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Základní údaje o škole a charakteristika školy :

Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec
Identifikátor zařízení: 600 008 282
IČO :

60 816 767

Adresa :

Husova 333/II 377 15 Jindřichův Hradec

Telefon/fax :

384 361 253

E – mail :

info@gvn.cz

Internetová stránka : www.gvn.cz
Zřizovatel :

Jihočeský kraj

Právní forma :

příspěvková organizace

Ředitel školy :

Mgr. Miloslav Vokáč

Zástupce ředitele:

Mgr. Miloš Maxa

Školská rada :
Školská rada při Gymnáziu Vítězslava Nováka se stanoveným počtem členů 6
byla zvolena pro své třetí funkční tříleté období dne 10.11. 2011 a jmenována radou
Jihočeského kraje dne 3. 12. 2011 v následujícím složení:
Za pedagogy školy – PhDr.Jana Burianová, Mgr. Jaroslav Slanina
Za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky – Jakub Mazanec, Mgr. Hana
Šebková
Za zřizovatele – Ing. Karel Matoušek, Bc. Radim Staněk
Kontakt: rada@gvn.cz
Školská rada schválila příslušné dokumenty podle paragrafu 168 Školského zákona a
spolupracovala v rámci možností s vedením školy.
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Gymnázium Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci je školou s více jak čtyřsetletou
tradicí. Toto jubileum oslavilo jedno z nejstarších gymnázií v Čechách v roce 1995.
Řada významných absolventů prošla školou jak v období jezuitského gymnázia
v 17. a 18. století, tak v etapě obnoveného gymnázia po roce 1807. Na rok 2007
připadalo výročí 200 let od obnovení jindřichohradeckého gymnázia jako státní
vzdělávací instituce.
Od roku 1946 nese škola jméno jednoho z nich, hudebního skladatele Vítězslava
Nováka. Výuka na jindřichohradeckém gymnáziu měla vždy vysokou úroveň, působili
zde významní učitelé, zejména ve 2. polovině minulého století a za první republiky.
Navazovat na tyto tradice a dále je rozvíjet v duchu nových poznatků moderní doby,
držet vysokou náročnost vzdělávání a prosazovat toleranci a humanitu je naším
současným cílem i při tvorbě výchovně vzdělávací koncepce školy. Z hlediska
dlouhodobého rozvoje školy preferujeme při možnostech současného školského
systému víceletý studijní cyklus souběžně s cyklem čtyřletým a vycházíme z profilu
absolventa gymnázia s co nejširším záběrem všeobecného vzdělání, diferencovaným
podle zájmů a přání žáků nabídkou volitelných a nepovinných předmětů.
Vzdělávací program školy je zaměřen na dosažení kvalitního všeobecného vzdělání
při značné vnitřní diferenciaci jednotlivých oborů. Cílem je především příprava
na další studium na vysokých školách nejen v České republice, ale i v zahraničí.
Průměrný počet přijatých studentu v roce maturity na vysoké školy nejrůznějších typů
činí 85- 90 procent maturantů. Naši absolventi se však v poslední době také velmi
dobře umisťují na vyšších odborných školách i v pomaturitních oborech a dále se
uplatňují i v nejrůznějších firmách, v bankovnictví, státní správě, informačních
systémech apod. Široký záběr všeobecného vzdělání jim umožňuje poměrně rychlé
zapracování v řadě oborů.
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Studium je organizováno ve dvou formách jako denní.
Čtyřletý studijní cyklus
Obor 7941K/41- Gymnázium je určen pro žáky a uchazeče z devátých tříd základních
škol.
Od školního roku 2009/10 je vzdělávání v tomto oboru realizováno podle Školního
vzdělávacího programu Nova Domus. Směrné číslo pro přijetí uchazečů je 60.
Osmiletý studijní cyklus
Obor 7941K/81- Gymnázium volí žáci a uchazeči z pátých tříd základní školy .
Od školního roku 2007/8 je vzdělávání v tomto oboru realizováno podle Školního
vzdělávacího programu Nova Domus. Směrné číslo pro přijetí uchazečů je 30.
Obě formy studia končí
maturitní
zkouškou podle stávajících předpisů.
Absolvováním naší školy získají žáci úplné všeobecné středoškolské vzdělání
s vyváženou humanitní i přírodovědnou složkou s nesrovnatelně širším a hlubším
záběrem oproti jiným středním školám. Vzdělávací program ve všech oborech
doplňují exkurze, semináře, výstavy a výlety v ČR i v zahraničí..
Dosaženou úroveň vzdělání potvrzuje skutečnost, že průměrně 85 - 90% našich
absolventů pokračuje po maturitní zkoušce ve studiu na vyšších a vysokých
školách všech typů a úrovní, které si zvolili podle svého zájmu.
Hlavní oblasti studia:
A) Humanitní vzdělání
Živé jazyky - angličtina, němčina, francouzština, ruština. Konverzacím v jazycích
vyučují také podle možností rodilí mluvčí (v tomto školním roce pouze Nj).
Angličtina (první cizí jazyk) – 4-5 hodin po celou dobu studia, němčina,
francouzština, ruština(druhý cizí jazyk) – 3-5 hodin po celou dobu studia .
Latina – volitelný nebo nepovinný předmět.
Jednáme o možnosti konání státních zkoušek z cizích jazyků přímo na naší škole.
Rozvinuté kontakty s partnerskými školami v Rakousku (Zwettl, Krems), Německu
(Neckargemünd) a na Slovensku (Zlaté Moravce) umožňují výměnné pobyty žáků i
společné výchovně-vzdělávací projekty.
K poznání země a prohloubení znalosti jazyka slouží individuální studijní stáže a
projekty našich žáků v USA, Austrálii, Brazílii, Mexiku, Německu a jiných zemích.
Pravidelně organizujeme poznávací studijní pobyty v Anglii, ve Francii a sportovní
kurzy v Itálii a ve Španělsku.
V rámci projektu COMENIUS spolupracujeme s mnoha evropskými středními
školami.
Ostatní společensko-vědní obory, historie, zeměpis doplněné semináři literárním,
společensko-vědním dějepisným aj.
B) Přírodovědné vzdělání
Náročnost, vysokou úroveň a značnou šíři záběru při výuce oceňují vysoké školy
v celé ČR. Tento kredit usnadňuje našim absolventům další studium. Semináře,
projekty, soutěže, studentská odborná činnost doplňují výuku v matematice, fyzice,
biologii i chemii. Přírodovědné obory mají své odborné učebny a špičkově vybavené
laboratoře.
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C) Informatika, výpočetní technika, práce v síti INTERNET
Škola je připojena k síti CESNET (16 Mbps) a celá budova je pokryta vlastní
zabezpečenou výkonnou Wifi sítí, kterou mohou studenti, kdykoliv využívat.
Každý student má přes své soukromé heslo přidělen i určitý diskový prostor,
e-mailovou schránku a může bezplatně využívat služeb Internetu. Díky připojení
optickým kabelem je rychlost přenosu dat bezkonkurenční.
Škola má nově vybavenou počítačovou učebnou (16 počítačů). Počítače jsou osazeny
čtyřjádrovými procesory a moderními grafickými kartami, které umožňují pracovat v
nejmodernějších grafických programech.
Škola disponuje mobilní počítačovou učebnou, která má 32 netbooků. Pomocí
systému NETBOOKCAR (prototyp pro ČR) můžeme provádět dálkovou správu
netbooků a zajistit Wifi signál i v okolí školy.
Žáci mohou využívat počítačovou studovnou, kde je k dispozici 13 stolních počítačů.
8 učeben je vybaveno interaktivními tabulemi včetně dataprojektorů a ozvučení.
Dataprojektory jsou ještě v dalších pěti učebnách. Škola v příštím školním roce
zakoupí 32 tabletů.
D) Estetika, kultura a sport
Estetická výchova ve složkách hudební, výtvarné a dramatické umožňuje žákům
jednak rozšířené studium estetiky ukončené maturitou, jednak samostatnou kulturní
činnost na veřejnosti.
Tělesná výchova je doplněna letními sportovními kursy a zimními lyžařskými pobyty.
Už několik let využíváme sportovní základnu FTVS UK Praha ve Dvorcích u Stráže
nad Nežárkou a sportovní zařízení města Žirovnice, především pro sportovní kurzy
žáků prvních ročníků, které slouží zároveň jako seznamovací pobyty jednotlivých tříd.
Podle zájmu a možností organizujeme pro třetí ročníky sportovní kurzy v ČR, Itálii
nebo Španělsku Pro lyžařské kurzy využíváme nadále horskou chatu Eliška ve
středisku Vítkovice – Aldrov v Krkonoších.Těší nás, že máme už několik let všechny
čtyři kurzy zcela naplněny a že má škola mezi svými pedagogy dostatek kvalitních
lyžařských instruktorů.
Škola má k dispozici vlastní, nepříliš prostornou tělocvičnu a venkovní víceúčelové
hřiště s umělým povrchem a umělým osvětlením. Toto hřiště může škola využívat
bezúplatně pro hodiny tělesné výchovy, dále využíváme jednu místnost v suterénu
školy jako malou posilovnu. Tím jsou podmínky pro výuku TV solidní, i když se stále
více jeví potřeba druhé tělocvičny. V rámci předmětu Sportovní hry mají žáci možnost
využívat novou městskou sportovní halu a plavecký bazén.
Každoročně se účastníme soutěží téměř ve všech sportovních odvětvích s poměrně
výraznými úspěchy v okresních, krajských, ale i národních kolech.
Součástí školy je jídelna zajišťující kvalitní stravu za poměrně přístupné ceny. Její
kapacita je dostačující i pro další rozvoj školy – celkem 680 jídel. Strávníci využívají
bez problémů způsob objednávání a výdeje obědů pomocí čipů a internetu.
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Ve školním roce 2012/13 pokračovalo využívání nových prostor a technického
vybavení, díky úspěšně dokončeným či probíhajícím projektům:
1) Rozvíjení a prohlubování projektů z operačních programů a dalších projektů:
A) „Půdní vestavba Gymnázia Vítězslava Nováka“
Díky úspěšné realizaci tohoto projektu má škola vyřešeny vyučovací prostory
odpovídající cílové kapacitě školy na velmi dobré úrovni.
Vznikly tyto nadstandardní prostory:
 tři knihovny – beletrie, odborná a vědecká literatura, cizojazyčná literatura – více
než 20 000 svazků využitím knihovnického programu (SW CLAVIUS) vzniká
nový moderní systém výpůjček, postupně je vybavováno vzdělávací centrum Nova
Domus s příruční knihovnou a studovnou s internetem
 divadelní a hudební sálek - poskytuje prostor pro uměleckou činnost žáků, jeho
vybavení divadelní, osvětlovací, zvukovou a nahrávací technikou nemá
v Jihočeském kraji obdobu
 ateliér výtvarné výchovy - nová moderně vybavená učebna na výuku výtvarné
výchovy a dějin umění
 bezbariérový přístup do budovy umožňuje studium na naší škole i handicapovaným
uchazečům
U tohoto projektu je nutné prokazovat jeho udržitelnost po další dva roky.
B) „Inovací výukového procesu na Gymnáziu Vítězslava Nováka v Jindřichově
Hradci ke zvýšení konkurenceschopnosti žáků ZŠ a SŠ v Jihočeském kraji“
Projekt byl ukončen v červnu 2012 a přinesl škole moderní vybavení tříd výpočetní
technikou a mnoho metodických pomůcek pro užívání interaktivních tabulí
U tohoto projektu je nutné prokazovat jeho udržitelnost po další čtyři roky.
„Podpora výuky a vzdělávání na GVN J. Hradec“ – první rok
Připravený projekt pro roky 2012 – 2014 je zaměřen na zvyšování čtenářské
gramotnosti, matematických dovedností žáků a rozvoj jejich znalostí v ICT a
přírodovědných předmětech. Získané finance umožní dělení žáků do menších skupin
(na nižším gymnáziu).
C)

D) „Vyrovnání handicapu žáků GVN J. Hradec při studiu přírodovědných disciplín
praxí“ – projekt schválen (realizace 9/2013 – 12/2014)
Připravený projekt je zaměřen na hlubší poznání přírodovědných předmětů (biologie, fyzika,
chemie) a jejich propojení s informatickými měřícími zařízeními. Projekt má několik částí.
V první části bude uspořádáno 12 exkurzí. Dále budou vyhlášeny tři soutěže, kde se žáci
zlepší v prezentačních dovednostech. Zájemci absolvují kurz programování mobilních
aplikací pro tablety. Škola si doplní a inovuje vybavení, které bude dále sloužit pro výuku
přírodovědných předmětů.
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Rámcový popis personálního zabezpečení školy
Ve školním roce 2012/2013 na škole pracovalo více než 40 pedagogických
pracovníků a jeden externí. Všichni pracovníci měli vysokoškolské vzdělání
s vhodným aprobačním složením. Neaprobovaně se vyučovalo pouze asi 2 % všech
hodin. Situace v pedagogickém sboru je nadále stabilizovaná. Dále jsme zaměstnávali
14 pracovníků provozních, včetně pracovnic školní jídelny. Od září nastoupili ing.
David Hembera (IVT)a Mgr. Petra Meisl (HV) Na mateřskou dovolené jsou kolegyně
Pilná a kolegyně Křížová
Seznam učitelů působících ve školním roce 2012/2013 včetně změn je uveden
v následujícím přehledu:
Personální zabezpečení provozu
Údaje k 1.9.2013
Vedení školy
Jméno a příjmení
Miloslav Vokáč
Miloš Maxa

Odbornost
Čj - Nj
Fy – ZT,IVT

Pedagogičtí pracovníci (počet 42, z toho 1 mat. dov.)
Jméno a příjmení
Alena Tylečková
Bohumír Jonák
David Hembera
Eva Pravdová
Gudrun Pecklová
Hana Šebková
Hana Hančová
Irena Ryšavá
Irena Vybíralová
Ivana Pečtová
Jakub Jirsa
Jan Mazanec
Jana Burianová
Jaroslav Cempírek
Jaroslav Slanina
Jitka Vendlová
Květa Pilná
Květoslava Bartošová
Ladislava Zadinová
Lenka Ratajová
Libuše Flídrová
Libuše Petrů
Martina Kohoutová
Martina Kubičková
Mgr. Jan Fiala
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Odbornost
Rj - Nj
M-F
IVT
M - F -IVT
NJ - Rj -Ze
Čj - ZSV
Bi - Ch
M - Fy
Bi - Z
D - RJ - AJ
Bi - Z
Ma-Fy
Aj - D -Rj
TV - ČJ
Čj-D
Aj-Zsv-Rj
Čj - Hv
Dram. v-Zsv
Tv - Z
Čj - Nj
Čj - Nj
ČJ - FJ - RJ
Aj - Hv
Fj - Tv
M - Nj
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Michaela Míková
Milan Kadlec
Milena Gonosová
Milena Machová

Ch-Bi, koordinátor EVVO
RJ - D - AJ
Ze-Tv
ČJ -D-ON-Lat. pedagog.vých.poradce
Fy-Ma
Čj-Aj
TV - Čj
RJ - Vv
M-Zsv
HV
Hv, Nj, AJ
Aj
Čj-Lat
M - Dg
Bi- Ch
Tv - Ze
Fy – IVT, koordinátor ivt, švp

Miloslav Havelka
Miroslava Chroboková
Pavel Jarčevský
Pavel Vavřík
Petr Pokovba
Petra Meisl
Petra Křížová
Radek Přerovský
Radka Běhalová
Sylva Bernátová
Sylva Kalenská
Václav Tampír
Vojtěch Soukup
Provozní zaměstnanci (počet 7)
Jméno
Jarmila Čiháková
Jana Ptáčníková
Čestmír Vondráček
Tůmová Kateřina
Dana Pohlodková
Daniela Pytlíková
Andrea Pánková

prac. zařazení
finanční účetní
mzdová účetní
školník
uklízečka
uklízečka
uklízečka
uklízečka

Zaměstnanci školní jídelny( počet 7)
Jméno
Marie Filipová
Soňa Camrdová
Helena Luhanová
Eva Pechová
Blanka Tajmlová
Iva Závitkovská

Prac. zařazení
vedoucí ŠJ
pomocná kuchařka
kuchařka
kuchařka
kuchařka
pomocná kuchařka

Pracovníci na dohodu
František Princ

Pracovní poměr
1.9.1-30.6.13

správce PC sítě

Výchovné poradenství vykonávala nadále kolegyně Machová, koordinátorem ICT byl
kolega Soukup, metodikem prevence kolegyně Bartošová, pro environmentální
výchovu kolegyně Míková, pro UNESCO kolegyně Hančová, koordinátorem RVP a
ŠVP kolega Soukup, zdravotníkem školy kolegyně Vybíralová.
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Podle možností se učitelé účastnili seminářů a školení dle nabídek pedagogických
center či jiných institucí, popřípadě distančního studia. Plán DVPP byl schválen
odborovou organizací. Většina pedagogů se vzdělávala v oblasti dalšího prohlubování
odborné kvalifikace v jednorázových seminářích zaměřených především na novou
maturitu a nové poznatky a metodiku v jednotlivých oborech. Dlouhodobější studium
koordinátora EVVO ukončila Mgr. Michaela Míková Finanční prostředky určené
v rozpočtu školy na DVPP se bohužel neustále snižují stejně jako náklady na
cestovné. Z těchto důvodů byl počet seminářů a kurzů, kterých se pedagogičtí
zaměstnanci mohli zúčastnit značně omezen.
Spolupráce s odborovou organizací
Na škole je zřízena ZO ČMOS, předsedkyní je paní kolegyně Petrů, členy výboru
kolegové Pravdová a Jonák. Odborová organizace spolupracuje s vedením školy
v oblastech vyplývajících ze zákonných předpisů. Především v pracovně-právní
oblasti, ale také v otázkách financování, rozpočtu a plnění úkolů ve vzdělávání. Na
společná jednání je vyhrazena jedna hodina v týdnu.

Oblast výchovně-vzdělávací práce:
Učební plány školy:
Výuka probíhala podle těchto učebních plánů :
Osmiletý studijní cyklus

obor: 79 - 41 –K/ 81

studium denní

ŠVP NOVA DOMUS
V průběhu školního roku byl v 1. - 4.ročníku nižšího gymnázia osmiletého studijního
cyklu realizován ŠVP Nova Domus.
Od školního roku 2007/8 začala výuka v prvním ročníku tohoto cyklu probíhat podle
nového Školního vzdělávacího programu nazvaného podle historického jména
Jindřichova Hradce Nova Domus. Na tvorbě tohoto učebního plánu se podílela
většina učitelů školy. V průběhu dalších let bude tento ŠVP postupně v některých
detailech přizpůsobován podmínkám výuky a potřebám žáků vždy na začátku
školního roku. Pro 5.-8. ročník osmiletého studijního cyklu platí paralelně ŠVP pro
čtyřletý studijní cyklus.
Čtyřletý studijní cyklus

obor: 79 – 41- K/41

ŠVP NOVA DOMUS
Od tohoto školního roku byl v 1.-4. ročníku vyššího gymnázia čtyřletého studijního
cyklu realizován ŠVP Nova Domus. Kód oboru byl upraven na 79-41-K/41.
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Školní vzdělávací program je doplňován téměř ve všech oborech exkurzemi v ČR a
podle možností i v zahraničí. Tři rozsáhlé knihovny (20 000 svazků) umožňují žákům
doplnění studia a jsou vybaveny beletrií, odbornou i cizojazyčnou literaturou.
Vedle materiálního vybavení pro výuku tvoříme vlastní videotéku a knihovničku
multimediálních programů pro rozšíření způsobu výuky.
Výsledky výchovně vzdělávací práce
Již tradičně se velmi dobře daří v jednotlivých třídách naplňovat cíle vzdělávání žáků
stanovené školními vzdělávacími programy NOVA DOMUS.
Přehled výsledků:
Třída Počet žáků Typ studia Třídní učitel Průměr třídy Počet vyznamenání Neprospěli
1.A

34

8

Bartošová

1.22

29

0

2A

33

8

Burianová

1.28

25

0

3.A

32

8

Míková

1,40

14

1

4.A

29

8

Šebková

1,51

10

1

5.A

30

8

Flídrová

1,92

7

1

6.A

24

8

Tampír

1.89

5

1

7.A

32

8

Pečtová

1.69

7

2

8.A

24

8

Machová

1.93

5

0

1.B

33

4

Vendlová

2,01

5

4

1.C

32

4

Gonosová

1,64

11

0

2.B

30

4

Pokovba

1.89

5

3

2.C

28

4

Jarčevský

1.73

14

1

3.B

34

4

Slanina

1,69

12

1

3.C

30

4

Jirsa

2,04

2

0

4.B

31

4

Hančová

1,84

3

0

4.C

29

4

Fiala

1,77

7

0

Výše uvedený přehled obsahuje výsledky a počty žáků v jednotlivých třídách na konci
školního roku. Neprospívající a neklasifikovaní žáci složili v září 2013 vesměs
úspěšně opravné zkoušky nebo jim bylo povoleno opakování ročníku.
Všechna výchovná opatření se neminula svým účinkem a byla vyřešena ve spolupráci
s rodiči ku prospěchu žáků.
Ve školním roce 2012/2013 přestoupilo na naše gymnázium celkem devět žáků. Na
jinou střední školu odešlo šest žáci.
Dva žáci odešli na roční studijní pobyt do USA (Stanislav Hruda a Tomáš
Schneedorfer) , jedna žákyně se po roce vrátila zpět (Anna Gantnerová). Všechny
změny ve stavu žáků proběhly v souladu se zákonnými normami na základě žádostí
žáků nebo jejich zákonných zástupců.
Roční studijní pobyt na naší škole v rámci mezinárodní studentské výměny Rotary
International absolvovala žákyně Desiree Autumn Midby z USA. Ve spolupráci
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s partnerským gymnáziem v rakouském Zwettlu navštěvovala ve druhém pololetí tuto
školu úspěšně žákyně Nadine Haslacher., na tříměsíčním studijním pobytu v USA
byla žákyně Tereza Dražanová.
Žáci se i v letošním školním roce zúčastnili předmětových olympiád, studentské
odborné činnosti, sportovních i jiných soutěží. Krajské kolo v přespolním běhu a
ekologické olympiády a okresní kolo fyzikální olympiády už tradičně naše škola také
organizuje. Měli jsme celou řadu úspěšných řešitelů jak v okresních, tak krajských
kolech téměř ve všech předmětech, v některých dokonce i v celostátním kole.
Těší nás též individuální úspěchy našich žáků v uměleckých oborech, ať už se jedná o
literární a dramatickou tvorbu, hudbu či výtvarné umění, a v oborech, které přesahují
do mimoškolní činnosti žáků a reprezentují školu na veřejnosti.

Maturitní zkoušky
V letošním školním roce probíhaly maturitní zkoušky potřetí jako státní
maturitní zkouška. Byla rozdělena na část společnou (státní) a část profilovou
(školní). Z 84 přihlášených žáků konalo maturitu 83. Martin Novák neukončil čtvrtý
ročník a nemohl tak maturitní zkoušku skládat.

Informace maturitní zkoušce konané v roce 2013
Ve školním roce 2013 probíhala maturitní zkouška v této podobě:
1. část – společná
Viz. vyhláška č. 177/2009 Sb. v úplném znění
2. část – profilová (školní)
dvě zkoušky povinné
Lze volit z následujících předmětů s minimální časovou dotací 144 h v průběhu
studia:
anglický jazyk, francouzský jazyk, německý jazyk, ruský jazyk, latina
základy společenských věd, dějepis, zeměpis
matematika, fyzika, chemie, biologie
informatika a výpočetní technika a estetická výchova – dějiny umění
dvě zkoušky nepovinné
Lze volit maximálně dva ze všech výše uvedených předmětů a dále také z předmětů
hudební výchova, výtvarná výchova a tělesná výchova.
Dále platí, že předměty povinných zkoušek společné části nesmí být shodné
s předměty povinných zkoušek části profilové.
Výše uvedená pravidla pro výběr povinných a nepovinných zkoušek profilové části
stanovuje ředitel školy v souladu s § 79, odst. 3 zákona 561/2004 Sb., (školský zákon)
a v souladu s vyhláškou č. 177/2009 Sb. v platném znění.
Forma všech zkoušek profilové části (povinných i nepovinných) je ústní zkouška
před zkušební komisí.
Termíny pro konání maturitní zkoušky v roce 2012 na naší škole:
přihlášení (žákem)............................................... do 3. 12. 2012
přihlášení žáka školou......................................... do 17. 12. 2012
seznamy literatury jednotlivých žáků ke zkoušce z českého jazyka podle zvolené
úrovně obtížnosti
do 31.3. 2013
ústní zkoušky společné a profilové části............. 16. 5. – 25. 5.2013
didaktické testy a písemné práce společné části.. 2. 5. – 15. 5. 2013
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Průběh a výsledky maturitních zkoušek 2013
Letos poprvé nebyla státní maturitní zkouška realizována ve dvou úrovních. Žák,
který zvolil ve společné části maturitní zkoušky matematiku, nemusel v profilové části
povinně volit cizí jazyk.
Nepovinně nematuroval nikdo.
Většina žáků složila maturitní zkoušku v prvním termínu úspěšně a byla hodnocena
stupněm prospěchu výborný nebo chvalitebný.
Ze společné části maturitní zkoušky neprospěla jedna žákyně z matematiky ve
společné části a tři žáci z profilové části vždy v jednom oboru. V podzimním termínu
pak bez problémů všichni uspěli při opravných zkouškách.
Přehled výsledků maturit :
Školní maturitní komisař pro společnou(státní) část : Marie Šafránková
8.A

předsedkyně komise Mgr. Pavla Kloiberová – Gymnázium Dačice
místopředseda Mgr. Miloslav Vokáč, třídní učitelka PhDr. Milena Machová

Prospěli s vyznamenáním 13 prospěli

9

neprospěli 1

celkem 23 žáků

4. B - předsedkyně komise Mgr. Stanislava Nevrklová – Gymnázium Dačice
místopředseda Mgr. Miloš Maxa, třídní učitelka RNDr. Hana Hančová
Prospěli s vyznamenáním 7
4. C

prospěli 23

neprospěli 1

celkem 31 žáků

- předsedkyně komise Mgr. Petra Váchová – Gymnázium Soběslav
místopředseda Mgr. Miloslav Vokáč , třídní učitel PhDr. Jan Fiala, Ph.D.

Prospěli s vyznamenáním 11 prospěli 15

neprospěli 2

celkem 28 žáků

Podzimní termín:
- předsedkyně komise Mgr. Petra Váchová – Gymnázium Soběslav
místopředseda Mgr. Miloslav Vokáč , třídní učitel PhDr. Jan Fiala, Ph.D.
Prospěli s vyznamenáním 0 prospěli 4

neprospěli 0

celkem 4 žáci

Předávání maturitních vysvědčení se uskutečnilo v kapli sv. Maří Magdalény
v slavnostním duchu za účasti rodičů a přátel maturantů.
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STATISTIKA ÚSPĚŠNOSTI PŘIJETÍ STUDENTŮ
GYMNÁZIA VÍTĚZSLAVA NOVÁKA
JINDŘICHŮV HRADEC
NA VYSOKÉ ŠKOLY A VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY
STATISTIKA ÚSPĚŠNOSTI PŘIJETÍ STUDENTŮ
GYMNÁZIA VÍTĚZSLAVA NOVÁKA JINDŘICHŮV HRADEC
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Přijímací řízení pro školní rok 2013/2014
K přijetí na osmileté studium, obor 7941K/ 81 - gymnázium - všeobecné, se hlásilo 53
uchazečů. Všichni uchazeči konali písemnou přijímací zkoušku z českého jazyka a
matematiky. Na základě níže uvedených Kritérií pro přijímací řízení bylo přijato 30
žáků.
K přijetí na čtyřleté studium, obor 7941K/41 - gymnázium - všeobecné, se hlásilo 94
uchazečů a žáků. V tomto oboru se písemná přijímací zkouška nekonala a na základě
Kritérií pro přijímací řízení bylo přijato 60 žáků. Zápisové lístky odevzdalo pouze 54
uchazečů, ostatní uchazeči podle systému dvou možných přihlášek dali přednost
jiným středním školám.
Škola měla v letošním roce vyšší počet přihlášených uchazečů, což se projevilo
zejména v osmiletém studijním oboru, a mnoho jich musela odmítnout. Celé přijímací
řízení bylo také v tomto školním roce velmi náročné jak časově, tak administrativně.
Paradoxně se vzhledem novým pravidlům, i při snížení počtu přihlášek na dvě, se
nadále nekonala písemná zkouška ve čtyřletém oboru, čímž se situace především pro
uchazeče výrazně zjednodušila, ale uchazeči se rozdělili i do jiných škol ve vyšší míře
než v minulých letech .
Stalo se již tradicí, že v září přestoupí na naši školu ve čtyřletém, ale někdy i
osmiletém oboru ještě 4-8 žáků. Stále se potvrzuje, že počet zájemců na dvě třídy
čtyřletého cyklu - 60 žáků a jednu třídu osmiletého cyklu - 30 žáků je odpovídající
koncepci dalšího rozvoje gymnázia. Hlavní spádovou oblastí je samozřejmě město
Jindřichův Hradec a jeho nejbližší okolí, tradičně poměrně velký počet přihlášek
přichází z Pelhřimovska (Kamenice,Žirovnice a Počátky) a dále podle dopravního
spojení i z Táborska a Jihlavska.
Pro ilustraci připojujeme Kritéria pro přijímací řízení na školní rok 2012/13 do této
zprávy.

Kritéria pro přijímací řízení
na Gymnáziu Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci pro školní rok 2013/14
Všeobecná ustanovení
V souladu se Zákonem č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním a vyšším
odborném a jiném vzdělávání a s vyhláškou MŠMT ČR č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví
podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném
znění rozhodl ředitel školy takto:
Ve školním roce 2013/14 bude přijato
60 žáků, obor 7941K/41 - Gymnázium (4-leté)
30 žáků, obor 7941K/81 - Gymnázium (8-leté)
Pro přijímací řízení stanovil ředitel tato kritéria:

Osmileté studium – obor 7941K/81 – Gymnázium
Písemnou přijímací zkoušku konají všichni uchazeči o studium
Všem uchazečům budou přidělena registrační čísla. Každý uchazeč obdrží své heslo pro
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přístup
k výsledkům přijímacího řízení na webové stránce školy.
Celkové hodnocení přijímací zkoušky zahrnuje :
1. Prospěch na ZŠ
Každému uchazeči budou sečteny známky za obě pololetí čtvrtého ročníku a první pololetí
pátého ročníku z profilových předmětů český jazyk, matematika, jeden cizí jazyk (pokud má
uchazeč dva cizí jazyky, započítává se ten s lepším výsledkem), vlastivěda, přírodověda tak,
že každá známka z českého jazyka i z matematiky se započítává trojnásobkem, známka
z cizího jazyka dvojnásobkem své číselné hodnoty.
Získaná celková číselná hodnota známek bude přepočtena u jednotlivých uchazečů na body
podle následujícího vzorce:
Ideální hodnota součtu známek (samé jedničky) dělená skutečnou hodnotou známek bude
vynásobena 100. Maximální počet bodů za známky z profilových předmětů je tedy 100
bodů.
2. Body za umístění v soutěžích
K počtu bodů za známky z profilových předmětů budou připočteny body za umístění
v soutěžích nejméně regionální úrovně ve 4.a 5. třídě ZŠ prokazujících nadání a talent
uchazeče podle níže uvedené tabulky:
soutěže nejméně regionální úrovně ve 4. a 5.
ročníku základní školy prokazující nadání a
talent uchazeče:

1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo

úspěšné složení mezinárodně uznávaných zkoušek z cizích jazyků
bodů

10 bodů
9 bodů
8 bodů
7 bodů
6 bodů
10

Pro každý rok budou započítávána pouze nejlepší umístění, a to v každém oboru pouze
jednou.
Doklad o umístění v uvedených soutěžích (diplom nebo výsledkovou listinu, popř. kopii
ověřenou pořadatelem) předloží uchazeč nebo jeho zákonný zástupce řediteli školy
nejpozději do 15. 3. 2013, na soutěže konané po tomto termínu nebude brán zřetel.
Výsledky testování studijních předpokladů jinými institucemi (např. testy Scio) do
hodnocení uchazečů nezahrnujeme , k přihlášce je nepřikládejte.
3. Výsledky písemné části přijímací zkoušky
Písemná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky v rozsahu RVP pro 1.- 5. ročník
ZŠ.
-test z matematiky
50 bodů
-test z českého jazyka a literatury
50 bodů
V každém z uvedených předmětů trvá písemná zkouška 60 minut čistého času.
O přijetí či nepřijetí rozhoduje pořadí uchazečů
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přijímací zkoušky po sečtení všech bodů.
Při rovnosti bodů rozhoduje:
1. celkový výsledek písemné zkoušky
2. počet bodů z písemné zkoušky z matematiky
3. počet bodů z písemné zkoušky z českého jazyka
4. průměrný prospěch z vysvědčení na ZŠ v pořadí :
1. pololetí 5. ročníku, 2. pololetí 4. ročníku a 1. pololetí 4. ročníku ZŠ
5. lepší známka z matematiky, českého jazyka, jednoho cizího jazyka (v
případě dvou jazyků se počítá jen ten s lepším výsledkem), vlastivědy
a přírodovědy, a to u každého předmětu postupně v prvním pololetí
pátého ročníku, druhém pololetí čtvrtého ročníku a prvním pololetí
čtvrtého ročníku. Pokud by některý uchazeč neměl na některém
vysvědčení některý z výše uvedených předmětů, nepočítá se tento
předmět žádnému z uchazečů.
Přijímací zkoušky se konají v prvním kole dne 22. dubna 2013 (první termín) a 23.
dubna 2013 (druhý termín) v budově gymnázia.
Pozvánky k písemné přijímací zkoušce obdrží uchazeči 14 dní před jejím konáním.

3.Oznámení výsledků přijímacích zkoušek
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v budově gymnázia a také na webové stránce
školy bezodkladně, nejpozději v středu 24. dubna 2013 v 8: 00. Od tohoto dne v době od 8:30
do 15:00 může uchazeč a zákonný zástupce uchazeče v kanceláři školy odevzdat zápisový
lístek či převzít osobně proti podpisu rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.
Tomu, kdo tak neučiní osobně, bude toto rozhodnutí zasláno poštou .
4. Odvolání
Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve
lhůtě 3 dnů od doručení rozhodnutí.
Podle správního řádu musí odvolání obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí
směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy .

Čtyřleté studium - obor 7941K/41 – Gymnázium
Písemná přijímací zkouška se nekoná
Všem uchazečům budou přidělena registrační čísla. Každý uchazeč obdrží své heslo pro
přístup
k výsledkům přijímacího řízení na webové stránce školy.
Přihlášky uchazečů budou po uzávěrce seřazeny podle následujících podmínek:
Celkové hodnocení přijímací zkoušky zahrnuje :
1. Prospěch na ZŠ
Každému uchazeči budou sečteny známky za obě pololetí osmého ročníku a první
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pololetí devátého ročníku z profilových předmětů český jazyk, matematika, jeden cizí
jazyk (pokud má uchazeč dva cizí jazyky, započítává se ten s lepším výsledkem), dějepis,
zeměpis, fyzika, přírodopis a chemie tak, že každá známka z českého jazyka i
z matematiky se započítává trojnásobkem, známka z cizího jazyka dvojnásobkem své
číselné hodnoty.
Získaná celková číselná hodnota známek bude přepočtena u jednotlivých uchazečů na
body
podle následujícího vzorce:
Ideální hodnota součtu známek (samé jedničky ) dělená skutečnou hodnotou známek
bude vynásobena 100. Maximální počet bodů za známky z profilových předmětů je tedy
100 bodů.
2. Body za soutěže
K počtu bodů za známky z profilových předmětů budou připočteny body za umístění
v okresním, krajském a vyšším kole předmětových soutěží v 8. a 9. ročníku ZŠ
(olympiáda v českém jazyce, konverzační soutěž v cizím jazyce – pouze celostátně
organizované soutěže s postupovými koly, dějepisná olympiáda, zeměpisná olympiáda,
matematická olympiáda, fyzikální olympiáda, chemická olympiáda, biologická
olympiáda) podle níže uvedené tabulky:
okresní kolo v 8. a 9. ročníku ZŠ

krajské a vyšší kolo v 8. a 9. ročníku ZŠ

jiné soutěže nejméně regionální úrovně v 8. a
9. ročníku základní školy prokazující nadání
a talent uchazeče
úspěšné složení mezinárodně uznávaných
zkoušek
z cizích jazyků

1. místo
2. místo
3. místo
4 místo
5 místo
6. místo
úspěšný řešitel
řešitel
1. místo
2. místo
3. místo
4 místo
5 místo
6. místo
úspěšný řešitel
řešitel
1. místo
2. místo
3. místo

15 bodů
14 bodů
13 bodů
12 bodů
11 bodů
10 bodů
9 bodů
8 bodů
15 bodů
14 bodů
13 bodů
12 bodů
11 bodů
10 bodů
9 bodů
8 bodů
8 bodů
7 bodů
6 bodů

12 bodů

Doklad o umístění v uvedených předmětových soutěžích (diplom nebo výsledkovou listinu,
popř. kopii ověřenou pořadatelem) předloží uchazeč nebo jeho zákonný zástupce řediteli
školy nejpozději do 15. 3. 2013, na soutěže konané po tomto termínu nebude brán zřetel.
V soutěžích prokazujících nadání a talent uchazeče (včetně sportovních a uměleckých

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Strana 17 (celkem 31)

soutěží) budou pro každý rok započítávána pouze nejlepší umístění, a to v každém oboru
pouze jednou.
Výsledky testování studijních předpokladů jinými institucemi (např. testy Scio) do
hodnocení uchazečů nezahrnujeme, k přihlášce je nepřikládejte.
Při stejném počtu bodů získaných podle výše uvedených podmínek bude umístění těchto
uchazečů určováno dále podle
a) průměrného prospěchu z vysvědčení na ZŠ v pořadí:
1. pololetí 9. ročníku , 2. pololetí 8.ročníku a 1. pololetí 8. ročníku
b) lepší známky z matematiky, českého jazyka, jednoho cizího jazyka (v případě dvou
jazyků se počítá jen ten s lepším výsledkem), fyziky, chemie, přírodopisu, dějepisu a
zeměpisu v tomto pořadí a to u každého předmětu postupně ve druhém pololetí devátého
ročníku, druhém pololetí osmého ročníku a prvním pololetí osmého ročníku. Pokud by
některý uchazeč neměl na některém vysvědčení některý z výše uvedených předmětů,
nepočítá se tento předmět žádnému z uchazečů.
Celkové výsledky.
Seřazením uchazečů podle uvedených kritérií vznikne seznam, z něhož bude
přijato nejvýše prvních 60 žáků, u kterých bude možné na základě těchto kritérií
rozlišit pořadí.

Oznámení výsledků přijímacího řízení
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v budově gymnázia a také na webové stránce
školy v souladu s legislativou v pondělí 22. dubna 2013.
Od tohoto dne vždy v pracovních dnech v době od 8:30 do 15:00 může uchazeč a zákonný
zástupce uchazeče v kanceláři školy odevzdat osobně zápisový lístek, popř. převzít proti
podpisu rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Tomu, kdo tak neučiní osobně, bude toto
rozhodnutí zasláno poštou .
Rozhodnutí o přijetí ke studiu neodesílá, namísto toho
postačí zveřejnění pořadníku uchazečů s výsledky přijímacího řízení.

Odvolání
Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve
lhůtě 3 dnů od doručení rozhodnutí.
Podle správního řádu musí odvolání obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí
směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy .
Mgr. M. Vokáč, v.r.
ředitel školy
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Údaje o výsledcích inspekční a kontrolní činnosti a hodnocení školy
Kontrolní a inspekční činnost:
V letošním školním roce proběhla dne 8.11.2012 Státní kontrola dodržování
vybraných ustanovení školského zákona prováděná Českou školní inspekcí .
V kontrolované oblasti nebyly zjištěny žádné nedostatky.
Ve dnech 4.-6. dubna 2013 proběhla veřejnoprávní kontrola realizace grantového
projektu OPVK „Inovací výukového procesu na Gymnáziu Vítězslava Novákav
Jindřichově Hradci ke zvýšení konkurenceschopnosti žáků ZŠ a SŠ v Jihočeském
kraji prováděná kontrolní skupinou ŘO OPVK MŠMT Praha. Závažnější nedostatky
nebyly zjištěny.
Dne 9. července 2013 proběhla bez zjištěných závad kontrola plateb pojistného na
všeobecné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného –
zaměstnavatele.
Zjišťování kvality vzdělávacího procesu:
Na jaře 2013 proběhlo Mezinárodní šetření o vyučování a učení TALIS 2013 a
v červnu 2013 2. celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 9.
tříd a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.
Údaje o prevenci sociálně patologických jevů, krizových situacích a výchově ke
zdraví
Metodikem pro oblast sociálně patologických jevů je kolegyně Mgr. Květa Pilná .
Vždy pečlivě zpracovává preventivní program pro naši školu, účastní se školení a
seminářů a své zkušenosti úspěšně předává dalším kolegům a aplikuje je při práci
s žáky. Také v tomto školním roce pokračuje v tříletém studiu pro tuto oblast. Její
dobrá práce jen potvrzuje dlouhodobou tradici na naší škole úspěšně se prevencí
vyhýbat problémům a případně je bezodkladně řešit.
Po odchodu kolegyně pilné na mateřskou dovolenou převzala tuto agendu Mgr.
Květoslava Bartošová.
Do této oblasti zahrnujeme i řešení krizových situací, poskytování první pomoci a
výchovu ke zdraví. Tímto směrem také zaměřujeme projektové dny.
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Ohlédnutí za školním rokem 2012/13
Tento školní rok byl pro naši školu mimořádně úspěšný jak ve vzdělávací oblasti, tak
v zájmové a mimoškolní oblasti. Naši žáci i učitelé svými výsledky reprezentovali na
regionální, celostátní i mezinárodní úrovni nejen sami sebe a svou školu, ale i velkou
měrou město Jindřichův Hradec a Jihočeský kraj. Vzhledem k velkému množství
soutěží, projektů, mimoškolních a zájmových akcí uvádíme ty nejvýznamnější z nich
v samostatné příloze této zprávy společně s fotografickou dokumentací.

Kalendárium akcí ve školním roce 2012/13
Září 2012
3. Zahájení školního roku, třídnické práce, provozní porada
3.-4. Prima ve škole – seznamovací pobyt – Ba, Ta
9. Projektový den – Dokážeš pomoci -...? - ve spolupráci s ČČK
7.. Burza učebnic
10.-11. ASP UNESCO – konference - Hč
12. Ocenění úspěšných studentů – Krajský úřad ČB – V. Hanuš – Ji,Vk
13. Projekt Comenius – seminář Brno - Pč
14. Projektový den – Dokážeš pomoci -...? - ve spolupráci s ČČK -1.část
17.- 21. Sportovní kurz – seznamovací pobyt 1.B- Žirovnice –Ta, Ve, Ba
17.- 21. Sportovní kurz – seznamovací pobyt 1.C – Dvorce – Go, Kb, Po
21. Projektový den – Dokážeš pomoci -...? - ve spolupráci s ČČK – 2.část
24. Divadelní představení – Bílá nemoc
26. Pedagogická rada, projekt OPVK 2
27. Přespolní běh – okresní kolo Ta , Za, Ce + 6.A

Říjen 2012
4. Týden knihoven – publikace k výročí 120 let jindřichohradecké knihovny,
prezentace prací žáků 3.A GVN - Še
4. Sportovní soutěže - fotbal – okres – chlapci – kat. VI A Ta
5. Vítání nováčků-pasování bažantů – program pro nové žáky
10. Přespolní běh – krajské kolo – Ta , Kb + 6.A
10. „REdUSE“ – ekologický program 7.A,2.BC,4.B – Mí,Po,Vy,Hč
16. Třídní schůzky
17. Přírodovědný klokan – 3.A,4.A, 5.A, 6.A, 1.BC, 2.BC – Mí, Hč, So,Vy
24. Exkurze 7.A – Pč, Mí
25. – 28. Podzimní prázdniny
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Listopad 2012
5. Futsalová liga pro 6. a 7. třídy jindřichohradeckých škol – 1. kolo, Ta
5. Beseda s autorským čtením – Michal Viewegh – 14:00 - Ma
5.Uvolnění třídy 4.C – natáčení maturitního videa
5. Provozní porada – 10:35
5.-9. Zápisy na zkoušky DELF z francouzského jazyka
7. Prezentační výstava škol – sál Střelnice Jindřichův Hradec – 8:30-17:00
8. Chemická olympiáda – kat. A – školní kolo
8. Memoriál Karla Sedláře – školní kolo , vyšší gymnázium 11: 00 Za,Ta
12. Soutěž v latinském jazyce - Bě
13.-17. Projekt Comenius – Itálie – Pč, So
15. Prezentace VŠE České Budějovice – 8:00 – maturitní ročníky
16. Memoriál Karla Sedláře – 9. ročník basketbalového turnaje
16. Memoriál Jaroslava Beránka 4. ročník nižší gymnázium
19. Sportovní soutěže - volejbal – okres – dívky – kat. V -Mz
20. Klasifikační porada – 1. čtvrtletí - 14 30
22. Veřejná diskuse studentů - vyšší gymnázium - TV
22. Soutěž v piškvorkách – krajské kolo - So
22. Sportovní soutěže - volejbal– okres – chlapci – kat. V - Mz
23. Exkurze 4.A – FJ – České Budějovice - Kb
26. Zkoušky DELF A1,A2 z francouzského jazyka
26. Futsalová liga pro 6. a 7. třídy jindřichohradeckých škol – finále, Ta
27. Soutěž „Matematická internetová olympiáda“ – So, Be
28. Uvolnění třídy 8.A – natáčení maturitního videa
28. -30. Projekt „Sto vědců do škol“ – zájemci ze třetích a čtvrtých
Ročníků - České Budějovice - Hč
29. Uvolnění třídy 4.B – natáčení maturitního videa
30. Zkoušky DELF A1,A2 z francouzského jazyka – ústní část
30. Olympiáda z českého jazyka – školní kolo
30. Den otevřených dveří GVN
30. Piškworky – republikové kolo Brno - So

Prosinec 2012
4. Uzávěrka odevzdávání přihlášek k maturitě 2013
5. Dějepisná exkurze Praha 6.A – Pč, Ta
6. Porada ředitelů v Českých Budějovicích
6. Soutěž „Fyzika on-line“ - So
6. Soutěže – chemie A – krajské kolo - Hč
11. Autorské čtení – 5.A – Fl – 16:30 - divadelní sálek
11. Matematická olympiáda Kat. A - Be
12. Beseda – Pavel Kohout – Cesta z krize – 2.C,7.A a Seminář ZSV
13.30 – učebna 1.A – Ba,Po
13. Studentský filmový klub – „Hitler, Stalin a já“ – sálek DV a HV
14.30 a 17:30 – sl. Mejsnarová a Přibylová – 4.C
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13. Konzultační odpoledne pro rodiče 16 00 – 17 30
13. – 14. Soutěž Ajťák školní kolo - So
14. „Jak se žije v Rusku“ – beseda – Bc. Kristina Polyn – 9:50-11:40 DV sálek
17. Vánoční divadla 3.C pro 1.C a 2.B 9:00, pro veřejnost 17:00 - Ce
17. Přednáška Vl. Burian – 9:50 - 7.A a 4.B -Ba
17. Vánoční turnaj v psaní na PC - So
18. Vánoční divadla 2.B pro 3.C a 1.C 9:00, pro veřejnost 16:00 - Ce
18. Přednáška – J. Zedník , Jiří Pospíšil – Občanský zákoník 11:00 -2.C,5A Ba
18. Turnaj v piškvorkách – 11:00 - So
18. Přednáška – Jakub Jirsa – „Arménie“ – 14:20 – třída 3.B
19. Vánoční divadla 1.C pro 3.C a 2.B od 9:00, pro veřejnost od 15:30 - Ce
19. Vánoční turnaj v piškvorkách od 11 00 - So
19. Jindřichohradecká hvězdárna – exkurze 2.A – Ba,Za – 8:00 – 11:30
20. Jindřichohradecká hvězdárna – exkurze 1.BC – Ve,Go – 8:00 – 11:30
20. Co víš o energetice ? – soutěž Temelín - So
20. Studentský filmový klub – „Hitler, Stalin a já“ – sálek DV a HV
8:00 – sl. Mejsnarová a Přibylová pro 5.A a 6.A
20. Přednáška – Jakub Jirsa – „Arménie“ – 14:20 – třída 3.B
20. Projektový den – Vánoční besídka pro žáky školy, rodiče a veřejnost – nižší
gymnázium – Ba, Bu, Mí, Še od 9:00 pro školu, od 16:30 pro veřejnost
20. Předvánoční posezení s důchodci 16:00 – U Papoušků
20. Vánoční koncert pěveckého sboru ZANOTY – 18:00 – schodiště školy
21. Projektový den - vánoční program ve třídách – TU
Volejbalový vánoční turnaj – pro přihlášená družstva žáků a učitelů školy
4.B – exkurze – záchranná služba
21. Zpívání na schodech – koncert
23. – 31. Vánoční prázdniny

Leden 2013
1.- 2. Vánoční prázdniny
3.- 4. Ředitelské volno
2.– 26. Lyžařské kurzy 1.BC,5.A a 2.A – Krkonoše,Vítkovice – chata Eliška
2. -8. – LVK 1.B – Jý,Vk,Mí,Cepáková
8.-14. – LVK 2.A – Ta,Za,Bu
14.-21. – LVK 5.A – Kb,Pý,Fl, Kaňková
21.-26. – LVK 1.B - Ce,Vk,Po,Havel
7. Nástup do školy
8. Veřejná debata – završení projektu AGORA – NMF JH 18 00 - Še
9. Studijní volno 1.B
15. Soutěže – matematika A – krajské kolo - So
18. Židovské muzeum Praha v JH 4. A – přednáška o holocaustu
2.A – workshop k projektu „Naši nebo cizí“
23. Soutěže – matematika – Z 9 – okresní kolo - Be
23. Exkurze 1.A – Tábor – Ba, Ta
24. Soutěže – matematika B a C – školní kolo - Be
24. Sportovní soutěže - florbal – okresní kolo – chlapci – kat. IV - Ta
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28. Pedagogická rada
29. Soutěže – dějepis – okresní kolo - Bu
30. Soutěže – chemie D – školní kolo – Hč,Mí
30. Sportovní soutěže – basketbal – chlapci - Za
31. Ukončení prvního pololetí – předání vysvědčení
31. Kritéria přijímacího řízení pro ŠR 2013/14

Únor 2013
1. Maturitní ples 8.A– sál Jitka – 19 00 - Ma
2. – 8. Projekt COMENIUS – Řecko – Kb, Mí
3. Pololetní prázdniny
6. Soutěže – němčina – I.A,II.A,I.B,II.B,III. – okresní kolo
7. Soutěže – český jazyk ZŠ – okresní kolo
7. Den s fyzikou – MFF UK Praha – So, Jo
11. Textík – vyhodnocení soutěže na GVN JH – učebna výtvarné výchovy
12. Soutěže – biologie C a D – školní kolo – Ji,Mí – 1.část
12. Soutěže – český jazyk SŠ – okresní kolo
13. MatemaTech – konference Matematika přes hranice ČB – Fi + 2 žáci
14. Soutěže – biologie C a D – školní kolo – Ji,Mí – 2.část
15. Soutěže – angličtina – I.A,II.A,I.B,II.B,III. – okresní kolo - Ve
15. Soutěže – ruština – krajské kolo - Bu
15. Maturitní ples 4.B– sál Jitka – 19 00 - Hč
16.-24. Jarní prázdniny
24. Soustředění žáků dramatické výchovy – 13:00 – 18:00 – DS - Ba
25. Sportovní soutěže - volejbal – kraj – dívky – kat. IV - Mz
26. Soutěže – dětská scéna - recitace – okresní kolo
26. Dálný východ – audiovizuální program – 8:00 kino Střelnice
Pro třídy 1.-6.A,1.BC a 2.BC - Za
26. Právní střípky – přednáška Mgr. Jany Horáčkové 13:00 – uč. 406 - Po
27. Soutěže – němčina – II.A,II.B,II C. – krajské kolo
27. Historie rybníkářství na Jindřichohradecku – přednáška Michala Kotyzy
Uč. 407 14:30 - pro 6.A a další zájemce
28. Soutěže – němčina – III A, III B – krajské kolo

Březen 2013
4. Soutěže – chemie – okresní kolo na GVN
4. Exkurze ZSV 2.B – Praha , Parlament ČR - Še
4.-8. Projekt COMENIUS – Turecko – Pč, Bu
5. Soutěže – dětská scéna - recitace – okresní kolo
7. Výročí holocaustu – pěvecké sbory na náměstí – ZANOTY – Pi 16:00
8. Maturitní ples 4.C – sál Jitka – 19:00 - Fi
12. „Čas proměn“ a „S tebou o tobě“ – besedy ZSV a OV – 1.BC,5.A a 1.A -Ba
12. Exkurze 4.A – Praha , Židovské muzeum, Divadlo ABC – Še, Bu
14. Exkurze 3.A – Praha – divadlo – Mí, Ma
14. Soutěže – zeměpis – okresní kolo
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15. Uzávěrka přihlášek ke studiu
15. Beseda se spisovatelem Jiřím Stránským – 11:00
18. Exkurze 2.C – Praha – Parlament ČR – Ba, So
19. Provozní porada
19. Soutěže – volejbal kat. V chlapci i dívky – národní kolo v JH – Mz, Kb, Za
Pořádá AŠSK ČR spolu s agenturou Skok a GVN
20. Soutěže – volejbal kat. V chlapci i dívky – národní kolo v JH – Mz, Kb, Za
Pořádá AŠSK ČR spolu s agenturou Skok a GVN
21. Exkurze 1.B – Praha – Nár. galerie, divadlo, Bě, Ve
21. Soutěže – francouzština – krajské kolo - Kb
22. Soutěže – matematický klokan– okresní a krajské kolo
24. Česko se hýbe ve školách plných zdraví – soutěž v pohybových skladbách
Praha – Petřiny – dívky 1.B - Kb
25. Divadélko pro školy – Legenda V+W – 11.30 – divadelní sálek, 3.C + 5.A
25. Soutěže – dějepis – krajské kolo - Bu
26. Soutěže – fyzika – okresní kolo na GVN - Jo
27. Exkurze 5.A – Praha – Národní galerie, divadlo – Fl, Pč
27. Soutěže – biologie C – okresní kolo
28.3.-1.4. Velikonoční prázdniny

Duben 2013
28.3.-1.4. Velikonoční prázdniny
2. Soutěže – angličtina – kat. IIA, IIB, IIC – krajské kolo
2. Exkurze 3.B – Praha – Veletržní palác – Fl
3. Soutěže – chemická olympiáda kat. C – krajské kolo
4. Soutěže – angličtina – kat. IIIA a IIIB - krajské kolo
4. Beseda se senátorem Milošem Vystrčilem – 2.C a1.C a zájemci - Ba
5. Soutěže – biologická olympiáda – kat. A – krajské kolo
8. Exkurze 2.C - Praha – divadlo - Jý
8. Soutěže – basketbal – okresní kolo – kat. IV. – chlapci - Za
9. Soutěže – matematika – krajské kolo kategorie B a C - Mz
10. Soutěže – český jazyk SŠ – krajské kolo - Kratochvílová
10. Soutěže – ruský jazyk – národní kolo – Praha – Peltan - Bu
10. Prezentiáda – krajské kolo soutěže na GVN JH – divadelní sálek – So, Mx
10. Soutěže – biologická olympiáda – kat. D – okresní kolo
11. Fotografování tříd
11. Soutěže – zeměpisná olympiáda – kat. A,B,C,D – krajské kolo - Za
12. Soutěže – biologická olympiáda – kat. B – krajské kolo -Ji
12. Soutěže – volejbal – kat. IV. – dívky – okresní kolo - Mz
12. Exkurze Temelín – 3.B - So
13. Zanoty – koncert pěveckého sboru GVN v Muzeu hudby v Praze
13. – 14. Setkání pěveckých sborů Zanoty GVN a Alejsbor Gymnázia Nad Alejí
Praha – Petřiny v Praze
15. Beseda se starostou města Jindřichův Hradec ing. Stanislavem Mrvkou
11 45 DVHV – 3.B, 2.BC, 6.A – Še, Ba
15. Soutěže – chemická olympiáda – kat. D – krajské kolo
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16. Bible v kostce – ThMgr. Michal Krchňák – přednáška s besedou – 1.BC,5.A
16. Studentské projektové fórum – Praha, gymnázium Na Zlatance
Prezentace projektu Domov/Heimat – Pč,Bu, 7.A
17.- 27. Neckargemünd – výměnný pobyt žáků partnerských gymnázií
v Jindřichově Hradci a v Neckargemündu - Pe, Fl
17.–19. Jaderná olympiáda - Temelín - So
17. Soutěže – matematika – Z 6,7,8 – okresní kolo
17. Soutěže – Jihočeský zvonek – okresní kolo – Bajerová + 4.A - Me
17. Soutěže – basketbal – krajské kolo – kat. IV. – chlapci - Za
17. Sbírka „Rolnička“ – proškolení 1.C a 2.C – natáčí ČT
18. Soutěže – volejbal – kat. IV. – dívky – krajské kolo ČB - Mz
18. Klasifikační konference, schůzky s rodiči – konzultační odpoledne
Porada o 8.A, 4.BC
19. Prezentiáda – republikové kolo – Praha - So
22. Přijímací řízení - písemné zkoušky – první kolo – první termín
23. Přijímací řízení - písemné zkoušky – první kolo – druhý termín
23. Poslední zvonění 8A,4.BC
24. Přípravný týden k maturitě 8.A,4.B,4.C
25. Přípravný týden k maturitě 8.A,4.B,4.C
25. Soutěže – francouzský jazyk – národní kolo Praha T. Svobodová - Kb
25 Sbírka „Rolnička“ – 1.C a 2.C – celý den - Ba
26. Přípravný týden k maturitě 8.A,4.B,4.C
30. Den UNESCO - „Voda, základ života“

Květen 2013
2. – 14. Písemná část společné maturitní zkoušky
2. 8:00 Matematika – didaktický test
12:15 Anglický jazyk – písemná práce
3. 8:00 Český jazyk a literatura – didaktický test
11:00 Český jazyk a literatura – písemná práce
6. 8:00 Německý jazyk – didaktický test
12:00 Německý jazyk – písemná práce
7. 8:00 Anglický jazyk – didaktický test
12:00 Ruský jazyk – písemná práce
9. 8:00 Ruský jazyk – didaktický test
2. Soutěže – chemická olympiáda – kat. B – krajské kolo
2. Dentalalarm – přednáška o zubní hygieně pro třídy 1.-4.A
3. Soutěže – fyzikální olympiáda – SŠ kat.B,C a D – krajské kolo
3 . Filmové představení – 1.BC , 2.BC, 5.A a 6.A
3. Majáles
3. – 11. Sportovní kurs 3.B – kola Itálie – Vieste - Ce
7. Seminář ŠVP - So
7. Koncert pěveckých sborů – 2.ZŠ,5.ZŠ, Sejkorky ZŠ Chlum a Zanoty
10. Soutěže – biologická olympiáda – kat. C – krajské kolo
13. Sportovní soutěže – orientační běh – otevřený kraj – kat. II až V,
pořádáme v Jindřichově Hradci
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14. Soutěže – biologická olympiáda – kat. D – krajské kolo - Ji
15. Zveřejnění výsledků písemné části MZ
16. Aristofanes Ptáci – představení pro veřejnost – DV – generálka na Sicílii
Sálek DVHV 18:00
17. Beseda s tiskovým atašé velvyslanectví USA v ČR panem Paulem Oglesby
pro zájemce z druhých a třetích ročníků, popř. dalších tříd – Pý, Kh 9:45
17. Mezinárodní doktorandský seminář na GVN – přípravná návštěva
16.-20. Maturity 8.A - ústní zkoušky společné a profilové části
20.-23. Maturity 4.B - ústní zkoušky společné a profilové části
21.-24. Maturity 4.C - ústní zkoušky společné a profilové části
21.-28. Divadelní festival Sicílie – DV – Ba,Ha
27. Devítky – celostátní testování – 4. A – So, Še – 1. část
28. Devítky – celostátní testování – 4. A – So, Še – 2. část
28. Plavecký kurs – nácvik záchrany tonoucího – 1. C - Go
29.5. – 2.6. Školní výlet 6.A – Stálkov – Ta,So
30.5. .-9.6. Sportovní kurs 3.C – Itálie – Kalábrií na kolech – Ce,Ji, Fl
30. Slavnostní předávání maturitních vysvědčení – kaple M. Magdalény
14:00 8.A
15:00 4.B
16:00 4.C

Červen 2013
Třídní výlety a sportovní kurzy 7A3BC
30.5. .-9.6. Sportovní kurs 3.C – Itálie – Kalábrií na kolech – Ce,Ji
3. AGORA – diskusní soutěž – národní kolo Praha - Še
3 – 4.6. Školní výlet 3.A – Slovnický mlýn – Mí,Kb
4. Plavecký kurs – nácvik záchrany tonoucího – 1. B - Ve
5. Koncert pro Aishu - PS ZANOTY – tělocvična GVN – 17 00
5. – 7.6. Školní výlet 2.C – Moravský kras - Jý
5. Orientační běh – národní kolo – Planá nad Lužnicí - Kb
6. Aristofanes – Ptáci – představení pro rodiče – sálek DVHV
7. W. Shakespeare – Sonety – představení DV pro veřejnost
8.-14. Sportovní kurs 7.A – Itálie – Pč,Ta,Mí
8. – 11.6. Školní výlet 1.B – Vltava – Ve, Po
10. Dodatečné fotografování tříd 2.B, 3.BC – Po, Sl, Ji – 8:30
10.-12. Školní výlet 4.A – Slověnický mlýn – Še,Kb
11. Plavecký kurs – nácvik záchrany tonoucího – 2.A - Bu
11. – 13.6. Školní výlet 5.A – Třeboň – Fl
11.-13. Studijní cesta do Strassbourgu – vítězové soutěže o EU
Kamila Horáková, Kamila Kottnauerová
12. Horácké divadlo Jihlava – 1.A a 2.A – odpoledne, odjezd 14:30
12.-14. školní výlet 2.B – Osika - Po
18. Plavecký kurs – nácvik záchrany tonoucího – 1. A - Ba
18. Schůzky s rodiči nových ročníků 15:00 1.A, 16:00 1.BC
18. Školní výlet 2.A – Český Krumlov - Bu
24. Pedagogická rada
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24. Voda zblízka – Hamerský potok – 1.C Mí,Go
25. Projektový den – sportovní den
24. Voda zblízka – Hamerský potok – 1.B – Hč,Ve
26. Projektový den - kulturní den
24. Voda zblízka – Hamerský potok – 5.A – Vy,Fl
27. Zakončení školního roku – předávání vysvědčení
28. Ředitelské volno – exkurze pedagogického sboru

Červenec – Srpen 2013
1.7.-26.8. Prázdniny-dovolená
27.- 30.8. - příprava ŠR 2013/14
30. -31. . Prima ve škole – seznamovací víkend - Še, Ba

Září 2013
2. Zahájení školního roku
9. – 13. Seznamovací pobyt 1.BC – Žirovnice – Fi, Hč, Ba, Ta
17. nebo 19. Sportfetival Euregio Silva Nortica 2013 - Zwettl
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Oblast materiálního zabezpečení :
Hospodaření:
1/ PŘÍJMY
Výnosy z hlavní činnosti celkem
Výnosy z hospodářské činnosti
Dotace celkem
/účet 672-xxxx/

29 849 603,81
---

27 093 160,06

- z toho provozní /UZ 88888/
4 807 000,/z toho odpisy 719 000,-/
- z toho přímé /UZ 33353/
20 540 000,/z toho platy-14 950 000,-/
/z toho OON – 85 000,-/
- z toho projekt – Inovace výu.pr./UZ 33006/
890 360,72
- z toho projekt – Podpora výuky /UZ33031/
767 481,34
- z toho projekt – Domov
41 178,- z toho – pojistné plnění hasič.pojiš.-blesk
17 644,- z toho – projekt Comenius
29 496,Výnosy z činnosti

2 377 079,-

- z toho výnosy z prodeje služeb – ŠJ
- z toho výnosy z pronájmu
- z toho čerpání fondů
- ostatní výnosy z činnosti /por.roz.kázně/

2 094 849,257 654,21 334,3 242,-

Finanční výnosy
- z toho úroky
- z toho ostat.výnosy – odpisy 10%
VÝNOSY CELKEM

8 364,75
371 000,-

29 849 603,81 Kč.
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2/ VÝDAJE
Neinvestiční náklady celkem

29 844 657,87

- z toho spotřeba materiálu
spotřeba energie
opravy a udržování
cestovné
ostatní služby
mzdové náklady
zákonné sociální pojištění
jiné sociální pojištění
zákonné sociální náklady
odpisy dlouhodobého majetku
ostatní náklady z činnosti
náklady z drobného dl.majetku
ostatní finanční náklady

2 696 125,75
1 760 258,769 995,68
88 271,1 249 794,12
16 142 463,5 228 631,64 573,64
184 022,88
1 090 000,46 188,538 794,80
31 728,-

Výdaje z hospodářské činnosti celkem

---

Hospodářský výsledek za hlavní činnost

4 945,94

Hospodářský výsledek za hospodářskou činnost

---

INVESTICE POŘÍZENÉ V ROCE 2012
Z Fondu reprodukce investičního majetku:
- brána – technic.zhodnocení budovy
- rekonstrukce koupelny a kuch.služ.bytu
- kuchyňka a sestava skříněk
- nábytková sestava – nová ředitelna
- kopírovací stroj pro sborovnu
- zateplení sedlové střechy-tech.zhodn.
- rekonstrukce PC sítě – tech.zhodn.

98 960,86 536,49 604,49 877,98 280,289 591,59 873,-

CELKOVÁ ČÁSTKA Z FRIM ZA R.2012 – 732 721,- Kč.
+ 34% - nekrytí odpisů – 371 000,- Kč.
Celkem čerpání na investice za rok 2012 – 1 103 721,- Kč.
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Stavy k 31.12.2012:
Stav zásob – ŠJ - potraviny
Stav zásob – materiál na skladě
Stav zásob – jídelní poukazy
Zůstatek v pokladně
Krátkodobé poskytnuté zálohy

130 618,43
6 638,74
2 250,67 623,197 060,-

Náklady příští období

5 555,40

Dohadné účty aktivní

1 269 121,60

Stavy – zůstatky na účtech:
GVN + ŠJ celkem /241 celkem/
- z toho účet 241-0000
- z toho školní jídelna – spořitelna
- z toho fond odměn
- z toho fond rezervní
- z toho investiční fond
- z toho WSPK – ostatní
- z toho WSPK – projekt Comenius
- z toho spořící účet
- z toho projekt Podpora výuky na vzděl.
- z toho WSPK – ostatní
Účet FKSP /243/
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Stavby
Ostatní stavby
Pozemky celkem
Samostatné movité věci a soubory mov.věcí
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2 728 738,56
574 063,81
2 137,19 280,38 356,07
102 291,44
12 190,15
356 358,40
1 508 175,83
115 785,86
100,-

25 492,48
8 016 667,62
37 531 616,36
515 358,50
284 882,6 445 002,54
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Software

152 976,-

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Krátkodobé poskytnuté zálohy

255 838,50
197 060,-

Krátkodobé pohledávky celkem
Jmění účetní jednotky
Krátkodobé závazky

1 471 737,34 501 029,18
3 342 425,86

Bližší údaje – viz účetní závěrky k 31.12.2011.

V Jindřichově Hradci 15. 10. 2013
Mgr. Miloslav Vokáč
ředitel školy
Tato výroční zpráva byla schválena pedagogickou radou a školskou radou při GVN.
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