GYMNÁZIUM, SOBĚSLAV, DR. EDVARDA BENEŠE 449/II

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok
2018/2019
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 městské školy. Nabízí
čtyřleté a šestileté studium pro celkem 300 žáků. 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.
Budovu školy tvoří dvě křídla panelákového typu, první z roku 1970, druhé z roku 1985. Od roku
2009 je budova zateplená a opatřená valbovou střechou. Gymnázium má pro výuku k dispozici
10 kmenových učeben, studovnu, 8 odborných učeben, laboratoř a rozsáhlý sportovní areál.
Stravování je zajištěno v jídelně sousední ZŠ. V areálu školy je žákům k dispozici park a
odpočinková zóna.
Zřizovatel: Jihočeský kraj
Ředitel školy: Mgr. Petr Lintner
Statutární zástupce ředitele školy: Mgr. Radim Jindra
Telefony:

ředitel

381 503 912

ústředna

381 503 911

zástupce ředitele

381 503 913

výchovný poradce

381 503 917

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, Jana Líkařová, Josef Stach,
Mgr. Radim Jindra, Mgr. Lenka Štěpánová
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b) Přehled oborů vzdělávání
79-41-K/41 Gymnázium o délce studia 4 roky
79-41-K/61 Gymnázium o délce studia 6 let
Studijní obor 79-41-K/61 Gymnázium se vyučuje ve třídách 1. B, 2. B, 3. B, 4. B, 5. B a 6. B.
Studijní obor 79-41-K/41 Gymnázium se vyučuje ve třídách 1. A, 2. A, 3. A a 4. A.
Výuka probíhá podle schváleného školního vzdělávacího programu „Všeobecné vzdělávání“.

c) Přehled pracovníků školy
Učitelský sbor je stabilizovaný. Působí v něm včetně ředitele a zástupce ředitele
25 vyučujících (44% mužů a 56 % žen). Všichni současní vyučující splňují předpoklady pro
výkon funkce pedagogického pracovníka podle zákona o pedagogických pracovnících. Dvě
pracovnice čerpají mateřskou dovolenou. Dva pracovníci mají pracovní poměr na dobu určitou
jako zástup za mateřskou dovolenou, jeden jako zástup za kolegu vykonávajícího veřejnou
funkci. 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.

třídní učitel 5. B

CE, DE

Baloun František

třídní učitel

CE, TV

třídní učitelka 4. A

DG, MA, VT

třídní učitel 2. B

CE, DE

Bulantová Marie, Mgr.

učitelka

HV, NJ, RJ

Dušková Radka, Mgr.

třídní učitelka 1. B

CE, HV

Dvořáková Jana, Mgr.

učitelka

M, VT

Faltus Jaroslav, Mgr.

učitel

ZE, TV

Hanzalová Dita, Mgr.

třídní učitelka 3. B

NJ, LA

Holubová Marcela, Mgr.

třídní učitelka 3. A

CE, NJ

Jindra Radim, Mgr.

zástupce ředitele

CE, ZSV

Kadlčík Vojtěch, RNDr.

učitel

MA, FY

Kropáčková Lucie, Mgr.

učitelka

CH, BI

Kříhová Jana, Mgr.

učitelka

CE, NJ

třídní učitelka 6. B

BI, MA

učitelka (MD)

MA, TV

Lintner Pavel, Mgr.

učitel

FY, MA

Lintner Petr, Mgr.

ředitel

FY, MA

Naumenko Iurii, Mgr.

učitel

ZSV, RJ

třídní učitel 1. A

AJ

Balounová Jitka, Mgr.
Bělský Vladimír, PaedDr.

Lagnerová Jana, Mgr.
Lagnerová Lenka, Mgr.

Pánek David, Mgr.
Picková Jana

ekonomka
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Podráská Edita

uklízečka

Podráský Karel

školník

Ryndová Lenka, Mgr.

učitelka (MD)

Ryndová Vladimíra

CE, ZSV, LA

uklízečka

Řehounek Jiří, RNDr.

učitel

BI, ZE

Stefanová Ivana, Mgr.

třídní učitelka 4. B

FY, MA

Svobodná Světlana

sekretářka

Štefanová Vladimíra, Mgr.

učitelka

AJ, CE

třídní učitelka 2. A

BI, MA

Váchová Petra, Mgr.

učitelka

AJ, VV

Vyhlídková Hana, Mgr.

učitelka

AJ, RJ, TV

Štěpánová Lenka, Mgr.

d) Údaje o přijímacím řízení
Ve školním roce 2018/2019 byli žáci přijímáni do prvního ročníku čtyřletého i šestiletého
studia na základě celostátní jednotné přijímací zkoušky skládající se z testu z matematiky a
českého jazyka. Testy vytvořila a zpracovala společnost CERMAT. Váha prvního i druhého testu
byla 40%. Třetím hodnotícím kritériem byl prospěch na základní škole, který měl váhu 20%.
Zájemci o čtyřleté studium mohli navíc získat bodové zvýhodnění za úspěchy ve vyjmenovaných
olympiádách a soutěžích organizovaných MŠMT. Ke studiu čtyřletého gymnázia se přihlásilo
95 uchazečů. Rozhodnutí o přijetí bylo postupně zasláno 71uchazečům. Zápisový lístek
odevzdalo a ke studiu nastoupilo 30 uchazečů. Průměrný prospěch na základní škole posledního
přijatého uchazeče byl 1,39. Do šestiletého gymnázia se přihlásilo 76 žáků. Rozhodnutí o přijetí
bylo postupně zasláno 43 uchazečům. Zápisový lístek odevzdalo a ke studiu nastoupilo 30 žáků.
Průměrný prospěch na základní škole posledního přijatého uchazeče byl 1,45.

e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
Studijní výsledky tříd

Prospělo

Neprospělo
před opravou

Neprospělo po
opravě

Opakují ročník

Snížená
známka
z chování

Průměrný
prospěch

Zameškaných
hodin na žáka

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

Prospělo s
vyznamenáním

Třída

Počet žáků

Vzdělávání žáků proběhlo v souladu s platnými učebními plány a školním vzdělávacím
programem pro gymnaziální vzdělávání. Výsledky vzdělávání v jednotlivých třídách na konci
školního roku jsou shrnuty v následující tabulce.

29

16

13

0

0

0

0

1,49

44,10

31

11

20

0

0

0

0

1,68

24,03

31

14

16

1

1

1

0

1,58

65,64

30

5

24

1

1

1

0

2,09

72,73

30

8

22

0

0

0

0

1,78

76,16

31

14

17

0

0

0

1

1,56

47,58
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1. A
2. A
3. A
4. A

29

9

20

0

0

0

0

1,80

49,31

29

4

25

0

0

0

1

2,10

56,79

29

11

18

0

0

0

0

1,70

75,24

25

3

22

0

0

0

0

1,91

37,88

Celkový průměrný prospěch 294 žáků školy ze všech vyučovaných předmětů byl ve
druhém pololetí 1,76. Nejnižší průměrný prospěch byl dosažen v předmětech – tělesná výchova
1,00, občanská výchova 1,00, seminář z dějepisu 1,00, deskriptivní geometrie 1,00 a sborový
zpěv 1,00. Nejvyšší průměrný prospěch byl dosažen v předmětech – matematika 2,41, chemie
2,27 a seminář z matematiky 2,20. Na jednoho žáka připadalo ve druhém pololetí v průměru
55,13 zameškaných hodin. Z celkového počtu 16 207 hodin bylo 74 hodin neomluvených.

Výchovná opatření
V průběhu školního roku 2018/2019 byly řešeny dva vážné kázeňské problémy, které
vedly k udělení snížené známky z chování. V jednom případě se jednalo o vysoký počet
zameškaných a neomluvených hodin, ve druhém případě o vážné porušení školního řádu při
školní akci. Jedné žákyni byla udělena důtka třídního učitele za porušení školního řádu. Za
reprezentaci školy nebo šíření dobrého jména školy bylo uděleno celkem sedm pochval třídního
učitele. Dva žáci byli oceněni pochvalou ředitele školy za reprezentaci v krajských a celostátních
soutěžích. Při slavnostním předávání maturitních vysvědčení bylo absolventům uděleno celkem
dvacet zvláštních ocenění za dlouholetou reprezentaci školy, výborné studijní výsledky a
spolupráci s Diakonií ČCE Rolnička. Absolvent Jakub Vácha byl oceněn cenou starosty města
za mimořádné výsledky v celostátních soutěžích a reprezentaci školy a města.

Podpora nadaných žáků
V rámci podpory nadaných žáků se ve školním roce 2018/2019 Teťjana Levko, Jakub
Vácha, Michaela Pejšová a Kateřina Kubecová zúčastnili vzdělávacího zájezdu do Evropského
parlamentu v Bruselu pořádaného jménem Petra Ježka, europoslance za Českou republiku. Žáci
měli možnost poznat historické centrum města, symbol Belgie – Atomium, samotný Evropský
parlament a vzdělávací centrum - Parlamentárium.
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Žáci Dominik Jonáš a Anna Marie Maršíková se zúčastnili druhého kola Talentakademie
v Českých Budějovicích. Bohatý a zajímavý program s mnoha významnými osobnostmi (herec
Karel Roden, režisér Jan Svěrák, moderátor Václav Moravec, egyptolog Miroslav Bárta) byl
tentokrát zaměřen na historii, základy společenských věd, bohemistiku a média.

Výsledky a průběh maturitních zkoušek
V závěrečných ročnících studovalo celkem 56 žáků a žákyň, všichni konali maturitní
zkoušku. Školní maturitní komisařkou byla CERMATEM jmenována Mgr. Šárka Řezníčková
ze Střední odborné školy ekologické a potravinářské ve Veselí nad Lužnicí. Předsedy maturitních
komisí byli KÚ jmenováni ve třídě 4. A PhDr. RNDr. Jan Fiala Ph.D. z Gymnázia Jindřichův
Hradec a ve třídě 6. B PhDr. Jiří Černý z Gymnázia Pierra de Coubertina Tábor.
Žáci konali dvě povinné zkoušky v rámci společné části maturitní zkoušky a dvě v rámci
profilové části maturitní zkoušky. Celkem 56 žáků povinně vykonalo maturitní zkoušku
z českého jazyka. Ve společné části maturovalo celkem 36 žáků z anglického jazyka, 20 žáků
vykonalo zkoušku z matematiky. Jedna žákyně neuspěla při jarním termínu ze společné části
z matematiky, dvě žákyně neuspěly v profilové části ze základů společenských věd a jedna
žákyně neuspěla v profilové zkoušce z dějepisu.
Jedna žákyně neuspěla v podzimním termínu napodruhé z matematiky, ostatní složily
opravnou maturitní zkoušku úspěšně. 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

25

25

11

14

0

1,84

6. B

79-41-K/61

31

31

17

13

1

1,75

Volba maturitních předmětů ve společné (červená) i profilové (zelená) části maturitní
zkoušky je patrna z následujícího grafu.
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Slavnostní předávání maturitních vysvědčení proběhlo ve společenských prostorách
Kulturního domu města Soběslavi za účasti starosty města Ing. Jindřicha Bláhy, místostarosty
Mgr. Pavla Lintnera, učitelů, rodičů a mnoha dalších hostů.

f) Prevence sociálně patologických jevů a výchovné poradenství
Ve škole je věnována trvalá pozornost prevenci sociálně patologických jevů a výchovnému
působení v případě problémových situací ve škole i mimo školu. Školní preventistka sociálně
patologických jevů průběžně spolupracuje s ředitelem školy, třídními učiteli a všemi zaměstnanci
školy. Ve školním roce 2018/2019 byla činnost zaměřena:
 na spolupráci se všemi kolegy na naší škole, vedením školy a třídními učiteli
 na pomoc žákům prvních ročníků šestiletého i čtyřletého studia s přechodem ze ZŠ na
gymnázium, zejména s problémem „naučit se učit“
 na konzultační činnost při výběru volitelných předmětů ve druhém a třetím ročníku
čtyřletého a odpovídajících ročnících šestiletého studia
 na pomoc žákům maturitních ročníků s výběrem maturitních předmětů
 na pomoc při volbě pomaturitního studia na vysokých a vyšších odborných školách
 na pomoc žákům při řešení studijních i osobních problémů, rozhovory se žáky, jejich
rodiči, navázání jejich spolupráce s PPP v Táboře, atd.
 na přípravu a účast na Prezentaci SŠ v Táboře
 na koordinaci příprav a průběhu Dne otevřených dveří na naší škole
 na přípravu a koordinaci sbírky „Liga proti rakovině“, (výtěžek činil 33.349,- Kč)
 na přípravu a průběh besedy absolventů našeho gymnázia, kteří maturovali v letech 2015
- 2018, se žáky maturitních a předmaturitních ročníků o studiu na VŠ (ČVUT v Praze
Fakulta strojní, Fakulta jaderného inženýrství, Fakulta biomedicínských technologií,
Policejní akademie, Univerzita obrany v Brně, Právnické fakulta UK v Praze,
Pedagogická a Filozofická fakulta JČU v Českých Budějovicích)
 na účast na pravidelných setkáních metodiků prevence v PPP Tábor
 na účast na pravidelných setkáních výchovných poradců v PPP Tábor
 na účast na pracovním setkání výchovných poradců vybraných středních škol na jaderné
elektrárně Temelín zaměřenou na profesní orientaci žáků ke studiu technických oborů
 na setkání vybraných žáků školy s ing. Danou Drábovou - význam studia technických
oborů
 na podporu dlouhodobé spolupráce se soběslavskou Rolničkou
 na realizaci LVVZ prvních ročníků, který doplňují žáci ostatních tříd školy – podpora
vztahů mezi žáky školy různých věkových skupin a prevence rizikového chování

g) Další vzdělávání pracovníků gymnázia v průběhu školního roku
2018/2019
Adam Marek - přednáškový cyklus Filozofické fakulty Jihočeské univerzity „Jak se dělá věda“
Balounová Jitka – semináře a závěrečná konference MatemaTech
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Dušková Radka – semináře v rámci projektu České filharmonie ,,Hudba do škol“ (Rudolfinum)
Dvořáková Jana – semináře a závěrečná konference MatemaTech
Hanzalová Dita - 3. metodická konference nakladatelství Klett, Praha
- metodické setkání vyučujících německého jazyka (Pedagog 21. století)
- seminář „Využití médií ve výuce NJ“
Holubová Marcela – seminář „Využití médií ve výuce NJ“
Honsová Romana – Letní škola učitelů NJ (pozn.: pracovní smlouva od srpna 2019)
Jindra Radim - Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení v NIDV ČB
- školení PO a BOZP pro vedoucí zaměstnance
Kropáčková Lucie - konference „Inovace ve výuce 2019“ konané v ČB
Lintner Petr – konference AŘG v Brně zaměřená na problematiku nadaných žáků
Naumenko Iurii – přednáškový cyklus Filozofické fakulty JU „Jak se dělá věda“
Pánek David – studium výchovného poradenství
Picková Jana – školení „Účetní závěrka PO“
Podráský Karel – školení PO a BOZP pro vedoucí zaměstnance
Řehounek Jiří – účast na krajské konferenci EVVO pro střední školy pořádané CEGV
Cassiopeia a KÚ Jihočeského kraje
- lektor exkurzí a přírodovědných vycházek pro veřejnost
- podíl na přípravě a realizaci krajského kola ekologické olympiády.
Stefanová Ivana - konference „Inovace ve výuce 2019“ konané v ČB
- konference „Cesty k matematice“ pořádanou Katedrou did. mat. MFF UK
Štěpánová Lenka – účast na ornitologicko-entomologickém víkendu pro středoškolské učitele
na Třeboňsku a botanického víkendu v Posázáví pořádaného Přírodovědeckou fakultou JU.

h) Aktivity školy a prezentace školy na veřejnosti
Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
Na pozici školního koordinátora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
(EVVO) působil Jiří Řehounek, který zajišťoval organizaci většiny aktivit a komunikaci
s dalšími partnery (Blatské muzeum, síť KRASEC, Česká společnost ornitologická apod.),
aktivně se účastnil krajské konference EVVO a podílel se na přípravě a realizaci jihočeského
krajského kola ekologické olympiády.
Na aktivitách EVVO se v loňském roce podílely zejména komise biologie a geografie.
Pokračovaly stávající tradiční aktivity, především třídění odpadu (PET lahve, drobný
elektroodpad, baterie aj.), využívání okolí školy k výuce biologie a geografie nebo tematické
exkurze převážně v rámci výuky biologie a geografie s tématy jako přírodě blízká obnova území
po těžbě nerostných surovin, ochrana přírody, nivní krajina a ochrana před povodněmi apod. Pro
několik tříd byla zařazena také vycházka k Novému rybníku s vysvětlením projektu na jeho
probíhající odbahňování. První sezónu byla na školní zahradě instalována krmítka pro ptactvo.
Zahrada tak bude o to více využívána pro doplnění výuky.
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Student Jakub Vácha (společně s pražským kolegou Šimonem Zemanem) zvítězil v
krajské přehlídce SOČ v kategorii Ochrana životního prostředí s prací o vztahu geodiverzity a
biodiverzity v pískovně u Plané nad Lužnicí, v celostátním kole pak obsadil 3. místo. V téže
pískovně realizovali také projekt v rámci mezinárodní soutěže Quarry Life Award, v níž vyhráli
národní kolo.
Projekt GraffitEko
Žáci gymnázia jsou v rámci propagace a třídění odpadů zapojeni do projektu GraffitEco.
Při výuce výtvarné výchovy vytvářejí návrhy na výzdobu městských kontejnerů na tříděný
odpad. Žáci, veřejnost a komise složená ze zástupců škol, spolků a dalších institucí následně
vyhodnotí vítězné návrhy, které pak žáci realizují v terénu. Projekt je založen na úzké spolupráci
města Soběslav, spolku Soběslávka, soběslavských základních škol a soběslavských středních
škol.
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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. Žáci se jako každoročně
zúčastnili celodenní „prožitkové“ exkurze v Rolničce. Žáci byli rozděleni do tří skupin, v nichž
celý den komunikovali s lidmi mentálně i fyzicky postiženými, letos ve znamení vyměněných
rolí. Žáci gymnázia byli postaveni před nelehký úkol sami zdolávat roli handicapovaných
(neviděli, neslyšeli, byl jim omezen pohyb atd.). Školáci z Rolničky se pak stali asistenty
gymnazistů a pomáhali jim v nelehkých úkolech. Žáci gymnázia si také prohlédli prostory
Rolničky a seznámili se se zdejším každodenním životem. Exkurze byla poté ukončena
společným zápasem v bocce. Žáci byli též seznámeni s projektem „Evropské dobrovolné
služby“.
Žáci 3. B spolupracovali na tzv. rolničkových dnech, při nichž vybrali formou sbírky
28 598 Kč. Finanční prostředky budou využity pro potřeby Rolničky. V měsíci květnu
spolupracovala naše škola s Rolničkou při turnajích v bocce pro místní základní školy, a to
zejména organizačně (výpomoc žáků, výpůjčka židlí a stolů atd.). V měsíci červnu proběhly na
našem gymnáziu kombinované hodiny teorie a praxe v třetích ročnících (3. A, 5. B), ve kterých
šlo o to ukázat problematiku mentálních retardací z různých úhlů pohledů. Těchto hodin se
zúčastnili odborníci z Rolničky. V současné době pravidelně s Rolničkou spolupracuje v rámci
projektu „Kamarád pro volný čas“ zhruba 50 našich žáků. Mnoho dalších žáků pak pomáhá
Rolničce při nepravidelných akcích. Vnitřní prostory školy jsou vyzdobeny fotografiemi ze
společné činnosti gymnázia a Rolničky.

Partnerství s Evropským centrem jazykových zkoušek
Gymnázium je partnerskou školou Evropského centra jazykových zkoušek v Českých
Budějovicích. V rámci spolupráce mají žáci slevu na všechny úrovně zkoušek Cambridge
English (PET, FCE).

Čtyři kroky do nového světa
V rámci projektu České filharmonie Čtyři kroky do nového světa se jednotlivé třídy
zúčastnily komentovaných koncertů pro mladé publikum. Při nich měly možnost seznámit se s
významnými díly světové i domácí hudební literatury v podání České studentské filharmonie s
dirigentem Marko Ivanovičem. V minulém školním roce byly tyto koncerty věnovány čtyřem
mimořádným skladatelským osobnostem – Beethovenovi, Dvořákovi, Janáčkovi a Šostakovičovi.
Žáci vyslechli nejznámější symfonická díla těchto autorů.

Adventní koncert
V loňském školním roce žáci vyššího gymnázia pod vedením Mgr. Radky Duškové
uspořádali tradiční Adventní koncert v kostele ČCE v Soběslavi. V programu zazněly klasické
české vánoční koledy i písně v různých vícehlasých úpravách i třídních seskupeních – se
společnými skladbami se představily paralelní třídy – 3.B s 1.A a 4.B spolu se 2.A. V závěru
celého programu se sešli zpěváci z 1.A, 2.A, 3.B a 4.B spolu s pěveckým sborem Melodico při
provedení cyklu českých koled za hudebního doprovodu klavíristy Vojtěcha Ženíška a
violoncellistky Bohdany Fördösové ze ZUŠ Soběslav. Při závěrečné písni se na pódiu setkalo
téměř 90 zpěváků. Doprovodu vystoupení svých spolužáků se ujala celá řada hudebně nadaných
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žáků z různých tříd – například houslistky Zuzana Čížková a Tereza Štěpánová ze 3. B, klavíristé
Vojtěch Ženíšek a Adam Cetlovský / 3. B, 1. A /, flétnista Daniel Paukner z 1. A nebo
violoncellistka Tereza Bierlová z 5. B.

Cyklus besed, exkurzí a představení
V průběhu školního roku 2018/2019 proběhla řada besed, exkurzí a představení. Skupina
žáků absolvovala přednáškový den na gymnáziu v Třeboni a Filosofické fakultě JČU v Českých
Budějovicích. Mezi zajímavá setkání patřila například přednáška předsedkyně Státního úřadu pro
jadernou bezpečnost Ing. Dany Drábové Ph.D, dvě besedy s účastnicí protinacistického odboje
na Slovensku paní Ernestýnou Švorcovou, beseda s Monikou Slunečkovou certifikovanou
lektorkou pro přednášky o antisemitismu a holocaustu nebo beseda s panem Zdeňkem Fučíkem,
šéfeditorem ČTK. Žáci také podnikli exkurze do Berlína, Postupimi, Drážďan, Lidic, Terezína,
Národního památníku hrdinů heydrichiády, Werichovy vily, muzea Josefův Důl, plzeňské
synagogy, Národního muzea, zámku v Třeboni, Schwarzenberské hrobky, Veselských pískoven,
Husitského muzea v Táboře, Blatského muzea, Městského úřadu v Soběslavi, ZOO v Hluboké
nad Vltavou, Jaderné elektrárny Temelín, přírodní památky Nový rybník, Českého Krumlova a
řady dalších.
Žáci zároveň navštívili v rámci výuky českého jazyka a cizích jazyků řadu divadelních
představení a dalších kulturních akcí v Národním divadle, plzeňském divadle Josefa Kajetána
Tyla, v Metropolu v Českých Budějovicích, divadle Viola, divadle České Budějovice, táborském
divadle Oskara Nedbala nebo Kulturním domě v Soběslavi.
Pro žáky bylo také připraveno několik geografických či přírodovědných vycházek a
exkurzí, které jsou důležitou součástí výuky. Výuka biologie je na našem gymnáziu tradičně
spojena s terénními aktivitami při hodinách i na specializovaných biologických exkurzích. Pro
třetí ročníky jsme připravili třídenní komplexní přírodovědnou exkurzi do západních Čech.

Pilotování učebnice Direkt interaktiv
Od školního roku 2018/2019 v rámci spolupráce s nakladatelstvím Klett začala Dita
Hanzalová pilotovat novou učebnicovou řadu Direkt interaktiv ve třídě 1. B. Celá třída obdržela
knihu od nakladatelství zdarma, Dita Hanzalová připomínkovala nakladatelství jednotlivé lekce a
aktivity. Spolupráce bude probíhat i nadále.

Pěvecký sbor MELODICO
Od září 2016 se součástí výuky našeho gymnázia stal dívčí pěvecký sbor Melodico, který
v roce 2009 založila Mgr. Radka Dušková původně na ZUŠ Soběslav. Od září 2018 se do sboru
postupně začlenilo několik nových zpěvaček z 1. A a 1. B, další se přidaly i ve druhém pololetí.
Pěvecký sbor navštěvuje i několik žákyň z obou soběslavských základních škol a bývalé
absolventky gymnázia a ZUŠ. Aktivně se zapojily i studentky, které se vzhledem k odpolední
výuce nemohly pravidelně účastnit zkoušek.
První akcí Melodica bylo vystoupení na vernisáži Výstavy soběslavských spolků při
příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky v Městské knihovně. V listopadu
zazpíval sbor v Plané nad Lužnicí, kdy ve spolupráci s Trubači Okresního mysliveckého spolku
v Táboře provedl v zámeckém parku Hranickou mši B dur u příležitosti svátku sv. Huberta.
V předvánočním období se uskutečnilo adventní zpívání v Dírné při slavnostním rozsvěcování
stromečku. Pěvecký sbor spolu se žáky 3. B uspořádal dopolední Adventní koncert v Rolničce,
připojil se i violoncellový soubor ze ZUŠ Soběslav. Podařil se i večerní Adventní koncert
Melodica ve spolupráci se ZUŠ Soběslav v kostele ČCE. Těsně před vánočními prázdninami se
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konaly dva dopolední Adventní koncerty gymnázia v kostele ČCE, kde Melodico odzpívalo
stěžejní část programu a jednotlivé členky sboru byly nosnou součástí vystoupení svých tříd.
Melodico zazpívalo už tradičně i při slavnostním stužkování budoucích prvňáčků z MŠ
Nerudova v soběslavském kině. Po úspěchu adventního koncertu v Rolničce uspořádal pěvecký
sbor v tomto zařízení i letní koncert. Ve spolupráci se zpěváky z 3. B jsme roztleskali publikum v
Rolničce zejména společně provedenými písničkami autorské dvojice Svěrák – Uhlíř.
Závěrečným vystoupením pěveckého sboru v minulém školním roce byl Absolventský koncert
ZUŠ v Galerii sv. Marka v Soběslavi. Sbor zazpíval ve dvou blocích v úvodu a závěru koncertu.
Zazněly vícehlasé úpravy lidových písní, tzv. stará muzika i klasický český sborový repertoár.
Nechyběly ani melodie z pohádek a filmů v různých úpravách.

Je Jaderná elektrárna Temelín dobrým sousedem?
V rámci projektu pokračuje díky rámcové smlouvě 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 žáků vhodných pro studium technických oborů. Spolupráce je v souladu
s dlouhodobým záměrem Jihočeského kraje a výchovným působením školy, kterým je orientovat
žáky ke studiu technických a přírodovědných oborů. Skupina ČEZ přispívá škole na realizaci
těchto záměrů. Kabinet fyziky byl v tomto školním roce vybaven dalšími pomůckami, které
budou využívány při laboratorních cvičeních a demonstračních pokusech v hodinách fyziky.
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. Navštívili také Jadernou elektrárnu Temelín,
kde měli možnost prohlédnout si strojovnu hlavního výrobního bloku. Zastoupení jsme měli na
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3-denní jaderné maturitě v JE Temelín. Naši školu reprezentovali Josef Kovařík, Lucie
Nováková a Adam Růžička z 3. A, Martin Doucha a Aleš Pikhart z 5. B. Všichni úspěšně složili
závěrečný test a získali tak své temelínské vysvědčení.

Soutěže a olympiády
Umístění Jméno

Třída

3. místo

Jakub Vácha

6. B

2019 celostátní kolo SOČ - kategorie ekologie

3. místo

Jakub Vácha

6. B

2019 celostátní kolo SOČ - kategorie geologie

2. místo

Jakub Vácha

6. B

2019 krajské kolo

2. místo

Rok Kolo

Soutěž

školní rok 2018-19
2019 krajské kolo

SOČ - kategorie učební pomůcky

Petra Cíchová
Prezentiáda kat ZŠ

2. B
Kateřina Komárková
Tereza Vácová

2019 krajské kolo

Prezentiáda kat. ZŠ

3. místo

1. B
Barbora Nagyová
Zaira Tuháčková

2019 krajské kolo

Prezentiáda kat. SŠ

1. místo

Aneta Vincenc
Zdislava Svatková
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1. A

Umístění Jméno

Třída

2019 celostátní kolo Pangea

29. místo Lucie Pejšová

1. B

2019 krajské kolo

Pangea

1. místo

Lucie Pejšová

1. B

2019 okresní kolo

Matematická klokan

15. místo Nela Velková

1. B

2019 okresní kolo

Matematická klokan

11. místo Šimon Vančata

2. B

2019 okresní kolo

Matematická klokan

9. místo

Lucie Pejšová

1. B

2019 okresní kolo

Matematická olympiáda Z8

3. místo

Lucie Pejšová

1. B

2019 celostátní kolo geologicko-mineralogické olympiády

2. místo

Jakub Vácha

6. B

2019 krajské kolo

Biologická olympiáda

15. místo Klára Mládková

1. B

2019 krajské kolo

Matematická olympiáda kategorie B

6. místo

Michaela Pejšová

4. B

Jakub Vácha

6. B

Tereza Bierlová

5. B

Erika Strichová

5. B

Rok Kolo

2019 krajské kolo

Soutěž

Ekologická olympiáda

3. místo

2019 krajské kolo

SOČ

3. místo

Jakub Vácha

6. B

2019 krajské kolo

SOČ

1. místo

Jakub Vácha

6. B

2019 krajské kolo

SOČ

1. místo

Jakub Vácha

6. B

2019

Der Südböhmische Bücherwurm - literární soutěž

1. místo

Natálie Janková

3. A

2019 krajské kolo

Konverzační soutěže v anglickém jazyce

3. místo

Karin Suchá

2. B

2019 okresní kolo

Konverzační soutěže v anglickém jazyce

4. místo

Adam Koutek

5. B

2019 okresní kolo

Konverzační soutěže v anglickém jazyce

2. místo

Natálie Janková

3. A

2019 okresní kolo

Konverzační soutěže v anglickém jazyce

1. místo

Karin Suchá

2. B

2019 krajské kolo

Německá olympiáda

13. místo Barbora Příhodová

2. B

2019 okresní kolo

Německá olympiáda

6. místo

Adam Koutek

5. B

2019 okresní kolo

Německá olympiáda

3. místo

Natálie Janková

3. A

2019 krajské kolo

Matematická olympiáda kat. A

5. místo

Michaela Pejšová

4. B

2019 krajské kolo

Logická olympiáda

23. místo Michaela Pejšová

4. B

2019 krajské kolo

Logická olympiáda

11. místo Lucie Pejšová

1. B
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Rok Kolo

Soutěž

Umístění Jméno

Třída

2019 krajské kolo

Logická olympiáda

10. místo Martin Doucha

5. B

2019 okresní kolo

Zeměpisná olympiáda

5. místo

Jakub Vácha

6. B

2019 okresní kolo

Zeměpisná olympiáda

5. místo

Josef Makoč

1. B

2018 národní kolo

České hlavičky

cena

Jakub Vácha

6. B

2018 národní kolo

Quarry Life Award (ochrana přírody)

1. místo

Jakub Vácha

6. B

2018 mezinárodní

Mezinárodní olympiáda věd o Zemi, Thajsko

3. místo

Jakub Vácha

6. B

Vynikajícího úspěchu dosáhl Jakub Vácha, který byl v Projektu na podporu vědecké a
technické inteligence České hlavičky za rok 2018 oceněn mimořádnou cenou Veolia. Ta se
uděluje za práce věnované ochraně či zlepšení životního prostředí. V chráněném ložiskovém
území Dráchov se má na několika desítkách hektarů zahájit těžba štěrkopísku. Na tomto území je
však současně velmi zajímavá fauna, hlavně mnoho druhů obojživelníků. Jak vrátit území po
těžbě zpátky do stavu, ve kterém mohou obojživelníci zdárně prospívat, navrhl právě Jakub. Jeho
odborná práce byla tak dobrá, že se ji těžařská společnost rozhodla začlenit do dokumentace EIA
zpracované profesionální firmou. Jeho návrhy týkající se zahájení těžby i následné rekultivace
oblasti s ohledem na ochranu živočichů i flory tak byly v maximální možné míře zohledněny.
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Sportovní aktivity
Žáci gymnázia se pravidelně účastní akcí, které jsou pořádané ASŠK Tábor. Vynikajících
výsledků dosáhli například v odbíjené, florbalu, basketbalu nebo v přespolních bězích. V rámci
sportovních aktivit se žáci také pravidelně zúčastňují závodů dračích lodí.

Ve školním roce 2018/19 se uskutečnil kurz LVVZ pro třídy 1. A a 3. B. Kurz proběhl
v rakouském středisku Lungau. 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 jsou mezi žáky oblíbené, o čemž svědčí stálý
zájem o jejich pořádání.

Sportovní kurz 3. ročníků tradičně proběhl formou cykloturistiky. Byl pořádaný v obci
Albrechtice v Jizerských horách a plnil dvě funkce - sportovní a poznávací. Žáci kromě
zvyšování fyzické zdatnosti se seznámili s kulturní a literární historií tamější oblasti – součástí
kurzu byly i doplňkové sporty – odbíjená, kopaná, tenis, plavání. V průběhu výletů byl kladen
důraz na dodržování pravidel silničního provozu a tím i posilování povědomí o dopravní
výchově.
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Všechny akce tělesné výchovy plní i funkci sociální. Zvyšují motivaci ke spolupráci
jednotlivců, zodpovědnosti vůči kolektivu, kladou důraz na řešení krizových situací.

Zahraniční aktivity
Dánsko
V rámci dlouhodobé spolupráce navštívila na přelomu září a října roku 2018 skupina 25
dánských žáků a učitelů město Soběslav. Rodiny našich žáků jim poskytly ubytování. Učitelé
připravili kulturně poznávací program. Dánští žáci se seznámili se zdejšími památkami, navštívili
zajímavé přírodní lokality a poznávali zdejší kulturu. V červnu 2019 v rámci recipročních vztahů
25 našich žáků a 3 učitelé navštívili dánské město Struer. Žáci se v rámci jazykového pobytu
seznámili s životem v partnerské zemi EU a s místním stylem života mladé generace.

Skotsko
Na konci května roku 2019 absolvovalo 38 žáků školy a 3 pedagogové poznávací zájezd do
Skotska. V rámci zájezdu žáci navštívili Amsterodam, Newcastle, Edinburg, údolí Highlands,
hrad Alnwick a také jezero Lochness. Žáci získali mimořádné zážitky a zkušenosti nejen
v jazykové oblasti, ale také dějepisu, geografie a biologie.
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Bavorsko
V rámci prohlubování jazykových dovedností v předmětu německý jazyk škola
uspořádala v září třídenní exkurzi do bavorského města Tögingu. Zde žáci v rámci
mezipředmětových vztahů NJ a ZSV navštívili firmu Baierl - Demmelhueber, kde se seznámili
s provozem a ekonomikou firmy. Součástí exkurze bylo i poznávání kulturních památek této
části Bavorska.

i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedených ČŠI a další
kontrolní činnosti
Ve škole bylo ve školním roce 2018/2019 provedeno Českou školní inspekcí šetření ke
zjištění a porovnání přírodovědné gramotnosti žáků. Šetření bylo realizováno ve třídě 1. B
víceletého gymnázia (odpovídá osmému ročníku základního vzdělávání). Šetření spočívala
v odpovídání na otázky testového charakteru. Průměrná úspěšnost žáků naší školy byla 58 %,
průměrná úspěšnost žáků v České republice byla 43 %.
Zřizovatel Jihočeský kraj provedl podle zákona 320/2001 Sb. kontrolu hospodaření
s veřejnými prostředky za rok 2018 a leden až duben 2019. Kontrolovanými oblastmi bylo
vyplácení nárokových složek platu pedagogických a nepedagogických zaměstnanců (příplatky za
vedení), vyplácení nenárokových složek platu pedagogických a nepedagogických zaměstnanců
(osobní příplatky, odměny, vedení mzdové a personální agendy (zařazování zaměstnanců do
platových tříd, zařazování zaměstnanců do platových stupňů, evidence pracovní doby a čerpání
dovolené, vnitřní platový předpis) a výkaznictví (čerpání limitu prostředků na platy a OON). Při
kontrole nebylo shledáno porušení právních předpisů. O kontrole byl proveden protokol
č. 3/2019/OŠMT/ZaO.
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j) Základní údaje o hospodaření školy
j) Základní údaje o hospodaření školy
Úvod
Organizace vede podvojné účetnictví v hlavní činnosti i doplňkové činnosti.
Příjmy
Příjmy celkem
Státní dotace
Ostatní příjmy

18 292,00 tis. Kč
18 046,00 tis. Kč
246,00 tis. Kč

Výdaje
Výdaje celkem
18 291,00
Náklady na platy
11 103,00
Náklady na platy (rozvojové programy)
36,00
Náklady na platy – ŠABLONY
5,00
OON
106,00
OON – ŠABLONY
134,00
Náhrady za PN
46,00
Odvody
3 813,00
Výdaje na další vzdělávání
99,00

tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč

(knihy, časopisy, semináře)

Ostatní provozní náklady

2 949,00 tis. Kč

Výsledky kontrol hospodaření
Systém finanční kontroly byl v organizaci v roce 2018 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 2018 ze dne 14. 1. 2019.
Vlastní rozbor hospodaření
Na hlavní činnost byl poskytnut příspěvek ze státního rozpočtu na přímé náklady ve
výši 15 468 277,00 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 2 099 000,00 Kč, z toho odpisy
činily 130 716,00 Kč.
Za účetní období roku 2018 je vykázán hospodářský výsledek ve výši 732,10 Kč.
Z hlavní činnosti je tvořen částkou 111,09 Kč a z doplňkové činnosti je tvořen částkou
621,01 Kč.
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti je tvořen z příjmů z bankovních úroků
a ostatních příjmů (opisy maturitních a ročníkových vysvědčení, odměny za náklady spojené
s provozem prodejních automatů na potraviny a nápoje).
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Návrh na příděly do finančních fondů:
Fond odměn:
Fond rezervní:

0,00 Kč
111,09 Kč

Závazné ukazatele pro rok 2018
Prostředky na platy - poskytnuty ve výši 11 103 145,00 Kč. Prostředky byly plně
vyčerpány.
OON - poskytnuty ve výši 106 000,00 Kč. Prostředky byly plně vyčerpány.
Z provozních neinvestičních prostředků byly použity prostředky na odpisy ve výši
130 716,00 Kč.
Vypořádání finančního vztahu ke státnímu rozpočtu za rok 2018
Vypořádání finančního vztahu ke státnímu rozpočtu za rok 2018 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.
Účelové prostředky
V rámci rozvojových programů, které byly vyhlášeny MŠMT, škola obdržela tyto
finanční prostředky:
UZ 33038 – Rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích
v roce 2016/2017 – Excelence základních a středních škol 2017“ – Modul SŠ
– ve výši 46 543,00 Kč (na nenárokové složky platů pedagogických pracovníků
středních škol (vč. zákonných odvodů a přídělu do FKSP), kteří se podíleli na vzdělávání žáka
v hodnoceném oboru.
UZ 33065 – Rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích
v roce 2017/2018 – Excelence základních 2018“
– ve výši 2 418,00 Kč (na nenárokové složky platů pedagogických pracovníků škol
(vč. zákonných odvodů a přídělu do FKSP), kteří se podíleli na vzdělávání talentovaného žáka
v hodnoceném oboru.
Peněžní fondy a jejich krytí
Fond odměn
počáteční stav
tvorba
čerpání
zůstatek

135 532,07 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
135 532,07 Kč (finanční krytí 135 532,07 Kč)

V roce 2018 nebyly prostředky fondu použity.
Rezervní fond
počáteční stav

835 759,45 Kč
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tvorba
tvorba
tvorba
čerpání
zůstatek

395,54 Kč (příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření)
321 413,60 Kč (nespotřebovaná dotace z rozpočtu EU)
22 000,00 Kč (peněžní dar)
89 382,93 Kč
690 185,66 Kč (finanční krytí 690 185,66 Kč)

Čerpání fondu:
- částka ve výši 27 558,00 Kč byla použita na nákup vybavení učebny
- částka ve výši 34 170,00 Kč byla použita na nákup vybavení kabinetů
- částka ve výši 4 963,94 Kč byla použita jako čerpání „Daňové úspory“ na nákup učebních
pomůcek pro výuky fyziky (stolní mikroskopy, senzorové fólie, knihy) a německého
jazyka (mapy Švýcarska a Rakouska)
- částka ve výši 20 000,00 Kč byla použita jako čerpání finančního daru na úhradu dopravy
na lyžařský a sportovní kurz
- částka ve výši 65 427,00 Kč byla použita jako čerpání finančního daru na dopravu
pěveckého sboru na vystoupení, dopravu a startovné olympiády, knižní poukázky,
vybavení studovny
- částka ve výši 337 263,99 Kč byla použita jako čerpání dotace z rozpočtu
EU „ŠABLONY“ na nákup učebních pomůcek, vybavení učebny biologie, na odměny
asistentů, odměny za doučování, cestovné při aktivitě - Sdílení zkušeností pedagogů
z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro SŠ).

Investiční fond
počáteční stav
tvorba
čerpání
zůstatek

849 165,88 Kč
132 716,00 Kč – peněžní prostředky ve výši odpisů
4 546,44 Kč – investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele
54 851,80 Kč – pořízení a technické zhodnocení majetku
88 080,51 Kč – opravy a údržba majetku
843 496,01 Kč (finanční krytí 843 496,01 Kč)

Čerpání fondu:
Pořízení a technické zhodnocení majetku:
- částka ve výši 48 388,00 Kč byla použita na nákup kopírovacího stroje
- částka ve výši 6 463,80 Kč byla použita na vybavení učebny chemie
Opravy a údržba majetku:
- částka ve výši 88 080,51 Kč – opravy a údržba (výměna svítidel a žaluzií v učebnách)

FKSP
počáteční stav
tvorba
čerpání
zůstatek

193 912,16 Kč
223 799,38 Kč – základní příděl
96 818,00 Kč – stravování
13 100,00 Kč – poskytnuté peněžní dary
307 793,54 Kč (finanční krytí 292 822,96 Kč)

Rozdíl ve výši 14 970,58 Kč představuje nepřevedené příděly z mezd za prosinec 2018
ve výši 23 134,58 Kč a neuhrazenou fakturu za stravné ve výši 8 164,00 Kč.
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Čerpání fondu:
- částka ve výši 96 818,00 Kč byla použita na příplatky na stravné
- částka ve výši 13 100,00 Kč byla použita na výplatu odměn při životních a pracovních
výročích dle platných zásad pro používání FKSP
FKSP byl tvořen základním přídělem ve výši 2 % prostředků na platy.
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
90 000,00 Kč
Celkové náklady
89 378,99 Kč
Zisk doplňkové činnosti
621,01 Kč
Návrh na příděly do finančních fondů:
Fond odměn:
Fond rezervní:

0,00 Kč
621,01 Kč

Péče o spravovaný majetek
Spravovaný majetek organizace je běžně udržován a opravován. Stav hmotného majetku
byl prokázán provedením inventarizace k 31. 12. 2018. 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 ze dne 31. 01. 2019.

Přehled hlavních složek majetku vedeného v účetnictví:
- stavby (účet 021) – v pořizovací ceně
- pozemky (účet 031)
- samostatné hmotné 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)
- běžný účet (účet 241)
- běžný účet FKSP (účet 243)
- pokladna (účet 261)
- ceniny (účet 263)
O zásobách organizace neúčtuje.
Stav pohledávek a závazků

Stav pohledávek k 31. 12. 2018
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24 096 558,80 Kč
301 370,00 Kč
2 771 488,03 Kč
4 390 012,52 Kč
145 880,30 Kč
0,00 Kč
3 523 046,92 Kč
292 822,96 Kč
17 660,00Kč
1 357,00 Kč

Účet 311 – Odběratelé

45 500,00 Kč

Účet 314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy

449 826,80 Kč

Účty krátkodobých pohledávek (celkem)

495 326,80 Kč

Účty časového rozlišení:
Účet 381 – Náklady příštích období

54 994,40 Kč

Účet 388 – Dohadné účty aktivní

791 284,00 Kč

Krátkodobé pohledávky včetně časového rozlišení (položka II. rozvahy) 1 341 605,20 Kč

Organizace nemá a neměla v roce 2018 žádné pohledávky v soudním řízení. Nevede žádné
soudní spory.

Stav závazků k 31. 12. 2018
Účet 321 – Dodavatelé

291 607,70 Kč

Účet 324 – Krátkodobé přijaté zálohy

524 255,00 Kč

Účet 331 – Zaměstnanci

884 758,00 Kč

Účet 336 – Sociální zabezpečení

365 961,00 Kč

Účet 337– Zdravotní pojištění

156 946,00 Kč

Účet 342 – Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž. plnění

158 017,00 Kč

Účet 347 – Závazky k vybraným ústředním vládním institucím
Účty krátkodobých závazků (celkem)

1 562,00 Kč
2 383 106,70 Kč

Účty časového rozlišení:
Účet 389 – Dohadné účty pasivní

24 000,00 Kč

Krátkodobé závazky včetně časového rozlišení (položka III. rozvahy)

2 407 106,70 Kč

Účet 472 – Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

791 284,00 Kč

Dlouhodobé závazky (položka II. rozvahy)

791 284,00 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 2018 kladný hospodářský výsledek, s přidělenými finančními
prostředky nakládala účelně a hospodárně.

k) Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Škola není zapojena do rozvojových a mezinárodních programů.
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l) Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Škola není zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení.

m) Realizované projekty financované z cizích zdrojů
Rámcová smlouva s ČEZ
Ve školním roce 2018/2019 poskytl naší škole ČEZ a. s. v rámci vzájemné spolupráce na
základě Rámcové smlouvy č. 4400006174 finanční příspěvek ve výši 90 000 Kč. Finanční
prostředky byly jako v předchozích letech využity na obnovu a modernizaci výuky
přírodovědných předmětů a vybavení kabinetů a sbírek přírodovědných předmětů.
Projekt – „Rekonstrukce a vybavení laboratoře přírodních věd“
(CZ.06.2.67/0.0/0.0//16-049/0001497)
V rámci již ukončeného projektu navštěvovali žáci spolupracujících základních škol ZŠ
Edvarda Beneše, ZŠ Komenského Soběslav, ZŠ Tučapy, ZŠ Choustník a ZS Chýnov chemickou
laboratoř za účelem podpory zájmu žáků daných škol o chemii a další přírodovědné předměty.
Uskutečnily se přednášky zaměstnanců firmy Envipur, opět za účelem podpory zájmu žáků
Gymnázia Soběslav o chemické obory. Byla představena činnost zmíněné firmy, proběhlo
seznámení s jejich technologiemi a žáci byli seznámeni s možnostmi uplatnění v chemických a
dalších technických a přírodovědných předmětech. Spolupráce bude pokračovat i v následujících
letech.
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Projekt - „Gymnázium Soběslav“ (CZ02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007633)
Projekt - „Gymnázium Soběslav“ byl předložen v rámci Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání, číslo výzvy 02_16_35 Podpora škol formou projektů zjednodušeného
vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP. Celkové
způsobilé výdaje projektu jsou 791 284 Kč. Částka 672 591,40 Kč představuje příspěvek Unie,
118 692 pochází z veřejných zdrojů. Projekt byl realizován druhým rokem a v rámci něho
proběhlo další vzdělávání pedagogických pracovníků, doučování neúspěchem ohrožených žáků,
tandemová výuka, předávání zkušeností s jinými středními školami a služby asistentů pedagogů.
V rámci projektu byly do výuky jazyků a přírodovědných předmětů zakoupena řada výukových
pomůcek.

n) údaje o spolupráci
Škola velmi dobře a aktivně spolupracuje se zřizovatelem Jihočeským krajem a městem
Soběslav. Žáci v rámci výuky občanské nauky a základů společenských věd navštěvují městský
úřad a seznamují se s jeho kompetencemi a činnostmi. Sami žáci pomáhají při realizaci akcí
města jako například městských slavností, velkých sportovních událostí nebo různých
dotazníkových šetření mezi občany. Pomáhají také při organizování akcí pořádaných místními
spolky a sdruženími.
Na velmi dobré úrovni je spolupráce školy se školskou radou, která se kvalifikovaně
vyjadřuje ke školní problematice. Informovanosti rodičů nezletilých i zletilých žáků napomáhá
využívání komunikačních databází systému Bakaláři.
Po několikaleté odmlce byla obnovena činnost Studentské rady, která pravidelně
komunikovala s vedením školy a podílela se na studentských aktivitách. Zajišťovala také konání
„Gymplfestu“, který si získal svoje místo mezi kulturními pořady na Soběslavsku.

o) Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím
Ve školním roce 2018/2019 nebyla podána žádná písemná žádost o poskytnutí informace.

Vypracoval: Mgr. Petr Lintner
Výroční zpráva byla projednána a schválena školskou radou dne 14. 10. 2019

Mgr. Petr Lintner
ředitel školy
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