


18. 10. školská rada

• Výroční zpráva

• Školní řád



Přijímací řízení:

sportovní gymnázium

• 2013/2014: 51 přihlášek

• 2014/2015: 41 přihlášek

• 2015/2016: 50 přihlášek

• 2015/2016: 39 přihlášek



4 leté

• 2013/2014: 80 přihlášek

• 2014/2015: 80 přihlášek

• 2015/2016: 88 přihlášek

• 2015/2016: 98 přihlášek



8 leté

• 2012/2013:   98 přihlášek

• 2013/2014: 123 přihlášek

• 2014/2015: 141 přihlášek

• 2015/2016: 162 přihlášek

• 2015/2016: 165 přihlášek
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Počty přihlášených uchazečů na všeobecné 
gymnázium



Nábory na ZŠ

• Leden – únor: největší ZŠ v Č. Budějovicích

2016/2017:

škola naplněna v 1. ročnících na max. kapacitu



Mezinárodní projekty

• Erasmus+ (2x)

• Projekt CZ + PL + SK (2015 – 2017)

• Projekt (2016 – 2018)



Hlavní úkoly školního roku

• Vytvořit širokou nabídku volitelných i nepovinných 
předmětů 

• INOVACE a ÚPRAVY ŠVP 

• Zapojit žáky do soutěží a olympiád (inkluze v rámci 
gymnázií)

• Projektové aktivity



Nabídka mimoškolních aktivit
• Kroužky 

Přírodovědná badatelská dílna
Dramatický (2x)
Klub deskových her s Mensou ČR
Angličtina s rodilým mluvčím (2x)
Klub mladých chemiků
Klub teoretické chemie
Chemický kroužek - pokročilí
 Fyzika 
Pěvecký sbor
 Lego NXT Klub (FIRST® LEGO® League)
 Florbal
 Zeměpisný badatelský klub (s JU)



INOVACE a ÚPRAVY ŠVP 
• Viz Opatření ministryně z 18. 8. 2016

• Došlo k úpravám RVP G a RVP GSP

• Školy tyto úpravy zapracují do svých ŠVP do 1. 
9. 2017

• Hl. témata: 

• Systém péče o žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami

• Systém péče o nadané a mimořádně nadané 
žáky ve škole



Úpravy školního řádu

• MŠMT vydalo vzorový školní řád



Šk. řád 2016/17: 
aktuální změny označeny žlutě 

• s. 9, bod 3.7

• s. 16, bod 6.8

• s. 17, bod 7.4, 9., 

• s. 19, text pod vých. opatř.

• s. 20, text: O udělení důtky a napomenutí ředitel školy nerozhoduje ve 
správním řízení a nevydává správní rozhodnutí (proti udělení napomenutí 
nebo důtky se nelze odvolat).

• s. 21, bod 6.6. g, vypuštěno slovo „opakované“

• Počty známek u „výchov“

• Dle šk. řádu plnit toto:

• 6.13. V případě mimořádného zhoršení prospěchu žáka informuje rodiče 
vyučující předmětu bezprostředně a prokazatelným způsobem. (TU + VP + 
ZŘ + ZŘ GSP)



Česká školní inspekce



ČSI – kontrola průběhu MZ, jarní 
termín 2016

Nejčastější pochybení v ČR:

• Nedostatky v organizaci, průběhu a hodnocení 
MZ

• Stanovení obsahu (témat) zkoušek

• Kontrola na našem gymnáziu v naprostém 
pořádku



ČŠI, testování 3.A, 7.E na naší 
škole, 9. – 23. 11. 2016

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

informujeme Vás, že Vaše škola byla zařazena do vzorku škol, ve 
kterých bude na podzim roku 2016 provedeno výběrové 
zjišťování výsledků žáků 3. ročníků středních škol v oborech 
vzdělání, v nichž se dosahuje středního vzdělání s maturitní 
zkouškou.

S poděkováním za součinnost a s pozdravem Česká školní 
inspekce



ČŠI, testování 1.E na naší škole, 
9. – 26. 5. 2017



Výsledek testování 2015/2016 

CLoSE
• Testování úrovně znalostí žáků ZŠ a 

odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

• Organizuje UK Praha

• Naše gymnázium mezi nejlepšími školami v ČR



• Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

• děkujeme Vám, že se s Vaší školou účastníte longitudinálního výzkumu CLoSE (Czech Longitudinal Study in 
Education), který navazuje na mezinárodní výzkumy TIMSS a PIRLS 2011. V rámci výzkumu u Vás na škole 
proběhlo v rozmezí dubna a května letošního roku celodenní testování žáků 9. ročníku základní školy a 
odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Žáci řešili celkem čtyři různé testy: test jazykových dovedností 
(ČJ), test čtenářské gramotnosti, test z matematiky a test zaměřený na zjišťování kompetencí k učení.

• V přiložené zprávě Vám zasíláme výsledky Vaší školy a výsledky jednotlivých žáků ve třech testech, tak 
abyste je ještě mohli sdělit Vašim žákům. Zpracování výsledků testu čtenářské gramotnosti nezasíláme, 
neboť testy obsahují řadu otevřených úloh, kde žáci museli tvořit odpověď vlastními slovy. Tyto otázky je 
nutno nejprve vyhodnotit.

• Výsledky Vaší školy můžete srovnat s výsledky reprezentativního výběru žáků základních škol v ČR i 
osmiletých gymnázií. Věříme, že tyto výsledky budou pro Vaši školu užitečnou zpětnou vazbou. Připravíme 
pro Vás z tohoto testování ještě další podrobnější zprávu, kde využijeme informací z dotazníků, a srovnání 
výsledků 6. ročníku a 9. ročníku ke stanovení přidané hodnoty Vaší školy k rozvoji žáků mezi 6. a 9. 
ročníkem a odpovídajícími ročníky víceletých gymnázií. Tuto zprávu Vám pošleme v průběhu příštího 
školního roku. Ve druhé zprávě Vám pošleme také výsledky žáků ve čtenářské gramotnosti.

• Ještě jednou Vám děkujeme za spolupráci a přejeme krásné prázdniny,

• David Greger, Jana Straková, Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání, Pedagogická fakulta UK













Z dalších plánů do nového 
školního roku (z 16. 10. 2015)

• Renovace šaten

• Aula

• Nové osvětlení



RENOVACE, OPRAVY:

• Aktuálně realizováno:

• Opravy prostoru u výměníkové stanice

• Kab. Tv/Ch v přízemí

• Výměna svítidel na chodbách

• Nátěry radiátorů

• Přípravna M/Fy – nové pracovní stoly

• Výměna umyvadel ve třídách + nová zrcadla

• Nové židle do lab. Ch, Bi

• Kopírka ve 3. p.

• Zatemnění v aule + digitalizace osvětlení tamtéž



Plánováno 2016/2017

• Drobné opravy a výmalby (podzimní a vánoční prázdniny)

• Další menší vylepšování zázemí ve sborovně

• Oprava zdi u tělocvičny

• Nová spisovna

• Opravy šatních skříněk

• Úprava prostoru před aulou

• Židle do auly

• Kabinety v přízemí (ZSV/Vv, ČJ/D/Nj/ZSV): nový nábytek 
atd.

• Kabinet M: nový nábytek, rozvody, výmalba atd.

• Hlavní akce: nové podlahy ve všech patrech školy kromě 
vestavby (prázdniny 2017)





























Mimoškolní aktivity

• Nový školní časopis



Soutěže



Nové moderní učebny v půdní 
vestavbě



















Bezbariérová škola



www.gymceska.cz


