I. Úvod, základní údaje o škole
Úvodem
Nejsem asi jediný, kdo má pocit, že školní
rok opět rychle uplynul, tentokrát snad ještě
rychleji než ty předchozí. Určitě k tomu
velkou měrou přispěla příprava nového
zaměření školy. Ve školním roce 2015/16
maturovali mnozí studenti SOŠ s pocitem,
že jsou na škole posledními maturanty
odborného zaměření. Nyní již můžeme
zodpovědně říci, že se na SOŠ bude ve
studiu dále pokračovat, a to díky novému
zaměření SOŠ : Sportovní management a
trenérství v rámci oboru Ekonomika a
podnikání. Dosavadní nabídka zaměření
Cestovní ruch a Veřejná správa zůstává
zachována. Je třeba zdůraznit, že bez
nového zimního stadionu a vzniku
Hokejového talentového centra Telč by
k rozšíření uvedené nabídky nedošlo. Poděkovat chci učitelům, kteří během
školního roku zodpovědně připravovali náplň nového zaměření a všem
dalším, kteří se do náročné přípravy zapojili. Potěšila mě skutečnost, že byl
zastaven dlouhodobý pokles počtu studentů a dochází k nárůstu.
Uplynulý školní rok lze tradičně hodnotit jako zdařilý, o čemž se můžete
přesvědčit na dalších stránkách této výroční zprávy. Potěšující je především
stoprocentní maturitní úspěšnost studentů osmiletého gymnaziálního oboru,
výborné uplatňování maturantů v dalším studiu a zapojování žáků do soutěží
a dalších aktivit. Toto konstatování však neznamená, že není co zlepšovat. Z
negativ, i když výjimečných, bych uvedl především občasné podceňování
aktivního přístupu ke studiu.
Škola se prezentovala úspěšně i na veřejnosti výstavou vyřezávaných tabel,
vernisážemi studentů, grafickou dílnou, divadelním představením,
charitativními akcemi, na veletrhu fiktivních firem a dalšími aktivitami.
Přínosem bylo i celoroční působení francouzského lektora a roční studium
americké žákyně na gymnáziu. Žáci školy přiváželi mnohá ocenění od
oblastních až po celostátní, a tak jim velmi rád i touto cestou vyjadřuji
poděkování.
Školu navštívilo mnoho význačných osobností, za všechny bych jmenoval
alespoň kanadského velvyslance, pana Otto Jelinka. Potěšeni jsme
z návštěv absolventů školy, od těch nejmladších, až k nedávné návštěvě u
příležitosti srazu po šedesáti letech od maturity. Vždy je milé, když se
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absolventi rádi ke škole hlásí a pochvalně se vyjadřují o současných
podmínkách ke studiu.
Dobře hodnocené technické zázemí školy se rozšířilo o druhou jazykovou
učebnu a novou digitální učebnu vybavenou tablety. Plánovány jsou i další
rekonstrukce a dovybavování školy, avšak vlivem nadměrné administrativy
není jednoduché konkrétní termíny přesněji určit.
Věřím, že byla úspěšně odstartována nová etapa dobývání výšin českého
školství. Předem všem děkuji za případnou pomoc a sympatie.
RNDr. Stanislav Máca, ředitel školy

Charakteristika školy
Název školy:

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč

Adresa: Hradecká 235, 588 56 Telč
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REDIZO:
600014754
Kontakt:
web: www.gymnsostelc.cz
mail: info@gymnsostelc.cz
telefon: +420 567 584 551
Zřizovatel:
kontakty:

Rada školy:

Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Odbor školství Krajského úřadu
Kraje Vysočina
telefon: 564 602 222
fax: 564 602 429
Mgr. Josef Drmota (zástupce pedagogického sboru)
PaedDr. Věra Zadinová (zástupce pedagogického sboru)
Mgr. Roman Fabeš (zástupce zřizovatele)
PaedDr. Ladislav Jirků (zástupce zřizovatele)
Jindřich Pospíchal (zástupce rodičů)
MVDr. Jiří Rudolf (zástupce rodičů)
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II. Ze života školy
Cambridgeské zkoušky
I v letošním školním roce se našli odvážní a hlavně v angličtině zdatní
studenti maturitních ročníků, kteří se rozhodli neukončit studium na
gymnáziu jen maturitní zkouškou, ale také cambridgeskou zkouškou
z anglického jazyka. I přesto, že museli tentokrát skládat zkoušku
v brněnském centru P.A.R.K., se s nervozitou z obtížnosti a nového
prostředí statečně poprali a Anna Bláhová, Daniela Šindelářová, Filip Kadlec
a Milan Kotrba odcházeli ze slavnostního předávání maturitních vysvědčení
také s certifikátem FCE – First Certificate in English, Anežka Michálková a
David Jacobs s dokonce o stupeň vyšším certifikátem CAE – Certificate in
Advanced English. Gratulujeme těmto studentům a jsme rádi, že naše
pedagogická činnost nenese ovoce jen u maturitní zkoušky, ale také na poli
mezinárodním. Děkujeme tímto také rodinám studentů za finanční, ale
hlavně psychickou podporu před zkouškou samotnou.
I když by se mohlo zdát, že si studenti po ukončení gymnázia přinesli domů
jen „o papír víc“, není tomu tak. Cambridgeské zkoušky jsou mezinárodně
uznávané zkoušky, které dokazují úroveň znalosti cizího jazyka. Jsou
opravovány proškoleným personálem přímo v univerzitní Cambridgi, takže
opravdu není prostor pro spekulace o úrovni znalosti. Studenti si složením
zkoušky usnadní začátek budoucího studia na vysokých školách, které také
uznávají certifikáty jako doklad o znalosti jazyka. Držitelé proto nemusí na
mnohých vysokých školách navštěvovat semináře angličtiny a skládat
zkoušku. Mohou se tak věnovat novým předmětům a volit jiné semináře. Ti,
kteří se snad rozhodnou odejít do zahraničí, si tak usnadní proces hledání
brigády nebo zaměstnání. FCE v ruce je prostě investice do budoucnosti.
Mgr. Olga Havlíková
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Multikulturní Londýn
Začátek školního roku si studenti třetích a čtvrtých ročníků zpříjemnili
zájezdem do Velké Británie. V den oslav Dne české státnosti se vydali
autobusem do Londýna. Zájezd byl svým obsahem velmi tradiční. Návštěva
typických londýnských památek a turistických atrakcí – The Houses of
Parliament, Buckingham Palace, The Tower of London, The London Eye,
Greenwich a jiné. Díky perfektní přípravě našeho průvodce a skvělé znalosti
londýnské dopravy našich dvou řidičů jsme nikde nečekali nekonečně
dlouho ve frontách, a získali jsme tak čas na další procházky zajímavými
místy Londýna. Dokonce jsme na vstupech ušetřili i nějaké peníze, které
ovšem zůstaly v londýnských obchodech se suvenýry.
Z pohledu vedoucího zájezdu byl ale tentokrát náš výlet do Velké Británie (a
ostatně celý přejezd Evropou) velmi netradiční. Celé léto jsem sledovala
situaci s uprchlíky a musím říct, že už koncem června jsem měla tendence
plánovaný zájezd zrušit. Vzhledem k tomu, že se ale na zájezd i přes
nepříznivou situaci přihlásil velký počet studentů a nikdo z rodičů neprojevil
zájem své dítě ze zájezdu odhlásit, rozhodla jsem se „to“ risknout. Pár dnů
před naším odjezdem běženci zablokovali tunel pod kanálem La Manche a
také přístav v Calais. Čím víc jsme se ke kanálu La Manche blížili, tím
nervóznější jsem byla. Celá oblast určená pro registraci vozidel byla
obehnána plotem z ostnatého drátu, kolem kterého obcházeli zoufalí lidé.
Byla jich ale jen hrstka a nepůsobili žádné potíže. Všechno proběhlo bez
sebemenších problémů, bez front a bez čekání. Za hodinku jsme vyjeli
z vlaku na území Velké Británie.
Ani tam mě ale nervozita neopouštěla. Přestože byl celý zájezd nadmíru
pohodový, pořád jsem měla v hlavě možné teroristické útoky. Když se potom
s námi všemi souprava metra zastavila někde pod Temží, ve tmě, mezi
stanicemi, nebylo mi moc do smíchu. Studenti si asi možné problémy
nepřipouštěli. Bylo slyšet několik vtipů, hádali, kdo má v které brašně jakou
bombu. Musím říct, že jsem byla za jejich pozitivní a humorný přístup k věci
ráda, protože i já jsem se zasmála a na chvilinku zapomněla, že český
smích nemusí znít soupravou dlouho.
I přes všechny mé černé myšlenky to byl jeden z nejklidnějších zájezdů,
které jsem kdy zažila. Nicméně na otázku studentky sexty Katky Bláhové,
zda takové akce bereme my učitelé spíš jako relax nebo stres, jsem
odpověděla bez zamyšlení. Jsem ráda, že jsem doma a že jsem přivezla
všechny studenty i kolegy v pořádku.
Mgr. Olga Havlíková
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Na břehu Temže

Konverzační hodiny s francouzským lektorem
V letošním školním roce se naše gymnázium zařadilo mezi střední školy na
Vysočině, kde vyučuje francouzský rodilý mluvčí. Žáci tak získali další
možnost, jak si své jazykové znalosti a dovednosti ověřit v praxi. V hodinách
se nejčastěji simulují situace z běžného života a probírají reálie
frankofonních zemí. Zároveň si studenti uvědomí rozdíly v kulturách
jednotlivých zemí a naučí se je respektovat.
Francouzský lektor je financován Krajem Vysočina a jeho partnerským
regionem Champagne-Ardenne. Spolupráce v oblasti výuky francouzského
jazyka probíhá už sedmým rokem a navazuje na další projekty v oblasti
školství, jako například na možnost jednoletého studia českých
středoškolských studentů ve Francii. Stipendium ke studiu na francouzském
lyceu letos získala Viktorie Váňová z kvinty.
Mgr. Daniela Machová
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Slavnostní vyhlášení
Frankofonie 2016

výsledků

a

předání

cen

soutěže

Dne 21. března 2016 se v Černínském paláci konalo slavnostní vyhlášení a
předání cen žákům základních a středních škol, kteří se zapojili do umělecké
a vědomostní soutěže Frankofonie 2016. Soutěž je jednou z významných
akcí, jež se konají u příležitosti Mezinárodního dne Frankofonie. Letošní
ročník se konal pod záštitou ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka.
Do soutěže se zapojilo celkem 500 žáků. V kategorii ZŠ i SŠ bylo oceněno
15 nejlepších za přítomnosti ředitelky Francouzského institutu v Praze a
velvyslanců frankofonních zemí. Michaela Křenková ze septimy si převzala
cenu za 4. místo z rukou velvyslankyně Lucemburska Michèle PranchereTomassini.
Mgr. Daniela Machová

Oceněné dílo Michaely Křenkové
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Předání ceny Michele Křenkové
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Zájezd do Francie
Ve dnech 30. 5. až 4. 6. 2016 se uskutečnil školní zájezd do Francie a
Belgie. Před prohlídkou Normandie jsme zavítali do města Brugge,
přezdívaného Benátky severu, na území Belgie. V Amiens na severu
Francie jsme obdivovali jednu ze slavných gotických katedrál, poté jsme
v Étretat vystoupali do blízkosti strmých skalních útesů. Poslední dva dny
patřily hlavnímu městu, Paříži. Na programu nechyběla Tour Eiffel, Notre
Dame, Champs-Elysées, Arc de Triomphe, Montmartre a Sacré Coeur. Kvůli
velké vodě jsme se museli vzdát prohlídky muzea Louvre a večerní plavby
lodí po řece Seině. Po celou dobu nás provázel pan Rudolf Kadlec z RK
Tour.
Mgr. Daniela Machová

Fyzikální soustředění Cikháj
Ve dnech 14. - 17.9.2016 se skupina osmi studentů vyššího gymnázia již
tradičně zúčastnila fyzikálního soustředění ve školícím středisku Cikháj,
které patří Masarykově univerzitě.
Soustředění každoročně pořádá Přírodovědecká fakulta MU Brno pro
studenty středních škol a jejich učitele.
Účast našich studentů na tomto soustředění je podmíněna jejich
reprezentací ve Fyzikální olympiádě.
Fyzikální soustředění na Cikháji má dlouhodobě vysokou úroveň, neboť
odborný program připravují pedagogové katedry fyziky Přírodovědecké
fakulty MU a vyznačuje se velkou pestrostí. Letošní téma „Fyzika a světlo“
zaujalo všechny zúčastněné. Bloky přednášek, různých fyzikálních měření a
pozorování noční oblohy střídaly volnočasové aktivity jako jsou hry v přírodě,
kvízy a podobně.
Studenti si ze soustředění odvezli spoustu nových poznatků, které mohou
uplatnit při výuce nejen na střední škole, ale i následném studiu na vysoké
škole.
Mgr. Radka Toufarová
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Bádání mladých fyziků z optiky
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Umělecké aktivity studentů gymnázia
Gymnaziální studium je jistě velmi náročné, jak mohou potvrdit naši studenti.
Proto je potřeba alespoň malé rozptýlení v podobě uměleckých aktivit.
I v letošním školním roce se našla spousta studentů, kteří dokázali, že jim
jsou múzy příznivě nakloněny! Ve výčtu událostí a aktivit nelze opomenout
vánoční představení V Betlémě není místo. Odehráno bylo pro pacienty
Nemocnice Jihlava a o pár dní později i pro učitele, spolužáky a veřejnost ve
školní aule. A protože si rádi zazpíváme, scházíme se v předvánočním čase
ve vestibulu školy a u ozdobeného stromečku si zazpíváme koledy.
V aktivitách, které naplnily jarní měsíce, své čestné místo zaujala Grafická
dílna s Janem Vičarem. V termínu od 21. 3. do 1. 4. 2016 studenti pracovali
na velkoplošných barevných linorytech a následně je představili veřejnosti
na společné výstavě v Hasičském domě, která byla slavnostně zahájena
vernisáží 5. 4. 2016. A protože je třeba pěstovat mezi jednotlivými druhy
umění přátelské vztahy, vernisáž svým hudebním vystoupením doprovodili
studenti 2. A.
Ve výčtu uměleckých aktivit pak nemůže chybět ani účast recitátorů na
přehlídce Wolkerův Prostějov, dále školní soutěž Muzikus školy, návštěva
edukačního programu ÚOP NPÚ Telč, plenér s následnou expozicí prací
v prostorách školy, účast ve výtvarné soutěži zaměřené na osobnost Karla
IV. či spolupráce na dobročinné akci Děti dětem, kterou naši žáci podpořili
keramickými výrobky, kresbami i malbami s motivem srdce.
A stalo se již téměř tradicí, že ke konci školního roku k nám přicházejí děti
z mateřské školy na komponovaný pořad, jehož součástí je krátké divadelní
představení a zpívaná pohádka. Letos děti zhlédly scénické zpracování
fragmentu z knihy Maminko, přečtu ti pohádku, ve druhé části pak známou
minioperku O dvanácti měsíčkách. Naši žáci se svých rolí zhostili na
výbornou, odehráli dvě představení pro malé diváky a derniéru pro učitele a
spolužáky.
Ze samotného výčtu je patrné, že je na našem gymnáziu spousta
uměnímilovných žáků, jejichž zájem, nasazení a odvedené výkony jsou
radostí nás, pedagogů!
Květa Zažímalová, Radek Kopečný, Pavla Doležalová
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Zpívaná pohádka pro děti z mateřských škol
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III. Vzdělávací obory na škole
Studijní obory:

79-41-K/41 Gymnázium
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 2015/2016
Ředitel školy:
Zástupce ředitele:

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

Učitelé:

Praxe:

Aprobace:

Způs.:

Mgr. Bártů Ivana

21 Č, D

A

Mgr. Bártů Zdeněk

22 D, RJ, L

A

Mgr. Benešová Simona

25 TV, BI

A

Mgr. Doležalová Pavla

18 Č, VV

A

Mgr. Drmota Josef

17 M,Z

A

Mgr. Florianová Jaroslava

16 M, VV

A

Mgr. Havlíková Olga

11 AJ

A

PaedDr. Jandová Hana

35 AJ, TV, ZA

B

Mgr. Kopečný Radek

24 Č, ZSV

A

Ing. Krejčí Bohumír

23 EL

D

Ing. Krejčířová Miroslava, Ph.D.

29 OPZ

D
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Aprobace:

Způs.:

IVT

B

Ing. Lančová Lenka
Mgr. Lojka Vít

19 CH, IVT

A

8 TV, Z

C

RNDr. Macků Pavel

28 BI

B

Mgr. Macků Pavel

20 M, CH

A

RNDr. Máca Stanislav

37 M, DG

B

Mgr. Machová Daniela

12 FJ, NJ

A

Ing. Novák Ladislav

31 OPZ, TA,HK

D

Mgr. Obšilová Ivana

26 M, F

B

Mgr. Plunder Michal

11 TV, BI

C

Mgr. Přibyl Petr

22 Č, D, ZSV

A

Mgr. Řihák Lubomír

Z

B

NŠ

E

náboženství

Mgr. Simotová Andrea

15 AJ, Náb.

C

Mgr. Toufarová Radka

16 M, F, DG

B

Mgr. Tůma Ladislav

10 BI, CH

B

Mgr. Veselá Pavla

29 AJ

A

Mgr. Vojtová Jana

33 NJ, Č

B

Mgr. Volavková Helena

18 Č, D, ZSV

A

PaedDr. Zadinová Věra

34 RJ, D, NJ

A

Mgr. Zažímalová Květa

12 ČJ, HV

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

Lektor francouzského jazyka:

Singier Nicolas

Asistentka pedagoga:

Bc. Hávová Tereza

13

Sekretariát:
Maříková Marie
Hadravová Lucie
Miltová Lenka

- hlavní účetní
- mzdová účetní, evidence majetku
- sekretářka, administrativní a
spisová práce

Zaměstnanci školní jídelny:
Divišová Marie
Svěráková Eva
Fousová Milena

- vedoucí školní jídelny
- zástupce vedoucí školní jídelny
- vedoucí kuchařka

Ficová Květa
Havlíková Eva
Navrátilová Ivana
Přibylová Marta
Šplíchalová Lenka
Štěrbová Ludmila

- kuchařka
- kuchařka
- kuchařka
- kuchařka
- kuchařka
- kuchařka

Správní zaměstnanci školy:
Chvátal Josef

- školník

Baborová Jitka
Kadlecová Vladislava
Petrů Ilona
Vicanová Hana

- uklízečka
- uklízečka
- uklízečka
- uklízečka
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V. Žáci školy
GOB
třída: PRIMA
třídní prof. Mgr. Michal Plunder
Blahová Tereza, Buláková Veronika, Čapková Vendula, Doskočilová
Veronika, Drgová Natálie, Dvořáková Zlata, Gregor Jáchym, Herciková
Markéta, Hinková Adéla, Holoubek Patrik, Klíma Martin, Křivánková Anna,
Kučerová Helena, Lazárková Simona, Liška Jan, Mikešová Tereza, Novotná
Natálie, Peš Ondřej, Pokorná Šárka, Přibyl František, Svoboda Šimon,
Svobodová Karolína, Šálek Zdeněk, Šindelářová Nela, Štokrová Lenka,
Trojan Tomáš, Tůma Filip, Veselý Stanislav Ignác, Zámostný Milan, Zažímal
Ondřej, Dostálová Klára
třída: SEKUNDA
třídní prof. Mgr. Ivana Bártů
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
třída: TERCIE
třídní prof. Mgr. Vít Lojka
Balatý Matěj, Bártů Anna, Běhan Ondřej, Blechová Terezie, 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
třída: KVARTA
třídní prof. Mgr. Ivana Obšilová
Bláhová Markéta, Bočková Ivana, Bodlák Tomáš, Buláková Adéla, Buláková
Barbora, Císařová Zuzana, Čajka Marek, Čapková Barbora, Čech Lukáš,
Čermák Marek, Dvořák Vladislav, Holoubková Karolína, Kolbová Alžběta
Ludmila, Krafková Kateřina, Kučera Jiří, Kupka Zdeněk, Lanč Filip,
Langhammer Vojtěch, Lechnýřová Natálie, Matoušek Tomáš, Meister
Štěpán, Mirčeva Hanele, Nováková Martina, Pivoňka Jan, Přibylová Adéla,
Severa Martin, Svobodová Veronika, Šindlerová Jana, Zástěra Daniel
třída: KVINTA
třídní prof. Mgr. Zdeněk Bártů
Baránek Tomáš, Divišová Kateřina, Gutwaldová Petra, Herciková Lucie,
Hink Michal, Kazda Tomáš, Klíma Petr, Kříž Matyáš, Kučerová Johana,
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Lupačová Anastázie, Michálková Jana, Moudrá Barbora, Novotná Blanka,
Pátková Barbora, Pražáková Adéla, Přibylová Pavla, Svěráková Michaela,
Šalanda Josef, Šindelářová Aneta, Tomková Michaela, Váňová Viktorie, Vítů
Ondřej, Tingel Samuel, Byers Jordan Ariana
třída: 1. A
třídní prof. Mgr. Simona Benešová
Čugová Kateřina, Doležal Martin, Horálková Dagmar, Chvátal Petr,
Kadlecová Marcela, Kříž Michal, Kubalíková Eva, Mácová Markéta,
Malečková Melánie, Marešová Kristýna, Mironiuková Vendula, Neuman Jiří,
Ngoová Veronika, Pavlíčková Markéta, Přechová Romana, Soukopová
Gabriela, Štokrová Zuzana, Vacková Daniela, Vaculová Natálie, Vaníčková
Romana, Veselá Leona, Vítů Jakub, Vonková Kateřina, Zažímal Patrik,
Žákovská Lenka, Nekolová Alena, Vlasáková Adéla, Hejl Jakub
třída: SEXTA
třídní prof. RNDr. Pavel Macků
Bláhová Kateřina, Dvořáková Natálie, Fejfar Matyáš, Formánek Adam,
Chalupová Jitka, Jahodová Natálie, Janáková Karolína, Jindřich Leoš,
Kaňkovská Šárka, Kodysová Renata, Kopečný Radek, Křeha Jonáš,
Křivánek Petr, Matoušková Jana, Mikeš Martin, Nehybová Klára, Nosková
Terezie, Nováková Michaela, Přibylová Kamila, Rosová Anastázie, Rudolf
Jiří, Sedláčková Vendula, Suránová Tereza, Toufarová Hana, Vávrů Nikol,
Veselá Adéla, Vystrčilová Eliška, Zemková Markéta
třída: 2. A
třídní prof. Mgr. Květa Zažímalová
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
třída: SEPTIMA
třídní prof. Mgr. Josef Drmota
Bártů Jan, Brázdová Zuzana, Buláková Jana, Čábelová Veronika, Čechová
Lucie, Dolský Jan, Freithová Denisa, Hemzová Karin, Holcová Karolína,
Kafoňková Lada, Kazda Lukáš, Křenková Michaela, Langhammerová
Alžběta, Mrázová Karolína, Nosková Ludmila, Poukar Martin, Vyhlídal
Miloslav, Zemková Kateřina, Tůma Martin
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třída: 3. A
třídní prof. Mgr. Radek Kopečný
Doležalová Vendula, Ellingerová Eva, Fišerová Renáta, Florian Miroslav,
Franěk Jiří, Houdková Karolína, Jirásková Lucie, Křenová Lucie, Kubíčková
Karolína, Lojda Jan, Lovětínská Michaela, Molzerová Hana, Nechvátalová
Lucie, Novák Filip, Nováková Klára, Pavlů Blanka, Pechová Veronika,
Říhová Veronika, Stiborová Lenka, Šalanda Vít, Zavadilová Adéla, Zedník
Tomáš, Žákovský Lumír, Herbrychová Denisa
třída: OKTÁVA
třídní prof. Mgr. Jaroslava Florianová
Bláhová Anna, Cupák Milan, Čechová Marie, Drmotová Kristýna, Jacobs
David, Kaňkovská Marie, Kotrba Milan, Křivánková Lenka, Lančová
Veronika, Marková Zuzana, Michálková Anežka, Nosková Michaela, Novák
Vlastimil, Obůrková Michaela, Pátková Eva, Přibyl Karel, Šindelářová
Daniela, Štěpnička Petr, Švecová Iva, Vejmelka Vít, Veselá Pavla,
Vystrčilová Michaela
Třída: 4. A
třídní prof. Mgr. Ladislav Tůma
Bartoňová Zuzana, Bláhová Jana, Čurdová Hana, Ficová Kateřina, Štoček
Jiří, Grulichová Kristýna, Hamršmídová Alena, Havlíček Tomáš, Kadlec Filip,
Kantorová Kateřina, Kolář Marek, Krejčová Marie, Kročilová Michaela,
Křížová Veronika, Martinů Vladimír, Musilová Natálie, Novák Filip, Nováková
Vladěna, Pelej Dominik, Pospíchal Bedřich, Procházková Anežka, Příhodová
Markéta, Pulkrábová Michaela, Rennerová Karolína, Rychtecká Nikola,
Šindelářová Petra, Taras Ivan, Kolbová Sára

SOŠ
třída: 4. AS – SOŠ
třídní prof. Mgr. Petr Přibyl
Bajglová Nikola, Březinová Denisa, Burešová Michaela, Dobiášová Radka,
Doležalová Šárka, Kiesslingová Lucie, Kopřivová Jana, Koudelková Ludmila,
Nevrklová Aneta, Padrnosová Jana, Suchá Magdalena, Trojanová Martina,
Valentová Helena, Vejmělková Tereza, Veselá Ludmila, Zboroňová Marie,
Janko Jan, Kamarytová Markéta, Balová Tereza
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VI. Přijímací řízení
Kritéria přijímacího řízení pro obory 79-41—K/81, 79-41-K/41 a 63-41—
M/01:
Ve všech oborech se v přijímacím řízení vyžadovala účast v pilotním
ověřování centrálně zadávaného jednotného testu z matematiky a českého
jazyka.
Uchazeči byli přijímáni ke vzdělání na základě celkového hodnocení:
Z možného maxima 168 získaných bodů v přijímacím řízení bylo možno
získat 50 bodů za výsledky v písemné práci z matematiky, 50 bodů za
výsledky v písemné práci z českého jazyka, 60 bodů za prospěch na ZŠ a 8
bodů za úspěšné hodnocení v soutěžích.
Bodování přijímací zkoušky z jazyka českého:
Maximální počet získaných bodů z jazyka českého byl 50 bodů.
Bodování přijímací zkoušky z matematiky:
Maximální počet získaných bodů z matematiky byl 50 bodů.
Bodování prospěchu na základní škole:
Účastníkům přijímacího řízení daného oboru a kola byly přiděleny body za
průměr průměrů prospěchu uvedeného ve třech sledovaných obdobích na
přihlášce ke studiu. Tento průměr zahrnoval hodnocení ze všech povinných
a volitelných předmětů. Průměr průměrů prospěchu byl lineárně převedený
na body. Průměru 1,00 odpovídalo 60 bodů, průměru 3,00 odpovídalo 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 4 body, 2. – 3. místo 3 body, 4. –
10. místo 1 bod. Výsledky v jednotlivých soutěžích se sčítají, maximální
počet dosažených bodů je 8 (při vyšším součtu se nahrazuje výsledek
ziskem 8 bodů).
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Celkové hodnocení:
Pořadí uchazečů bylo sestaveno podle celkového součtu získaných bodů,
všichni účastníci přijímacího řízení daného oboru a kola byli seřazeni
sestupně. U zahraničních studentů byla písemná práce z českého jazyka
nahrazena pohovorem zaměřeným na ověření základních znalostí českého
jazyka a při splnění základních požadavků byl uchazeči do celkového
hodnocení započten dvojnásobný počet bodů v písemné práci z matematiky.
Při nesplnění požadavků při ověřování znalostí českého jazyka uchazeč
přijat nebyl.
Počty uchazečů:

NG
VG
SOŠ

Počet
přihlášek
36
52
42

Počet
přijatých
30
30
30

Přijato a
nenastoupilo
2
16
11

Přijato po
odvolání
2
8
5*

Nastoupilo
celkem
30
22
24

*2 z druhého kola
Nové třídy
Prima GOB – osmileté studium
Luciana Brychtová, Pavel Diviš, Tadeáš Franta, Karolína Hradilová, Prokop
Kadlec, Natálie Krejčová, Adéla Křenová, Štěpán Kuhn, Sára Macková,
Jakub Mareček, Barbora Nušlová, Tereza Plášilová, Lukáš Pňaček, Adéla
Pospíchalová, Adéla Prokopová, Elisabeth Prouza, Ondřej Přibyl, Adéla
Řičánková, Daniel Sedlák, Johann Sequens, Šárka Smetanová, Jakub
Stránský, Benjamín Šenigl, David Šindelář, Václav Šindler, Adam Trojan,
Anna Veselá, Zuzana Volfšicová, Jana Vystrčilová, Magdalena Zámostná
1. A GOB – čtyřleté studium
Martin Hájek, Eliška Holubová, Simona Hýková, Petr Kotinský, Patrik
Lazárek, Tomáš Maryška, Zuzana Němečková, Marie Niederhafnerová,
Alžběta Pátková, Tomáš Pávek, Radim Pražák, Daniel Procházka, Barbora
Procházková, Sabina Římáková, Martina Smejkalová, Miroslav Sova,
Tereza Stejskalová, Jakub Stoklasa, Kateřina Šeredová, Tina Šindlerová,
Petra Waldová, David Zažímal
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1. AS SOŠ
Tereza Beranová, Martin Berčík, Ondřej Budín, Jozef Cibuľa, Jakub
Černohorský, Eliška Davidová, Lukáš Gergeĺ, Lukáš Juráš, Eliška
Kalášková, Jan Klodner, Matej Koreň, Filip Krechler, Hana Kryzanová,
Michaela Křížová, Monika Matalová, Martin Nagy, Tereza Neužilová, Daniel
Poizl, Denisa Pytlíková, Jan Radosta, Adam Švec, Zuzana Trávníčková,
Lukáš Trkola, Daniel Ján Tvrdoň, Martin Vorčák
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VII.

Výsledky vzdělávání žáků
1. pololetí – GOB 2015/16
Neh.

Prům.
prosp.

Abs.
na tř.

Abs.
na ž.

0

0

1,214

576

19,2

11

0

0

1,409

833

28,5

17

12

0

0

1,411

875

30,2

15/14

15

14

0

0

1,512

1052

36,3

26

19/7

8

18

0

0

1,733

813

31,3

Kvinta

24

16/8

4

20

0

0

1,981

1455

60,6

2. A

33

27/6

11

21

1

0

1,772

1494

45,3

Sexta

27

20/7

13

14

0

0

1,604

1559

57,7

3. A

25

18/7

6

19

0

0

2,080

1522

60,9

Septima

19

13/6

6

13

0

0

1,821

1150

60,5

4. A

28

19/9

2

23

3

0

2,462

2552

91,1

Oktáva

22

15/7

10

12

0

0

1,727

1638

74,5

NG

119

71/48

78

41

0

0

1,391

3386

28,5

VG

204

147/57

60

140

4

0

1,887

12183

59,7

GOB

323

218/105

138

181

4

0

1,698

15569

48,2

Třída

Žáci

Dív./Chl. Vyz.

Prosp. Nepr.

Prima

30

17/13

26

4

Sekunda

31

24/7

20

Tercie

29

15/14

Kvarta

29

1. A

1. pololetí – SOŠ 2015/16
Třída

Žáci

Dív./Chl. Vyz.

Prosp. Nepr.

4. AS

19

18/1

13

3

21

3

Neh.

Prům.
prosp.

Abs.
na tř.

Abs.
na ž.

0

2,178

1727

90,9

2. pololetí – GOB 2015/16
Neh.

Prům.
prosp.

Abs.
na tř.

Abs.
na ž.

0

0

1,315

1211

39,1

15

0

0

1,505

1436

46,3

17

12

0

0

1,483

1230

42,4

15/14

18

11

0

0

1,488

1349

46,5

28

21/7

7

21

0

0

1,920

2151

76,8

Kvinta

28

16/8

6

18

0

0

1,978

1748

72,8

2. A

33

27/6

8

25

0

0

1,783

2195

66,5

Sexta

28

20/8

12

16

0

0

1,644

2098

74,9

3. A

24

17/7

7

17

0

0

2,035

1643

68,5

Septima

19

13/6

6

13

0

0

1,820

1497

78,8

4. A

28

19/9

3

25

0

0

2,409

2092

74,7

Oktáva

22

15/7

8

14

0

0

1,730

1212

55,2

NG

120

72/48

75

45

0

0

1,449

5226

43,6

VG

210

148/58

57

149

0

0

1,907

14639

71,1

GOB

330

220/106

132

194

0

0

1,732

19865

60,9

Třída

Žáci

Dív./Chl. Vyz.

Prosp. Nepr.

Prima

31

18/13

24

7

Sekunda

31

24/7

16

Tercie

29

15/14

Kvarta

29

1. A

2. pololetí – SOŠ 2015/16
Třída

Žáci

Dív./Chl. Vyz.

Prosp. Nepr.

4. AS

19

18/1

17

2

22

0

Neh.

Prům.
prosp.

Abs.
na tř.

Abs.
na ž.

0

2,026

1135

59,7

Maturitní zkoušky
SOŠ

GOB
4. A
Maturovali
Prospěli s vyznamenáním
Prospěli
Neprospěli

28
6
19
3

Předmět:
Český jazyk
Anglický jazyk
Německý jazyk
Matematika

Oktáva

4. AS

22
15
7
0

19
1
14
4

4. A Oktáva

4. AS

Společná část – státní maturita
28
22
1
5

22
13
0
9

19
11
0
8

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

4
0
1
9
7
5
1
0
6
11
12
0

6
2
1
6
1
5
1
2
8
5
7
2
19
19
19

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

Ficová Kateřina, Krejčová Marie

Oktáva

Bláhová Anna, Kaňkovská Marie, Lančová Veronika,
Michálková Anežka, Šindelářová Daniela, Vejmelka Vít,
Vystrčilová Michaela
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VIII. Přehled událostí školního roku 2015/2016
Září












1. 9.
zahájení školního roku
2. 9.
adaptační kurz (1. A)
7. 9.
burza učebnic
7. 9.
začátek vyučování s francouzským lektorem
15. 9.
podzimní termín maturitní zkoušky
14. – 17. 9. účast vybraných studentů na soustředění fyziků v Cikháji
pořádaném Přírodovědeckou fakultou MU Brno
15. 9.
středoškolský atletický pohár Corny - Jihlava
24. 9.
beseda s kanadským velvyslancem Otto Jelinkem
25. 9.
divadelní představení v Panském dvoře – Divadlo Klauniky
Brno
28. 9. – 2. 10. poznávací zájezd do Anglie
29. 9.
charitativní sbírka – společnost Tyflos

Říjen
 3. 10.













Den otevřených dveří – prohlídka vyřezávaných tabel pro
veřejnost
5. 10.
účast na jednání okresního soudu (oktáva)
8. 10.
okresní finále v přespolním běhu - Jihlava
12. 10. účast na jednání okresního soudu (4. A)
15. 10. krajské finále v přespolním běhu – Žďár nad Sázavou
19. 10. Uznání města Telče za rok 2013 pro studenty
20. 10. exkurze do Jaroměřic nad Rokytnou (3. A, septima)
21. a 22. 10. okresní kolo soutěže ve stolním tenise
21. a 22. 10. veletrh fiktivních firem v Českých Budějovicích
23. 10. exkurze do Prahy, návštěva Senátu, Národního technického
muzea a divadelního představení Amadeus ve
Vinohradském divadle
26. 10. zkušební testy SCIO pro maturanty
27. 10. primární prevence (prima, kvarta)

Listopad
 3. 11.

Gaudeamus, veletrh pomaturitního vzdělávání, Brno
(septima, 3. A, 4. AS)
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 3. 11.















halloweenská obchůzka pod vedením americké studentky
Jordan Byers
5. 11.
oblastní volejbalový turnaj – Třebíč
5. a 6. 11. soutěž ZAV – Olomouc (VG)
6. 11.
stužkovací večírek 4. A
12. 11. program Otevřená věda – Brno – návštěva vědeckých
pracovišť vysokých škol
13. 11. přehlídka středních škol - Jihlava
18. 11. účast na jednání okresního soudu (4.AS)
18. 11. první pomoc do škol (sexta, 2. A)
20. 11. volejbalový turnaj – Jihlava (VG)
20. 11. stužkovací večírek (oktáva)
23. 11. beseda s Tomášem Graumannem (VG)
25. 11. oblastní volejbalový turnaj – Dolní Cerekev (VG)
25. 11. oblastní volejbalový turnaj – Třešť (NG)
25. 11. sbírka pro nadaci Movember
30. 11. – 4. 12. hloubková kontrola ČŠI

Prosinec
 2. 12.








3. 12.
10. 12.
16. 12.
18. 12.
21. 12.
22. 12.
26. 12.

setkání s mistryní světa Ing. Helenou Zaviačičovou,
talentová soutěž pro zájemce z regionu v psaní na klávesnici
oblastní turnaj ve florbale – Telč (NG)
Den otevřených dveří a divadelní představení
oblastní basketbalový turnaj - Třešť
divadelní představení pro pacienty v Nemocnici Jihlava
divadelní představení pro mateřské školy i pro veřejnost
koncert Zpívání u stromečku v přízemí školy
ples gymnázia

Leden
 14. 1.
 20. 1.
 24. 1.






kurz první pomoci (tercie)
oblastní basketbalový turnaj – Telč
Den otevřených dveří při příležitosti konání první výuky
Hockey Talent Academy
26. – 27. 1. soutěž v účetnictví MÁ DÁTI – DAL – Znojmo
26. 1.
finále divize středoškolské futsalové ligy – Bechyně
27. 1.
zasedání rady školy
28. 1.
předávání pololetního vysvědčení
29. 1.
pololetní prázdniny
25

Únor





6. 2.
přijímací zkoušky nanečisto
8. – 12. 2. jarní prázdniny
17. 2.
oblastní turnaj ve florbalu žáků – Třešť (NG)
účast studentů v okresních a krajských kolech olympiád a soutěží

Březen
 2. 3.
exkurze na krajském ředitelství Policie ČR (oktáva)
 9. 3.
veletrh fiktivních firem
 11. 3.
okresní kolo v basketbalu starších žáků – Jihlava
 12. - 19. 3. lyžařský a snowboardový sportovní kurz - Pec pod
Sněžkou
 16. 3.
recitační soutěž Wolkerův Prostějov
 21. 3.
předávání cen soutěže Frankofonie 2016 – Praha
 21. 3. – 1. 4. grafická dílna pro zájemce
 22. 3.
krajská soutěž v grafických disciplínách – Jihlava
 23. 3.
SCIO testy pro maturanty
 24. 3.
velikonoční prázdniny
 30. 3.
předvedení SOČ (oktáva)
Duben
 5. 4.
vernisáž výstavy grafik studentů v galerii Hasičský dům
 7. 4.
volejbalový turnaj – Telč
 14. 4.
třídní schůzky
 15. 4.
školení první pomoci ZZS Kraje Vysočina
 15. 4.
exkurze v CET Telč (VG)
 15. a 18. 4. přijímací zkoušky
 18. 4.
beseda s pracovníkem ÚP Jihlava (maturitní ročník)
 18. 4.
anglické divadelní představení Peter Black – Jihlava (VG)
 18. – 19. 4. celostátní soutěž v grafických disciplínách - Nový Bydžov
(VG)
 20. 4.
praktická část maturitní zkoušky (4. AS)
 21. 4.
Muzikus školy – talentová hudební soutěž
 29. 4.
poslední zvonění
Květen
 2. – 5. 5. písemná část maturitní zkoušky (společná část MZ)
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 5. 5.








návštěva Doc. Mgr. Ing. Radky Druhákové, Ph.D.,
proděkanky VŠE
10. – 11. 5. Pohár rozhlasu - atletické závody (NG)
13. 5.
setkání s americkými studenty a učiteli
16. – 19. 5. ústní část maturitní zkoušky
24. 5.
přednáška Jonathana Huntera o Severním Irsku (VG)
25. 5.
program primární prevence (NG)
27. 5.
výrobky na dobročinný koncert Děti dětem
30. 5. - 4. 6. poznávací zájezd Francie, Belgie (VG)

Červen
 1. - 3. 6. Talenti Jihlava - soutěž v grafických disciplínách (VG)
 8. - 9. 6. veletrh fiktivních firem (NG)
 13. 6. beseda s poslancem MUDr. Vítem Kaňkovským (VG)
 13. – 14. 6. edukační program o vývoji architektury NPÚ (sexta, 2. A)
 13. – 17. 6. cyklovodácký sportovní kurz (septima, 3. A)
 13. – 15. 6. plenér výtvarné výchovy
 16. 6. dobročinná aukce angličtinářů na podporu zvířecího útulku
 17. 6.
divadelní představení pro MŠ z regionu
 17. 6.
druhé kolo přijímacích zkoušek
 22. 6.
Zlatá cvička - atletické závody (NG)
 24. 6. volejbalový turnaj (VG)
 24. 6.
turnaj v SCRABLE
 27. 6. přednáška s besedou o nakládání s odpady (NG)
 27. 6. hokejový turnaj (VG)
 28. 6. regionální atletická olympiáda (NG)
 29. 6. sportovní den – míčové hry (NG)
 30. 6. konec školního roku
 celý červen probíhají výjezdy a exkurze jednotlivých tříd a ročníků
(Terezín, Polná…) a výlety a cyklovýlety v regionu (Roštejn,
Slavonice…)
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IX. Prevence sociálně patologických jevů
Primární prevence školy 2015/2016
Primární preventivní program školy je přirozenou součástí výuky
v jednotlivých předmětech a je v souladu se strategií MŠMT a ŠVP GOB a
SOŠ Telč. Do školy také vstupují i jiné subjekty (především nízkoprahová
centra primární prevence), jejichž lektoři se setkávají se studenty a
neformálním způsobem zvyšují jejich sociální a komunikační dovednosti.
Jednou z organizací, která působí dlouhodobě na naší škole, je Vrakbar
Jihlava. Tato organizace je zřizována DCHB - Oblastní charitou Jihlava.
Program Vrakbaru je realizován dvojicí zkušených lektorů a probíhá
interaktivní formou. Tedy takovou formou, kdy žáci nejen pasivně sedí a
poslouchají, ale sami se aktivně zapojují do průběhu programu. Pomocí
dobrovolných interaktivních her se lektoři snaží především o to, aby si žáci
na dané téma utvořili vlastní názor a přijali možné důsledky svého
rozhodnutí. Studenti se učí toleranci, hodnotí sebe i druhé, oceňují se
navzájem, snaží se obhájit svoje názory a postoje.
Práce lektorů je koordinována metodikem prevence a třídními učiteli, kteří
mohou být přítomni na setkání se třídou a mohou se do programu aktivně
zapojit. To vše je uskutečňováno s ohledem na věk dětí, na klima třídy a na
probírané téma.
Po absolvování programu probíhá zpětná vazba zúčastněných. Studenti
anonymně hodnotí práci lektorů a průběh setkání. Škola získává důležité
informace o silných a slabých stránkách kolektivu. Je potom pro nás snazší
s kolektivem pracovat a vytvářet zdravé mezilidské vztahy, což je hlavní cíl
preventivního programu.
Mgr. Radek Kopečný (metodik prevence)
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Program třídy KVARTA, 2.11.2015 – téma „ Plány do budoucna“
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X. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Učitelé
Školení předsedů, hodnotitelů a členů mat. komisí, vč. hodnocení ústní a
písemné maturitní zkoušky z ČJ, AJ, FJ.
Semináře a konference učitelů AJ, NJ, FJ.
Školení:
 Státní přijímací zkoušky
 Učitelů fyziky, vč. informací o souborech nových pomůcek
 Účetnictví
 Lyžařských instruktorů
 Používání tabletů ve výuce
 Školních preventistů
 Použití tabletů ve výuce
 Jazyková učebna
Vedoucí pracovníci
Semináře a školení pořádaná především KÚ:
 Výběrové řízení
 Krajský školský portál
 Zákon o pedagogických pracovnících
 Nová maturita
 Hospodaření s prostředky FKSP
 Projekt Erasmus +
 Právní předpisy
 Elektronické aukce
 Smlouvy
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XI. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti
Prohlídka všech vyřezávaných tabel SOŠ v přístavbě a aule školy –
v sobotu 3. října 2015 volná prohlídka budovy školy
Udělování Cen a Uznání města Telče 2015
Dne 19. 10. 2015 převzal Jiří Kučera, žák kvarty, Uznání města Telče 2015.
Ocenění získal za úspěšnou reprezentaci školy a vynikající výsledky
v okresních a krajských kolech olympiád a soutěží.
Přehlídka středních škol Jihlava – 13. 11. 2015
Soutěž pro žáky základních škol v ovládání klávesnice
Vystoupení mistryně světa Ing. Heleny Zaviačičové (2. 12. 2015)
Den otevřených dveří – 10. 12. 2015
Vánoční vystoupení studentů
Studenti telčského gymnázia připravili divadelní představení „V Betlémě není
místo“ pro pacienty nemocnice v Jihlavě (18. 12. 2015) a pro děti
mateřských škol v Telči (21. 12. 2015).
Studentský ples maturitních tříd gymnázia (26. 12. 2015)
Maturitní ples Střední odborné školy (16. 1. 2016)
Cvičné přijímací zkoušky a Den otevřených dveří – 6. 2. 2016
Den otevřených dveří – 24. 1. 2016
Den otevřených dveří při příležitosti konání první výuky Hockey Talent
Academy na novém zimním stadionu v Telči. Zájemci byli seznámeni s
podrobnostmi ohledně studia nového rozšířeného zaměření Management
sportu a trenérství střední odborné školy a prohlédli si prostory a vybavení
školy.
Den otevřených dveří – (13. a 14. 2. a 5. a 6. 3. 2016) pro zájemce o nové
zaměření Management sportu a trenérství
Grafická dílna a vernisáž
V úterý 5. dubna 2016 se uskutečnila vernisáž výstavy Mélange grafika a
malíře Jana Vičara. Součástí expozice v galerii Hasičský dům byly i grafické
listy studentů gymnázia, které vytvářeli dva týdny před vernisáží pod
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vedením pana Vičara přímo v prostorách galerie. V krátkém kulturním
programu se představili studenti 2. A.
Slavnostní předávání maturitních vysvědčení
V divadelním sále telčského zámku dne 23. 5. 2016
Divadelní představení s hudbou a zpěvy
Komponovaný pořad našich studentů pro mateřské školy z regionu (17. 6.
2016)
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XII. Výsledky inspekční činnosti prováděné
Českou školní inspekcí
Ve dnech 27. a 30. listopadu a 1. až 4. prosince 2015 současně probíhala ve
škole inspekční činnost a kontrola prováděná Českou školní inspekcí.
Předmětem inspekční činnosti bylo v souladu s § 174 odst. 2 zákona
č. 561/2004 Sb. (školský zákon):
a) získávání a analyzování informací o vzdělávání studentů
b) zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledku vzdělávání
c) zjišťování a hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu a
jeho souladu s právními předpisy
Výsledek inspekční činnosti:
a) škola má vytvořeny podmínky pro realizaci vzdělávacích programů
na očekávané úrovni
b) průběh vzdělávání je na očekávané úrovni a účelně směřuje
k podpoře osobnostního a sociálního rozvoje žáků
c) hodnocení individuálních i skupinových výsledků vzdělávání žáků a
celkových výsledků vzdělávání je na očekávané úrovni
Zhodnocení vývoje školy:


došlo k dalšímu zkvalitnění materiálních a personálních podmínek
pro vzdělávání



ve vyučovacích hodinách jsou účelně využívány pestřejší metody a
formy práce

Předmětem kontroly bylo dodržování vybraných ustanovení zákona
č. 561/2004 Sb. a souvisejících a prováděcích právních předpisů:
1. Kontrola vydání a zveřejnění školních vzdělávacích programů
2. Kontrola vydání, obsahu a zveřejnění školního řádu
3. Kontrola vedení evidence úrazů
4. Kontrola vyhotovování záznamů o úrazu a jejich zasílání
5. Kontrola předpokladů pro výkon činnosti pedagogického pracovníka
V bodech 1. – 5. nebylo zjištěno porušení právního předpisu .
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6. Poskytování školských služeb na základě zápisu do školského
rejstříku
7. Kontrola plnění odpovědnosti kontrolované osoby za poskytované
stravovací služby
Kontrolou bylo v bodech 6. a 7. zjištěno, že ve výdejkách potravin
nejsou uvedeny děti mateřské školy. Jednalo se o smluvní
jednorázové poskytnutí stravy. U čtyř dětí došlo k chybnému
zařazení do věkové skupiny.
Podle pokynů ČŠI byla do 7. ledna 2016 učiněna náprava.
8. Kontrola stanovení a dodržování podmínek pro poskytování školního
stravování
V tomto bodě nebylo zjištěno porušení právního předpisu .
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XIII. Přijímací a maturitní zkoušky
Náš zřizovatel Kraj Vysočina doporučil školám konání jednotného
přijímacího řízení, do kterého se naše škola přihlásila. Zadání připravilo
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT).
Termín pro konání testu z matematiky a českého jazyka byl stanoven pro
čtyřleté obory vzdělání (79-41-K/41 a 63-41-M/01) na 15. dubna 2016, pro
osmiletý obor gymnázia (79-41-K/81) na 18. dubna 2016.
Zadání použitých i ilustračních testů je možné nalézt na adrese
www.cermat.cz v části Přijímací řízení.

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

- okresní kolo

I. kategorie

Jiří Kučera (kvarta)
Jolana Ritterová (tercie)

1. místo
6. místo

II. kategorie

Anna Bláhová (oktáva)
Lucie Herciková (kvinta)

5. místo
7. místo
- krajské kolo

I. kategorie

Jiří Kučera (kvarta)

6. místo

Soutěž v recitaci
III. kategorie

- okresní kolo

Markéta Svobodová (sekunda)

3. místo

Recitační soutěž Wolkerův Prostějov
Michaela Nováková, Michal Tesař (2. A), Lucie Křenová (3. A)
Pohádkové čtení
Anna Bártů, Jolana Ritterová (tercie), Michaela Nováková,
Michal Tesař (2. A), Kateřina Bláhová, Radek Kopečný (sexta)
Konverzační soutěž z anglického jazyka
kategorie I. B

Matyáš Krejza (sekunda)

- okresní kolo
2. místo

kategorie II. B Jiří Kučera (kvarta)

1. místo

kategorie III. A Jonáš Křeha (sexta)

2. místo
- krajské kolo

kategorie II.

Jiří Kučera (kvarta)

3. místo

S Vysočinou do Evropy

- krajské kolo

Vít Vejmelka (oktáva)
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3. místo

i Sejf – počítačová soutěž v anglickém jazyce
Jiří Kučera (kvarta)

1. místo

Konverzační soutěž z francouzského jazyka - krajské kolo
kategorie A1

Jan Pivoňka (kvarta)
Kateřina Krafková (kvarta)

2. místo
4. místo

kategorie B2

Karolína Mrázová (septima)

2. místo

Soutěž Frankofonie

- celostátní kolo

kategorie SŠ

4. místo

Michaela Křenková (septima)

Konverzační soutěž z německého jazyka

- okresní kolo

kategorie II. B Jiří Kučera (kvarta)

4. místo

kategorie III. A Karolína Kubíčková (3. A)

5. místo

Dějepisná olympiáda

- krajské kolo

Karolína Kubíčková (3. A), Jana Buláková, Lucie Čechová
(septima)
3. místo
Justýna Přechová (sekunda)

13.místo
- národní kolo

Karolína Kubíčková (3.A), Jana Buláková, Lucie Čechová
(septima)
Zeměpisná olympiáda

- okresní kolo

kategorie C

Jiří Kučera (kvarta)

2. místo

kategorie D

Marcela Kadlecová (1. A)

2. místo
- krajské kolo

kategorie C

Jiří Kučera (kvarta)

5. místo
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Matematická olympiáda

- okresní kolo

kategorie Z6
kategorie Z7

Ondřej Zažímal (prima)
Markéta Svobodová (sekunda)
Magdalena Adamová (sekunda)
Justýna Přechová (sekunda)

12. místo
1. místo
7. místo
12. místo

kategorie Z9

Tomáš Matoušek (kvarta)
Marek Čermák (kvarta

4. místo
8. místo
- krajské kolo

kategorie B

Jiří Rudolf (sexta)
Šárka Kaňkovská (sexta)

1. místo
6. místo

kategorie C

Lucie Herciková (kvinta)

7. místo

SOČ – středoškolská odborná činnost

- okresní kolo

Anežka Michálková, Daniela Šindelářová, Kristýna
Drmotová, Michaela Vystrčilová (oktáva)
1. místo
- krajské kolo
3. místo
Fyzikální olympiáda

- okresní kolo

kategorie F

Tadeáš Fejfar (tercie)
Ondřej Běhan (tercie)
Lukáš Dvořák (tercie)
Adam Křivánek (tercie)

1. místo
4. místo
7. místo
8. místo

kategorie E

Vladislav Dvořák (kvarta)
Marek Čermák (kvarta)

4. místo
7. místo
- krajské kolo

kategorie E

Vladislav Dvořák (kvarta)
Marek Čermák (kvarta)

6. místo
9. místo

kategorie C

Jiří Rudolf (sexta)

4. místo
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Chemická olympiáda

- okresní kolo

kategorie D

Jiří Kučera (kvarta)

3. místo

kategorie A

Veronika Lančová (oktáva)

- krajské kolo
6. místo

kategorie B

Jiří Rudolf (sexta)

3. místo

kategorie C

Jiří Rudolf (sexta)

7. místo

Biologická olympiáda

- okresní kolo

kategorie C

Anna Bártů (tercie)
Zuzana Herciková (tercie)
Jolana Ritterová (tercie)

4. místo
7. místo
10. místo

kategorie D

Justýna Přechová (sekunda)
Magdalena Adamová (sekunda)

5. místo
8. místo
- krajské kolo

kategorie B

Jiří Rudolf (sexta)
Lucie Herciková (kvinta)

1. místo
3. místo

kategorie A

Vít Vejmelka (oktáva)

3. místo

Fiktivní firma – oblastní veletrh Písek
Filip Lanč, Marek Čajka, Jiří Kučera, Vladislav Dvořák,
Vojtěch Langhammer, Daniel Zástěra, Martin Severa
(kvarta)
1. místo
– oblastní veletrh Brno
3. místo
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Výsledky grafických soutěží
ZAV Jihlava – soutěž talentů 1. ročníků a mladších
jednotlivci

Barbora Moudrá (kvinta)
Jiří Kučera (kvarta)
Samuel Tingel (kvinta)

2. místo
3. místo
4. místo

družstva

1.místo

korektura textu Jiří Kučera (kvarta)

1. místo

Mezinárodní internetová soutěž
jednotlivci

Tereza Kupcová (2. A)
Samuel Tingel (kvinta)

31. místo
45. místo

ZAV Olomouc - celostátní soutěž v psaní na klávesnici s mezinárodní
účastí
jednotlivci

Tereza Kupcová (2. A)
Jan Dolský (septima)
Barbora Moudrá (kvinta)

16. místo
25. místo
43. místo

Krajská soutěž v grafických předmětech – Jihlava
korektura textu Tereza Kupcová (2. A)
Magdaléna Suchá (4. AS)

1. místo
7. místo

Tereza Kupcová (2. A)
Natálie Dvořáková (sexta)
Magdaléna Suchá (4.AS)
Jan Dolský (septima)

1. místo
2. místo
4. místo
8. místo

záznam mluv. slova
Tereza Kupcová (2. A)
Natálie Dvořáková (sexta)

1. místo
2. místo

opis

Mistrovství ČR v grafických předmětech – Nový Bydžov
korektura textu Tereza Kupcová (2. A)

3. místo

záznam mluv. slova

7. místo

opis

12. místo
40

Sport
Atletický pohár Corny

- okresní kolo

Anna Bláhová (oktáva),Vendula Sedláčková, Eliška Vystrčilová, Jana
Matoušková , Kateřina Bláhová (sexta), Petra Pittauerová (2. A), Michaela
Křenková, Lucie Čechová (septima), Viktorie Váňová (kvinta), Kateřina
Vonková (1. A)
3. místo
Přespolní běh

- okresní kolo

Šárka Kodysová, Ester Veselá, Tereza Hadravová, Barbora Běhanová
(sekunda)
3. místo
Anna Bláhová (oktáva), Michaela Křenková (septima), Viktorie Váňová
(kvinta), Kateřina Bláhová (sexta)
1. místo
Jarní turnaj – volejbal SŠ
Eliška Vystrčilová, Kateřina Bláhová (sexta), Eva Ellingerová (3.A), Marie
Čechová, Anna Bláhová, Michaela Vystrčilová (oktáva)
1. místo
Házená

- krajské kolo

Vendula Sedláčková, Michaela Nováková, Kateřina Bláhová, Adéla Veselá,
Eliška Vystrčilová, Hana Toufarová, Tereza Suranová (sexta), Tereza
Prokopová (1. A), Alžběta Langhammerová (septima)
3. místo
- okresní kolo

Basketbal

Jana Matoušková, Eliška Vystrčilová, Kamila Přibylová, Tereza Suranová,
Vendula Sedláčková, Kateřina Bláhová, Hana Toufarová, Michaela
Nováková, Adéla Veselá (sexta), Kateřina Divišová (kvinta), Eva Ellingerová
(3. A)
2. místo
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Regionální turnaj v basketbalu
Vladislav Dvořák, Tomáš Bodlák, Zdeněk Kupka, Vojtěch Langhammer, Filip
Lanč (kvarta), Vít Nosek, Jakub Falat (tercie), Jan Bártů, Jaroslav Tomek
(sekunda)
1. místo
Stolní tenis

- okresní kolo

Anežka Procházková (4. A), Adéla Veselá, Hana Toufarová (sexta)
2. místo
Vít Šalanda, Filip Novák (3. A), Jiří Neuman, Petr Chvátal (1. A)
2. místo
Marek Čermák (kvarta), Adam Křivánek, Vít Nosek (tercie)
2. místo
Volejbal
- okresní kolo
Kateřina Bláhová, Eliška Vystrčilová, Vendula Sedláčková (sexta), Eva
Ellingerová (3. A), Tereza Kupcová (2. A), Kateřina Vonková (1. A)
3. místo
Regionální turnaj ve volejbale
Marek Čermák, Tomáš Bodlák, Vladislav Dvořák, Vojtěch Langhammer,
Zdeněk Kupka, Tomáš Matoušek (kvarta), Vít Nosek (tercie)
1. místo
Sportovec Kraje Vysočina 2015
Helena Kučerová (prima)
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XV. Učební plány
osmileté studium - 79-41-K/81 - Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí
Předmět
Čes. jaz. a lit.
Cizí jazyk 1
Cizí jazyk 2
Zákl. spol. věd
Dějepis
Zeměpis
Matematika
Fyzika
Chemie
Biologie/geologie
Informatika
Est. výchova
Těl. výchova
Administrativa
Povinné předměty

1.
5
4
1
2
2
5
2
3
3
2
1
30

2.
3.
4.
Povinné předměty
4
4
5
4
3
3
3
3
1
1
1
2
2
2
2
1
2
5
4
4
3
2
2
2
3
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2

5.

6.

7.

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

31

29

21

30
31
30
31
Volitelné předměty
1/1
2/2

8.

4

INv /ESv
HV/VV
2/2
L/DG/IN
2/2/2
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
2
2
2
2
Shn
2
2
2
2
2
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)
Počet týdenních vyučovacích hodin
Kategorie a názvy
vyučovacích předmětů

v ročníku
celkem

1.

2.

3.

4.

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

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

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

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

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

3

2

2

2

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 – 2015
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 pojišťoven
Úroky
Čerpání fondů
Dary
Ostatní příjmy
Příjmy z doplňkové činnosti

27 248.114, -22 658.979, -2 034 809, -502 428, -39.968, -91.051, -27.972, -24.137, -57.000, -29.244,-83.833, -1 698 693, --

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 materiál pro běžnou údržbu
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, prac. lék. prohl.
45

26 733.816, -13 219.799, -32.104, -4 445.758, -144 070, -421.506, -10.600, -209.270, -246.918, -31.629, -391.403, -124.939, -574.536, -386.326, -79.044, -99.068, -138.965, -530.301, -30.472, -85.207, -27.400, -130.919, -87.081, -1 588.598, -53.125, -29.401, --

z toho odměny související se stát.maturitou
z toho náklady na potraviny
z toho neuplatněná daň + ost. náklady
z toho výdaje na doplňkovou činnost
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 majetek na podrozvahových účtech

INFORMACE O VÝSLEDCÍCH KONTROL
V tomto roce proběhla na naší škole kontrola VZP.
Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky .
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21.630,-1 792.373, -200.039, -1 601.335, -514.298, -0, -514.298, --

117 159.041, -76 520.732, -191.925, -17 448.116, -771.298, -17 000.686, -5 226.284, --

XVII. Zapojení školy do rozvojových a
mezinárodních programů, předložené a školou
realizované projekty
Ve školním roce 2015/2016 neprobíhaly rozvojové a mezinárodní programy
a projekty.

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 Gymnázia Otokara Březiny a
Střední odborné školy Telč
Ředitel školy vydává podle § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, tento školní řád:
Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků, studentů a jejich
zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných
vztahů
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. Ředitel školy deklaruje a garantuje všem žákům Gymnázia
Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč, dále jen „škola“,
práva, která vyplývají z ustanovení Listiny základních práv a
svobod, evropských Úmluv o ochraně dítěte, školského zákona
a ze statutu žáka všeobecně.

3. Žák disponuje těmito právy:
a) Právem na vzdělávání a školské služby dle školského zákona
b) Právem být informován o průběhu a výsledcích svého
vzdělávání
c) Právem volit a být volen do školské rady (jen zletilí)
d) Právem na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání
s respektováním možnosti světonázorových změn
e) Právem na půdě školy svobodně, ale vhodnou formou, šířit své
názory, myšlenky a informace, pokud jimi veřejně nepropaguje
rasismus, xenofobii, vandalismus a jiné patologické jevy, včetně
užití násilí vůči ostatním
f)

Právem na fyzickou bezpečnost vyplývající z dodržování všech
bezpečnostních předpisů

g) Právem být chráněn před šikanováním a útoky na lidskou
důstojnost žáka
h) Právem být v případě přestupku až do konečného vyšetření
považován za nevinného a být sankcionován jen v rámci
pravidel hodnocení a školního řádu, včetně jeho doplňků s
vyloučením retroaktivity
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i)

Právem na to, aby i společensky nepřijatelné závěry diskusí v
rámci výuky byly považovány za akademickou záležitost a
nestaly se podkladem persekuce

j)

Právem zanechat kdykoliv po dohodě s rodiči studia nebo
studium přerušit

4. Základní povinností žáka je účastnit se vyučování v plném
rozsahu a řádně se připravovat na hodiny po celou dobu studia.
5. Žáci jsou povinni informovat školu o změně zdravotní
způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných
skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.
6. Docházka do nepovinných předmětů je pro přihlášené žáky
povinná, odhlášení je možné pouze se souhlasem ředitele školy.
7. 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.
8. 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.
Zletilý žák po dohodě s třídním učitelem může požádat rodiče,
aby jej nadále zastupovali v případech uvolnění z výuky a
omlouvání absence.
9. Jestliže se žák neúčastní vyučování po dobu nejméně pěti
vyučovacích dnů a jeho neúčast při vyučování není omluvena,
vyzve třídní učitel písemně žáka, je-li nezletilý zástupce žáka,
aby neprodleně doložil důvod žákovy nepřítomnosti. Jestliže do
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deseti dnů od doručení výzvy žák do školy nenastoupí nebo
nedoloží věrohodně důvod nepřítomnosti, posuzuje se, jako by
studia zanechal prvním dnem neomluvené neúčasti. Tímto dnem
přestává být žákem školy.
10. Uvolnění z tělesné výchovy povoluje ředitel školy výhradně na
základě písemného posudku lékaře. Až do vydání písemného
rozhodnutí o uvolnění navštěvuje žák hodiny tělesné výchovy a
výuky se účastní v rámci možností dle svého zdravotního stavu.
11. Sdělení nepravdivých údajů nebo jejich falšování při omlouvání
absence a žádosti o uvolnění z vyučování je považováno za
závažné porušení školního řádu – při prvním prohřešku může
být žák podmínečně vyloučen, v případě opakovaného
prohřešku bude žák ze školy vyloučen.
12. 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.
13. Do školy přicházejí žáci včas. Neodůvodněný pozdní příchod se
posuzuje jako nekázeň.
14. 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.
15. Není-li žák připraven nebo nemá-li domácí úkol, omluví se na
začátku hodiny vyučujícímu.
16. 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. Porušení tohoto příkazu bude považováno za
kyberšikanu a porušení školního řádu.
17. 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.
18. Žáci zdraví všechny zaměstnance školy. Ve školním areálu
zdraví všechny dospělé osoby.
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19. Do sborovny a kabinetů žáci nevstupují bez vyzvání.
20. Před odchodem ze školy si žák zjistí suplování na další den.
21. Žáci co nejlépe reprezentují školu na veřejnosti.
22. Zákonní zástupci nezletilých žáků mají právo na informace o
průběhu a výsledcích vzdělávání, volit a být voleni do školské
rady, vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se
podstatných záležitostí vzdělávání a na poradenskou činnost
školy v záležitostech vzdělávání.
23. Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání mají také právo
rodiče zletilých žáků, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům
plní vyživovací povinnost.
24. Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni
a) zajistit, aby žák docházel řádně do školy
b) na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání
závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka
c) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti,
zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných
skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
d) dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu
s podmínkami stanovenými školním řádem
e) oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh
vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích
Provoz a vnitřní režim školy
25. Žákům, kteří reprezentují školu (olympiády, soutěže,…) nebo se
účastní zájezdů pořádaných školou, se zameškané hodiny do
celkového počtu zameškaných hodin nezapočítávají.
26. 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 jeli předpoklad, že bude chybět ještě v následující vyučovací
hodině, uvědomí o svém odchodu nejen třídního učitele, ale i
vyučující v těchto hodinách. Pokud nezastihne vyučující, oznámí
svůj odchod v kanceláři školy. Opuštění školní budovy v průběhu
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dopoledního a odpoledního vyučování povoluje třídní učitel
zpravidla na základě písemné žádosti zákonného zástupce
žáka. Uvolnění se povoluje jen na nezbytně nutnou dobu.
Vzdalovat se bezdůvodně a bez souhlasu učitele během
vyučování a přestávek z budovy školy je zakázáno.
27. 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.
28. Ve třídě má žák vyhrazené místo, které nemění bez souhlasu
vyučujícího příslušného předmětu.
29. 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.
30. O přestávkách se žáci chovají ukázněně.
31. 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.
32. V prostoru školního areálu mezi budovami se nejezdí na kolech
nebo motorových vozidlech. Mezi bloky se chodí po
vydlážděných chodnících.
33. 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.
34. Na všech akcích pořádaných školou se žáci řídí pokyny
pedagogického pracovníka, popřípadě jiné osoby pověřené
dozorem, a bez jeho souhlasu se nevzdalují od ostatních žáků
nebo z určeného místa.
35. Při účasti na přehlídkách a soutěžích zajišťuje škola dohled nad
nezletilými žáky v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 55/2005
Sb., pokud se se zákonným zástupcem nezletilého žáka
nedohodne jinak (§7).
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36. Žáci nepouští do školy cizí osoby s omluvou a sdělením, že to

mají zakázáno a ať si zazvoní. Pokud se přesto nějaká osoba do
školy dostane, oznámí tuto situaci ihned zaměstnanci školy
(dohled, sekretariát). Taktéž hlásí pohyb po škole se volně
pohybujících cizích osob bez doprovodu zaměstnance či žáka
školy. Žáci mají zakázáno zakládat vstupní dveře, či jakýmkoliv
způsobem zabraňovat jejich samozavírání.

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků nebo
studentů a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před
projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
37. Závažné infekční onemocnění v rodině hlásí žák do 24 hodin
třídnímu učiteli, v případě jeho nepřítomnosti v kanceláři školy.
38. 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.
39. Jako hrubý přestupek proti školnímu řádu budou posuzovány i
další sociálně patologické projevy jako je patologické hráčství,
šikanování, vandalismus, rasismus a další jevy, jako např.
podpora a propagace hnutí směřujících k potlačování práv a
svobod občanů, spoluúčast na vytváření a šíření dětské
pornografie i její sledování na internetu. Za tyto přestupky je
možné žáka vyloučit ze školy.
40. 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, má právo žádat revizi
rozhodnutí, zpravidla prostřednictvím svého třídního učitele.
41. O radu či pomoc se žáci obracejí zpravidla na svého třídního
učitele, ve vážných situacích také na ředitele školy.
42. S chováním studenta školy 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.
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43. 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.
44. Žákům je zakázáno manipulovat s plynovými a elektrickými
spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez dozoru učitele.
45. Při používání internetu žáci dodržují principy mravní výchovy.
46. Žáci mají povinnost ohlásit pracovníkům školy každý případ, kdy
je na žáka vykonáván fyzický nebo psychický nátlak (šikana) ze
strany spolužáků nebo dalších osob účastných na vyučování, a
to neprodleně - „Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem
je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně skupinu žáků.
Spočívá v cílených a opakovaných fyzických a psychických
útocích jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků,
kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit.
Zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeží,
poškozování věcí, tak i útoky slovní v podobě nadávek, pomluv,
vyhrožování, zesměšňování, hanění či ponižování. Může mít i
formu sexuálního obtěžování, až zneužívání. Nově se může
realizovat i prostřednictvím elektronické komunikace, tzv.
kyberšikany. Ta zahrnuje útoky pomocí e-mailů, sms zpráv,
vyvěšování urážlivých materiálů na internetové stránky apod.
Šikana se projevuje i v nepřímé podobě jako demonstrativní
přehlížení a ignorování žáka či žáků třídní nebo jinou skupinou
spolužáků. Nebezpečnost působení šikany spočívá zvláště v
závažnosti, dlouhodobosti a nezřídka v celoživotních následcích
na duševní a tělesné zdraví oběti.“
47. Jakýkoliv pokus o vyhrožování, resp. fyzické napadení pedag.
pracovníků a zaměstnanců školy bude okamžitě řešen ve
spolupráci s orgány činnými v trestním řízení a možností
vyloučení žáka ze školy.

Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze
strany žáků
48. Žák je povinen udržovat v pořádku a nepoškozené všechny věci,
které tvoří zařízení školy a třídy, a dále ty, které mu byly svěřeny
do osobního užívání.
49. Zjištění poškození věci hlásí žáci hned učiteli.
50. V případě úmyslného poškození, zničení nebo odcizení bude
uplatněno výchovné opatření a žák se bude podílet na úhradě
škody.
54

51. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí svým vlastním
dohledem.
Závěrečná ustanovení
52. Závažné nebo opakované porušení školního řádu, stejně jako
jiné porušení zásad slušného chování, bude posuzováno podle
§10 vyhlášky č.13/2005 Sb. v platném znění.
53. Školní řád je účinný na všech akcích organizovaných školou.
54. 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.
55. Školní řád může být průběžně upravován. O změnách musí být
učitelé i žáci neprodleně informováni.
56. Součástí školního řádu jsou v příloze pravidla hodnocení a
klasifikace žáků.
Platnost tohoto školního řádu od 1. 2. 2016
Školní řád projednán na pedagogické radě
dne 21. 12. 2015
Školní řád projednán a schválen ve Školské
radě dne 27. 1. 2016
RNDr. Stanislav Máca
ředitel školy
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XXI. Předpokládaný plán příštího školního roku
1. Období školního vyučování začne ve školním roce 2016/17 ve čtvrtek
1. září 2016 v 8.00 hodin třídnick ými hodinami. Pravidelné vyučování
podle stálého rozvrhu je od 2. září 2016 (PÁ).
2. První pololetí bude ukončeno 31. ledna 2017 (ÚT). Druhé pololetí bude
ukončeno 30. června 2017 (PÁ). Maturitní ročník y ukončí druhé pololetí
21. dubna 2017 (PÁ).
3. Termíny prázdnin:
 podzimní:
 vánoční:
 pololetní:
 jarní:
 velikonoční:

26. 10. (ST) a 27. 10. 2016 (ČT)
23. 12. 2016 (PÁ) až 2. 1. 2017 (PO),
zahájení vyučování 3. 1. 2017 (ÚT)
3. 2. 2017 (PÁ)
20. 2. 2017 (PO) až 26. 2. 2017 (PÁ)
13. 4. (ČT) a 14. 4. 2017 (PÁ)

4. Přijímací zkoušky - 1. termín:
 čtyřleté obory
12. 4. 2017 (ST)
 osmiletý obor
18. 4. 2017 (ÚT)
5. Maturitní zkoušk y:
 didaktické testy a písemné práce
2. 5. (PO) - 15. 5. 2017 (PO)
oktáva, 4. A
 ústní maturitní zkoušk y 22. 5. (PO) – 25. 5. 2017 (ČT)
oktáva, 4. A
6. Den otevřených dveří:
 1. 10. 2016 (SO) od 14.00 do 16.00 hod. – prohlídka tabel SOŠ a
prohlídka školy pro veřejnost
 8. 12. 2016 (ČT)
 cvičné přijímací zkoušky únor 2017 (SO)
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XXII. Školská rada
Školská rada pracovala ve školním roce 2015/2016 ve složení Mgr. Josef
Drmota (zástupce pedagogického sboru), předseda rady, Mgr. Roman
Fabeš (zástupce zřizovatele), Dr. Ladislav Jirků (zástupce zřizovatele),
MVDr. Jiří Rudolf (zástupce rodičů), Jindřich Pospíchal (zástupce rodičů) a
Věra Zadinová (zástupce pedagogického sboru).
Rada se sešla v souladu s plánem práce na dvou jednáních - 8. 10. 2015 a
27. 1. 2016. Mezi nejdůležitější projednávané otázky patřil návrh rozpočtu
školy na kalendářní rok 2016 a konečné znění Výroční zprávy za
odpovídající školní rok. Projednáno bylo rozšíření oboru SOŠ o zaměření
Management sportu a trenérství, včetně schválení odpovídajícího znění
Školního vzdělávacího plánu. Na lednovém zasedání schválili členové
školské rady nové znění školního řádu a klasifikačního řádu, které platí od
1.2.2016.
Ředitel školy informoval o počtech studentů v jednotlivých oborech,
výsledcích maturitních zkoušek, průběhu přijímacího řízení absolventů na
vysoké školy a o přípravě následujícího přijímacího řízení na GOB a SOŠ.
Školská rada byla rovněž seznámena se závěry kontroly ČŠI, která proběhla
koncem roku 2015.
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 úpravách, které v objektu školy probíhají.
Za školskou radu Mgr. Josef Drmota
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