmami neztratila.
Na podzim se zúčastnila mezinárodního veletrhu fiktivních firem konaného v Bratislavě, kde získala druhé místo v soutěži o nejlepší stánek. Stejně úspěšná byla i na 20. mezinárodním veletrhu konaném v jarních měsících
v Praze. Zde se umístila taktéž na druhém místě, tentokrát v soutěži o nejlépe
zpracovaný katalog, celkově pak byla v Praze čtvrtá.
Soutěže mezi fiktivními firmami letos vyhlásilo i Centrum fiktivních firem.
V té jedné - soutěži o nejlepší elektronickou prezentaci firmy, jsme dokonce
zvítězili, a to především zásluhou Petry Závodské, studentky 3.AS.
Činnost firmy však nespočívá pouze v účasti na veletrzích oblastních nebo i mezinárodních, ale především v poctivé práci při vedení účetní agendy
a plnění všech ostatních povinností vyplývajících z běžného chodu firem. My
jsme se po provedené roční účetní uzávěrce a závěrce mohli pyšnit fiktivním
disponibilním ziskem ve výši 6 mil. korun.
Ing. Miroslava Krejčířová, Ph.D.
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ÚSPĚCHY S KLÁVESNICÍ
V posledních letech začínáme brát úspěchy našich žáků v soutěžích
ve zpracování textů již skoro jako samozřejmost. Jména našich studentů jsme
si zvykli vídat na předních místech výsledkových listin regionálních i celostátních soutěží, nepřekvapí nás, že se probojují i na mistrovství světa.
Také ve školním roce 2013/2014 jsme se účastnili řady soutěží. Jejich výčet
a podrobné výsledky jsou uvedeny na jiném místě.
Jsme velice rádi, že se nám podařilo na tradici výborných výsledků navázat. Na krajské soutěži, která se konala 18. března na OA Pelhřimov, jsme se
stali zcela jednoznačně nejúspěšnější školou. Zvítězili jsme ve všech čtyřech
soutěžních disciplínách a získali další tři medailová umístění. Do celostátního kola postoupilo z celého Kraje Vysočina celkem 6 soutěžících, z toho čtyři
byly žákyně naší školy. Ani na mistrovství republiky, které se konalo 15. dubna na OA Neveklov, jsme se neztratili. V korektuře textu obsadila Lucie Olivová (septima) výborné čtvrté místo, Jana Čeloudová (3.AS) byla pátá a Jana
Razimová (oktáva) skončila na osmém místě. Jana Razimová soutěžila i v disciplíně desetiminutový opis, kde její kvalitní výkon - 4227 čistých úhozů - stačil
na deváté místo.

Na snímku jsou naše úspěšné soutěžící z krajské soutěže v Pelhřimově. Zleva Jana Čeloudová (3.AS),
Lucie Olivová (septima), Lenka Nováková (3.AS), Kateřina Chalupová (oktáva), Jana Razimová
(oktáva).
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Velkou radost máme i z výsledků našich nejmladších žáků. Soutěž talentů prvních ročníků a mladších, která se konala v červnu na OA Jihlava zcela
ovládla žákyně kvarty Natálie Dvořáková, která vyhrála všechny tři dílčí disciplíny a stala se s velkým odstupem i celkovou vítězkou tzv. kombinace. Velmi
dobře si vedli i další členové našeho družstva. V kombinaci obsadili Jan Dolský 6. a Barbora Moudrá 8. místo. V soutěži družstev tým GOB a SOŠ s velkým
náskokem zvítězil, a obhájil tak v Jihlavě prvenství z předešlých dvou ročníků.
Věřme, že se nám tento vysoký standard podaří udržet i v následujícím roce
a že v červenci 2015 nebudeme chybět ani na světovém šampionátu ve zpracování textů v Budapešti.
Ing. Ladislav Novák

VČELAŘSKÝ KROUŽEK A NAŠE ŠKOLA
Včelaření je podle většiny lidí velmi záslužná činnost, ale mezi těmi, kteří
se chovem včel zabývají, převládají ti starší. Proto získávat nové mladé včelaře je zřejmě nutně spojeno se školou a zájmovou činností mladých lidí. Ne jinak tomu bylo a je i v našem městě a jeho okolí.
Včelařský kroužek v Telči založil hned po osvobození, na počátku školního roku 1945 - 46, odborný učitel Josef Kamaryt na tehdejší měšťanské škole.
Jako vedoucí působil 20 let a v roce 1965 předal kroužek panu učiteli Bohumilu Tripalovi, který působil na ZDŠ Telč III. Za jeho vedení byla včelstva
umístěna v ovocném sadu u škol v Hradecké ulici a kroužek navštěvovalo 10 15 žáků. V roce 1990 pokračuje jako vedoucí pan Josef Macků, profesor chemie na gymnáziu v Telči a vede kroužek do r. 2007. Po jeho odchodu do důchodu přebírám pomyslnou štafetu já, RNDr. Pavel Macků.
Kroužek pracuje od svého založení nepřetržitě 69 let a patří mezi nejstarší kroužky v ČR. V současné době ho zřizuje DDM v Telči a zajišťuje mu maximální podporu.
Práce se zvířaty vyžaduje teoretické znalosti, trpělivost, obětavost a je prakticky nepřetržitá. Proto je posláním kroužku připravit budoucí mladé včelaře
po stránce teoretické i praktické. Během školního roku probíhá příprava ve třídě nebo v laboratoři na gymnáziu, a jakmile to počasí dovolí, nastává práce
venku u včel. V současné době se staráme o 4 včelstva a kroužek navštěvuje
5-10 žáků ve věku 7 - 15 let (GOB SOŠ, ZŠ Hradecká, ZŠ Masarykova).
Žáci se nejen učí včelařit, ale poměřují své znalosti a dovednosti i v různých soutěžích. Nejznámější z nich je Zlatá včela, která probíhá na oblastní, celostátní i mezinárodní úrovni. Výsledky našich žáků bývají obvykle velmi dobré.
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Ideální samozřejmě je, když se člen kroužku stane i samostatným včelařem. Dokonce se stává, že se pro tuto činnost současně nadchnou i jeho rodiče a poté včelaří společně. A i kdyby se žáci nestali aktivními včelaři, určitě
získávají pozitivní vztah k přírodě a ví, co je za tou sladkou odměnou práce...
RNDr. Pavel Macků, GOB SOŠ Telč

14

III. Vzdělávací obory na škole
Studijní obory:

Vzdělávací programy:

79-41-K/41 Gymnázium
79-41-K/801 Gymnázium - všeobecné
79-41-K/81 Gymnázium
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
„Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí“
79-41-K/41, 79-41-K/81
„Podnikatel - inovace - tvořivá destrukce“
63-41-M/01
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IV. Personální zabezpečení činnosti školy
Vyučující ve školním roce 2013/2014
Ředitel školy:
Zástupce ředitele:

RNDr. Máca Stanislav
Ing. Krejčí Bohumír
Ing. Novák Ladislav

Učitelé:
Mgr. Bártů Zdeněk
Mgr. Bártů Ivana
Mgr. Benešová Simona
Mgr. Doležalová Pavla
Mgr. Drmota Josef
Mgr. Dvořáková Eva
Mgr. Fabešová Markéta
Mgr. Florianová Jaroslava
PaedDr. Jandová Hana
Mgr. Kopečný Radek
Ing. Krejčí Bohumír
Ing. Krejčířová Miroslava, Ph. D.
Mgr. Bc. Kuchyňa Pavel
Ing. Kubešová Radmila
Ing. Lančová Lenka
Mgr. Lojka Vít
RNDr. Macků Pavel
Mgr. Macků Pavel
RNDr. Máca Stanislav
Mgr. Moc Karel
Mgr. Nosková Marie
Ing. Novák Ladislav
Mgr. Obšilová Ivana
Mgr. Plunder Michal
Mgr. Procházka Petr
Mgr. Přibyl Petr
Mgr. Simotová Andrea
Mgr. Toufarová Radka
Mgr. Tůma Ladislav
PhDr. Vala Karel
Mgr. Veselá Pavla
Mgr. Vojtová Jana

Praxe: Aprobace: Způs.: Aprobace: Způs.:
20
19
23
16
15
6
6
14
33
22
21
27
22
17
6
26
18
35
21
43
29
24
9
23
20
13
14
8
33
27
31

D, RJ, L
ČJ, D
TV, BI
ČJ, VV
M, Z
AJ, FJ
FJ
M, VV
AJ, TV, ZA
ČJ, ZSV
EL
OPZ
Náb.
OPZ
CH, IVT
TV, Z
BI
M, CH
M, DG
FIL
FJ, RJ, PS
OPZ, TA, HK
M, F
TV, BI
BI
ČJ, D, ZSV
AJ, Náb
M, F, DG
BI, CH
AJ, ČJ
AJ
NJ, ČJ
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A
A
A
A
A
A
C
A
B
A
D
D
D
A
C
B
A
B
B
B
D
B
C
A
A
A
B
B
B
A
B

ČJ

A

IVT

B

Z

B

AJ

A

TV

B

NŠ

E

Učitelé:

Praxe: Aprobace: Způs.: Aprobace: Způs.:

Mgr. Volavková Helena
PaedDr. Zadinová Věra
Mgr. Zažímalová Květa

16
32
10

ČJ, D, ZSV
RJ, D, NJ
ČJ, HV

A
A
B

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
Miltová Lenka

- hlavní účetní
- evidence majetku, sekretářka
- mzdová účetní, evidence majetku
- administrativní a spisová práce
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Zaměstnanci školní jídelny:
Divišová Marie
- vedoucí školní jídelny
Svěráková Eva
- zástupce vedoucí školní jídelny
Fousová Milena
- kuchařka
Havlíková Eva
- kuchařka
Navrátilová Ivana
- kuchařka
Přibylová Marta
- kuchařka
Šplíchalová Lenka
- kuchařka
Štěrbová Ludmila
- kuchařka
Vodičková Ludmila
- vedoucí kuchařka
Správní zaměstnanci školy:
Chvátal Josef
- školník
Baborová Jitka
- uklízečka
Čermáková Věra
- uklízečka
Kadlecová Vladislava - uklízečka
Petrů Ilona
- uklízečka
Vicanová Hana
- uklízečka
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V. Žáci školy
GOB
třída: PRIMA
třídní prof. Mgr. Vít Lojka
Matěj Balatý, Anna Bártů, Ondřej Běhan, Terezie Blechová, Kamila Častová,
Kateřina Ďásková, Klára Doskočilová, Melánie Duchoňová, Lukáš Dvořák, Jakub Falat, Tadeáš Fejfar, Sabina Gregorová, Zuzana Herciková, Tereza Hiršová, Michaela Honsová, Patrik Krolák, Adam Křivánek, Vít Lupač, Petra Němcová, Tereza Neuwirtová, Vít Nosek, Zdeňka Novotná, Marek Novotný, Jolana
Ritterová, Eliška Sedláková, Jan Sláma, David Svítil, Dominik Thorovský, Oliver Tingel, Tereza Vamberová
třída: SEKUNDA
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: TERCIE
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: KVARTA
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
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třída: KVINTA
třídní prof. Mgr. Markéta Marešová, Mgr. Josef Drmota
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, Miloš Vobůrka,
Miloslav Vyhlídal, Kateřina Zemková, Martin Tůma
třída: 1.A
třídní prof. Mgr. Radek Kopečný
Vendula Doležalová, Eva Ellingerová, Renáta Fišerová, Miroslav Florian, Jiří
Franěk, Dominika Hemzová, Karolína Houdková, Lucie Jirásková, Mikuláš Kovář, Lucie Křenová, Karolína Kubíčková, Jan Lojda, Michaela Lovětínská, Hana
Molzerová, Lucie Nechvátalová, Filip Novák, Klára Nováková, Blanka Pavlů,
Veronika Pechová, Michal Petr, Veronika Říhová, Lenka Stiborová, Vít Šalanda, Barbara Vonková, Adéla Zavadilová, Tomáš Zedník, Lumír Žákovský, Denisa Herbrychová
třída: SEXTA
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
třída: 2.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: SEPTIMA
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, Adam Zrna
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třída: 3.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
třída: OKTÁVA
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: 4.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
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SOŠ
třída: 2.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, Jan Janko, Markéta Kamarytov
třída: 3.AS
třídní prof. PaedDr. Věra Zadinová
Eva Báchorová, Tereza Balová, Marcela Bastlová, Jana Čeloudová, Jaroslava
Homolková, Jana Horálková, Leona Houzarová, Lucie Mocharová, Lenka Nováková, Veronika Novotná, Romana Pátková, Ludmila Plocková, Dušan Simovski, Michaela Trnková, Kateřina Vronková, Petra Závodská, Tomáš Svěrák, Zuzana Krejčí, Tomáš Mátl
třída: 4.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, Lukáš Jirků, Jana Švehlová
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VI. Přijímací řízení
Kritéria přijímacího řízení:
Přijímací zkouška se koná 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

Počet
přihlášek
30

Nedostavilo
se
0

Počet
přijatých
30

VG

52

0

30

Přijato a
Přijato
Nastoupilo
nenastoupilo po odvolání
celkem
2
0
30*
8

8

30

počet uchazečů, kteří nastoupili po druhém kole PZ

Nové třídy
Prima GOB - osmileté studium
Adamová Magdalena, Bártů Jan, Běhanová Barbora, Hadravová Tereza, Chalupová Klára, Jacobs Martin, Kodysová Šárka, Krejza Matyáš, Křenová Emílie,
Maryšková Zuzana, Nosková Barbora, Pelikánová Barbora, Pittnerová Adéla, Podhrázská Nikoleta, Přechová Justýna Melánie, Quisbert Eliáš, Rezková
Eliška, Sequensová Johanka, Staněk Jan, Steiner Šimon, Strachotová Michaela,
Svobodová Markéta, Šalandová Ema, Šamalová Tereza, Šeniglová Sára, Šindelářová Zuzana, Šišovská Markéta, Štěpánová Karolína, Tomek Jaroslav, Veselá Ester, Vítů Martina
1. A GOB - čtyřleté studium
Benešová Zuzana, Bočková Michaela, Čech Jaroslav, Fic Tomáš, Fiedlerová
Kateřina, Havlíčková Kateřina, Horníková Eliška, Chalupová Milena, Kacetlová Helena, Kacetlová Magdaléna, Kameníková Štěpánka, Körberová Denisa, Krejčí Vít, Kupcová Tereza, Lazárková Karolína, Makovičková Lucie, Michálková Renata, Nováková Michaela, Obořilová Aneta, Petráková Kateřina,
Pittauerová Petra, Porazilová Aneta, Pospíchalová Andrea, Prokopová Tereza,
Přibylová Darja, Přikrylová Nina, Řezáčová Jana, Šindelka Štěpán, Štanclová
Petra, Tesař Michal, Trojanová Michaela, Tuma Jakub, Tušerová Magdalena
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VII. Výsledky vzdělávání žáků
1. pololetí - GOB 2013/14
Třída

Žáci

Dív./
Chl.

Vyz.

Prima

30

16/14

21

9

0

0

1,400

570

19,0

Sekunda

30

15/15

17

13

0

0

1,436

1276

42,5

Tercie

28

17/11

16

12

0

0

1,574

1023

36,5

Kvarta

30

22/80

17

13

0

0

1,500

1131

37,7

1.A

27

18/90

8

19

0

0

1,903

953

35,3

Kvinta

21

13/80

7

13

1

0

1,831

704

33,5

2.A

29

18/11

6

21

2

0

2,021

1721

59,3

Sexta

21

14/70

8

13

0

0

1,659

799

68,0

3.A

27

17/10

8

18

1

0

1,943

1919

71,1

Septima

30

17/13

8

21

1

0

1,900

1765

58,8

4.A

23

13/10

1

16

6

0

2,502

2081

90,5

Oktáva

Prosp.

Nepr.

Neh.

Prům.
prosp.

Abs.
na tř.

Abs.
na ž.

23

15/80

10

12

1

0

1,735

941

40,9

NG

118

70/48

71

47

0

0

1,480

4000

33,9

VG

201

125/760

56

133

12

0

1,931

10883

54,1

GOB

319

195/124

127

180

12

0

1,759

14883

46,7

1. pololetí - SOŠ 2013/14
Třída

Žáci

Dív./
Chl.

Vyz.

Prosp.

Nepr.

Neh.

Prům.
prosp.

Abs.
na tř.

Abs.
na ž.

2.AS

19

18/10

2

12

5

0

2,312

1442

75,9

3.AS

19

16/30

4

10

5

0

2,323

1894

99,7

4.AS

18

14/40

2

12

4

0

2,321

1498

83,2

SOŠ

56

48/80

8

34

14

0

2,319

4834

86,3
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2. pololetí - GOB 2013/14
Třída

Žáci

Dív./
Chl.

Vyz.

Prima

30

16/14

21

9

0

0

1,411

1178

39,3

Sekunda

30

15/15

17

13

0

0

1,450

1034

34,5

Tercie

28

17/11

14

14

0

0

1,689

1289

46,0

Kvarta

30

22/80

17

13

0

0

1,557

1213

40,4

1.A

28

19/90

6

22

0

0

2,044

1337

47,8

Kvinta

21

13/80

8

13

0

0

1,761

1108

52,8

2.A

29

18/11

7

22

0

0

1,955

2053

70,8

Sexta

21

14/70

9

12

0

0

1,681

1215

57,9

3.A

27

17/10

10

17

0

0

1,828

1998

74,0

Septima

30

17/13

8

22

0

0

1,836

1619

54,0

4.A

23

13/10

1

20

1

1

2,438

915

41,6

Oktáva

Prosp.

Nepr.

Neh.

Prům.
prosp.

Abs.
na tř.

Abs.
na ž.

23

15/80

10

13

0

0

1,709

702

30,5

NG

118

70/48

69

49

0

0

1,531

4714

39,9

VG

202

126/760

59

141

1

0

1,900

10947

54,5

GOB

320

196/124

128

190

1

0

1,759

15661

49,1

2. pololetí - SOŠ 2013/14
Třída

Žáci

Dív./
Chl.

Vyz.

Prosp.

Nepr.

Neh.

Prům.
prosp.

Abs.
na tř.

Abs.
na ž.

2.AS

19

18/10

3

15

1

0

2,126

1489

78,3

3.AS

19

16/30

4

12

3

0

2,387

1776

93,5

4.AS

18

14/40

1

16

1

0

2,206

1093

60,7

SOŠ

56

65/15

8

43

5

0

2,239

4356

77,8

27

Maturitní zkoušky
Oktáva
23
12
11
0

SOŠ
4.AS
17
2
15
0

4.A

Oktáva

4.AS

21
16
2
3

23
17
0
6

17
8
0
9

3
0
0
1
8
5
6
2
3
7
8
0

2
0
4
0
6
4
6
5
4
4
10
1

4.A
21
6
15
0

Maturovali
Prospěli s vyznamenáním
Prospěli
Neprospěli
Předmět:
Společná část - státní maturita
Český jazyk
Anglický jazyk
Německý jazyk
Matematika
Profilová část
Anglický jazyk
Německý jazyk
Francouzský jazyk
Francouzský jazyk - nepovinný
Základy společenských věd
Dějepis
Zeměpis
Matematika
Fyzika
Chemie
Biologie
Deskriptivní geometrie
Ekonomika
Účetnictví
Praktická zkouška

GOB

Seznam maturantů, kterým bylo přiznáno stipendium
za vynikající studijní výsledky:
Oktáva Jiří Janek, Veronika Krejčířová
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17
17
17

VIII. Přehled událostí školního roku 2013/2014
Září

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

2. 9. zahájení školního roku
3. 9. adaptační kurz (1.A, prima)
9. 9. burza učebnic
9. - 12. 9. účast vybraných studentů na soustředění fyziků v Cikháji
pořádaném Přírodovědeckou fakultou MU Brno
18. 9. okresní finále atletického poháru družstev středních škol v Jihlavě
(VG)
23. 9. beseda s poslancem Evropského parlamentu Ing. Kohlíčkem, CSc.
24. 9. schůze představenstva Sdružení rodičů GOB a SOŠ
24. 9. beseda se studentkou S. Kolbovou o pouti do Říma (NG, VG)
24. 9. fotbalový turnaj základních škol z regionu (NG)
24. 9. dějepisná exkurze v NPÚ Telč (prima)
24. 9. Středoškolský atletický pohár CORNY - Jihlava (VG)
25. 9. okresní finále v přespolním běhu
25. 9. účast na jednání okresního soudu

Říjen
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

2. 10. účast na jednání okresního soudu
4. 10. exkurze do Jaroměřic nad Rokytnou (3.A, septima)
5. 10. Den otevřených dveří - prohlídka vyřezávaných tabel pro veřejnost
7. 10. zasedání Rady školy
10. 10. krajské kolo v přespolním běhu, Žďár nad Sázavou
11. 10. exkurze do Prahy, návštěva Senátu, výstav a divadelního představení
Pan Kaplan má třídu rád v Divadle ABC (4. A, oktáva)
11. 10. návštěva Gymnázia ve Waidhofenu v rámci projektu EU
„Partnerstvím středních škol k rozvoji příhraniční spolupráce“
16. 10. účast na jednání okresního soudu (oktáva)
17. 10. Sdružení rodičů GOB a SOŠ (valná hromada, třídní schůzky)
17. 10. přednáška v aule o prevenci rizikových jevů (kvarta, kvinta, 1.A)
21. 10. Uznání města Telče za rok 2013 pro studentky VG
23. 10. návštěva Obchodní akademie v Hornu v rámci projektu EU
„Partnerstvím…“
23. 10. okresní kolo turnaje ve stolním tenise (NG)
24. - 28. 10. poznávací zájezd do Anglie (VG)
31. 10. kurz První pomoc do škol (sexta, 2.AS)
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Listopad

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1. 11. stužkovací večírek (oktáva)
5. 11. krajské kolo turnaje ve stolním tenise, Hrotovice (NG)
5. 11. okresní kolo v odbíjené, Jihlava
5. 11., 6. 11. Gaudeamus, veletrh pomaturitního vzdělávání, Brno
(septima, 3.AS, 3.A, 4.AS)
7. 11. florbal v hale (NG)
7. 11. přednáška o první pomoci (2.A)
7. - 8. 11. soutěž v ovládání klávesnice PC, Hodonín (VG)
8. 11. přehlídka škol, Jihlava
8. 11. stužkovací večírek (4.A)
15. 11. okresní basketbalový turnaj střeních škol, Jihlava
16. 11. představení Jistě, pane ministře v Divadle na Vinohradech
18. 11. představení Gulliver´s trek v Jihočeském divadle v Českých
Budějovicích (tercie, kvarta)
19. 11. setkání s mistryní světa v psaní na klávesnici Ing. Zaviačičovou
(NG, VG, SOŠ) a soutěž pro žáky základních škol z regionu
21. 11. test studijních předpokladů SCIO (prima)
26. 11. Mezinárodní veletrh fiktivních firem, Bratislava (SOŠ)
26. 11. beseda s izraelským velvyslancem p. Gary Korenem v aule (sexta,
septima, 3.A, 3.AS)
27. 11. představení Bílý tesák v Jihočeském divadle (prima, sekunda)
28. 11. okresní kolo v házené, Dolní Cerekev
28. 11. přednášky „S tebou o tobě“ (prima - dívky), „Žena jako symbol
života“ (1.A, kvinta - dívky), „Na startu mužnosti“ (prima, sekunda - chlapci)

Prosinec
•
•
•
•
•

•
•
•
•

4. 12. regionální turnaj v košíkové dívek, Třešť
5. 12. futsalový turnaj, Telč
11. 12. volejbalový turnaj, Dačice
12. 12. Den otevřených dveří GOB a SOŠ, otevření keramické dílny
16. 12. koncert pro pacienty oddělení dlouhodobě nemocných a paliativní
péče, Nemocnice Jihlava (NG)
17. 12. koncert Zpívání u stromečku v přízemí školy (NG, VG)
19. 12. přednáška městského kronikáře p. Zadražila v aule (NG, VG)
20. 12. tradiční Vánoční hokejový turnaj (NG, VG)
27. 12. Studentský ples (4.A, oktáva)
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Leden

• účast studentů v regionálních, okresních a krajských kolech olympiád
a soutěží (leden-březen)
• 27. a 28. 1. soutěž v účetnictví „MD/DAL“, Znojmo (SOŠ)
• 28. a 29. 1. soutěž v ovládání klávesnice „ZAV“, Přerov (SOŠ)
• 29. 1. celostátní veletrh fiktivních firem, Praha (SOŠ)

Únor
•
•
•
•

7. 2. Maturitní ples SOŠ (4.AS)
3. 2., 10. 2., 17. 2. cyklus přednášek o poskytování první pomoci (tercie)
25. 2. workshop s časopisem Bridge a Američanem N. Pattonem (VG)
27. 2. dějepisná exkurze do Okresního archivu v Jihlavě (maturitní seminář)

Březen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3. 3. středoškolská futsalová liga, České Budějovice
3. a 4. 3. pěvecká soutěž „Gymplstar“ (NG, VG)
4. 3. návštěva památek UNESCO, Třebíč (2.AS)
4. a 5. 3. „Hodina moderní chemie“, akce pořádaná studenty VŠCHT (NG, VG)
5. 3. krajské kolo soutěže „Wolkerův Prostějov“
6. 3. okresní recitační soutěž
6. 3. exkurze do ČNB, Praha (3.AS, 4.AS, 4.A, oktáva)
10. - 14. 3. jarní prázdniny
15. 3. termín pro podání přihlášek ke studiu na GOB a SOŠ
16. - 23. 3. lyžařský výcvikový kurz, Pec pod Sněžkou (1.A, kvinta)
17. 3. hodina keramiky pro děti z MŠ (kvarta)
17. - 19. 3. veletrh fiktivních firem, Praha (SOŠ)
18. 3. krajská soutěž v grafických disciplínách, Pelhřimov (SOŠ)
20. 3. konverzační soutěž ve francouzském jazyce, Jihlava
21. 3. okresní kolo chemické olympiády, Jihlava
25. 3. keramický kurz (kvinta)
27. 3. oblastní volejbalový turnaj, Telč
28. 3. okresní basketbalový turnaj, Jihlava
28. 3. krajské kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce, Jihlava
31. 3. oblastní futsalový turnaj, Telč
31. 3. meziškolní soutěž ve zpěvu, Telč (NG)
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Duben

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1. 4. okresní soutěž v házené, Dolní Cerekev
2. 4. volejbalový turnaj, Telč
3. 4. účast studentů na projetu AV „Patrimonia“ (dějepisný seminář)
9. 4. krajské kolo mezinárodní dějepisné soutěže gymnázií ČR a Slovenska
10. 4. Sdružení rodičů GOB a SOŠ, třídní schůzky
10. 4. krajské kolo chemické olympiády, Jihlava
14. a 15. 4. celostátní soutěž v grafických disciplínách, Neveklov (SOŠ)
16. 4. školení první pomoci (tercie)
16. 4. praktická maturitní zkouška z ekonomických předmětů (4.AS)
22. - 23. 4. přijímací zkoušky na GOB a SOŠ
24. 4. oblastní soutěž v házené, Telč
28. 5. pedagogická rada
29. 4. krajské kolo chemické olympiády, Jihlava
30. 4. „poslední zvonění“

Květen

• 1. 5. účast studentů v soutěži „S Vysočinou do Evropy“
• 2. - 7. 5. písemná část státní maturitní zkoušky
• 6. 5. přednáška pracovnice Vojenského historického ústavu o konci 2.
světové války (kvarta, kvinta, 1.A)
• 13. 5. „Pohár rozhlasu“ - atletické soutěže, Jihlava
• 14. 5. oblastní turnaj v softbalu, Telč
• 16. 5. ústřední kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce, Praha
• 19. - 21. 5. ústní maturitní zkoušky
• 20. - 22. 5. tvoření pro zájemce v keramické dílně
• 26. 5. slavnostní předávání maturitních vysvědčení, Telč
• 27. 5. komponovaný pořad „Kdo si hraje, nezlobí“ pro MŠ (sekunda)
• 28. 5. účast na taktickém cvičení HZS v Domově pro seniory Telč (3.A)
• 28. - 30. 5. kresba a malba v plenéru, Telč (NG,VG)
• 29. 5. zasedání Rady školy
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Červen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

celý červen probíhaly exkurze a vlastivědné procházky po Telči a okolí
2. a 3. 6. soutěž v ovládání klávesnice „Talenti“, Jihlava
2. - 6. 6. vodácký kurz, jižní Čechy (septima)
9. 6. exkurze Terezín, Lidice (3.A, septima)
10. - 13. 6. kurz německého jazyka (NG, VG)
13. 6. komponovaný pořad pro ZŠ (sekunda)
13. 6. slavnostní vyhlášení soutěže „Envies de France“ velvyslancem J.P.
Asvazadourianem, Praha
13. - 15. 6. národní kolo soutěže „Mladý zahrádkář“, Rakovník
16. - 20. 6. vodácký kurz, jižní Čechy (3.A)
23. 6. program v Zastávce, Telč (sekunda)
23. 6. druhé kolo přijímacích zkoušek na GOB a SOŠ
23. 6. klasifikační pedagogická rada
23. 6. atletické závody, Třešť (NG)
23. 6. finanční matematika (3.AS)
24. 6. sportovní den, Telč (NG)
24. 6. prezentace BESIP (NG, VG)
24. 6. burza učebnic
25. 6. sportovní den, Telč (VG, SOŠ)
26. 6. „Zlatá cvička“ (NG)
27. 6. vysvědčení, závěr školního roku

33

IX. Prevence sociálně patologických jevů
Školní preventivní program Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné
školy Telč se zaměřuje u studentů na zvyšování sociálních kompetencí, posilování komunikačních dovedností, vytváření pozitivního sociálního klimatu a formování postojů ke společensky akceptovaným hodnotám. Preventivní
výchovně vzdělávací působení na studenta má být přirozenou součástí výuky
a života naší školy. Znalosti, dovednosti a postoje, které si student osvojí v průběhu studia, mají být základem pro jeho další osobnostní růst. Vždy se zohledňuje věk dítěte a předchozí zkušenosti.

X. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Školení učitelů cizích jazyků - diskusní fóra pro podporu výuky, semináře
s rodilými mluvčími
Školení a studium pedagogů k nové maturitě (komisaři, zadavatelé, hodnotitelé) - český jazyk, cizí jazyky, matematika
Otevřená věda - školení učitelů přírodovědných předmětů (chemie, fyzika)
Školení managementu školy (právní, organizační, veřejné zakázky, informační systém)
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XI. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti
Udělování Cen a Uznání města Telče 2013
Dne 21. 10. 2013 převzaly dvě naše žákyně Uznání města Telče 2013.
Jana Čeloudová, studentka 3. ročníku GOB a SOŠ, obor Ekonomika a podnikání za 1. místo v krajské soutěži v disciplínách „korektura textu“ a „wordprocessing“ a za reprezentaci České republiky na Mistrovství světa ve zpracování
textu v belgickém Ghentu
Jana Razimová, studentka oktávy GOB a SOŠ za 2. místo v celostátním kole
v disciplíně „korektura textu“ a za reprezentaci České republiky na Mistrovství
světa ve zpracování textu v belgickém Ghentu
Prohlídka všech vyřezávaných tabel SOŠ a nově zrekonstruované přístavby v sobotu 5. října 2013 volná prohlídka budovy školy.
Přehlídka středních škol Jihlava - 8. 11. 2013
Setkání s držitelkou světového rekordu v psaní na klávesnici
Soutěž v ovládání klávesnice PC pro žáky 8. a 9. ročníků, kterou osobně vedl pan Jaroslav Zaviačič a devítinásobná mistryně světa v psaní na klávesnici
Ing. Helena Zaviačičová (19. 11. 2013)
Den otevřených dveří - 12. 12. 2013
Návštěva studentů u pacientů ODN v jihlavské nemocnici
Druhá návštěva oddělení dlouhodobě nemocných v jihlavské nemocnici. Tentokrát pro ně studenti telčského gymnázia připravili koncert a rozdali ručně vyrobené dárky (16. 12. 2013).
Přijímací zkoušky nanečisto a Den otevřených dveří - 16. 1. 2014
Beseda pro studenty a veřejnost: např. Gary Koren - velvyslanec státu Izrael
(26. 11. 2013)
Slavnostní předávání maturitních vysvědčení
V divadelním sále telčského zámku dne 26. 5. 2014
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Nominace na Talent Vysočiny (20. 6. 2014)
Jiří Rudolf se dostal do nejužšího výběru na TALENT VYSOČINY 2014.
V letošním školním roce dosáhl výborných výsledků v chemické, fyzikální, biologické, matematické a zeměpisné olympiádě.
Sdružení učitelů francouzštiny
Ve dnech 29. 6. - 3. 7. 2013 gymnázium hostilo tradiční Letní univerzitu Sdružení učitelů francouzštiny (SUF), která se na GOB a SOŠ v Telči konala již
potřetí.
Pořádání regionálních sportovních turnajů
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 květnu 2014 proběhla kontrola ČŠI se zaměřením na kontrolu dodržování vybraných ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. a souvisejících a prováděcích právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání, vykonávaná podle § 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., zaměřená
na podmínky a průběh maturitní zkoušky, zejména kontrola § 80 odst. 5 písm.
a), b) a c), dále kontrola vybraných ustanovení § 80a zákona č. 561/2004 Sb.
a případně dalších ustanovení prováděcích předpisů.
Kontrolou dodržování výše uvedených ustanovení, které se vztahují k ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou v jarním zkušebním období
školního roku 2013/2014, nebylo zjištěno jejich porušení.
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XIII. Přijímací a maturitní zkoušky
Přijímací zkoušky GOB - osmileté studium
Český jazyk
Nad soutokem Labe a Vltavy stojí na vysokém kopci hrad Mělník, který kdysi
patřil českým královnám. Dnes už Mělník nemá své královny, ale dosud pod
ním dozrává na vinohradech pravé mělnické víno a v jeho sklepích je uloženo jako vzácný poklad tohoto kraje.
1) Které z následujících tvrzení vyplývá z textu:
a) Hrad Mělník je dodnes sídlem královen.
b) Víno na vinohradech kolem Mělníka nikdy nedozraje.
c) Hrad Mělník stojí nad soutokem dvou řek.

(1 bod)

2) Kolik vět obsahuje souvětí Dnes už Mělník nemá své královny, ale dosud
pod ním dozrává na vinohradech pravé mělnické víno a v jeho sklepích
je uloženo jako vzácný poklad tohoto kraje:
(1 bod)
a) jednu
b) dvě
c) tři
3) Podmětem ve větě Nad soutokem Labe a Vltavy stojí na vysokém kopci
hrad Mělník je:
(1 bod)
a) Labe a Vltavy
b) hrad
c) kopci
4) Určete slovní druhy (vycházejte z textu):
a) který
b) ale
c) dosud
d) pravé
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(4 body)

5) Určete mluvnické významy výrazu vinohradech:
a) 2. pád, č.j., rod mužský neživotný
b) 6. pád, č.mn., rod ženský
c) 6. pád, č.mn., rod mužský neživotný

(1 bod)

6) Tvar 2. os., č. množného, způsobu rozkazovacího slovesa patřit je: (1 bod)
a) patřili byste
b) patřete
c) patři
7) Určete druh přídavného jména vysokém:
a) měkké
b) přivlastňovací
c) tvrdé

(1 bod)

8) Kořen slova soutoku je:
a) sou
b) tok
c) u

(1 bod)

9) Slovo opačného významu k výrazu vzácný je:
a) nevšední
b) drahocenný
c) obyčejný

(1 bod)

10) Slovo souřadné ke slovu víno je:
a) nápoj
b) potravina
c) pivo

(1 bod)

11) Vyberte slovo, které jinak vyslovujeme a jinak píšeme:
a) královnám
b) vinohradech
c) poklad

(1 bod)
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Další úkoly nevyplývají z textu:
12) Vysvětlete význam rčení Žije na vysoké noze:
a) Žije nespokojeně.
b) Je příliš vysoký.
c) Žije nad své možnosti, nákladně.
13) Doplňte i/y, s/z:
a) Vlak do Břeclav__ se opozdil.
b) O výsledku měl __kreslené představy.
c) Vítr způsob__l velkou škodu.
d) Na podzim se brzy __tmívá.
e) Dny prázdnin rychle utíkal__.
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(1 bod)

(5 bodů)

Matematika
1) Vypočtěte: 17 - 3 . 5 + 12 =
2) Sečtěte tři čísla. První je 8, každé následující je 4krát větší než číslo
předchozí.
3) Z čísla 4 398 672 vyškrtněte 3 číslice tak, aby vzniklé číslo bylo co
největší.
4) Doplňte řadu čísel dalšími dvěma čísly: 5, 6, 8, 11, …, …
5) Cyklista ujede za 3 hodiny 63 kilometrů. Kolik km ujede za 20 minut?
6) K číslu 99 999 urči číslo o 2 větší.
7) Vyjádřete součet v metrech: 4 km + 200 cm + 5000 mm =
8) Přednáška začala v 13 hodin 25 minut a trvala 65 minut. V kolik hodin
přednáška skončila?
9) Za 15 židlí a 12 stolů bylo zaplaceno celkem 21 000 Kč. Cena jedné
židle je 220 Kč. Vypočtěte cenu jednoho stolu.
10) Myslíme si číslo. Když od něho odečteme 20 a k výsledku přičteme
3000, dostaneme číslo 3090. Které číslo si myslíme?
11) Čtverec má obvod 120 cm. Jaký má obsah? Vyjádřete v cm2.
12) Alenka bydlí v ulici, ve které jsou domy označené čísly od 12 do 23.
Kolikrát je v číslech těchto domů použita číslice 2?
13) Z první stanice trolejbusu vyjelo 25 lidí. Na druhé stanici 2 osoby
vystoupili a 7 osob nastoupilo. Ve třetí stanici nastoupilo 5 osob. Kolik
osob ve třetí stanici vystoupilo, když do čtvrté stanice přijelo 23 lidí?
14) Určete nejmenší dvojciferné číslo, které je dělitelem čísla 100.
15) Převeďte 420 kg na gramy.
16) Vypočtěte obvod obdélníku s rozměry 12 cm a 50 mm.
17) Evě je o 2 roky více než Janě. Honza má 8 let, což je dvakrát víc, než je
Evě. Kdo je nejstarší a kolik má let?
18) Určete součet tří čísel. První číslo je 85, druhé je o 28 větší a třetí se
rovná součtu prvních dvou čísel.
19) Chodec ujde za 2 hodiny 12 km. Za jakou dobu ujde 1 km?
20) Zapište číslo, které se skládá z 55 tisíců a 5 jednotek.
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Přijímací zkoušky GOB - čtyřleté studium
Český jazyk
Výchozí text:
Genealogie (řec. génos, lat. genus = rod) je pomocná věda historická, která
zkoumá vztahy mezi lidskými jedinci, vyplývající z jejich společného rodového původu. Genealogie se zabývá buď studiem jednotlivých osobností, nebo
sledováním proměn jednotlivých druhů vztahů. Soukromý zájem v této oblasti bývá označován starším názvem jako rodopis. Protože z genealogické posloupnosti vyplývají také právní či prestižní důsledky, je genealogie zatížena
mnoha falzy a fikcemi - a od dob antických (odvozování původu římských císařů od řeckých hrdinů) až do dob dnešních. Prameny, ze kterých genealogie
vychází, jsou v době před zavedením matrik omezeny pouze na listiny, úřední a veřejné knihy. Teprve od 18. století jsou prameny díky povinnému vedení matrik úplnější a systematičtější. Pokrevenství označuje vztah mezi osobami, které pocházejí z jediného předka (důležitý je pak stupeň pokrevenství).
Příbuzenství (sešvagření) jsou vztahy vzniklé manželstvím (tj. vztahy k pokrevním příbuzným partnera).
(zdroj neuveden z důvodu zadaných otázek)
1) Které tvrzení je v souladu s výchozím textem?
(1 bod)
a) Genealogie se řídí výhradně záznamy v matrikách.
b) Genealogie se řídí výhradně listinami, úředními a veřejnými knihami.
c) Prameny jsou od 18. století méně přesné.
d) Genealogie je zatížena mnoha vymyšlenými skutečnostmi.
2) Ukázka je z:
a) románu
b) slovníku
c) fejetonu
d) vypravování

(1 bod)

3) Které slovo do řady nepatří?
a) švagrová
b) tchán
c) snacha
d) sestřenice
e) dědic
f) bratr

(1 bod)
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4) Které slovo bylo správně vysloveno?
a) [matrig]
b) [povinnému]
c) [přetka]
d) [preztižňí]

(1 bod)

5) Proveďte rozbor stavby slova (předpona, kořen, příponová část) u slova:
SEŠVAGŘENÍ
(1 bod)
..................................................................................................................
6) Které z uvedených slov vzniklo skládáním?
a) povinnému
b) rodopis
c) pokrevenství
d) příbuzenství
e) manželství

(1 bod)

7) Z nabídky vyberte synonymum k podtrženému podstatnému jménu, které
bude svým obsahem vyjadřovat co nejpřesněji původní výnam podtrženého
slova věty: “Genealogie se zabývá studiem předků v rodě.“
(1 bod)
a) prarodičů
b) rodičů
c) předchůdců
d) sourozenců
8) Určete mluvnické číslo u podstatných jmen. (Vycházejte z textu - slova
jsou podtržena.)
(2 body)
a) příbuzenství
b) do dob
c) manželstvím
d) na listiny

.......................
.......................
.......................
.......................

9) Nahraďte podtržené sloveso slovesem se zajímá a upravte větu tak, aby
se obsahově nezměnila.
(2 body)
„Genealogie se zabývá buď studiem jednotlivých osobností, nebo sledováním
proměn jednotlivých druhů vztahů.
..................................................................................................................
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10) Určete vid a rod u sloves:
a) Genealogie se zabývá.
b) Z posloupnosti vyplývají důsledky.

vid: ..........
vid: ..........

(1 bod)
rod: ..........
rod: ..........

11) Které tvrzení o větě je pravdivé?
Prameny, ze kterých genealogie vychází, jsou v době před zavedením
matrik omezeny pouze na listiny, úřední a veřejné knihy.
(1 bod)
a) Jedná se o souvětí podřadné, skládá se ze dvou vět.
b) Jedná se o souvětí podřadné, skládá se ze tří vět.
c) Jedná se o souvětí souřadné, skládá se ze dvou vět.
d) Jedná se o větu jednoduchou s několikanásobným větným členem.
12) Z věty vypište základní skladební dvojici a určete druh podmětu a přísudku:
Soukromý zájem v této oblasti bývá označován starším názvem jako rodopis.
(2 body)
Podmět : ........................... druh podmětu: ...........................
Přísudek: ........................... druh přísudku: ...........................
13) Určete co nejpřesněji označené větné členy. Protože z genealogické
posloupnosti vyplývají také právní či prestižní důsledky, je genealogie
(2 body)
zatížena mnoha falzy a fikcemi.
právní či prestižní …………………. falzy a fikcemi ……………………
14) Určete slovní druh:
vyplývající ................
teprve .......................
vzniklé ......................

(2 body)

15) Označte větu/věty, kde není pravopisná chyba:
a) Sledování jednotlivích druhů vstahů je zajímavé.
b) V genealogii nejsou vyjímkou falza a fikce.
c) Matriky jsou nejspolehlivější prameny genealogů.
d) Mezi manžely vzniká dlouhodobý vztah.

(2 body)
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Matematika
Test
1) Učeň a dělník vyrobili za každou hodinu směny množství výrobků v poměru
3:5. Za celou směnu (8 pracovních hodin) vyrobili celkem 128 výrobků.
Kolik výrobků vyrobí dělník za hodinu?
a) 5
b) 6
c) 10
d) 15
e) jiný výsledek
2) Z plechu tvaru čtverce byl vyříznut největší možný kruh. Jak velká byla
strana čtverce, je-li obsah kruhu 9π dm2?
a) 3 dm
b) 6 dm
c) 28 cm
d) 6 cm
e) jiný výsledek
3) Určete čísla x, y, jestliže x - y = 6, x + 2y = 3. Jsou to čísla:
a) 9, 3
b) -4, 1
c) 5, -1
d) 2, -4
e) jiný výsledek
1
dospělých. Zbývající pasažéři jsou děti, 50% děvčata
5
a zbytek chlapci. Kolik je v autobuse chlapců, jede-li celkem 45 lidí?

4) V autobuse jede

a) 9

b) 18

c) 20

d) 36

e) jiný výsledek

5) Kolik zedníků by postavilo zeď za 3 dny, když a zedníků postaví zeď
za 9 dní?
a) 3 zedníci b) 2 zedníci c) a zedníků d) 3a zedníků e) nelze vypočítat
6) Rovnoramenný pravoúhlý trojúhelník s odvěsnou o velikosti 4 cm má obvod:
a) < 12 cm b) 12 cm c) 13 cm d) > 13 cm e) nelze vypočítat
7) Do krabice tvaru kvádru s obdélníkovým půdorysem o straně 2 a 4 dm
jsme naskládali 160 krychliček s velikostí hrany 5 cm a krabici jsme zcela
zaplnili. Krabice je vysoká:
a) 1 dm
b) 2 dm
c) 2,5 dm
d) 30 cm
e) jiný výsledek
8) Zapište součin dvou a druhé odmocniny čísla x. Tento zápis je:
a) 2 ⋅ x
b) 2 + x
c) 2 − x
d) 2 − 5 x 2
e) žádný není správný
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100 (− 2)
+
?
3
881
1
2

9) Jakou hodnotu má výraz
a) 1

b)

229
9
9

c)

1
3

d)

34
34
9

e) jiný výsledek

10) Úpravou výrazu (3x - 2)2 získáme výraz:
a) 3x - 2 b) 9x2 - 4 c) 9x2 - 6x + 4 d) 9x2 - 12x + 4

e) jiný výsledek

Úlohy
1. Řešte rovnici a proveďte zkoušku:

5x − 1 x + 1
−
= 2x − 1
4
112
2
2. Města A a B jsou vzdálena 82 km po přímé cestě. Z města A vyjel cyklista
rychlostí 18 km/h. Z města B vyjelo o 40 minut později než cyklista osobní
auto rychlostí 66 km/h. Za jak dlouhou dobu od počátku jízdy cyklisty se
potkají?

SOŠ - témata pro praktickou maturitní zkoušku
1. Zásoby, dlouhodobý majetek, mzdy, výsledek hospodaření,
daň z příjmů právnických osob
2. Daňová evidence, daň z příjmů fyzických osob, zásoby,
dlouhodobý majetek, mzdy
3. Dlouhodobý majetek, mzdy, zásoby, výsledek hospodaření,
daň z příjmů právnických osob
4. Zásoby, mzdy, dlouhodobý majetek, daňová evidence,
daň z příjmů fyzických osob
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XIV. Soutěže - nejúspěšnější studenti
Olympiáda z českého jazyka a literatury
I. kategorie
Lucie Herciková (tercie)

- okresní kolo
1. místo
- krajské kolo
2. místo

I. kategorie

Lucie Herciková (tercie)
postup do národního kola

II. kategorie

Jiří Janek (oktáva)
Anna Švejdová (oktáva)

II. kategorie

Jiří Janek (oktáva)

- okresní kolo
2. místo
5. místo
- krajské kolo
8. místo

Anna Bártů (prima)

- okresní kolo
2. místo

Soutěž v recitaci

Recitační soutěž Wolkerův Prostějov
Veronika Tomková (3.A)
postup do národního kola
Pohádkové čtení

Hana Lojdová (septima), Lucie Křenová (1.A)
Alena Hamršmídová, Petra Šindelářová (2.A)
František Holub, Jan Tesař, Veronika Tomková (3.A)

Konverzační soutěž z anglického jazyka
Kategorie I.A
Jiří Kučera (sekunda)
Kategorie II.B
Kategorie III.A

Kategorie II.B

Jonáš Křeha (kvarta)
postup do národního kola
Vít Vejmelka (sexta)
Jana Marková (septima)
Jonáš Křeha (kvarta)

S Vysočinou do Evropy
Vít Vejmelka (sexta)
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- okresní kolo
1. místo
- krajské kolo
4. místo
2. místo
2. místo
- národní kolo
13. místo
- finále
8. místo
- prezentace
10. místo

Konverzační soutěž z francouzského jazyka
Kategorie A1
Kateřina Bláhová (kvarta)
Jitka Chalupová (kvarta)
Kategorie B1
Vladěna Nováková (2.A)
Anežka Procházková (2.A)
Kategorie B2
Ivana Volavková (septima)
Martina Janková (septima)

- krajské kolo
4. místo
5. místo
4. místo
5. místo
4. místo
5. místo

Konverzační soutěž z německého jazyka
Zuzana Marková (sexta)

- okresní kolo
4. místo

Dějepisná olympiáda
Petr Štěpnička (sexta)
Lucie Čechová (kvinta)
postup do národního kola
Marie Majdičová,
Monika Salamánková (septima)
postup do národního kola

- krajské kolo
2. místo
2. místo

Projekt Patrimonia

2. místo

Ludmila Nosková (kvinta), Alena Hamršmídová (2.A)
Veronika Tomková, František Švarc (3.A)
Marie Majdičová, Monika Salamánková,
Pavla Bočková, Martina Janková, Václav Lupač (septima)

Zeměpisná olympiáda
Kategorie D
Jiří Kučera (sekunda)
Jiří Kučera (sekunda)
Pythagoriáda (matematická soutěž)
Kategorie 7. třídy Zdeněk Kupka (sekunda)
Kateřina Krafková (sekunda)
Kategorie 8.třídy Lucie Herciková (tercie)
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- okresní kolo
2. místo
- krajské kolo
5. místo
- okresní kolo
1. místo
9. místo
9. místo

Matematická olympiáda
Kategorie Z7
Kateřina Krafková,
Tomáš Matoušek (sekunda)
Marek Čermák (sekunda)
Kategorie Z8
Lucie Herciková (tercie)
Kategorie Z9
Šárka Kaňkovská (kvarta)
Kateřina Bláhová (kvarta)
Jiří Rudolf (kvarta)
Kategorie B
Kategorie C
Kategorie A

Pavla Veselá (sexta)
Anežka Michálková (sexta)
Jana Buláková (kvinta)
Jiří Janek (oktáva)

Kategorie A

Jiří Janek (oktáva)

Genius logicus
Kategorie C

Pavla Veselá (kvinta)
Pavla Veselá (kvinta)

- okresní kolo
4. místo
11. místo
6. místo
1. místo
2. místo
4. místo
- krajské kolo
13. místo
15. místo
4. místo
3. místo
- celostátní kolo
27. místo
- okresní kolo
5. místo
- krajské kolo
12. místo

Pišqworky - matematická soutěž
Jan Tesař, Václav Boček,
Jakub Novotný,
František Holub (3.A)

- oblastní kolo

Fyzikální olympiáda
Kategorie F
Lucie Herciková (tercie)
Petr Klíma (tercie)
Kateřina Divišová (tercie)
Kategorie E
Jiří Rudolf (kvarta)
Matyáš Fejfar (kvarta)

- okresní kolo
7. místo
10. místo
12. místo
1. místo
3. místo
- krajské kolo
6. místo
11. místo
10. místo

Kategorie E
Kategorie C

Jiří Rudolf (kvarta)
Matyáš Fejfar (kvarta)
Anežka Michálková (sexta)

49

1. místo

Chemická olympiáda
Kategorie D
Jiří Rudolf (kvarta)
Natálie Dvořáková (kvarta)
Lucie Herciková (tercie)
Kategorie A
Kategorie D
Kategorie C

Jiří Janek (oktáva)
Jiří Rudolf (kvarta)
Bedřich Pospíchal (2.A)
Veronika Lančová (sexta)

Kategorie A

Jiří Janek (oktáva)

Biologická olympiáda
Kategorie C
Jiří Rudolf (kvarta)
Kategorie D
Anna Bártů (prima)
Kategorie C
Kategorie D
Kategorie B

Jiří Rudolf (kvarta)
Anna Bártů (prima)
Vít Vejmelka (sexta)
Jan Macků (septima)

- okresní kolo
2. místo
4. místo
5. místo
- krajské kolo
1. místo
4. místo
2. místo
5. místo
- celostátní kolo
27. místo
- okresní kolo
1. místo
3. místo
- krajské kolo
4. místo
12. místo
13. místo
14. místo

Fiktivní firma - prezentace, katalog
Petra Závodská (3.AS)
Nikita Gabrhelová (4.AS)

1. a 2. místo
certifikát

Má dáti, dal - soutěž z účetnictví
Vladimír Molcar (4.AS)
Marie Floriánová (4.AS)

- celostátní kolo
14. místo
účast
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Výsledky grafických soutěží
ZAV Jihlava
Jednotlivci

Natálie Dvořáková (kvarta)
Jan Dolský (kvinta)
Barbora Moudrá (tercie)

Soutěž družstev

1. místo
6. místo
8. místo
1. místo

ZAV Hodonín (mezinárodní soutěž v psaní na klávesnici)
Jednotlivci
Kateřina Chalupová (oktáva)
10. místo
Jana Razimová (oktáva)
26. místo
Lucie Olivová (septima)
28. místo
Ivana Volavková (septima)
32. místo
Soutěž družstev
5. místo
ZAV Přerov (celostátní soutěž v psaní na klávesnici pro 3 ročníky a mladší)
Jednotlivci
Lenka Nováková (3.AS)
18. místo
Lucie Olivová (septima)
36. místo
Magdalena Suchá (2.AS)
41. místo
Soutěž družstev
10. místo
Krajská soutěž v grafických předmětech
Wordprocessing Jana Čeloudová (3.AS)
Korektura textu
Jana Čeloudová (3.AS)
Lucie Olivová (septima)
Jana Razimová (oktáva)
Opis
Jana Razimová (oktáva)
Lenka Nováková (3.AS)
postup do celostátního kola
Kateřina Chalupová (oktáva)
Lucie Olivová (septima)
Záznam mluveného slova
Kateřina Chalupová (oktáva)
Mistrovství ČR v grafických předmětech
Korektura textu
Lucie Olivová (septima)
Jana Čeloudová (3.AS)
Jana Razimová (oktáva)
Opis
Jana Razimová (oktáva)
Lenka Nováková (3.AS)
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1. místo
1. místo
2. místo
3. místo
1. místo
2. místo
6. místo
7. místo
1. místo
4. místo
5. místo
8. místo
9. místo
29. místo

Sport
Pohár rozhlasu (atletika)
Petra Němcová, Michaela Honsová (prima)
Zuzana Císařová, Veronika Svobodová (sekunda)
Viktorie Váňová, Pavla Přibylová,
Kateřina Divišová (tercie)

- okresní kolo
2. místo

Atletický pohár Corny
Michaela Křenková, Lucie Čechová (kvinta)
Marie Čechová, Anna Bláhová (sexta)
Hana Lojdová, Tereza Heralecká (septima)
Jana Padrnosová (2.AS)

- okresní kolo
1. místo

Volejbal
Kateřina Bláhová, Eliška Vystrčilová (kvarta)
Anna Bláhová (sexta)
Eva Ellingerová (1.A), Helena Nedorostová (3.A)

- okresní kolo
2. místo

- regionální kolo
Markéta Bláhová, Martina Nováková (sekunda)
1. místo
Tereza Suránová, Jana Matoušková, Eliška Vystrčilová,
Kateřina Bláhová, Hana Toufarová,
Vendula Sedláčková (kvarta)
Jarní turnaj - volejbal SŠ
Eliška Vystrčilová, Kateřina Bláhová (kvarta)
Eva Ellingerová (1.A), Marie Čechová,
Anna Bláhová (sexta), Helena Nedorostová (3.A)

1.místo

Basketbal
- okresní kolo
Kateřina Divišová, Monika Častová (tercie)
3.místo
Markéta Zemková, Jitka Chalupová, Kamila Přibylová,
Tereza Suránová, Jana Matoušková, Eliška Vystrčilová,
Kateřina Bláhová, Hana Toufarová,
Michaela Nováková (kvarta)
Přespolní běh
Michaela Křenková (kvinta), Marie Čechová,
Anna Bláhová (sexta)
Michaela Křenková, Vendula Sedláčková (kvarta)
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- okresní kolo
1. místo
- krajské kolo
4. místo

Házená
- okresní kolo
Monika Častová. Kateřina Divišová (tercie)
1. místo
Adéla Veselá, Pavla Kretová, Tereza Suránová ,
Jana Matoušková, Eliška Vystrčilová, Hana Toufarová,
Vendula Sedláčková (kvarta)
Stolní tenis
Kristýna Drmotová (sexta), Anežka Procházková (2.A)
Jana Michálková (tercie), Hana Toufarová (kvarta)
Marek Čermák (sekunda)
Jana Michálková (tercie), Anežka Procházková (2.A)
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- okresní kolo
1. místo
2. místo
3. místo
- krajské kolo
2. místo

XV. Učební plány
osmileté studium - 79-41-K/81
Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí
Předmět
1.
2.
Povinné předměty
Čes. jazyk a literatura
5
4
Cizí jazyk 1
4
4
Cizí jazyk 2
Zákl. spol. věd
1
1
Dějepis
2
2
Zeměpis
2
2
Matematika
5
5
Fyzika
2
3
Chemie
2
Biologie/geologie
3
2
Informatika
Estetická výchova
3
3
Tělesná výchova
2
2
Administrativa
1
Povinné předměty
30
30
Volitelné předměty
INv/ ESv
HV/VV
L/DG/IN
Konverzace AK/NK/FK
Dva vol. př. (SCH/SM/SZ/SFY/SD/SPV/SBI)
Volitelné předměty
0
0
Pov. a vol. předm.
30
30
Nepovinné předměty
ZAn

3.

4.

5.

6.

7.

8.

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

5
3
3
1
2
2
4
2
2
2

3
3
3
1
2
2
4
3
3
3
2

3
3
3
1
2
2
4
3
3
3
2

4
3
3
3
2
2
4
2
2
2

5
4
3
3

2
2

2

2

2

2

31

30

31

31

29

21

2/2

2/2
2/2/2
2/2/2

2/2/2/2/2
4+4
12
33

4

1/1

0
31

1
31

2
33

2
33

4
33

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.

Český jazyk a literatura

4

3

3

4

14

První cizí jazyk

4

4

4

3

15

Druhý cizí jazyk

3

3

2

2

10

Základy společenských věd

2

2

2

2

8

Dějepis

3

-

-

-

3

Zeměpis

-

2

-

-

2

Biologie

2

-

-

-

2

Fyzika

-

1

-

-

1

Chemie

1

-

-

-

1

Matematika

3

3

3

2

11

Statistika

-

2

-

-

2

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Informační technologie

2

2

2

1

7

Ekonomika

2

2

3

3

10

Účetnictví

2

3

2

3

10

Marketing a management

-

-

2

2

4

Ekonomie a finance

-

-

2

2

4

Fiktivní firma

-

-

2

2

4

Písemná a elektronická komunikace

3

2

2

2

9

Profilace (cestovní ruch, veřejná správa)

-

2

2

-

4

Konverzace v AJ/NJ

-

-

-

1

1

Seminář (M/SPV)

-

-

-

2/2

2

33

33

33

33

132

A. Povinné

B. Volitelné

Celkem
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XVI. Výroční zpráva o hospodaření školy
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 (stravné)
Úroky
Čerpání fondů
Malý projekt - dohadná položka ve výši 85 %
Ostatní příjmy
Příjmy z doplňkové činnosti

23.701.688,-2.057.213,-466.969,-46.920,-21.376,-18.780,-53.638,-90.572,-123.067,-38.950,-1.671.188,--

VÝDAJE:
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM
z toho náklady na platy pracovníků školy
z toho náhrady za nemoc
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 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

27.752.300,-14.221.484,-93.779,-4.508.884,-42.757,-236.557,-4.600,-356.879,-747.110,-30.591,-517.330,-78.788,-642.688,-351.318,-93.329,-197.965,-340.972,-9.236,-93.840,-24.900,-137.686,--
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28.290.362,--

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

115.814,-1.498.627,-55.915,-28.044,-1.790.070,-1.533.127,--

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

INFORMACE O VÝSLEDCÍCH KONTROL
V tomto roce proběhla na naší škole kontrola OSSZ.
Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky.
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540.088,-2.026,-538.062,-110.279.311,-67.886.594,-198.141,-19.506.433,-771.298,-16.780.563,-63.887,-5.072.395,--

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.

XIV.

Spolupráce s odborovými organizacemi

Ve škole nepracuje odborová organizace.
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XV. Školní řád Gymnázia Otokara Březiny
a Střední odborné školy Telč
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

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.
Základní povinností žáka je účastnit se vyučování v plném rozsahu a řádně se připravovat na hodiny po celou dobu studia.
Docházka do nepovinných předmětů je pro přihlášené žáky povinná, odhlášení je možné pouze se souhlasem ředitele školy.
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.
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.
Žákům, kteří reprezentují školu (olympiády, soutěže,…) nebo se účastní zájezdů pořádaných školou, se zameškané hodiny do celkového počtu
zameškaných hodin nezapočítávají.
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 odchodu nejen třídního učitele,
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8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.

15.
16.

17.

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 učitele poškozen,
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18.
19.
20.

21.

22.
23.
24.
25.
26.

27.

28.
29.
30.

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.
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31. Při používání internetu žáci dodržují principy mravní výchovy.
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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XVI. Předpokládaný plán příštího školního roku
1. Období školního vyučování začne ve školním roce 2014/15 v pondělí
1. září 2014 v 08.00 hodin třídnickými hodinami. Pravidelné vyučování
podle stálého rozvrhu je od 2. září 2014 (ÚT).
2. První pololetí bude ukončeno 29. ledna 2015 (ČT). Druhé pololetí bude
ukončeno 30. června 2015 (ÚT). Maturitní ročníky ukončí druhé pololetí
30. 4. 2015 (ČT).
3. Termíny prázdnin:
• podzimní:
27. 10. (PO) a 29. 10. 2014 (ST)
• vánoční:
22. 12. 2014 (PO) až 2. 1. 2015 (PÁ),
zahájení vyučování 5. 1. 2015 (PO)
• pololetní:
30. 1. 2015 (PÁ)
• jarní:
2. 2. 2015 (PO) až 6. 2. 2015 (PÁ)
• velikonoční: 2. 4. (ČT) a 3. 4. 2015 (PÁ)
4. Přijímací zkoušky - 1. termín: 22. 4. a 23. 4. 2015 (ST a ČT)
5. Maturitní zkoušky:
• praktická maturitní zkouška ze souboru odbor. ekonomických předmětů
15. 4. 2015 (ST) - 4.AS
• didaktické testy a písemné práce 4. 5. (PO) - 11. 5. 2015 (PO)
- oktáva, 4.A, 4.AS
• ústní maturitní zkoušky GOB a SOŠ - 18. 5. (PO) - 22. 5. 2015 (PÁ)
- oktáva, 4.A, 4.AS
6. Den otevřených dveří:
• 4. 10. 2014 (SO) 14.00 -16.00 - prohlídka tabel SOŠ a prohlídka školy
pro veřejnost
• 11. 12. 2014 (ČT) a 15. 1. 2015 (ČT) - cvičné přijímací zkoušky
7. Lyžařské kurzy:
• sekunda - vedoucí V. Lojka
• kvinta, 1.A a 1.AS - vedoucí M. Plunder
8. Projektové vyučování, exkurze a sportovní dny: červen 2015
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9. Sportovní kurz septimy a 3.A: červen 2015
10. Zahájení školního roku 2015/16
11.
•
•
•

1. 9. 2015 (ÚT)

Praxe studentů SOŠ
Odborná praxe 4.AS - žákovský projekt: 24. 11. - 28. 11. 2014 (PO - PÁ)
Organizační praxe ve firmách - 3.AS:
18. 5. - 22. 5. 2015 (PO -PÁ)
Učební praxe - 3.AS:
1. 6. - 5. 6. 2015 (PO-PÁ)

12. Přehlídky škol
• Veletrh středních škol Jihlava 14. 11. 2014
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XVII. Školská rada
Školská rada pracovala ve školním roce 2013/2014 ve složení Mgr. Josef
Drmota (zástupce pedagogického sboru), předseda rady, Bc. 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 2014 a konečné znění Výroční zprávy za odpovídající školní rok.
Schváleny byly drobné úpravy Školního vzdělávacího plánu, které byly vyvolány změnami nadřazeného Rámcového vzdělávacího plánu. Diskutována byla také oblast další propagace školy a příprava Dnů otevřených dveří.
MVDr. Jiří Rudolf se v roli delegovaného zástupce školské rady zúčastnil jako člen komise konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele školy.
Na květnovém jednání byly ředitelem školy podány informace o průběhu
maturitních zkoušek a přijímacího řízení. Ve školním roce 2014/2015 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.
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 investicích a stavebních úpravách, které v objektu školy probíhají.
Za školskou radu Mgr. Josef Drmota
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