GYMNÁZIUM, SOBĚSLAV, DR. EDVARDA BENEŠE 449/II

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok
2013/2014
a) Základní údaje o škole
Název: Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II
Identifikátor zařízení: 600008819
IČ školy: 60064765
Adresa: Dr. Edvarda Beneše 449/II, 392 11 Soběslav
Charakteristika školy: Gymnázium v Soběslavi patří počtem žáků a pedagogů mezi menší školy.
Nabízí čtyřleté a šestileté studium. Areál školy se nachází v klidné lokalitě sportovních a
školských zařízení v blízkosti centra města, autobusového a vlakového nádraží. Škola je snadno
dostupná místním žákům i žákům denně dojíždějícím z Táborska a Veselska. Gymnázium má
pro výuku k dispozici rozsáhlý sportovní areál. Stravování je zajištěno v jídelně sousední ZŠ.
Zřizovatel: Jihočeský kraj
Ředitel školy: Mgr. Petr Lintner
Statutární zástupce ředitele školy: Mgr. Radim Jindra
Telefony: ředitel 381 503 912, ústředna 381 503 911
E-mail: info@gym-so.cz
Internetová stránka: http://www.gym-so.cz
Právní forma: příspěvková organizace
Školská rada: Mgr. Vladimír Drachovský, MUDr. Jan Chabr, Irena Mikulicsová, Ing. Petr Čáp,
Mgr. Radim Jindra, Mgr. Jindřiška Vrhelová

b) Přehled oborů vzdělávání
79-41-K/41 Gymnázium o délce studia 4 roky
79-41-K/61 Gymnázium o délce studia 6 let
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Studijní obor 79-41-K/61 Gymnázium se vyučuje ve třídách 1. B, 2. B, 3. B, 4. B, 5. B, 6. B
a studijní obor 79-41-K/41 Gymnázium ve třídách 1. A, 2. A, 3. A, 4. A podle schváleného
školního vzdělávacího programu Všeobecné vzdělávání.

c) Přehled pracovníků školy
Učitelský sbor je stabilizovaný. Ve sboru působí kromě ředitele a zástupce ředitele
24 vyučujících (35 % mužů a 65 % žen). Všichni současní vyučující splňují předpoklady pro
výkon funkce pedagogického pracovníka podle zákona o pedagogických pracovnících. Tři
pracovníci mají pracovní poměr na dobu určitou jednoho roku, ostatní zaměstnanci mají pracovní
poměr na dobu neurčitou. Všechny předměty jsou vyučovány aprobovaně. Provozní záležitosti
ve škole zajišťuje 5 nepedagogických pracovníků: hlavní účetní, sekretářka, školník a dvě
uklízečky. Přehled všech zaměstnanců s jejich pracovním zařazením a aprobačními předměty je
uveden v následující tabulce:
Adam Marek, Mgr.

učitel

CE, DE

Baloun František

třídní učitel

CE, TV

Balounová Jitka

třídní učitelka

DG, MA, VT

třídní učitel

CE, DE

Bulantová Marie, Mgr.

učitelka

HV, NJ, RJ

Dušková Radka, Mgr.

třídní učitelka

CE, HV

Bělský Vladimír, PaedDr.

Dvořák Jiří

školník

Holečková Lenka, Mgr.

učitelka

CE, ZSV, LA

Holubová Marcela, Mgr.

učitelka

CE, NJ

zástupce ředitele

CE, ON

Kolářová Renata

učitelka

AJ, CE

Kříhová Jana

učitelka

NJ, CE

Lagnerová Jana, Mgr.

učitelka

BI, MA

Lagnerová Lenka, Mgr.

učitelka

MA, TV

třídní učitel

FY, MA

Lintner Petr, Mgr.

ředitel

FY, MA

Melichar Miroslav, RNDr.

učitel

CH, MA

učitelka

CE, DE

Jindra Radim, Mgr.

Lintner Pavel, Mgr.

Mundevová Petra, Mgr.
Picková Jana

ekonomka

Pánek Michal. Mgr.

učitel

Podráská Edita

uklízečka

Ryndová Vladimíra

uklízečka

Řehounek Jiří, RNDr.
Smetanová Blanka, Ing.
Stefanová Ivana, Mgr.
Svobodná Světlana

TV

třídní učitel

BI, ZE

učitelka

AJ

třídní učitelka

FY, MA

sekretářka

Štefanová Vladimíra, Mgr.

třídní učitelka

AJ, CE

Štěpánová Lenka, Mgr.

třídní učitelka

BI, MA
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Váchová Petra, Mgr.

třídní učitelka

AJ, VV

Vrhelová Jindřiška, Mgr.

učitelka

CE, NJ

Vyhlídková Hana, Mgr.

učitelka

AJ, RJ, TV

d) Údaje o přijímacím řízení
Ve školním roce 2013/2014 byli žáci přijímáni do prvního ročníku čtyřletého i šestiletého
studia na základě přijímací zkoušky, skládající se z testu OSP, matematiky a českého jazyka.
Testy vytvořila a zpracovala společnost SCIO. Čtvrtým hodnotícím kritériem byl prospěch na
základní školy. Všechna čtyři kritéria měla při přijímacím řízení stejnou významnost. Zájemci
o čtyřleté studium mohli navíc získat bodové zvýhodnění za úspěchy ve vyjmenovaných
olympiádách a soutěžích organizovaných MŠMT. Ke studiu čtyřletého gymnázia se přihlásilo
56 uchazečů, rozhodnutí o přijetí bylo postupně oznámeno 50 uchazečům, zápisový lístek
odevzdalo a ke studiu nastoupilo 28 uchazečů. Do šestiletého gymnázia se přihlásilo 57 žáků,
rozhodnutí o přijetí bylo postupně oznámeno 35 žákům, zápisový lístek odevzdalo a ke studiu
nastoupilo 30 žáků.

e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
Studijní výsledky tříd

Neprospělo před opravou

Neprospělo po opravě

Opakují ročník

prospěchPrůměrný

hodin na žákaZameškaných

0

0

0

1,35

54,16

0

0

0

0

1,66

47,86

23

1

0

0

0

1,84

35,56

12

19

0

0

0

0

1,78

63,09

29

8

21

0

0

0

0

1,89

78,75

28

8

20

0

0

0

0

2,01

56,60

27

5

22

0

0

0

0

1,89

54,59

30

3

27

0

0

0

0

1,60

68,96

23

3

20

1

0

0

1

2,26

87,00

27

2

23

2

2

1

2

2,16

56,07

16

15

30

7

23

30

6

31

Prospělo

31

Prospělo s vyznamenáním

1. B
2. B
3. B
4. B
5. B
6. B
1. A
2. A
3. A
4. A

Počet žáků

Třída

z chování
Snížená známka

Vzdělávání žáků proběhlo v souladu s platnými učebními plány a školním vzdělávacím
programem pro gymnaziální vzdělávání. Výukové a výchovné cíle byly splněny. Výsledky
vzdělávání v jednotlivých třídách na konci školního roku jsou shrnuty v následující tabulce.
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Celkový průměrný prospěch všech žáků školy ze všech vyučovaných předmětů byl ve
druhém pololetí 1,86. Nejnižší průměrný prospěch 1,00 byl dosažen v předmětech – hudební
výchova, seminář z dějepisu a sportovní hry. Nejvyšší průměrný prospěch byl dosažen
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v předmětech – seminář z matematiky 2,49, německý jazyk 2,48 a matematika 2,46. Na jednoho
žáka připadalo v průměru 59,7 omluvených zameškaných hodin a 0,6 neomluvených
zameškaných hodin.
Opravnou zkoušku konaly na konci druhého pololetí dvě žákyně. Obě vykonaly zkoušku
úspěšně a pokračují ve studiu. Maturitní ročník nedokončily dvě žákyně a maturitní zkoušku
nekonaly. Jedna z nich požádala o opakování ročníku, které bylo ředitelem školy povoleno.
V průběhu školního roku přestoupilo na školu celkem 5 žáků a žákyň. Současně 5 žáků a
žákyň odešlo na jiné střední školy. Jedna žákyně se po přerušení studia ze zdravotních důvodů
vrátila, jeden žák se vrátil po ukončení sportovní reprezentace v jiném městě. Dvě žákyně
přestoupily na školu, ale v průběhu roku zase odešly na jiné školy (v jednom případě se jednalo o
školu ve Velké Británii).

Výchovná opatření
Ve školním roce 2013/2014 byla udělena celkem třikrát snížená známka z chování
(uspokojivé) a dvě důtky ředitele školy. Všechna kázeňská opatření souvisela s neomluvenou
absencí ve vyučování. Jiné vážné kázeňské problémy v průběhu školního roku řešeny nebyly. Za
reprezentaci školy nebo šíření dobrého jména školy byla udělena celkem čtyřikrát pochvala
třídního učitele a jedna pochvala ředitele školy. Zvláštní ocenění s knižními odměnami získalo
při slavnostním předávání maturitních vysvědčení za dlouholetou reprezentaci školy, výborné
studijní výsledky a spolupráci s Diakonií ČCE Rolnička celkem 15 absolventů.

Výsledky a průběh maturitních zkoušek
V závěrečných ročnících studovalo celkem 55 žáků a žákyň, dvě žákyně však neprospěly
na konci druhého pololetí a studium ukončily bez vykonání maturitní zkoušky. V jarním termínu
tak vykonalo zkoušku 53 žáků a žákyň. Školním maturitním komisařem byl CERMATEM
jmenován Mgr. Bohuslav Čížek ze SOŠ ekologické a potravinářské Veselí nad Lužnicí. Předsedy
maturitních komisí byli KÚ jmenováni ve třídě 4. A Mgr. Lukáš Folk z Gymnázia Pierra de
Coubertina Tábor a ve třídě 6. B Mgr. Libuše Flídrová z Gymnázia Vítězslava Nováka
Jindřichův Hradec. V průběhu maturitní zkoušky byla na škole provedena inspekční činnost ČŠI.
Žáci konali dvě povinné zkoušky v rámci společné části maturitní zkoušky a dvě v rámci
profilové části maturitní zkoušky. Celkem 53 žáků povinně vykonalo maturitní zkoušku
z českého jazyka. Ve společné části maturovalo celkem 13 žáků z anglického jazyka a 40 žáků
vykonalo zkoušku z matematiky. Společnou část maturitní zkoušky vykonali všichni žáci
úspěšně.
V profilové části neprospěli jeden žák a jedna žákyně z anglického jazyka, jedna žákyně
neprospěla z chemie. Všichni složili opravnou maturitní zkoušku úspěšně v podzimním termínu.
Přehled souhrnných výsledků po opravných zkouškách je uveden v následující tabulce:

Třída

Obor

Počet žáků
maturitní
třídy

Zkoušku
konalo

Prospělo s
vyznamenáním

Prospělo

Neprospělo

Průměrný
prospěch

4. A

79-41-K/41

27

25

4

21

0

2,18

6. B

79-41-K/61

28

28

13

15

0

1,85

4

Volba maturitních předmětů ve společné i profilové části maturitní zkoušky je patrna
z následujícího grafu. Ve výběru maturitních předmětů dominuje matematika, kterou si zvolilo
77 % studentů.

Uplatnění absolventů školy
Z 53 žáků, kteří ukončili studium vykonáním maturitní zkoušky, nastoupilo ke studiu na
vybrané vysoké školy 50 žáků, tj. 94 %. Tři absolventi a absolventky nastoupili ke studiu na
VOŠ. Volba oborů studia na vysokých školách našimi absolventy ve školním roce 2013/2014 je
patrná z následujícího grafu.
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f) Další vzdělávání pracovníků gymnázia v průběhu školního roku
2013/2014
Jitka Balounová – konference projektu Matematika přes hranice – zatraktivnění vyučování
předmětu matematika za pomoci programu GeoGebra (České Budějovice)
Mgr. Lenka Holečková - seminář Finanční gramotnost (Praha)
Mgr. Radim Jindra – seminář k problematice mluveného projevu a zatížení hlasivek
u pedagogických pracovníků (NIDV České Budějovice), seminář k realizaci přijímacích zkoušek
společností SCIO (KÚ České Budějovice)
Renata Kolářová - seminář Teaching English, Upper Primary III (České Budějovice)
Mgr. Jana Lagnerová – seminář k motivaci studentů ke studiu přírodovědných předmětů
(Pardubice), workshop k projektu Mapy učebního pokroku firmy SCIO, s. r. o. (Praha), účast na
pravidelných setkáních výchovných poradců (PPP Tábor), účast na pravidelných setkáních
preventistů (PPP Tábor)
Mgr. Pavel Lintner – seminář Finanční gramotnost (Praha)
Mgr. Petr Lintner – školení PO a BOZP pro vedoucí zaměstnance (České Budějovice), školení
k realizaci přijímacích zkoušek (České Budějovice)
Jana Picková – seminář Účetní závěrka pro příspěvkové organizace (České Budějovice)
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RNDr. Jiří Řehounek - krajské konference EVVO pro střední školy a semináře o ochraně
přírody ve vojenských výcvikových prostorech. Lektor semináře „Vodní a mokřadní živočichové
v pískovnách“. Podíl na přípravě a realizaci krajského kola ekologické olympiády. Lektor a
porotce celostátního kola ekologické olympiády
Ing. Blanka Smetanová – seminář Teaching English, Secondary Schools (České Budějovice)
Světlana Svobodná - seminář k realizaci přijímacích zkoušek společností SCIO (KÚ České
Budějovice)
Mgr. Lenka Štěpánová - parazitologický víkend pro učitele SŠ (Parazitologický ústav AV ČR),
algologický seminář (Botanický ústav AV ČR), botanický víkend pro učitele (pořádala katedra
botaniky PřF JU), konference projektu Matematika přes hranice – zatraktivnění vyučování
předmětu matematika za pomoci programu GeoGebra (České Budějovice)
Mgr. Petra Váchová – seminář Podpora vícejazyčnosti ve školách (NIVD České Budějovice)
Mgr. Hana Vyhlídková – seminář Teaching English, Secondary Schools (České Budějovice)

g) Aktivity školy a prezentace školy na veřejnosti
Soužití s handicapovanými spoluobčany
Naše gymnázium pravidelně a dlouhodobě spolupracuje s Diakonií ČCE – Rolnička.
Spolupráce je zařazena do školního vzdělávacího programu jako jeden ze základních pilířů
projektového vyučování, zejména v oblasti společenských věd. Ve dnech 19. prosince 2013 a
21. května 2014 se žáci 3. B a 1. A zúčastnili celodenní exkurze v Rolničce. Byli rozděleni do
skupin, v nichž v průběhu dne komunikovali s lidmi mentálně i fyzicky postiženými. Jako
v předchozích letech si žáci vyzkoušeli společně s žáky Rolničky vzájemnou výměnu životních
rolí. Žáci byli postaveni před nelehký úkol zdolávat roli handicapovaných. Žáci gymnázia si také
prohlédli prostory Rolničky a seznámili se se zdejším každodenním životem. Exkurze byla poté
ukončena tradičním basketbalovým zápasem. Žáci byli také seznámeni s projektem Evropské
dobrovolné služby.
Žáci 2. A spolupracovali na tzv. rolničkových dnech, při nichž vybrali formou sbírky přes
18 000 Kč. Současní i bývalí žáci gymnázia již druhým rokem připravují pro klienty Rolničky
letní týdenní tábory a pravidelné víkendové pobytové akce s různým zaměřením. Dne 22. dubna
2014 se v kině ve spolupráci s Rolničkou uskutečnila přednáška bývalé studentky Renaty
Blažkové, která v rámci dobrovolnické služby strávila tři měsíce ve slumu v Zambii.
V současné době s Rolničkou spolupracuje v rámci projektu Kamarád pro volný čas
přibližně 50 našich žáků. Mnoho dalších pak pomáhá Rolničce při nepravidelných akcích.
Interiér gymnázia je pravidelně zdoben fotografiemi z této velmi záslužné činnosti.

Projekt – Rorýsí škola
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V roce 2009 při zateplení fasády školy a realizaci nástavby valbové střechy bylo
rozhodnuto o instalaci speciálních rorýsích budek na venkovní stěnu gymnázia. Budky obsahují
unikátní elektrické zavírání, které lze ovládat z učebny. V roce 2013 se v souvislosti
s pravidelným hnízděním rorýsů v těchto budkách škola přihlásila do projektu Rorýsí škola.
V rámci něho byla zakoupena webkamera, která bude připojena do další instalované budky a
bude umožňovat sledování rorýsů při hnízdění. Součástí projektu je také sledování výskytu a
hnízdění dalších opeřenců na území města a v jeho okolí. Jako ocenění za práci v oblasti ochrany
ptactva získalo Gymnázium Soběslav od České společnosti ornitologické certifikát „Rorýsí
škola“.

Projekt - Studenti čtou a píší noviny
Žáci 3. A a 4. B se ve školním roce 2013/2014 zúčastnili projektu „Studenti čtou a píší
noviny“. Projekt našel uplatnění především při výuce publicistického stylu a rozšířil slohovou
tvorbu studentů. Výsledkem byla spolupráce s regionálními redakcemi novin „Hláska“ a
„Táborský deník“.

Partnerství s Evropským centrem jazykových zkoušek
Gymnázium se v roce 2013 stalo partnerskou školou Evropského centra jazykových
zkoušek v Českých Budějovicích. V rámci spolupráce mají studenti slevu na všechny úrovně
zkoušek Cambridge English (PET, FCE). Ve školním roce 2013/2014 úspěšně složili zkoušku
FCE čtyři žáci naší školy.

Hudba a mládež
V rámci projektu Hudba a mládež se jednotlivé třídy pravidelně účastní generálních
zkoušek České filharmonie. Při nich mají možnost seznámit se s významnými díly světové
i domácí hudební literatury v podání proslulých dirigentů a sólistů. V letošním roce si studenti
vyslechli díla W. A. Mozarta, P. I. Čajkovského, T. Willemse, L. Bernsteina a G. Bizeta. Nedílnou
součástí výprav za hudbou jsou návštěvy pražských výstavních síní a muzeí v prostorách Národní
galerie, Muzea Kampa, Galerie Rudolfinum či Obecního domu, kde mají studenti možnost
seznámit se s výjimečnými díly našich i světových umělců.

Cyklus besed, exkurzí a představení
V průběhu školního roku 2013/2014 proběhla řada besed, exkurzí a představení. Mezi
zajímavá setkání patřily například beseda s Ing. Václavem Havlíčkem, vedoucím reaktorového
bloku jaderné elektrárny Temelín, beseda s Dášou Vokatou a Františkem Stárkem, představiteli
českého undergroundu, PhDr. Bohumilem Jirouškem, historikem Filozofické fakulty Jihočeské
univerzity v Českých Budějovicích, nebo prof. JUDr. Vladimírem Franzem, hudebním
skladatelem, výtvarníkem, pedagogem a kandidátem na prezidenta ČR. Žáci se zúčastnili ve
spolupráci s občanským sdružením PANT na Gymnáziu v Třeboni minikonference o holocaustu.
Ve spolupráci s PorCeTa, o. p. s. se žáci zapojili do cyklu besed o protidrogové prevenci. Žáci
také podnikli exkurze na Veselské pískovny, do Rožmitálu pod Třemšínem, hornického muzea v
Březových Horách, návštěvu Příbramska, Národní galerie, Anežského kláštera, Svaté Hory,
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Národního muzea, kláštera ve Zlaté Koruně, barokního divadla na zámku Český Krumlov a řadu
dalších. Zároveň navštívili v rámci výuky českého jazyka a cizích jazyků řadu kulturních
představení v Národním divadle, v divadle ABC, divadle Viola, táborském divadle Oskara
Nedbala nebo Kulturním domě v Soběslavi.

Koncertní činnost
Žáci gymnázia v rámci předmětu hudební výchova pravidelně pořádají při různých
příležitostech koncerty pro širší veřejnost. Do akcí se zapojují i bývalí absolventi gymnázia. Při
koncertech sbor gymnázia spolupracuje se sborem ZUŠ. Ve společném sboru účinkuje 26 členek,
z nichž 16 je z gymnázia.
V loňském školním roce žáci pod vedením Mgr. Radky Duškové uspořádali vánoční
koncert pro děti MŠ Nerudova v kostele ČCE v Soběslavi. Součástí koncertu byly ukázky hry na
různé hudební nástroje s didaktickým výkladem pro nejmenší posluchače. Dále uspořádali v kostele
ČCE vánoční koncert pro žáky a pracovníky gymnázia. Ve společném programu vystoupily třídy
1. A, 2. A, 3. B a 4. B a společný pěvecký sbor ZUŠ a gymnázia. Zazněly české vánoční koledy a
skladby v latině, němčině a angličtině ve vícehlasých úpravách. Na závěr školního roku sbor
uspořádal koncert v Rožmitále pod Třemšínem v rámci Slavností královny Johanky.

Noc kostelů
V letošním roce se žáci opět podíleli na realizaci akce Noc kostelů, která proběhla
23. 5. 2014. Studenti koncipovali své výtvarné práce tentokrát do prostoru kostela sv. Petra a
Pavla. Základem studentských děl byl kontrast mezi ladnými, zaoblenými křivkami, poměrně
ponurou barevností a tradičními materiály baroka a jásavými barvami, ostrým geometrickým
tvaroslovím a moderními materiály.

Je Jaderná elektrárna Temelín dobrým sousedem?
V rámci projektu pokračuje na základě rámcové smlouvy o vzájemné spolupráci úzká
součinnost se subjekty Skupiny ČEZ. Na základě této spolupráce škola zajišťuje propagaci
subjektů skupiny ČEZ na hromadných akcích pořádaných školou, aktivně se podílí na
vyhledávání studentů vhodných pro studium technických oborů. Spolupráce je v souladu
s dlouhodobým záměrem výchovného působení školy, kterým je orientovat žáky ke studiu
technických a přírodovědných oborů. Skupina ČEZ přispívá škole na realizaci těchto záměrů.
Vyučující fyziky kladou v hodinách velký důraz na sepětí probíraného učiva s praktickým
životem. Proto se snaží na základě spolupráce se subjekty Skupiny ČEZ vytvářet podmínky pro
realizaci prezentací, besed a exkurzí. Žáci se zúčastnili přednášky předsedkyně Státního úřadu
pro jadernou bezpečnost Ing. Dany Drábové Ph.D. Zastoupení jsme měli na 3-denní jaderné
maturitě v JE Temelín. Naši školu reprezentovali Jan Waltl a Martin Vrkoč z 3. A, Jaroslav Diviš
a Tomáš Stefan z 5. B. Škola se v Informačním centru JE Temelín také zúčastnila soutěže
Temelínský kvíz aneb Co ví studenti jihočeských gymnázií o energetice. Naše gymnázium
reprezentovali studenti Štěpánka Mertlíková a Jaroslav Diviš, kteří obsadili 4. místo a pro své
třídy získali 15 000 Kč.

Projekt Vektor
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Třídy 1. A a 3. B se zúčastnily vstupního testování projektu Vektor. Žáci absolvovali testy
připravené společností SCIO z matematiky, českého jazyka a OSP. Testy budou opakovány
v posledním ročníku studia a dosažené výsledky budou navzájem porovnány. V relevantním
vzorku škol třída 1. A dosáhla těchto průměrných percentilů:
Český jazyk
Matematika
OSP

51,7
29,3
44,9

třída 3. B těchto průměrných percentilů:
Český jazyk
Matematika
OSP

64,1
39,1
57,7

Soutěže a olympiády – přehled
Český jazyk – školního kola olympiády v českém jazyce kategorie I. se zúčastnilo 12 žáků a
kategorie II. 7 studentů. Do okresního kola postoupili vždy dva nejlepší studenti. V okresním
kole kategorie II. obsadila Zuzana Novotná 2. místo a Monika Krejčí 4. místo. V okresním kole
kategorie I. získala Adéla Dvořáková 10. místo, Matěj Novák skončil 28.
Anglický jazyk – okresního kola konverzační soutěže v anglickém jazyce v kategorii II B se
zúčastnil Jonáš Krejčiřík, který obsadil 4. místo a Simona Strouhalová, která skončila na 6. místě.
V kategori III A se v okresním kole na 4. místě umístila Alena Hošková a na 12. místě Tereza
Pužíková. Alena Hošková zvítězila v celostátní soutěži anglického časopisu Bridge o nejlepší
esej a získala grant na vykonání mezinárodně uznávané zkoušky City Guilds, kterou úspěšně
absolvovala. Tereza Palečková, Zuzana Novotná, Ondřej Drachovský a Ivan Šonka úspěšně
absolvovali mezinárodní zkoušku The Cambridge First Certificate Examination /FCE/.
Matematika – proběhlo školní kolo Pythagoriády.
Geografie – v okresním kole zeměpisné olympiády kategorie D obsadil Ivan Šonka ze 6. B
1. místo. V kategorii D dále obsadil Jiří Novotný (6. B) 5. místo a Tomáš Jílek (1. A) 8. místo.
V kategorii C (8. a 9. třídy ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií) vybojoval Michal
Proksch 5. místo, Matěj Novák skončil na 9. místě.
Fyzika – na škole proběhl 55. ročník FO v kategoriích D a E. V krajském kole kategorie D
obsadil Adam Tichý 5. místo a Věra Vachromějeva 18. místo. Oba se v krajském kole zařadili
mezi úspěšné řešitele.
Biologie – Jakub Vácha obsadil 2. místo v okresním kole kategorie C, v krajském kole se stal
úspěšným řešitelem a obsadil 17. místo. V krajském kole kategorie B reprezentovaly školu Eliška
Šlajsová a Štěpánka Svačinová.
Ekologie - družstvo gymnázia ve složení Magdaléna Čmelíková, Eliška Šlajsová a Štěpánka
Svačinová obsadilo 4. místo v krajském kole ekologické olympiády středoškoláků.
Talent roku Jihočeského kraje - Tomáš Stefan z 5. B získal druhé místo v silné konkurenci
soutěže Talent Jihočeského kraje 2013 ve sportovní kategorii do 19 let. Úspěchů dosáhl na
mezinárodní scéně v kanoistice na divoké vodě, především pak ve sjezdu.
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Sportovní aktivity
Studenti školy se zúčastnili soutěží pořádaných AŠSK a v kolektivních sportech dosáhli
těchto umístění:
Kategorie V. (střední školy):

basketbal
florbal
kopaná
volejbal

-

4. místo ch., 2. místo d.
4. místo ch., 2. místo d.
5. místo ch., 2. místo d.
5. místo ch., 2. místo d.

Kategorie IV. (základní školy):

florbal
basketbal
odbíjená

-

4. místo ch., 4. místo d.
4. místo ch.
2. místo d.

V LA Corny poháru obsadili v okresním kole chlapci 3. místo a dívky 1. místo. Dívky
zvítězily i v krajském kole a v celostátním finále obsadily 10. místo.
Ve školním roce 2013/2014 se uskutečnil kurz LVVZ pro třídy 1. A a 3. B. Kurz proběhl
v rakouském středisku Saalbach. Byl zaměřen na sjezdový a snowboardový výcvik. Výcvik byl
zajištěn školenými instruktory z řad pedagogických pracovníků a odborným lékařským dozorem.
Součástí kurzu byly přednášky první pomoci, nebezpečí na horách, historie lyžování, výstroj a
výzbroj, chování v krizových situacích. Kurzy mají velmi dobrou úroveň, o čemž svědčí stálý
zájem žáků o jejich pořádání.
Sportovní kurz 3. ročníků tradičně proběhl formou cykloturistiky. Byl pořádaný v obci
Doksy na Máchově jezeře a plnil dvě funkce - sportovní a poznávací. Studenti se kromě
zvyšování fyzické zdatnosti seznámili s kulturní a literární historií tamější oblasti – Máchův kraj,
Bezděz, hrad Houska, vojenský újezd Hradiště. Součástí kurzu byly i doplňkové sporty –
odbíjená, kopaná, tenis a plavání. Všechny společné akce v rámci tělesné výchovy plní i funkci
sociální. Zvyšují motivaci ke spolupráci jednotlivců, zodpovědnosti vůči kolektivu, kladou důraz
na řešení fyzicky i psychicky náročných situací.

Zahraniční aktivity
V rámci výměnných pobytů navštívila ve dnech 22.- 27. 9. 2013 skupina 46 dánských
žáků a 3 učitelů Soběslav. Rodiny našich studentů jim poskytly ubytování a stravu. Studenti a
učitelé připravili program zaměřený na poznání města Soběslavi, jižních Čech a místních
kulturních tradic. Recipročně navštívilo 39 našich studentů a 3 učitelé ve dnech 14.- 20. 6. 2014
dánské město Struer. Výměnné pobyty přispěly k vzájemnému poznání obou zemí a jejich
kultury a k procvičení znalosti anglického jazyka.
V rámci prohlubování jazykových dovedností v předmětu německý jazyk škola
uspořádala v září dvoudenní poznávací zájezd do Berlína a v listopadu pak třídenní exkurzi do
bavorského města Tögingu. Zde žáci v rámci mezipředmětových vztahů NJ a ZSV navštívili
firmu Demmelhueber, kde se seznámili s provozem a ekonomikou firmy. Součástí exkurze bylo
i poznávání kulturních památek této části Bavorska.
Ve školním roce 2013/2014 se také uskutečnilo mezinárodní trojutkání mezi gymnáziem
Soběslav, gymnáziem Jindřichův Hradec a gymnáziem ve Zwettlu v rámci příhraniční spolupráce
českých a rakouských škol ve sportovní oblasti. Soutěžilo se v lehké atletice, odbíjené a kopané.
Trojutkání bylo pod záštitou Města Soběslav, mělo velmi dobrou sportovní a především
společenskou úroveň.
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Spolupráce s partnery
Na tradičně velmi vysoké úrovni je spolupráce školy se zřizovatelem Jihočeským krajem
a s městem Soběslav. Žáci v rámci výuky občanské nauky a základů společenských věd
navštěvují městský úřad a seznamují se s jeho kompetencemi a činnostmi. Sami studenti
pomáhají při realizaci některých akcí města, jako například městských slavnostech, velkých
sportovních událostech nebo různých dotazníkových šetřeních mezi občany.
Na velmi dobré úrovni je spolupráce školy se školskou radou, která se kvalifikovaně
vyjadřuje ke školní problematice. Výbor Sdružení rodičů a přátel dětí a školy spolupracuje
s vedením školy finanční podporou sportovní a kulturní činnosti žáků a při předávání důležitých
informací z řad rodičů směrem k vedení školy. Informovanosti rodičů nezletilých i zletilých žáků
napomáhá využívání komunikačních databází systému Bakaláři.
Přínosem pro život školy je činnost studentské rady, která se pravidelně schází a
z pohledu žáků řeší školní záležitosti a obohacuje mimovýukové aktivity. Za velmi zdařilý lze
považovat závěrečný předprázdninový koncert na plovárně Spartaku Soběslav. V rámci
spolupráce se studentskou radou došlo k vytvoření odpočinkového koutku pro studenty a
pořízení stolního fotbalu. Za součinnosti rady a pedagogického sboru proběhly dvě filmové noci
a některé zajímavé exkurze.

Spolupráce s ČŠI
Gymnázium Soběslav spolupracovalo v lednu 2014 s ČŠI na pilotním ověřování
elektronického integrovaného systému pro sběr inspekčních dat, jejich záznam a zpracování
(EPIS), konkrétně na ověřování funkčnosti záznamů o úrazu včetně aktualizace a vyplňování
formulářů pro inspekční elektronické zjišťování (INEZ). Naše škola v tomto pilotním ověřování
připomínkovala úroveň internetových stránek, funkčnost systému atd. Celkem jsme takto ČŠI
podali osm připomínek, které byly ČŠI zohledněny.

h) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedených ČŠI
Ve školním roce 2013/2014 byla ČŠI provedena kontrola dodržování vybraných
ustanovení zákona č 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících a prováděcích
právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání, vykonávané podle § 174 odst. 2
písm. d) školského zákona a vybraných ustanovení vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších
podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou ve znění pozdějších
předpisů. Kontrola byla provedena dne 21. května 2014.
O kontrole byl vypracován protokol Čj. ČŠIC-321/14-C ze dne 30. 5. 2014 se
závěrečným výrokem:
„Při kontrole podmínek a průběhu ústních zkoušek společné a profilové části maturitní
zkoušky nebylo zjištěno porušení právních předpisů.“

i) Základní údaje o hospodaření školy
Úvod
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Organizace vede podvojné účetnictví v hlavní činnosti i hospodářské činnosti.
Příjmy
Příjmy celkem
Státní dotace
Ostatní příjmy

14 768,- tis. Kč
14 349,- tis. Kč
419,- tis. Kč

Výdaje
Výdaje celkem
Náklady na platy
OON
Odvody
Výdaje na učebnice
Výdaje na další vzdělávání

14 722,- tis. Kč
8 451,- tis. Kč
48,- tis. Kč
2 896,- tis. Kč
38,- tis. Kč
29,- tis. Kč

(knihy, časopisy, semináře)

Ostatní provozní náklady

3 260,- tis. Kč

Výsledky kontrol hospodaření
Systém finanční kontroly byl v organizaci v roce 2013 průběžně sledován a prověřován.
Věcná a formální správnost byla pravidelně měsíčně kontrolována. Při hodnocení závěru prvního
a druhého pololetí byl systém hodnocen jako funkční dle zprávy o výsledcích finančních kontrol
ve zkráceném rozsahu za rok 2013 ze dne 31. 1. 2014.
Vlastní rozbor hospodaření
Na hlavní činnost byl poskytnut příspěvek ze státního rozpočtu na přímé náklady ve výši
11 711 000,-- Kč, který byl plně vyčerpán. Z této položky byly uhrazeny veškeré mzdové
náklady, náhrady za nemocnost, odvody a ostatní přímé náklady.
Na provoz byl zřizovatelem poskytnut příspěvek ve výši 2 139 000,-- Kč, z toho odpisy
činily 357 000,-- Kč. Z důvodu nekrytí investičního fondu finančními prostředky bylo využito
možnosti § 66 odst. 8 vyhl. č. 410/2009 Sb., tj. výnosově snížen investiční fond. Snížení
zúčtovaných odpisů bylo provedeno o částku 269 000,-- Kč.
Za účetní období roku 2013 je vykázán hospodářský výsledek ve výši 46 567,01 Kč.
Z hlavní činnosti je tvořen částkou 46 328,01 Kč a z hospodářské činnosti je tvořen částkou
239,- Kč.
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti je tvořen z příjmů z bankovních úroků a ostatních
příjmů (prodej tiskopisů, opisy maturitních vysvědčení, odměny za náklady spojené s provozem
prodejních automatů na potraviny a nápoje).
Návrh na příděly do finančních fondů:
Fond odměn:
13 970,11 Kč
Fond rezervní:
32 596,90 Kč
Závazné ukazatele pro rok 2013
Prostředky na platy - poskytnuty ve výši 8 451 000,-- Kč. Prostředky byly plně vyčerpány.
OON - poskytnuty ve výši 48 000,- Kč. Prostředky byly plně vyčerpány.
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Z provozních neinvestičních prostředků byly účelově poskytnuty prostředky na odpisy ve výši
357 000,-- Kč. Z důvodu nekrytí investičního fondu bylo využito možnosti § 66 vyhl.
č. 410/2009 Sb., tj. výnosově snížen investiční fond.
Vypořádání finančního vztahu ke státnímu rozpočtu za rok 2013
Vypořádání finančního vztahu ke státnímu rozpočtu za rok 2013 bylo provedeno dle
pokynu zřizovatele. Z důvodu plného vyčerpání poskytnuté dotace na přímé a provozní výdaje
včetně účelových prostředků nebyly odvedeny na účet KÚJČ žádné finanční prostředky.
Peněžní fondy a jejich krytí
Fond odměn
počáteční stav
tvorba
čerpání
zůstatek

99 296,18 Kč
19 305,-- Kč
0,-- Kč
118 601,18 Kč (finanční krytí 118 601,18 Kč)

V roce 2013 nebyly prostředky fondu použity.
Rezervní fond
počáteční stav
tvorba
čerpání
zůstatek

424 094,20 Kč
513 148,-- Kč
360 990,83 Kč
576 251,37 Kč (finanční krytí 536 805,37 Kč)

Rozdíl mezi fondem a finančním krytím ve výši 39 446,- Kč vznikl, protože byla do fondu
převedena nespotřebovaná záloha na transfer „ŠABLONY“ ve výši 133 026,00 a nebyla
provedena úhrada faktury ve výši 93 580,-- Kč k 31. 12. 2013.
Čerpání fondu:
- částka ve výši 101 003,20 Kč byla nespotřebovaná záloha na transfer „ŠABLONY“
- částka ve výši 259 987,63 Kč byla použita jako čerpání finančního daru na nákup
učebních pomůcek, školního nábytku, vybavení počítačové učebny, výměnu žaluzií a
malování učeben.
Investiční fond
počáteční stav
tvorba
čerpání
zůstatek

364 066,56 Kč
409 500,-- Kč - odpisy 357 000 Kč
- odúčtování zmařené investice 52 500,-- Kč
79 751,-- Kč server
693 815,56 Kč (finanční krytí 773 566,56 Kč)

Rozdíl mezi fondem a finančním krytím ve výši 79 751,-- Kč vznikl, protože nebyla provedena
úhrada faktury v této výši k 31. 12. 2013.
FKSP
počáteční stav
tvorba
čerpání
zůstatek

82 510,30 Kč
84 794,71 Kč
156 864,-- Kč
10 441,-- Kč (finanční krytí 8 716,29 Kč, rozdíl 1 724,71 Kč)
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Rozdíl ve výši 1 724,71 Kč představuje nepřevedené příděly z mezd za prosinec 2013 ve výši
9 072,72 a neuhrazenou fakturu za stravné ve výši 7 348,-- Kč.
FKSP byl tvořen základním přídělem ve výši 1 % prostředků na platy. Prostředky byly použity
na příplatky na stravné, rekreační činnost a výplatu odměn při životních a pracovních výročích
dle platných zásad pro používání FKSP.
Doplňková činnost
Škola má povolenu doplňkovou činnost na reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení.
Jedná se o spolupráci s ČEZ, a. s. Praha 4.
Celkové výnosy doplňkové činnosti
100 000,-- Kč
Celkové náklady
99 761,-- Kč
Zisk hospodářské činnosti
239,-- Kč
Výsledek hospodaření doplňkové činnosti ve výši 239,-- Kč tvoří hospodářský výsledek
organizace a byl rozdělen do fondů.
Péče o spravovaný majetek
Spravovaný majetek organizace je běžně udržován a opravován. Stav hmotného majetku
byl prokázán provedením inventarizace k 31. 12. 2013. Fyzická inventura byla provedena
porovnáním skutečných stavů s účetní evidencí, dokladová inventura byla provedena u závazků
a pohledávek. Při inventarizaci majetku nebyly nalezeny žádné rozdíly. Tyto skutečnosti jsou
uvedeny v inventarizačním zápisu k 31. 12. 2013.
Přehled hlavních složek majetku vedeného v účetnictví:
- stavby (účet 021) – v pořizovací ceně
- pozemky (účet 031)
- samostatné movité věci (účet 022) – v pořizovací ceně
- drobný dlouhodobý hmotný majetek (účet 028)
- drobný dlouhodobý nehmotný majetek (účet 018)
- nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (účet 042)
- peníze na BÚ (účet 241)
- peníze na účtu FKSP (účet 243)
- peníze v pokladně (účet 261)
- ceniny (účet 263)

22.684.394,40 Kč
301.370,00 Kč
3.034.599,03 Kč
3.876.570,54 Kč
167.259,60 Kč
23.000,00 Kč
3.108.411,13 Kč
8.716,29 Kč
46.601,00 Kč
1.751,00 Kč

O zásobách organizace neúčtuje.
Stav pohledávek a závazků

Stav pohledávek k 31. 12. 2013:
Účet 311 – Odběratelé

4.287,00 Kč

Účet 314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy

19.200,00 Kč

Účty krátkodobých pohledávek (celkem)

23.487,00 Kč

Účty časového rozlišení:
Účet 381 – Náklady příštích období

24.555,90 Kč

Účet 388 – Dohadné účty aktivní

993.102,00 Kč

Krátkodobé pohledávky včetně časového rozlišení (položka II rozvahy) 1.041.144,90 Kč

Organizace nemá a neměla v roce 2013 žádné pohledávky v soudním řízení. Nevede žádné
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soudní spory.

Stav závazků k 31. 12. 2013:
Účet 321 – Dodavatelé

528.648,19 Kč

Účet 331 – Zaměstnanci

705.191,00 Kč

Účet 336 – Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení
a zdravotního pojištění

408.306,00 Kč

Účet 342 – Jiné přímé daně

106.139,00 Kč

Účty krátkodobých závazků (celkem)

1.748.284,19 Kč

Účty časového rozlišení:
Účet 389 – Dohadné účty pasivní

19.200,00 Kč

Krátkodobé závazky včetně časového rozlišení (položka III rozvahy) 1.767.484,19 Kč

Z dlouhodobých závazků má škola zúčtovány pouze zálohy na účtu 472 – Dlouhodobé přijaté
zálohy na transfery ve výši 993.102,00 Kč.
Všechny závazky jsou ve lhůtě splatnosti. Škola nemá problémy s úhradou závazků a nemá
žádné závazky v soudním řízení.
Závěr
Organizace vykázala za rok 2013 kladný hospodářský výsledek, s přidělenými finančními
prostředky nakládala účelně a hospodárně.

j) Vyhodnocení spotřeby tepelné energie po zateplení obvodového
pláště
V roce 2009 bylo provedeno zateplení obvodového pláště gymnázia. Součástí zateplení
byla výměna oken. Souběžně s akcí probíhala také nástavba valbové střechy. Realizovanými
opatřeními došlo k úspoře tepelné energie. Naměřené hodnoty jsou zaneseny do následujícího
grafu. Z něho vyplývá, že spotřeba tepelné energie klesla téměř na 50% spotřeby před
zateplením.
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k) Realizované projekty financované z cizích zdrojů
Modernizace ICT, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0811
V rámci projektu Modernizace ICT, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0811 byla ve
škole realizována instalace ICT techniky - datových projektorů, počítačů a promítacích pláten do
všech kmenových učeben školy a odborné učebny estetické výchovy. Součástí projektu bylo
proškolení dvou pedagogů v oboru finanční gramotnosti a tvorba digitálních učebních materiálů
(DUM) především z přírodovědných oborů, matematiky a z oblasti finanční gramotnosti.
Ověřování digitálních učebních materiálů ve vyučovacích hodinách bylo jednotlivými učiteli
ukončeno v roce 2014. V rámci projektu proběhla celkem dvě výběrová řízení na dodávku ICT
techniky. Vítěznou firmou se v obou případech stala společnost AV MEDIA, a. s. Do konce
školního roku 2013/2014 byla v rámci realizace projektu čerpána cílová částka 993 102 Kč.
Gymnázium Soběslav – Sadovnické úpravy zahrady, registrační číslo
CZ.1.02/6.5.00/11.10596
Akce Gymnázium Soběslav – Sadovnické úpravy zahrady, registrační číslo
CZ.1.02/6.5.00/11.10596 proběhla v rámci prioritní osy 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny.
Cílem projektu bylo vybudování zelené odpočinkové zóny v areálu gymnázia v k. ú. Soběslav
vykácením a ošetřením stávajících dřevin, výsadbou nových dřevin a založením trávníku. Před
realizací proběhlo výběrové řízení na zhotovitele díla, jehož vítězem se stala firma Jiří Polák –
Zakládání a údržba sídelní a krajinné zeleně. Projekt byl realizován na základě projektové
dokumentace Ing. Věry Hrubé v mimovegetačním období v průběhu října 2013 až května 2014
na ploše 0,178 ha. V rámci realizace bylo vysazeno 668 ks dřevin. Celkové náklady na provedení
byly 604 478 Kč, přičemž 423 134,60 Kč bylo kryto ze strukturálních fondů EU, 30 223,90 Kč
z dotace Státního fondu životního prostředí a 151 119,50 Kč byl příspěvek z vlastních zdrojů.
Rámcová smlouva s ČEZ
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Ve školním roce 2013/2014 poskytl naší škole ČEZ a. s. na základě Rámcové smlouvy
č. 4400006174 finanční příspěvek ve výši 100 000 Kč. Finanční prostředky jsou pravidelně
využívány na obnovu a modernizaci výuky přírodovědných předmětů. Na základě darovací
smlouvy č. 4100803516 byl naší škole dále poskytnut finanční dar ve výši 250.000,- Kč.
Předmětem této smlouvy byla „Modernizace odborné učebny fyziky a chemie – vybavení
ovládací výpočetní technikou, instalace projekčního zařízení a příslušenství pro obrazovou a
zvukovou projekci, instalace fyzikálních nástěnných panelů, doplnění výukových pomůcek pro
mechaniku, molekulovou fyziku a optiku a obnova žákovského nábytku.

l) Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím
Ve školním roce 2013/2014 nebyla podána žádná písemná žádost o poskytnutí informace.

Vypracoval: Mgr. Petr Lintner

Výroční zpráva byla projednána a schválena školskou radou dne 15. 10. 2014

Mgr. Petr Lintner
ředitel školy
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