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Jiho eský kraj
U Stadionu 1952/2, 370 76 eské Bud jovice
p ísp vková organizace
Mgr. Alexandr Zikmund

Gymnázium bylo z ízeno rozhodnutím Školského ú adu v Prachaticích dnem 1.7.1991
jako rozpo tová organizace s plnou právní subjektivitou. Toto rozhodnutí bylo potvrzeno dne
30.10.1991 z izovací listinou Ministerstva školství,mládeže a t lovýchovy eské republiky
s platností od 1.10.1991. Dodatkem ze dne 29.11.1993 pod ís.j. 26 714/93-27 potom toto
ministerstvo na žádost prachatického gymnázia zm nilo Gymnázium Prachatice na
p ísp vkovou organizaci, a to s ú inností od 1.1.1994. Dne 3.7.1996 pak pod ís. j. 10 294/9660-04 s ú inností od 1.9.1996 za adilo ministerstvo školu do sít škol pod identifika ním
íslem 060 096 136. Statutárním orgánem školy je editel, jmenovaný z izovatelem školy.
Dnem 1.7.2001 došlo v souvislosti s reformou státní správy v p sobnosti zákon 132/2000
Sb. a 157/2000 Sb. ke zm n z izovatele. Novým z izovatelem je Jiho eský kraj .
B P ehled u ebních plán se schvalovací doložkou MŠMT R
-KKOV 7941K801( JKOV 79-02-5/00) – gymnázium všeobecné osmileté
-KKOV 7941K401( JKOV 79-02-5/00) – gymnázium všeobecné ty leté
oba studijní obory se ídí plány schválenými MŠMT R pod .j. 20 594/99-22 ze dne
5.5.1999 s platností od 1.9.1999.
Sou asná koncepce školy vychází ze zákona 29/1984 Sb., který byl n kolikrát
novelizován a jehož úplné platné zn ní je uvedeno jako zákon 258/1996 Sbírky zákon eské
republiky. Podle tohoto zákona je gymnázium definováno jako všeobecn vzd lávací vnit n
diferencovaná škola, která p ipravuje p edevším pro studium na vysokých školách. Dále
p ipravuje i pro výkon n kterých inností ve státní a komunální správ , kultu e a dalších
oblastech. Gymnázium poskytuje úplné st ední vzd lání zakon ené maturitní zkouškou.
Základem sou asných studijních plán prachatického gymnázia jsou plány schválené
MŠMT z 19.12.1991 platné od 1.9.1992, založené na myšlence postupn zvyšované dotace
volitelných p edm t a p enesení ásti zodpov dnosti za podobu studijního plánu na
jednotlivé školy v souladu s požadavkem decentralizace a posílení vlivu škol na jejich vlastní
studijní nabídku.
Variabilita t chto plán umož uje p izp sobit se zájmu student a místním podmínkám, a to
p edevším systémem volitelných p edm t , který student m dává možnost individuální
profilace jejich studia. Systém volitelných p edm t zahrnuje seminá e, konverzace i cvi ení
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ke všem p edm t m základního studijního plánu, navíc latinu, a informatiku s
programováním. Studijní plány zahrnují také zvýšenou dotaci hodin pro výuku cizích jazyk ,
v jejíž nabídce jsou n mecký jazyk, anglický jazyk, francouzský jazyk a jazyk ruský. Sou ástí
výuky je pravidelná exkurzní innost. Sou ástí výuky t lesné výchovy jsou p lro ní kurzy
plavání, týdenní kurzy lyža ského a sportovn -turistického výcviku
U ebními osnovami nižšího gymnázia jsou osnovy Základní škola,
.j. 16 847/96-2, s
platností od 1.9.1996. P írodopis se ídí alternativními osnovami s ekologickým zam ením
.j. 18 357/92-21 ze dne 27.5.1992, s platností od 1.9.1993.
U ebními osnovami vyššího a ty letého gymnázia jsou osnovy .j. 17 668/91-20 ze dne
24.5.1991 s platností od 1.9.1991, .j. 20 893/91-35 ze dne 26.5.1991 s platností od 1.9.1991,
.j. 19 539/95-21 ze dne 21.7.1995 s platností od 1.9.1996 a .j. 23 404/94-23 ze dne
4.10.1994 s platností od 1.9.1995.
Prosazujeme a snažíme se uplat ovat takové formy a metody práce, které podporují aktivní
ú ast žák na vyu ování, které vedou k p irozené rovnováze mezi formativní a informativní
stránkou výchovn vzd lávací innosti a vedou je p edevším k um ní systémov se orientovat
v informacích a efektivn je zpracovávat. Prosazujeme a snažíme se uplat ovat a podporovat
takové postupy, které jsou náro né a vyžadují spolupráci žáka a u itele, vyžadují jejich
vzájemné respektování a vytvá í ve škole pro zú astn né strany p íjemné a p átelské
prost edí.
C)

Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a zp sobilosti

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137
P. .

P íjmení, jméno titul

Za azení Délka
praxe
1 Beneš Jaroslav, Mgr.
U, PSPJ
27
2 Benešová Milada, Mgr.
U
27
3 Bernatová Marie, Mgr.
U
28
4 Binková Veronika, Mgr.
MADO
11
5 Bury Jaroslav, Mgr.
Ext U
25
6 Buzická R žena, Mgr.
Ext U
1
7 Dejmková Jana, Mgr.
U
6
8 Dolejšová Jana, Mgr.
U
11
9 Falková Helena, Mgr.
U
23
10 Hájková Jaroslava , Mgr.
U
22
11 Horová Marie, Mgr.
U,VYPO
26
12 Hrušková Michaela, Mgr.
U
1
13 Chán Karel, Mgr.
U
11
14 Klimeš Jan, PaedDr.
U
21
15 K ížek Augustin, Mgr.
U
33
16 Kunešová Vladimíra, Mgr.
U
27
17 Langová Eva
U
4
18 Mat jíková Jitka, Ing.
U
18
19 Myšáková Marie, Mgr.
U
17
20 Pechá ek Karel, Mgr.
U
39
21 P ívozníková, Ta jána, Mgr. zást. ed
25
22 íha Roman, Mgr.
U
22
23 Soumar Tomáš, Mgr.
U
1
24 Šíma František, Mgr.
Ext U
26
25 Tesa ová Libuše, Mgr.
U
23
26 Vošahlík Petr
Ext U
9
27 Zemek Václav, Mgr.
U
27
28 Zikmund Alexandr, Mgr.
editel
24
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Aprobace

Škola

AJ,CJ
TV,BV
BI,CH
CJ,HV
TV
NJ,ZE
CJ,AJ
CJ,HV,VV
CJ,NJ
TV,ZE
NJ,LA
MA,INF
CJ,DE
DE,ON
MA,FY
CJ,VV

VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
US
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
US
VŠ
VŠ

MA,CH
CJ,NJ
CH,BI
TV,ZE
MA,FY,INF
DE,NJ
MA,DG
RJ,FJ,AJ
MA,FY
MA,CH,INF

Vyu uje
p edm t m
AJ,CJ
TV
BI,CH
TV
NJ
CJ,AJ
CJ,HV,VV
CJ,NJ
TV,ZE
NJ,LA
MA,INF
CJ,DE
DE,ON
MA,FY
CJ,VV
NJ
MA,CH
CJ,NJ
CH,BI
ZE
MA,FY,INF
DE,NJ
DG
AJ,FJ
AJ
MA,FY
MA

Pozn.

DPS

Provozní zam stnanci
P. .
1
2
3
4
5
6

P íjmení, jméno titul

Pracovní a funk ní za azení

Wudyová Zde ka
Nachlinger Jan
Nováková Marie
Kratošová R žena
Turková Libuše
Kadlec Karel

vedoucí kancelá e, ekonomka
školník, topi
uklize ka
uklize ka
uklize ka
knihovník

Po et neaprobovan vyu ovaných hodin :
Celkový po et pracovník : (fyz/p ep)

6,8%
interních
externích
dohody

Ext.

V

Délka
praxe
let
26
20
33
29
24
11

Vzd lání

Poznámka

ÚSO
SO
Z
SO
SO
ÚSO

28/27,50
3/ 1,93
2/ 0,38

V rámci DVVP se zú astnili pedagogi tí pracovníci 28 jednorázových akcí, jeden
akce vícedenní, výchovná poradkyn ukon ila specializa ní studium.
Škola má vysoce aprobovaný pedagogický sbor a vedení školy podporuje všechny
aktivity vedoucí ke zvyšování jeho profesionální úrovn .
Po etní stav zam stnanc odpovídá stav m p edepsaným rozpisem Odboru školství, mládeže
a t lovýchovy Krajského ú adu Jiho eského kraje.
D

Údaje o p ijímacím ízení pro rok 2001/2002
Obor 7941K401
Obor 7941K801

E

Po
Po
Po
Po

et p
et p
et p
et p

ihlášených v 1. kole:
ijatých k 30.6.2001:
ihlášených v 1. kole:
ijatých k 30.6.2001:

36
30
37
30

P ehledné údaje o výsledcích vzd lávání žák

Výsledky vzd
Ro ník
1
2
3
4
5
6

7
8

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137
lávání k 31.8.2002
t ída
po et žák
vyznamenání prosp lo neprosp lo studijní pr m r
I
29
22
7
0
1,35
II
28
17
11
0
1,39
III
30
10
20
0
1,63
IV
29
8
21
0
1,78
V
30
8
20
0
1,94
1
31
10
21
0
1,75
VI
21
6
15
0
1,89
2:A
20
7
13
0
1,82
2.B
21
9
13
0
1,78
VII
21
4
17
0
1,96
3
32
4
27
1
2,04
4
28
9
19
0
1,78
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obor
801
801
801
801
801
401
801
401
401
801
401
401

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137
Hodnocení chování
Ro ník t ída
po et
žák
1
2
3
4
5
6

7
8

I
II
III
IV
V
1
VI
2:A
2.B
VII
3
4

29
28
30
29
30
31
21
20
21
21
32
28

pochvala pochvala
editele
t ídního

d tka
editele

2
5
4
2
1

3

d tka
t ídního

snížený podmíne né vylou ení
stupe z
vylou ení
ze studia
chování
801
801
801
801
801
401
801
401
401
801
401
401

2

4
6
4
4
3
4
1

2
1

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137
Hodnocení maturitních zkoušek
t ída
obor
po et p ipušt no nep ipušt no
prosp lo s
prosp lo
žák
k MZ
k MZ
vyznamenáním
4

F

7941K401

28

28

0

11

17

opakovalo opakovalo
ást MZ
celou MZ
0

0

Údaje o výsledcích inspekce – ŠI

V termínu 25. – 27. b ezna 2002 vykonala ve škole ŠI orienta ní inspekci, o emž
vydala zprávu pod .j. 07 555/02-3407s tímto záv rem:
„ Kvalita vzd lávání ve sledované oblasti a podmínky vzd lání byly hodnoceny jako
velmi dobré. Finan ní prost edky p id lené ze státního rozpo tu byly v kontrolovaném období
využity v souladu s ú elem jejich poskytnutí a ve prosp ch výchovn vzd lávací innosti
školy.“
Sou asn vydala protokol pod .j. 07 556/02-3704 s tímto kontrolním zjišt ním:
„P i kontrolní innosti nebylo zjišt no porušení obecn závazných právních p edpis “.
G

Údaje o mimoškolních aktivitách a dalších innostech v zápisech komisí

eský jazyk
V letošním školním roce 2001/2002 se poda ilo vybavit nižší i vyšší stupe gymnázia
novými u ebnicemi literatury ( ítanková ada nakladatelství Fragment, resp. u ebnice
literatury z nakladatelství Sciencia) a nižší stupe navíc i jazykovými u ebnicemi
z nakladatelství Alter. Jedná se o u ebnice modern pojaté, korespondující s p edpokládanou
podobou státních maturit. V souvislosti s požadavky státních maturit byly také upraveny
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p ijímací testy z eského jazyka tak, aby zjiš ovaly krom znalostí také dovednosti a
kreativitu uchaze .
Studenti se zú astnili také tradi ní olympiády v eském jazyce. V okresním kole O J
studentky Pavla Langová (3.ro ník) a Edita Smolová (2.A) obsadily 1. a 2. místo ve své
kategorii a postoupily do kola krajského, v n mž E. Smolová obsadila 5. místo.
Student Václav Kazda (V.) se úsp šn zú astnil výb rového seminá e, který po ádal eský
rozhlas.
Jana Dejmková
Matematika
Matematice vyu ovalo šest vyu ujících v etn nové kolegyn Michaely Hruškové.
Vyu ující pracovali podle tematických plán , které až na drobné výjimky splnili. V sekund
chybí dokon it u ivo o mnoho lenech, v prvním ro níku dokon it geometrická zobrazení
v rovin a ve druhém kombinatoriku. V letošním roce maturovalo z matematiky 9 student ,
všichni maturitu složili. Pr m r známek z matematiky u maturity byl 1,56.
Studenti všech ro ník se zapojovali do matematických sout ží. V šesti t ídách si studenti
vyzkoušeli zajímavé úlohy Matematického klokana, v prim a sekund se kolektivn
zú astnili školního kola Pythagoriády. Individuáln se studenti zú astnili školních i
domácích kol Matematické olympiády.
Mezi nejlepší výsledky našich student pat í: V okresních kolech MO: v kat. Z6 obsadila
Kate ina Tomáškové z primy 4. místo, v kat. Z7 Michaela Vold ichová ze sekundy 7. místo,
v kat. Z8 Eva Stará z tercie 5. místo, v kat. Z9 Michal Doj ar z kvarty 1. místo a jeho
spolužák Jan Havlík 3. místo. V krajských kolech MO byly nejúsp šn jší Antonín Wimberský
a Miroslav Král ze sexty se svým 6. místem v kat. B. V okresním kole Pythagoriády obsadili
v kat. 6. ro . Ond ej Bambas 4. místo a v kat. 7. ro . Petr Falek rovn ž 4. místo.
Úsp šná byla naše ú ast na Letní škole matematiky na Zadov , které se zú astnili
ešitelé olympiád A.Wimberský, M. Doj ar, B. Bluma a jako lektor Václav Zemek. Naši
studenti vyhráli celotýdenní sout ž družstev v ešení zajímavých mat. úloh.
.
Václav Zemek
Anglický jazyk
Ve školním roce 2001/2002 anglický jazyk studovalo 298 student , 15 z nich z n j
úsp šn vykonalo maturitní zkoušku. Pouze jeden student byl na konci školního roku
klasifikován známkou „nedostate ný“.
Své znalosti si 45 student ov ilo v praxi na školním poznávacím zájezdu
do Londýna a jižní Anglie, který se uskute nil ve dnech 8. 9. – 14. 9. 2001. Všichni
zú astn ní studenti i u itelé tento zájezd ohodnotili kladn . Další použití nabytých v domostí
v praxi se rozhodly ov it dv studentky t etího ro níku, které v polovin ervna odcestovaly
na t ím sí ní pobyt do USA.
B hem školního roku se v lednu 2002 zú astnilo 41 student školního kola Olympiády
v anglickém jazyce a první t i z každé kategorie postoupili do okresního kola, které se konalo
6. 3. 2002. Zde naši studenti obsadili 1. a 3. místo v kategorii 1B (N mcová ze sekundy a
Pražáková z primy), 1., 2. a 3. místo v kategorii 2B (Doj ar, Hrubcová, Krej ová – všichni
z kvarty) a 1. a 3. místo v kategorii 3 (Hanžl ze septimy a Nachlinger ze sexty). Vít zové
v kategoriích 2B a 3 postoupili do krajského kola, kde se ale mezi t emi nejlepšími neumístili
( další po adí nebylo ur eno).
Mezi úsp chy anglického jazyka pat í také to, že se znovu poda ilo navázat kontakt se
školou v Anglii – tentokrát v Readingu a za íná se rozvíjet korespondence týkající se zajišt ní
vým nného pobytu student obou škol na ja e ve školním roce 2002/2003.
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V tomto školním roce se za ala používat nová ada anglických u ebnic New Headway
Pre-Intermediate a ve výuce tení s porozum ním se za aly používat tituly oxfordské ady
„Reading“ stupn 1 a 2.
Libuše Tesa ová
N mecký jazyk
Ve školním roce 2001/2002 úsp šn maturovalo z n meckého jazyka 14 student .
Studentky prvního ro níku – Jana Trattbergerová a Kristýna Kubernová a
studentky kvarty Tereza Kokešová a Julie Mat jíková se zú astnily t ídenního seminá e
s SRN. Seminá poskytl cenné informace pro zájemce o ro ní studium na n meckém
gymnáziu. Úsp šn pokra uje spolupráce mezi pasovským a prachatickým gymnáziem. Dva
studenti navšt vují gymnázium v Pasov , ty i se na toto studium p ipravují.
Zkušenosti z pobytu v hostitelské škole zpracoval a zve ejnil student Václav Kraus.
Tohoto materiálu bylo dále využito na seminá i ve SRN. Práce byla velmi dob e hodnocena i
n meckými pedagogy.
T i studenti t etích ro ník pracovali o prázdninách ve SRN, kde mohli své znalosti
ov it v praxi.
Olympiády v n meckém jazyce se zú astnilo 26 student . První t i z každé kategorie
postoupili do okresního kola.
Všechny naše studentky získaly v okresním kole první místa ve svých kategoriích.
Z.Holá a P.Langová postoupily do krajského kola.
1. kategorie – M. Vold ichová (sekunda)
2. kategorie – Z. Holá (kvarta)
3. kategorie – P. Langová (3. ro ník)
Žáci používají u ebnice podle úrovn svých znalostí. Do primy a sekundy byla
zavedena nová ada u ebnic Ping – pong. Všechny u ebnice jsou v novém pravopisu. P i
výuce je využíván asopis Juma a Freundschaft . asopis Freundschaft slouží zejména
k samostatnému zpracování aktuálních reálií.
Helena Falková
Zem pis
Zem pis byl vyu ován ve t ídách I.-VII.a 1.-3.ro ník vždy s dvouhodinovou dotací. Pro
maturanty byl otev en Seminá ze zem pisu. Plán byl ve všech t ídách spln n, osnovy
napln ny. Jedním z kritérií úrovn výuky p edm tu je úsp šnost maturant a výsledky
p ijímacího ízení. Ze ty maturant byli t i velmi úsp šní, ti také úsp šn složili p ijímací
zkoušky ze zem pisu.
Zem pisné olympiády se ve školním kole zú astnilo 36 zájemc , do okresního kola
postoupili vít zové kategorií:
A. Bambas O.
B. Vold ichová M.
C. Kubeš St., Havlík J.
D. Kocourek J., Langová P., Tomášková L.
Do krajského kola postoupili Kubeš St. a Langová P., oba z druhého místa v okrese.
Geografické exkurze:
Pro kvartu uspo ádána týdenní exkurze na Jižní Moravu. T ída byla dopln na zájemci
z 2.B. a 3. ro níku. 3. ro ník a VII. se v posledním ervnovém týdnu zú astnily exkurze do
elektrárny Temelín a do pivovaru v Protivín .
Regionálnímu zem pisu je také v nována pozornost formou zpracování samostatné
práce student – Region Prachaticka ve t ídách IV., 3.A, 3.B a VII.
Jaroslava Hájková
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D jepis, ob anská výchova a základy spole enských v d
Sout že:
Zá í –Organizace – 4.kolo sout ží Za d jinami m sta Prachatice – ú ast 78 žák ZŠ a
prachatického gymnázia - 12 žák – pr vodcovská služba p i p íležitosti Dn otev ených
dve í památek
EUROPA NOSTRA – ú ast 3 družstev
1. Místo v okresním kole MLADÝCH HISTORIK – školní kolo 8 žák
Na škole p sobí kroužek Mladých historik (15 žák ), úzká spolupráce se SVIS
MŠMT Prachatice, završením práce byl prázdninový pobyt (14.7. – 21.7.) na základn SVIS
MŠMT v Nové Peci – Projekt Šumava 2002.
V pr b hu školního roku byla na vyšším stupni gymnázia zahájena výuka podle nových
u ebnic. V p íštím roce dojde k postupné aktualizaci maturitních otázek kompatibilních
k t mto u ebnicím. První zkušenosti s využíváním u ebnic jsou kladné, studenti si dob e
osvojují zásady práce nejen s u ebnicí, ale i s bohatým doprovodným historickým materiálem.
V hodinách nachází uplatn ní i nov instalovaný po íta v u ebnách DE – ZSV – OV.
V p íštím školním roce bude dobudováno odborná u ebna d jepisu a ZSV dle p edstav
všech vyu ujících.
Jan Klimeš
Fyzika
Pln ní asov tématických plán :
Ve v tšin spln no, ve druhých ro nících A,B, sext zbývá neprobrané u ivo
z magnetismu v rozsahu 2-3 týdn , praktická cvi ení z fyziky byla spln na.
Fyzikální olympiáda po lo ském úsp chu studenta Lazara v kategorii A zaznamenala ur itý
pokles. V kategorii Z9 (kategorie E) žáci kvarty Doj ar, Vít, Havlík – 4., 5., 6. místo
v okresním kole. Student Král (sexta) nebyl úsp šný v krajském kole kategorie C.
Pro zvýšení úrovn fyziky je v dalším období nezbytné realizovat napojení rozvodu
po íta ové sít na areál laborato e fyziky a uvésti do provozu druhou po íta ovou u ebnu.
Augustin K ížek
Biologie
V okresním kole BIO kategorie D se umístily: T.Hlavá ová(II) na 1. míst , B.Míková
(I) na 6. míst a V.Chválová (I) na 7. míst .
V krajském kole kategorie C se umístil J.Š astný (II) na 5. míst .
Marie Bernatová
Chemie
Krajského kola CHO kategorie B se umístili L.Tomášková (2A) na 11. míst a L.Mráz
(2B) na 21. míst .
V kategorii C se umístil V. Kazda (V) na 4. míst a v kategorii D se umístili
D.Orálková (III) na 20. míst a S.Kubeš (III) na 21. míst .
Jitka Mat jíková
Informatika
Okresního kola sout že v programování se zú astnili t i studenti.
Vybudování druhé po íta ové u ebny umožní rozší ení využívání informa ních
technologií i do ostatních p edm t .
Roman íha
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Francouzský jazyk
Ve školním roce 2001/2002 se po n kolika letech francouzský jazyk op t za al vyu ovat
jako jazyk povinný. Vybralo si jej 15 student v tercii jako sv j druhý cizí jazyk. K motivaci
výuky hodn p isp l zájezd do Pa íže ve dnech 26.4. – 30.4. 2002, kterého se zú astnili i
studenti ze t íd, ve kterých se francouzština nevyu uje.
Protože studenti jsou teprve za áte níci, olympiáda ve francouzském jazyce, která se
po ádá p ímo na krajské úrovni bez p edchozích kol, se ješt nezú astnili.
K výuce se používá u ebnice En francais 1 spolu s p íslušnými audiokazetami. Pro
nedostatek finan ních prost edk nebyl nákup dalších pom cek zatím možný.
Libuše Tesa ová
Výtvarná výchova
V praktické ásti p edm tu byly tématické plány spln ny ve všech ro nících, kde se
výtvarná výchova vyu uje a už jako povinný nebo volitelný p edm t. V období p ed
Vánocemi probíhaly výtvarné innosti navíc po vyu ování, protože ada student
p ipravovala váno ní dárky asto speciálními technikami jako nap íklad malování na hedvábí,
práce s moduritem, grafické techniky apod. Z t chto prací jsme uspo ádali malou expozici
v prostoru pojiš ovny Kooperativa.
V ásti teoretické máme n která nespln ná témata a ta budou dobrána v po átku p íštího
školního roku. Velkou pomocí pro výtvarnou výchovu je instalace videa, takže n která
teoretická témata mohou být dopln ná video projekcí.
Hlavní akcí v tomto školním roce byla sout ž Evropa ve škole, kdy naše škola byla
po adatelem úst edního republikového kola. Studenti se podíleli na organizaci sout že (Pavel
Bžoch, Tomáš Wimberský) a instalaci výstavy vít zných výtvarných prací. Úsp chem našich
student bylo n kolik cen ud lených v této sout ži:
1. cenu ve v kové kategorii nad 16 let získal František Štampach, který za sv j grafický
list vyhrál cestu do Štrasburku, dále Jaroslava Pile ková za reliéf Vilém z Rožmberka získala
cenu starosty Prachatic, kolektiv student – Klára Nepustilová, Pavel Hrabák, Vladimíra
Zimmermannová a František Štampach získali vít zství v krajském kole této sout že.
Další akcí byl p tidenní zájezd do Pa íže, který vznikl ve spolupráci s p edm tem
francouzský jazyk. Zájezd byl studenty i jejich rodi hodnocen jako úsp šný a pokud bude
dostatek zájemc z ad student , eká nás v p íštím školním roce výlet tentokrát do íma,
Neapole a Pompejí.
Vladimíra Kunešová
Hudební výchova
Vybraní žáci se zú astnili sout že Jiho eský zvonek. Dobrých výsledk dosáhli hlavn
v okrskovém kole:
Umíst ní:
Kategorie 6.-7. t ídy
1. místo – Andrea Prokešová (I)
2. místo – Alena Vonášková (II)
Kategorie 8.-9. t ídy – lidová píse
1. místo – Alena Jal vková (III)
2. místo – Veronika Mimrová (IV)
Trio: 1. Místo – A. Jal vková, L. Kuttenbergová, Kl. Nachlingerová
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Kategorie 8.-9. t ídy - um lá píse
1. místo – Veronika Mimrová (IV)
2. místo – Alena Jal vková (III)
Duo: 1. místo – Kl. Nachlingerová, Lucie Kuttenbergová
V okresním kole bylo umíst ní následující:
Kategorie 8.-9. t ídy – lidová píse
2. místo – Alena Jal vková (III)
3. místo – Alena Jal vková, L. Kuttenbergová, Klára Nachlingerová
Kategorie 8.-9. t ídy – um lá píse
2. místo – Alena Jal vková (III)
3. místo – Klára Nachlingerová , L. Kuttenbergová

Jana Dolejšová

Sportovní sout že TV
26.9. – okresní kolo PLAVÁNÍ
2.10. – LA okresní kolo v PT – H: 1.místo – postup do kraje, D: 3. místo
– LA krajské kolo H – 6. místo (z 8 družstev)
15.11. – KOŠÍKOVÁ – okresní kolo 7.-9.t ídy – H: 5. místo
21.11. – ODBÍJENÁ – okresní kolo v PT – H: 1. místo – postup do kraje v .B.
D: 1. místo – postup do kraje v .B.
28.11. – ODBÍJENÁ – krajské kolo v .B. – H: 2. místo
30.11. – ODBÍJENÁ – krajské kolo v .B. – D: 6. místo
11.12. – KOŠÍKOVÁ – Váno ní turnaj – Vimperk – D: 1. místo, H: 2. místo
5.3. – KOŠÍKOVÁ – okresní kolo Vimperk – D: 2. místo, H: 2. místo
22.3. – KOŠÍKOVÁ – okresní kolo 8.-9. t ídy v PT – D: 4. místo, H: 2. místo
12.4. – FLORBAL – 8.-9. t ídy – Vimperk – H: 3. místo
30.4. – KOŠÍKOVÁ – 6.-7. t ídy – PT – H: 2. místo
9.5. – MALÁ KOPANÁ – 8.-9. t ídy – Vlachovo B ezí – H: 1. místo
14.5. – KOPANÁ – 1.-4. ro ník – Husinec – H: 3. místo
28.5. – LA – Pohár rozhlasu ml. žáci – 9. místo
29.5. – LA – Pohár rozhlasu ml. žákyn – 10. místo
Kursy
Lyža ský kurs: II. - Zadov – žáci si osvojili základy lyžování sjezdového i b žeckého
Lyža ský kurs: 2. ro ník – Krkonoše – pro pokro ilé lyža e.
Turistický kurs: Morava - IV. + 2.,3.r. (dopln ní po tu) – poznávací kurs
Cykloturistický kurs: Lipno – 3.r. – hlavní nápl kola, vodácký výcvik, turistika
Milada Benešová
Výchovné poradenství
Co se poda ilo ve školním roce 2001/2002?
-Zkvalitnit výchovnou a poradenskou innost zvlášt na úrovni tzv. „první linie“ – b žné
výchovné a výukové problémy se da í ešit vlastními silami.
-Kde škola neum la nebo nemohla pomoci, pomohlo odborné pracovišt :
1)Pedagogicko-psychologická poradna (diagnostikování specifických poruch u ení – 2
žáci, skupinová diagnostika 1 t ídního kolektivu),
2)Ú ad práce – specializované pracovišt pro poradenskou innost – pomoc maturant m
p i volb a zam ení studia na základ analýzy zájm a p edpoklad .
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-Pokra ovat v cílených besedách na ur itá témata, nap . šikana ve školách, dotazník p ání, styl
u ení (Jak se efektivn u it?), co a jak se studuje na VŠ – nový vysokoškolský zákon atd.
-Nerozmnožit ani tento rok po et uchaze o práci na ÚP v Prachaticích o žádného našeho
absolventa. Všichni maturanti – 28 žák – pokra uje ve studiu na n kterém z navazujících
typu vzd lávacích institucí – nejvíce ve studiu na vysokých školách (16 žák ), dále na VOŠ
(8 žák ) a jazykových školách (3 žáci) a 1 žák se p ipravuje ke studiu na VŠ v rámci
pomaturitního p ípravného kurzu.
Marie Horová
Hodnocení programu prevence sociáln -patologických jev , zvlášt pak protidrogové
prevence
Pro minimální protidrogovou prevenci byl vypracován Minimální preventivní program
(MPP) dle metodiky ministerstva na pat i ném formulá i. Tento plán obsahuje jednorázové a
pr b žné akce zam ené na primární prevenci drogových závislostí. Osv d enou akcí je
základní sedmibodový dotazník pro rodi e student rizikového v ku (1. ro ník, kvinta), který
jednoduchou formou umož uje rodi m v as rozpoznat prvotní zjevné p íznaky po átku
drogového problému u d tí.
Tradi n dobrý dopad mají krátké vysv tlovací vstupy na témata drog v život lov ka a
lidstva všeobecn , za azované organicky do výuky preventistou.
V roce 2001 prob hlo školení vybraných peer aktivist z 2. Ro níku a sexty (viz. p iložený
seznam) pod vedením Mgr. Old icha Lhotáka.
Využívány jsou i tradi ní osv tové formy prevence jako nást nka, plakáty a letáky
s protidrogovou tematikou. Na nást nce je zve ejn n seznam pracoviš v regionu,
zabývajících se problémem na profesionální úrovni.
V pr b hu školního roku bylo diskrétn sledováno mírn problémové chování dvou
studentek vyšších ro ník . B hem roku se nevyskytl žádný p ípad, který by musel být p edán
k ešení kompetentním míst m.
Jaroslav Beneš
Další informace
-

škola udržuje družební vým nné kontakty s Gymnasiem Leopoldinum
v Pasov (SRN) a s OA a G v Krupin (SR)
škola úzce spolupracuje s M stským ú adem v Prachaticích, SVIS MŠMT
v Prachaticích a se základními školami spádové oblasti
téma ochrany životního prost edí se stává sou ástí vhodných témat
p írodov dných i spole enskov dních obor
mezi prezenta ní innosti pat í dny otev ených dve í, ú ast na okresním Trhu
studijních p íležitostí, informa ní návšt vy spádových základních škol, maturitní
plesy, po ádání kulturních a vzd lávacích akcí v budov školy, webové stránky

H
Poskytování informací podle zákona
k informacím

. 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu

Informace o škole jsou zve ejn ny dle zákona 106/1999 Sb.
Ve školním roce 2001/2002 nebyla podána žádná žádost o poskytnutí informace dle
výše uvedeného zákona.
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II.
A

Výro ní zpráva o hospoda ení školy

P íjmy v len ní dle zákona . 564/1990 Sb.(v K )
1. Celkové p íjmy
2. Poplatky
3. Hospodá ská innost
4. Ostatní p íjmy

B

8 668 557
0
0
8 668 557

Výdaje v len ní dle zákona . 564/1990 Sb.(v K )
1. Investi ní výdaje celkem
2. Neinvesti ní výdaje celkem
z toho – platy zam stnanc
- OPPP
- odvod zdr. a soc. pojišt ní
- u ebnice a pom cky
- ostatní provozní náklady

C

905 566
8 668 557
5 263 000
50 000
1 849 382
102 950
1 403 225

Kontroly hospoda ení
Ve školním roce 2001/2002 nebyly provedeny kontroly hospoda ení.

D

Ú etní výkazy ( p íloha )
Rozvaha Ú OÚPO 3-02
Výkaz zisku a ztráty Ú OÚPO 4-02
P íloha Ú OÚPO 5-02
Ú etní výpis náklad a výnos dle ú etní osnovy
Komentá výkaz

Výro ní zpráva byla Gymnázia v Prachaticích byla projednána na porad pracovník
školy dne 30.10.2002.

V Prachaticích 30.10.2002 Mgr. Alexandr Zikmund
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