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Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/2019 
 
1. Charakteristika školy 
 
1.1. Název školy: Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324 
       Adresa: Fr. Procházky 324, 342 01 Sušice 
       Právní forma: Příspěvková organizace 
       Zřizovatel: Plzeňský kraj 
       IČO 61781444 
       IZO ředitelství školy: 600009360 
 
 
1.2. Kontakty 
 
       Číslo telefonu: 376 526 407 – ředitelna 
 376 523 313 – kancelář 
 376 528 600 – výchovný poradce 
 
       E-mail: gymnazium@gymsusice.cz 
       Webové stránky: www.gymsusice.cz 
 
       Ředitel školy: Mgr. Ivan Kratochvíl 
       Zástupce ředitele: RNDr. Jaroslav Vichr 
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1.3. Datum posledního zařazení do sítě škol: 1. 9. 2012 
       Datum účinnosti posledního rozhodnutí:    1. 9. 2019 
 
 
1.4. Vzdělávací program školy, přehled učebních plánů (včetně schvalovacích doložek) 
 
       1. Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV a RVP G 
 
 
1.5. Součásti školy (k 31. 8. 2019) 
 

* údaje pouze za denní formu studia 
▲ žáci + dospělí 
  Pozn.:  Pokud je stravování /ubytování/ prováděno jako doplňková činnost, uveďte pro kolik strávníků   
               /ubytovaných/ a počet zaměstnanců, kteří jsou pro tuto činnost vyčleněni 
 
 
1.6. Počet tříd a žáků (bez VOŠ), včetně žáků závěrečných ročníků  

  

 
Kód a název oboru 

Počet žáků ve 
všech formách 

studia 

Z toho počet 
žáků denního 

studia 
 
* 

Počet 
tříd 

 
Průměr

ný 
počet 

žáků na 
třídu 

k 30.9. 
2018 

k 31.8. 
2019 

k 30.9. 
2018 

k 31.8. 
2019 

79-41-K/41 Gymnázium  91   90   91   90   4 22,6 

79-41-K/81 Gymnázium 227 228 227 228   8 28,4 

celkem 318 318 318 318 12 26,5 
 
 
2. Údaje o zaměstnancích (stav k 30. 6. 2019) 
 

Počet pracovníků 
celkem 

fyzický/přepočtený 

Z toho počet 
pedagogických prac. 

fyzický/přepoč. 

Počet pedag. 
prac. se 

vzděláním 
VŠ / SŠ 

Průměrná délka 
pedagog. praxe 

(za všechny 
pedagog.prac.) 

Počet pedagog. 
prac. splňujících 

pedagogickou 
způsobilost 

46/33,84 39/27,59 37/2 20,38 39 

 
 
 
 
 

 
 

IZO a název součásti       

 
Kapacita 
součásti 
/cílová/ 

            ▲ 
Počet 

uživatelů 
celkem 

          *     
Počet 

vlastních 
uživatelů 

(žáků) 

Počet  
pracovníků 

součásti celkem 

Z toho počet 
pedagogických 

pracovníků 
 

 
Fyz. 

 
Přep. 

 
Fyz. 

 
Přep. 

 000077003 gym. čtyřleté 150 125   90 35   32,07 28  25,82 
 000077003 gym. osmileté  380     265 228 37   32,70 30 26,44 
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2.1. Další údaje o pedagogických pracovnících 
 

 
Ped.pra

cov- 
ník – 
číslo 

 

 
Pracovní zařazení, 

funkce 

 
Úvazek 

 
Kvalifikace – stupeň vzdělání, obor, 

aprobace, DPS 

 
Věk 

Roků 
ped. 

praxe 

1 Středoškolský učitel 0,428  VŠ, Učitelství Z + RJ + AJ 55 29 

2 Středoškolský učitel 1 VŠ, Učitelství AJ + NJ + RJ 36 10 

3 Středoškolský učitel 1 VŠ, Učitelství Bi + Ch 59 32 

4 Středoškolský učitel 1 VŠ, Učitelství ČJ + NJ 62 38 

5 D Středoškolský učitel 1 VŠ, Učitelství ČJ + NJ 65 41 

6 Středoškolský učitel 0,904 VŠ, Učitelství  INF, F 26 2 

7 Středoškolský učitel 1 VŠ, Učitelství M + F 59 34 

8 Středoškolský učitel 1 VŠ, Učitelství ČJ + D 48 24 

9 D Středoškolský učitel 0,19 SŠ, DPS Učitelství uměl.odb. p. ZUŠ 61 31 

10 Středoškolský učitel 1 VŠ, Učitelství M + F 42 13 

11 Středoškolský učitel 1 VŠ, Učitelství F, DPS 40 14 

12 Středoškolský učitel 0,809 VŠ, Učitelství AJ + ŠJ 41 14 

13 Středoškolský učitel 1 VŠ, Učitelství Z + DPS 32 5 

14 Středoškolský učitel, ŘŠ 1 VŠ, Učitelství Z + RJ 56 31 

15 EX Středoškolský učitel 0,095 VŠ, Učitelství VV 39 11 

16 Středoškolský učitel 1 VŠ, Učitelství ČJ + AJ 49 26 

17 EX Středoškolský učitel 0,19 VŠ, Učitelství Z 26 0 

18 Středoškolský učitel, VP 1 VŠ, Učitelství AJ + DPS 38 14 

19 Středoškolský učitel 0,285 VŠ, Učitelství NJ 33 8 

20 Středoškolský učitel 1 VŠ, Učitelství M + ICT 38 12 

21 EX Středoškolský učitel 0,428 VŠ, Učitelství NJ 38 14 

22 EX Středoškolský učitel 0,428 VŠ, Učitelství AJ 25 1 

23 Středoškolský učitel 0,285 VŠ, Učitelství HV 26 0 

24 Středoškolský učitel 0,285 VŠ, Učitelství HV 42 18 

25 Středoškolský učitel 1 VŠ, Učitelství OV + TV 50 26 

26 Středoškolský učitel 1 VŠ, Učitelství ČJ + TV 62 37 

27 Středoškolský učitel 1 VŠ, Učitelství D + RJ + TV 61 36 

28 Středoškolský učitel 0,428 VŠ, Stavební ing., ŠJ rodilá mluvčí 42 14 

29 Středoškolský učitel 1 VŠ, Učitelství AJ + Psychologie 30 5 

30 Středoškolský učitel 1 VŠ, Učitelství ČJ + VV 50 25 

31 Středoškolský učitel 1 VŠ, Učitelství Bi + Ch 49 25 

32 Středoškolský učitel 0,238 VŠ, Učitelství Bi + Ch 49 22 

33 Středoškolský učitel 0,19 SŠ, Učitelství HV 39 10 

34 Středoškolský učitel 1 VŠ, Učitelství TV 58 33 

35 Středoškolský učitel ,ZŘ 1 VŠ, Učitelství M + F 61 36 

36 EX Středoškolský učitel 0,095 VŠ, Učitelství Z 32 4 

37 D Středoškolský učitel 0,809 VŠ, Učitelství AJ 63 38 

38 Středoškolský učitel 1 VŠ, Učitelství ČJ + NJ + Bi 59 34 
Pozn.:     u pedagog.pracovníků v důchodovém věku vyznačte vedle poř. čísla D 
              u externích pedagog. pracovníků vyznačte vedle poř. čísla Ex  
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2.2. Přehled o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
Počet akcí v průběhu školního roku: 37 
Počet zúčastněných pedagogů: 31 
 
Obsah vzdělávání - předmět nebo oblast, pro kterou bylo vzdělávání určeno: 
Semináře pro jednotlivé předměty:   
 
ČJ – Česká literatura aktuálně 
      - Práce s literárním textem 
      - Hry a aktivity ve výuce ČJ 
      - Čtenářská gramotnost  
      - Seminář pro učitele ČJ  
NJ – Seminář pro učitele NJ 
Z – Aktuální trendy ve výuce geografie    
    - Seminář geografie - Státy Korejského poloostrova 
CH – Letní škola chemie 
ZSV -  Právo   
M – Konference učitelů matematiky 
     - Školení učitelů matematiky - Jak učit matematiku na SŠ  
F – Veletrh nápadů 
Výchovný poradce - doplňující studium 
Seminář pro školní metodiky prevence 
Setkání ředitelů škol - KAP 
Konference Asociace ředitelů gymnázií  
Seminář k projektu Erasmus + (ve spolupráci s DZS) 
Konference Gastschuljahr (výměnné studijní pobyty studentů) 
Školení ČŠI – Inspirace pro zkvalitňování výuky přírodovědných předmětů a matematiky 
                     - Inspirace pro zvyšování kvality vzdělávání na úrovni školy 
NIDV - Seminář pro management škol 
Seminář GDPR 
Seminář GDPR a finanční kontrola 
Kemp ČJ 
ERASMUS+KA1 – jazykově pobytové kurzy (AJ, NJ, ŠJ) 
Seminář podpora talentovaných žáků 
NIDV – Seminář k maturitním zkouškám pro management škol 
 
 
Finanční náklady vynaložené na DVPP:  52 034,00Kč  
                                                           (z toho ERASMUS+: 47 086,00 Kč)      
    
 
 
2.3. Výuka vedená odborně způsobilým učitelem 
 

Předmět 
 

Celkový počet hodin 
odučených týdně 

 
Z toho 

odučených 
aprobovaně 

Český jazyk 53 53 
Anglický jazyk 84 84 



 6 

Německý jazyk 58 58 
Španělský jazyk 9 9 
Základy spol. věd +Ov 24 24 
Dějepis 28 28 
Zeměpis 27 27 
Matematika 54 54 
Fyzika 25 25 
Chemie 25 25 
Biologie 24 24 
Hudební výchova 16 16 
Výtvarná výchova 20 20 
Informatika 26 21 
Tělesná výchova 48 48 
Celkem 521 516 
 
 
3. Údaje o přijímacím řízení  
 
3.1.1.  Přijímací řízení do 1.ročníku SŠ v denní formě studia (stav k 31.8.2019) 
           V případě, že má škola více součástí (např. gymnázium a SOŠ), uveďte údaje   
            za každou součást zvlášť. 
 

 
 
 
 

Součást 

Počet žáků 
(uchazečů) 

přihlášených 
celkem 

 
 

Počet žáků 
(uchazečů) přijatých 

celkem 
k 31. 8. 2019 

 
Počet 

podaných 
odvolání proti 

nepřijetí ke 
studiu 

Počet žáků přijatých 
do 

vyššího ročníku než 
prvního 

(na základě 
rozhodnutí ŘŠ) 

 

1. kolo 
př.říz. 

Další 
kola 
př.říz. 
 

Gymnázium 56 5 43 2 0 
      

celkem 56 5 43 2 0 
 
 
3.2.    Údaje o přijímacím řízení podle jednotlivých studijních a učebních oborů denního    
          studia včetně nástavbového studia 
 

 
 

Kód  a název oboru 
 

Počet žáků 
přihlášených 

celkem 

Počet žáků 
přijatých 
celkem 

 
k 31.8.2019 

 
Počet 

odvolání 
proti 

nepřijetí  

 
 

Počet 
tříd 

 
      *        

Z toho 
víceoborové 

třídy  
1.kolo 
př.říz. 

Další 
kola 
př.říz. 

79-41-K/41 Gymnázium  24 1 16 0 1  

79-41-K/81 Gymnázium  32 4 27 2 1  
celkem 56 5 43 2 2  

*  víceoborové třídy označte vámi zvoleným symbolem 
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3.3. Údaje o nezaměstnaných absolventech  
      (podle statistického zjišťování úřadů práce k 30. 4. 2019) 
 

 
Kód a název oboru 

Počet 
evidovaných 
absolventů 

 
Poznámka 

 
79-41-K/41 Gymnázium  0  
79-41-K/81 Gymnázium  0  

celkem 0    
 
 
4. Výsledky výchovy a vzdělávání   
 
4.1. Prospěch žáků  
       Škola - celkové údaje (v případě, že má škola více součástí, např. gymnázium a SOŠ,      
       uveďte údaje za každou součást zvlášť).                   
 
   

Prospěch žáků celkem  
(včetně závěrečných ročníků) 

  
  

Počet žáků 
 

  
  

% 
  

Žáci celkem (k 31. 8. 2019) 318 100 
Prospěli s vyznamenáním 

 
  46      14,5 

Prospěli 270       84,9 
Neprospěli     2         0,6 

Žáci vyloučeni ze studia v průběhu hodnoceného škol. roku     0      0 

 
 
4.2. Výsledky maturitních zkoušek, absolutorií, závěrečných zkoušek – v případě, že   
       má škola více součástí, uveďte údaje za každou součást zvlášť a podle studijních a  
       učebních oborů 
  

 
 

součást – kód a název oboru 

žáci, 
konající 
zkoušky 
celkem 

 
prospěli s 

vyznamenáním 

 
 

prospěli  

 
 

neprospěli  

konali  
/budou konat/ 

zkoušku 
v náhradním 

termínu 
Maturitní  zkouška:      

79-41-K/41 Gymnázium  23 + 2  4 15 4 6 
79-41-K/81 Gymnázium  23  3 19 1 1 

      
Celkem 46 + 2 7 34 5 7 

      
Absolutorium: ---     

      
      

celkem ---     
Závěrečná zkouška: ---     



 8 

      
      

celkem ---     

 
 
4.3. Údaje o integrovaných žácích ve školním roce 2018/2019 
 

Druh postižení Počet žáků Ročník přípravy 
Sluchové postižení -------  
Zrakové postižení -------  
S vadami řeči -------  
Tělesné postižení -------  
S kombinací postižení -------  
S vývojovými poruchami učení 

8 
II.A (2x), IV.A, V.A, 1.A 

(2x), 3.A   
Pozn.:  V komentáři uveďte, jaké máte zkušenosti z výchovně vzdělávací práce s těmito postiženými žáky  
 

Všichni žáci mají platné doporučení PPP. Jedná se nejčastěji o dyslexie, dysortografie a 
dysgrafie diagnostikované v mírném – středním stupni. V nově nastupujících třídách osmiletého 
studia přibývá žáků s diagnostikovaným ADHD (2 žáci). U jednoho žáka se u dysgrafie jedná o těžký 
stupeň postižení – žákovi umožněna práce na osobním PC v hodinách. V prvním pololetí pracoval na 
škole asistent pedagoga, neboť jsme do prvého ročníku čtyřletého studia přijali žáka s PAS. K žákům 
přistupujeme na základě doporučení PPP individuálně. V průběhu roku je škola v kontaktu s rodiči 
žáků, přijatá opatření se průběžně vyhodnocují. V případě potřeby probíhá konzultace výchovné 
poradkyně s pracovníky PPP Klatovy a následně jsou se závěry seznámeni vyučující.  
 
 
4.4. Hodnocení výsledků výchovného poradenství a primární prevence 
 

Funkci výchovného poradce na škole vykonává Mgr. Kateřina Lhotková. Konzultační hodiny 
probíhaly pravidelně v úterý a ve čtvrtek. Dále pak dle potřeby studentů, rodičů a pedagogů po 
telefonické nebo osobní domluvě. V průběhu školního roku bylo postupováno v souladu s Plánem 
výchovného poradce a podle požadavků kolegů učitelů a potřeb žáků. Zhodnocením na konci školního 
roku výchovný poradce (VP) rekapituluje dosažené výsledky a kontroluje naplňování tohoto plánu. 
 
Práci výchovného poradce lze rozdělit do několika oblastí: 
 
 
OBLAST  PROFESNÍ ORIENTACE 
 

V lednu se třídy VII.A a 3.A zúčastnily veletrhu pomaturitního studia Gaudeamus 2019 na 
výstavišti v Praze v Letňanech. Akce se uspořádala na základě žádosti studentů a po dobré zkušenosti 
z předchozích let. 

Na konci prvého pololetí, 30. ledna, proběhl pro maturitní třídy již tradiční Úvod do světa 
práce. Letošní ročník probíhal v Prostoru sušické charity a byl rozdělen do bloků – informace pro 
absolventy z úřadu práce, informace z finančního úřadu a finanční gramotnost. V odpoledním bloku 
byla beseda se sušickými podnikateli/osobnostmi z praxe, které se zúčastnil starosta města a dva 
zástupci z podnikatelské sféry (pan Švelch a paní Zelená).  



 9 

Během celého školního roku podle potřeby VP zajišťovala kariérní poradenství pro studenty 
maturitních ročníků spojené též s administrativní činností (tisk výpisů z vysvědčení pro přijímací 
zkoušky na VŠ). 

Na začátku října byl vytvořen seznam přijatých absolventů roku 2018 o na VŠ. Studentům 
bylo také umožněno navštívit Dny otevřených dveří na vysokých školách.  
 
OBLAST SPECIÁLNĚ  PEDAGOGICKÁ 
 

Na začátku školního roku byl sestaven seznam integrovaných studentů. Podle zpráv z PPP, ze 
kterých vycházíme, nebylo nutné pro tento školní rok  PLPP ani u jednoho ze studentů. Vytvořen byl 
jeden IVP pro studenta 1. ročníku čtyřletého gymnázia se stupněm PO č.3, který měl rovněž po době 
svého studia na gymnáziu přidělenou asistentku pedagoga. K 1. březnu tento student přešel na jinou 
školu.  

Během celého roku VP spolupracovala s PPP v Sušici (Mgr. P. Kramlová) např. při 
vyhodnocování dosavadních podpůrných opatření u integrovaných studentů či vypracování podkladů 
pro nová vyšetření. 

VP se účastnila všech schůzek výchovných poradců pořádaných PPP Klatovy (Sušice), kde 
získávala aktuální informace týkající se výchovně poradenské činnosti.  
 
DALŠÍ  OBLASTI  PŮSOBENÍ  VÝCHOVNĚ  PORADENSKÉ  ČINNOSTI 
 
Seznamovací kurzy 

Seznamovací kurzy proběhly v termínu 10. - 12. září 2018 v Šimanově. Kurzy proběhly bez 
problémů, studenti tříd primy i 1.A se do aktivit zapojovali spontánně, spolupracovali a nestranili se 
ostatních. Na začátku si obě třídy stanovily očekávání i obavy, které v závěrečném hodnocení 
společně probraly. Pozitivní očekávání (stmelení kolektivu, dobrá nálada, zábavné aktivity…) se 
naplnila, obavy (nepřijetí do party, přísní učitelé, nuda…) se nepotvrdily. 
 
Nástěnka výchovného poradce a schránka důvěry, studentský parlament 

Nástěnka výchovného poradce se nachází v přízemí školy, je veřejně přístupná. V průběhu 
roku je nástěnka průběžně aktualizována podle potřeb. Jsou na ni uveřejněny různé nabídky VŠ. Na 
webových stránkách školy byly taktéž zveřejněny všechny důležité informace o profesní volbě. 
Schránka důvěry je umístěna v přízemí školy. Se všemi informacemi takto získanými je nakládáno 
zcela důvěrně. Studentský parlament se schází nepravidelně, na začátku školního roku proběhla 
schůzka zástupců s ředitelem školy a výchovným poradcem.  
 
 Výchovný poradce úzce spolupracuje se školním metodikem prevence. Tuto funkci 
zabezpečuje Mgr. Štěpánka Podloucká. K zajištění primární prevence škola spolupracuje s PPP, 
Městem Sušice i dalšími institucemi. Má svůj program (viz webové stránky školy), v jehož rámci se 
uskutečňuje několik projektů. Na realizaci se podílejí i jednotliví učitelé. Práci školního metodika 
prevence považujeme za velmi potřebnou. 

Ve školním roce 2018/2019 nebyl řešen ani jeden případ šikany, nezaznamenali jsme žádný 
nárůst studentů užívajících návykové látky. Prevence i výhody malé školy, kde se žáci i učitelé více 
znají, slaví úspěchy. Navíc se snažíme studenty zaměstnávat i v mimoškolní době různými aktivitami, 
a tím snižovat možnost kontaktu s drogou a jejímu návyku. Těmito akcemi jsou např.: Srdíčkový den 
– charitativní sbírka pro sdružení Život dětem, Oslavy Dne vzniku samostatného československého 
státu 28. října, Program ke Dni boje za svobodu 17. listopadu, Mikulášská nadílka pro MŠ, Vánoční 
besídka, Pohádky pro nejmenší (pro žáky MŠ a ZŠ), Slet ježibab, Majáles. O úspěšnosti těchto akcí 
svědčí stále hojná účast široké sušické veřejnosti. 
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 Na začátku roku byly definovány oblasti preventivního působení, školní metodik prevence 
vyhodnotil loňský školní rok a na základě toho vytvořil harmonogram preventivních aktivit pro žáky, 
který bude realizován na gymnáziu během jejich studia. 
 V tomto školním roce jsme kladli velký důraz na prevenci v oblasti kyberšikany, sociálních 
sítí, netolismu. Tuto problematiku vnímáme jako velmi živou. Žáci primy a sekundy absolvovali už 
osvědčený program Mgr. Váchy „Nebezpečí v kyberprostoru“, od kvarty výše se studenti touto 
problematikou zabývali v programu „Život v závislosti“, který akcentoval virtuální závislosti včetně 
pornografie. Prevenci je věnována pozornost v rámci hodin informatiky pod vedením jednotlivých 
vyučujících. Studenti se pravidelně zapojují do projektu „Kraj pro bezpečný internet“, letos obsadil 
student našeho gymnázia Patrik Drbal krásné páté místo v krajském finále této soutěže.   
 Jako obzvlášť potřebné vnímáme mediální výchovu a fenomén falešných zpráv a hoaxů. Proto 
jsme nově zařadili program „Fake news“. Snad tím škola přispěje k rozvoji samostatného kritického 
myšlení studentů, k tomu že nebude snadné nechat sebou manipulovat.  
8. září vnímáme jako vyhlášený Den finanční gramotnosti. Žáci kvarty a prvního ročníku si společně 
s Ing. Romanem Psohlavcem uvědomili nebezpečí dluhových pastí, špatných úvěrů. Studenti septimy 
a třetího ročníku absolvovali přednášku na téma finanční trh a jeho produkty, tvorba rezerv a 
důchodová reforma. Téma finanční gramotnosti je v naší škole dále rozvíjeno při hodinách občanské 
nauky, matematiky a základů společenských věd. Každoročně se zapojujeme do soutěže „Ekonomická 
olympiáda“, vyhlašovanou pod záštitou ČNB. Letos do krajského finále postoupilo rekordních osm 
studentů. 
 „Zdravá pětka“, která byla v květnu i červnu tohoto školního roku plně obsazena se uskuteční 
na podzim příštího školního roku, kdy bude propojena s programem budoucí primy.  
Ostatní naplánované programy byly realizovány podle původního harmonogramu.  

Program Drogy, který jsme přeložili z loňského školního roku, se uskutečnil s novým lektorem 
Šimonem Velkoborským v samém závěru minulého pololetí. Pro jistotu jsme se s ním věnovali navíc i 
problematice alkoholismu.  
 Nezapomněli jsme ani na každoroční festival Jeden svět. Tentokrát jsme navštívili filmy a 
následně moderované diskuse s hostem – „Followme“ (sociální sítě, reklama, mediální gramotnost), 
„Reds, do toho“ (sexuální násilí, sociální sítě). Mediální, osobnostní a sociální vzdělávání jsou 
aktuální témata dnešních dnů.   
Ve školních hodinách (zejména občanské výchově, společenských vědách a zeměpisu) se opakovaně 
věnujeme diskusím nad shlédnutými filmy, které jsou volně přístupné na internetu. Zmíním v rámci 
výuky práva témata domácího násilí, soudních kauz, případů, s kterými se lidé obrací na 
ombudsmanku. Na nižším gymnáziu např. film „Na hory – seznam se bezpečně“ nebo filmy s 
tématem lidských práv a dětské práce.  

V závěru školního roku jsme uskutečnili pod vedením metodika prevence HZS pana Bohumíra 
Bucifala program „Chování člověka za mimořádných situací“, ve spolupráci s Městskou policií Sušice 
besedu o dopravní výchově a činnosti tohoto místního sboru.   
 V rámci výchovné komise jsme v kontaktu s rodiči studentů i se samotnými studenty, kteří 
mají (nebo cítí) problémy související se svým duševním zdravím. 
 
4.5. Účast školy na rozvojových programech vyhlášených MŠMT, krajem případně    
       jiným subjektem 
 

 
Název programu, projektu 

 
Vyhlašovatel 

Finanční dotace od 
vyhlašovatele 

 
Spolufinancování 

Mezinárodní dějepisná soutěž 
gymnázií ČR, SR 

Středisko 
služeb školám 

Plzeň 
11 000 Kč  

Slet ježibab Město Sušice 15 000 Kč  
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Majáles  Město Sušice 15 000 Kč 
+10 000 Kč 
(podium) 

 

Erasmus+ Ka2 
Dům zahraniční 

spolupráce 
22 280 €  

Erasmus + Ka1 
Dům zahraniční 

spolupráce 
16 841 €  

Erasmus + Ka2 
Dům zahraniční 

spolupráce 
30 965 €  

Motivace pro technické vzdělávání 
mládeže PK v roce 2018 (Inf. – F) 

Plzeňský kraj 25 000 Kč  

Xterra Město Sušice 
 

2 000 Kč  

Jsme přátelé a učíme se navzájem Dispoziční fond 
Česko německý 

fond bud. 

4 273,70 € 
90 000 Kč 

 

 Nadání Plzeňský kraj 23 824 Kč  

Exelence ZŠ a SŠ 
MŠMT 10 400 Kč 

12 954 Kč 
 

 
 
4.6. Spolupráce školy se sociálními partnery (úřadem práce, zaměstnavateli a dalšími)  
 

Škola pravidelně spolupracuje s Úřadem práce (ÚP). Kromě projektové výuky „Úvod do světa 
práce“, kde jsou studenti mimo jiné seznámeni s problematikou a možnostmi uplatnění se na trhu 
práce, konzultujeme během roku s ÚP možnosti uplatnění našich absolventů, počty přijímaných žáků 
ke studiu a počty nezaměstnaných absolventů naší školy (většinou nulový nebo minimální počet - viz. 
kap. 3.3. této zprávy). S Úřadem práce a vysokými školami spolupracujeme i při hledání kandidátů na 
pozici chybějících pedagogů zvláště v posledních letech, kdy škola prochází generační obměnou.   

Škola disponuje fondem nadace B. Fürtha, jednoho ze zakladatelů továrny Solo. Z nadace jsou 
po schválení správci fondu dotováni vybraní studenti, kteří úspěšně studující na vysoké škole. Na 
základě projednané a schválené strategie fungování fondu s panem Alfredem Strasserem, správcem 
nadace, odměňujeme částkou 1000 Kč i nejlepší studenty maturitních ročníků.   

Na velmi dobré úrovni je spolupráce jak se zřizovatelem, KÚ a OŠMS Plzeňského kraje, tak i 
městem Sušice (zejména při organizování aktivit určených i široké sušické veřejnosti).  

V průběhu roku byly pořádány i ve spolupráci se ZUŠ Sušice výchovné koncerty pro studenty 
gymnázia. Koncerty probíhají ve Smetanově sále stejně jako besedy s významnými osobnostmi – zde 
škola spolupracuje např. se  ZČU Plzeň, Přírodovědeckou fakultou UK Praha, Křesťanskou akademií 
apod. Jeden z výchovných koncertů proběhl v květnu v Rudolfinu v Praze. Představení „Novosvětská“ 
Antonína Dvořáka zanechal ve všech zúčastněných velký dojem a tento typ výchovného pořadu 
nabídneme i v dalším školním roce v říjnu 2019 žákům kvinty a prvého ročníku. 
 Pokračuje spolupráce s firmou Compotech ve formě podpory technického vzdělávání. Daří se 
pokračovat ve spolupráci i s dalšími firmami v regionu, jako je především Aster Pharma Sušice, ZKD 
Sušice nebo Pekařství Rendl, které mají snahu podporovat potřeby žáků formou sponzoringu školních 
i mimoškolních aktivit. 

Nadále se rozvíjí i spolupráce s univerzitami a vysokými školami. Gymnázium úzce 
spolupracuje se ZČU Plzeň (v roce 2014 podepsána Smlouva o partnerství) a s Přírodovědeckou 
fakultou UK Praha (v roce 2015 se gymnázium stalo Partnerskou školou Univerzity Karlovy). Žáci i 
pedagogové tak mohou navštěvovat a využívat odborná pracoviště jednotlivých fakult, zúčastňovat se 
workshopů, přednášek, letních kempů, exkurzí vedených pracovníky příslušných fakult, Dnů 
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otevřených dveří … Gymnázium zase umožňuje studentům pedagogických fakult absolvování 
odborné pedagogické praxe. V příštím školním roce rozšíříme spolupráci i o Farmaceutickou fakultu 
Univerzity Karlovy v Hradci Králové, jejíž fakultní školou se staneme.  
Cílem těchto aktivit školy je směřovat talentované studenty ke studiu medicínských i biomedicínských 
oborů, které spolu s technickými vysokými školami poskytují úspěšným absolventům takřka 
stoprocentní pracovní uplatnění    
 
 
4.7. Účast žáků v soutěžích 
 

V soutěžích a olympiádách se v místním (školním) kole zúčastnilo více než dvě třetiny žáků 
školy (po odečtu těch, kteří se účastnili více soutěží), v okresních a vyšších kolech reprezentovalo 
školu 104 žáků. Někteří studenti zvítězili či se umístili na postupových místech v krajských kolech a 
dokázali úspěšně reprezentovat školu i v kolech národních. Z největších úspěchů vybíráme: 
 
 

A) Soutěže v odborných dovednostech – jednotlivci 
 
Jméno Třída Soutěž Umístění Kolo 
Fornousová Marie IV.A Dějepisná olympiáda 1. nár.kolo 

Linzmajerová Aneta VIII.A Wordprocessing 1. 
kraj; postup 
do nár.kola 

Mejstřík Prokop VIII.A Wordprocessing 2. 
kraj; postup 
do nár.kola 

Nováková Anežka 3.A Soutěž v Aj 2. kraj 

Falešník Tomáš IV.A Logická olympiáda 2. 
kraj; postup 
do nár.kola 

Staňková Klára V.A Přírodovědný klokan 3. kraj 
Houbová Martina 4.A Wordprocessing 3. kraj 
Nováková Anežka 3.A Soutěž v Aj 2. kraj 

Novotný Joel John IV.A Bible a my 1. 
okres; postup 
do nár. kola 

Škopek David I.A Biologická olympiáda 1. okres 
Jarošová Alena IV.A Soutěž v Nj. 1. okres 

Falešník Tomáš IV.A Dějepisná olympiáda 1. 
okres; postup 
do kraj.kola 

Vastl Radek VI.A Chemická olympiáda 2. okres 

Fornousová Marie IV.A Olympiáda v Čj 2. okres; postup 
do kraj.kola 

Skolek Tomáš VII.A Zeměpisná olympiáda 2. okres 

Novotná Annie Tirzah IV.A Bible a my 2. 
okres; postup 
do nár. kola 

Pivetz Adam IV.A Přírodovědný klokan 2. okres 
Guzanič Lukáš II.A Soutěž v Aj 2. okres 
Krejčová Zuzana IV.A Soutěž v Aj 2. okres 
Falešník Tomáš IV.A Matematický klokan 3. okres 
Chalupka Matěj VIII.A Zeměpisná olympiáda 3. okres 
Novotný Joel John IV.A Zeměpisná olympiáda 3. okres 
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Vinický Darek II.A Zeměpisná olympiáda 3. okres 
Novotný Joel John III.A Dějepisná olympiáda 3. okres 
Koppová Jolana I.A Zeměpisná olympiáda 3. okres 
Kornová Kateřina IV.A Soutěž v Nj 3. okres 
Ngo Andrea VII.A Soutěž v Aj 3. okres 
Ježková Adéla V.A Přírodovědný klokan 3. okres 
 

B) Soutěže v odborných dovednostech – družstva 
 
Družstvo dějepis VII.A Dějepisná soutěž Cheb 1. místo krajské kolo  
(Darina Morongová, Alena Sýkorová, Michal Kovařík)    a postup  
              do nár. kola 
 

C) Umělecké soutěže 
 
Krejčová Zuzana IV.A My a příroda  1. místo okres 
Tláskalová Tereza II.A My a příroda  2. místo okres 
Zelená Amálie II.A My a příroda  3. místo okres 
Urbanová Anna II.A My a příroda  3. místo okres 
 

D) Sportovní soutěže 
 
Jméno Třída Soutěž Umístění Kolo 

Družstvo - smíšená štafeta V.A,1.A,2.A Orientační běh 1. 

Kraj a 
postup 
do nár. 
kola 

Novotná Annie Tirzah IV.A Zimní olympiáda 1. okres 
Novotný Joel John IV.A Zimní olympiáda 1. okres 
Družstvo - smíšená štafeta IV.A,V.A Zimní olympiáda 1. okres 
Družstvo – smíšená štafeta II.A,IV.A Zimní olympiáda 1. okres 
Satoriová Johana I.A Zimní olympiáda 1. okres 
Svoboda Šimon IV.A Přebor v plavání 1. okres 
Pivetz Adam IV.A Zimní olympiáda 2. okres 
     
Družstvo - atletika dívky V.A, VI.A, 4.A CORNY pohár  2. okres 
Družstvo - atletika hoši VIII.A, VII.A CORNY pohár  3. okres 
Družstvo -  smíšená štafeta I.A, II.A Přebor v plavání 3. okres 
Holá Evelína Anna III.A Přebor v plavání 3. okres 
Družstvo -  smíšená štafeta III.A, IV.A Přebor v plavání 3. okres 
Vichr Hynek I.A Přebor v plavání 3. okres 
 
Tradi čně na podzim oceňuje hejtman nejlepší studenty Plzeňského kraje, což jsou ti žáci, 
kteří se v předchozím školním roce umístili na medailových pozicích v celostátních a 
mezinárodních kolech soutěží. Mezi oceněnými žáky byl i student našeho gymnázia Tomáš 
Falešník, který získal ocenění za medailové umístění v národním finále Logické olympiády.   
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4.8. Aktivity žáků v mezinárodních programech, národní průzkumy, hodnocení úspěšnosti 
(jmenovitě) 
 
1) Euroregio – Gastschuljahr 
 V rámci tohoto projektu studovaly ve školním roce 2018/2019 ve Spolkové 
republice Německo dvě žákyně. Na Gymnasium Robert Koch, Deggendorf Anna Hanzlíková a na 
Gymnasium Leopoldinum, Passau Kateřina Šprdlíková. 
 
2) Projekt EDISON 
 V září 2018 proběhl na gymnáziu a na ZŠ TGM jazykový projekt „EDISON“, jehož úkolem je 
spojovat mladé lidi odlišných kultur a národností, seznámit je se zvyky, tradicemi a situací v jiných 
zemích a stát se tak generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní bariéru.  Skupina sedmi 
vysokoškolských studentů z různých zemí světa se v předposledním zářijovém týdnu snažila seznámit 
nás se zvyky, tradicemi, kulturou i přírodními podmínkami „své“ země. Studenti gymnázia a žáci ZŠ 
TGM tak měli nejen možnost poznávat Turecko, Indii, Thajsko, Čínu, Gruzii, Rusko a  Kolumbii, ale 
také pohlédnout na svůj domov očima studentů z celého světa. Při tom všem využívali angličtinu, 
španělštinu, ruštinu. 
 
3) Projekt „Fight for Tolerance“ v rámci ERASMUS+KA2 
 Tématem dvouletého projektu byla tolerance, řešily se otázky týkající se rasové diskriminace, 
problému migrace, tolerance různých náboženství či předsudků vůči menšinám ve společnosti.  
Na první projektové setkání, které hostilo naše gymnázium v únoru 2018, navázaly tři výjezdy našich 
žáků a pedagogů. V prosinci 2018 na Tenerife ve Španělsku, v únoru 2019 do Itálie a v květnu 2019 
do Portugalska. Celý týden se naši žáci vždy společně s žáky zúčastněných zemí podíleli na 
aktivitách, které se nesly v duchu hlavního tématu projektu s názvem Fight for Tolerance.   
 
4) Projekt s Realschule Bad Kötzting „A náhle jsme byli rozděleni“ 
 Týdenní projekt, kterého se ve Vzdělávacím středisku Jugendbildungsstätte Waldmünchen 
zúčastnili žáci kvarty Gymnázia Sušice a jejich vrstevníci z partnerské školy Realschule Bad 
Kötzting. Tématem projektu byla společná historie a události, které během 2. světové války a krátce 
po ní ovlivnily život lidí v česko-německém pohraničí. Pestrý program obsahoval různé hry, jazykové 
animace, týmová cvičení, návštěvu zaniklé vesnice Grafenried/Lučina, kde vedle sebe v minulosti žili 
obyvatelé obou národností. Své poznatky a dojmy z projektu pak žáci zpracovali formou 
cizojazyčných prezentací. Projekt se setkal s velkým ohlasem u žáků obou škol. 
 
5) Euregio - projekt „Fórum mládeže“   
 V prosinci hostilo Gymnáziu Sušice mládežnické fórum, které se uskutečnilo v rámci 
projektu EUREGIA „Region budoucnosti Bavorský les - Šumava 2020+“. Akce se zúčastnili čeští 
žáci zapojení do vzdělávacího programu EUREGIO-Gastschuljahr, dále žáci z bavorských gymnázií a 
vybraní žáci z Gymnázia Sušice. Tématem byla spolupráce a její další rozvoj v bavorsko-českém 
příhraničním regionu. Účastníci prezentovali své návrhy na nové společné projekty a 
další přeshraniční  iniciativy, které by se mohly realizovat mezi školami, obcemi nebo zájmovými 
organizacemi. 
 
6) Projekt s Realschule Kötzting „Jsme přátelé, učíme se navzájem“ 
 Tento květnový projekt byl připraven pro žáky tercie a jejich bavorské vrstevníky. Kromě 
jazykového vzdělávání žáci poznávali kulturu, historii i současnost obou zemí, společný pobyt byl 
zpestřen i sportovními aktivitami. Z projektu si žáci odnesli spoustu zážitků a nových poznatků, 
získali nové kamarády, se kterými zvládli komunikovat v cizím jazyce.  
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7) Projekt „Kultur ohne Grenze – Kultura bez hranic“ 
 Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem a Centrum Bavaria 
Bohemia nabízí školám z Bavorska a českého příhraničí akce a workshopy k vzájemnému setkávání v 
rámci projektu Kultur ohne Grenzen - Kultura bez hranic. Workshopu s názvem Grenzen(los) / (Bez) 
hranic, který proběhl v Centru Bavaria Bohemia v Schönsee, se zúčastnila třída 1. A společně se žáky 
z partnerské školy z Realschule Bad Kötzting. Účastníci se zabývali tématem hranice, setkali se s 
pamětníkem, bývalým pohraničníkem, který osobně poznal, co přinášela železná opona lidem žijícím 
v pohraničí. Na závěr projektového dne ztvárnili žáci téma dnešního pojetí hranic.  
 
8) Projekt „United States of Europe: Fraternity, Unity, Liberty v rámci ERASMUS+ KA2 
 V letošním školním roce jsme se zapojili do druhého dvouletého projektu v rámci 
ERASMU+KA2 – partnerství škol. Pro studenty tím vzniká další šance zúčastnit se výměnného 
programu, který s námi opět pořádají školy ze Španělska, Portugalska a Itálie a nově pak z Rumunska 
a Polska. Během následujících dvou let proběhne v každé z partnerských zemí týdenní setkání 
studentů a pedagogů, tentokrát na téma Evropské Unie. V letošním roce proběhly tři výjezdy – 
v prosinci 2018 do Španělska, v březnu do Bruselu a v květnu do Itálie. 
 
9) Douzelage 
 V tomto školním roce v rámci programu zastřešeného EU se v květnu 2019 dva absolventi 
zúčastnili 44. konference ve Finsku. Hlavním tématem bylo ekonomické využívání vody. Opomenuty 
nebyly ani otázky budoucnosti EU a finské školství. 
 
 
5. Výsledky kontrol a inspekcí provedených v průběhu školního roku  (včetně 
výsledků inspekce provedené ČŠI) 
 
Ve školním roce 2018/2019 proběhly tyto kontroly: 
 
1) Běžné kontroly BOZP a PO – bez závad. 
 
2) Interní audit finančního hospodaření – od 1. 9. 2018 do 30. 11. 2018 probíhala činnost auditorky, 
kontrolované období bez závad. K 30. 11. 2018 ukončila činnost přidělená auditorka a dosud se ani 
s pomocí KÚ PK  nepodařilo nového auditora najít.  
 
3) Daňová kontrola dne 29. 11. 2018 podle §87 odst. 1 zákona č.280/2009 Sb., daňový řád, ve znění 
pozdějších předpisů, sepsaný podle ustanovení §60 až §62 daňového řádu. 

- kontrola za účelem zjištění skutečností rozhodných pro správné zjištění a případné stanovení 
   odvodu za porušení rozpočtové kázně dle ustanovení §44 a §44a zákona č. 218/2000 Sb., o 
   rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve 
   znění pozdějších předpisů u peněžních prostředků poskytnutích ze státního rozpočtu a    
   prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty 
   z Národního fondu na základě rozhodnutí č. 1666/56/7.1./2015 ze dne 20. 7. 2015 (program 
  OPVK – GySu – podpora čtenářské gramotnosti a jazyků) 

Nedostatky nebyly touto kontrolou zjištěny. 
 
4) V únoru 2019 navštívili školu pracovníci OŠMS Plzeňského kraje za účelem prošetření anonymní 
stížnosti zaslané zřizovateli. Pracovníci OŠMS na základě šetření vyhodnotili tuto anonymní stížnost 
jako nedůvodnou.  
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6. Činnost školy 
 
6.1. Zprávy o činnosti školské rady, studentského parlamentu, „Sdružení rodičů“ apod. 
 

Školská rada je šestičlenná, pracuje ve složení: Mgr. Vilemína Hraničková, PaedDr. Vít 
Potužák (zástupci pedagogů), Bc. Petr Mottl, Mgr. Pavel Princ (zástupci zřizovatele), MUDr. Michal 
Svoboda, Ing. Martin Kopp (zástupci zákonných zástupců a zletilých žáků). Předsedkyní byla 
jednohlasně zvolena Mgr. Vilemína Hraničková. Jednání školské rady se pravidelně účastnil ředitel 
školy. Na zasedáních se školská rada zabývala: výroční zprávou, legislativním stavem a výsledky 
maturitních zkoušek, výsledky přijímacího řízení, investičními záměry v součinnosti s vyhlašovanými 
granty a projekty k získání dotací z fondů EU, MŠMT, KÚ Plzeň…, výsledky inspekcí, změnami 
v ŠVP, personálním obsazením sboru, podněty jednotlivých členů apod. 

V září 2018 proběhly tradiční informační třídní schůzky žáků primy a 1. ročníku čtyřletého 
studia. V listopadu 2018 a v dubnu 2019 následovaly plánované třídní schůzky všech žáků školy. 
Škola spolupracuje se Spolkem rodičů a přátel školy. Předsedou Spolku je Bc. Jitka Šperlová, 
jednotlivé třídy jsou zastoupeny jedním z rodičů. Ředitel školy se na pozvání pravidelně zúčastňoval 
schůzí výboru spolku. Na těchto setkáních se řešilo hospodaření s finančními prostředky organizace a 
způsoby sponzoringu maturitních plesů, proplácení startovného a jízdného žáků na soutěže, odměny 
pro vyznamenané maturanty, nákup časopisů do výuky cizích jazyků, proplácení dopravy žákům na 
seznamovací kurzy i další podněty.  

Na škole je zřízen Žákovský parlament. Každá třída je v něm zastoupena dvěma žáky. Jednání 
zastřešuje ředitel školy a výchovný poradce. Při setkáních jsou žáci informováni o chodu školy, 
plánovaných akcích a dále jsou řešeny připomínky a návrhy žáků k chodu školy a vzdělávacímu 
procesu. Vytvořit fungující vnitřní organizační strukturu se stále nedaří. Parlament se schází 
s ředitelem školy operativně (obvykle na jeho popud). Zástupce žáků školy do Krajského 
studentského parlamentu, který by se účastnil jednání tohoto krajského orgánu a získané informace 
předával spolužákům, se bohužel nepodařilo najít. Nezájem zřejmě pramení z ne příliš pozitivních 
ohlasů předchozích zástupců na obsah jednání a ze vzdálenosti a špatného dopravního spojení. 

Od května se žáci, absolventi, rodičovská veřejnost i ostatní příznivci mohou o gymnáziu 
dozvědět nejen z webových stránek školy, ale i ze sociálních sítí Facebook a Instagram. 

Na škole funguje ryze studentského Divadlo Bezejména, které tvoří pouze současní studenti 
gymnázia. Přes odchod části souboru, žáků vyššího gymnázia, se i v tomto školním roce podařilo 
soubor doplnit především žáky nižšího gymnázia. Ke zkouškám se schází pravidelně. Zkoušky, jako i 
premiéry her, probíhají ve Smetanově sále. Během posledního školního roku nastudovali a v lednu 
a únoru představili veřejnosti novou hru.  

Při vytváření programu slavnostního předání maturitních vysvědčení či podobných 
příležitostech pokračuje škola v osvědčené spolupráci se ZUŠ, se Sušickým dětským sborem a 
bývalými absolventy. 

Žáci všech tříd se zúčastňují během školního roku exkurzí, přednášek, besed, sportovních 
kurzů a různých olympiád a soutěží (viz kap.7 této zprávy). Potěšitelné je, že se vyučujícím daří 
kvalitně žáky vést a motivovat je. O tom svědčí nejen počet žáků, kteří se soutěží účastní, ale i 
úspěchy, které jsou rozloženy prakticky mezi všechny předměty vyučované na gymnáziu. Podrobnější 
výsledky - viz kap. 4.7. této zprávy. 

V srpnu 2018 podala škola žádost o grant z rozpočtu PK – „Motivace pro technické vzdělávání 
mládeže Plzeňského kraje 2018“. Stejně jako v předchozích letech jsme byli úspěšní. Cílem projektu 
je posílení kompetencí k učení a pracovních kompetencí žáků ZŠ prostřednictvím deseti laboratorních 
cvičení z fyziky a informatiky realizovaných v prostorách odborných učeben Gymnázia Sušice. 
Snahou je, aby spolupráce mezi gymnáziem a základními školami zvyšovala zájem žáků o studium na 
gymnáziu i zájem o přírodovědné předměty. 
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Úspěšní jsme byli i v získání grantové podpory pro mimoškolní aktivity jak u grantů 
vyhlášených městem Sušice, tak Plzeňským krajem (Xterra, Theaterprojekt, Slet ježibab, pořádání 
okresních a krajských kol předmětových soutěží, Podpora vybudování a modernizace sportovišť, 
Majáles, Nadání). 

Během školního roku zorganizovala škola několik zahraničních výjezdů: v září 2018 jazykově-
poznávací zájezd do Vídně  pro žáky 1.A a kvinty, v lednu 2019 výběrový lyžařský sportovní kurz do 
rakouských Alp, v březnu další jazykově-poznávací zájezd – tentokráte do Londýna a v dubnu 
navštívili žáci septimy a 3.A Drážďany. Dlouhodobá spolupráce s žáky a kolegy Realschule Bad 
Kötzting pokračovala dalšími společnými akcemi, jako např. setkání vyučujících obou škol v Sušici a 
tvůrčí setkání žáků kvarty se svými vrstevníky ve Waldmünchenu. Ostatní mezinárodní aktivity žáků 
– viz bod 4.8. této výroční zprávy.  

V listopadu 2018 se uskutečnila přednáška a beseda žáků školy s profesorem Hilským na téma 
W. Shakespeare – Sonety. 

Nezapomněli jsme ani na každoroční festival Jeden svět. Tentokrát jsme navštívili filmy a 
následně moderované diskuse s hostem -  Followme (sociální sítě, reklama, mediální gramotnost), 
Reds, do toho (sexuální násilí, sociální sítě).  

Druhým rokem pokračoval projekt z programu Erasmus+ školní vzdělávání KA1 pod názvem 
„Škola – brána k otevřené společnosti“. V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se 
během dvou let zúčastnilo 9 vyučujících naší školy zahraničních jazykových kurzů. Vyučující 
německého, anglického a španělského jazyka absolvovali o prázdninách jazykově metodické kurzy a 
vyučující přírodovědných předmětů se zdokonalili ve využití cizojazyčné literatury a metody CLIL v 
předmětech chemie a zeměpis. Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. 

V rámci ERASMU+ KA2 pokračovaly výjezdy našich žáků spolu s vyučujícími do Španělska, 
Portugalska, Itálie a Belgie, při kterých si žáci aktivně rozvíjeli nejen své jazykové znalosti získané 
v hodinách, ale měli možnost poznat i způsob života a vzdělávání svých vrstevníků. Při návštěvě 
Bruselu jim absolventky sušického gymnázia Lucie Hasnedlová a Iveta Býčková umožnily navštívit 
nejen Evropský parlament, ale i centrálu NATO, kde dlouhodobě úspěšně působí.    

Na jaře 2019 po několikaletém intenzivním jednání s Odborem památkové péče nám bylo 
umožněno podat žádost do 100. výzvy programu OPŽP EU. V červnu byla naše žádost kladně 
vyhodnocena a během prázdnin jsme připravovali a kompletovali výběrové řízení na veřejnou 
zakázku „Rekonstrukce otopné soustavy a výměna okenních výplní“ v hodnotě 26 milionů. Část 
prostředků získáme z EU, zbylou část od zřizovatele – Plzeňského kraje. 
 

Bohužel i v letošním roce se škola stala terčem anonyma. Anonymní stížnost zaslaná na různé 
nadřízené orgány byla jimi šetřena a vyhodnocena jako neoprávněná. 
Počet evidovaných stížností celkem:  1 (anonymní dopis zaslaný zřizovateli, ČŠI a řediteli) 
z toho  a) oprávněných   0 
 b) částečně oprávněných  0 
 c) neoprávněných   1 
 d) postoupených jinému orgánu 0 
 
 
6.2. Aktivity školy uspořádané pro veřejnost 
Další vzdělávání na škole, využívání školy ke vzdělávacím aktivitám v době mimo vyučování 
 

V září 2018 uspořádali studenti školy charitativní sbírku pro sdružení Život dětem – 
„Srdíčkový den“. 

Na začátku října 2018 pořádalo gymnázium 6. ročník sportovní soutěže „Xterra“ - 
modifikovaný terénní závod štafet pro veřejnost, konkrétně žáky 8. a 9. tříd ZŠ a SŠ. Obsahuje tři 
disciplíny: letní biatlon, horské kolo a závěr patří orientačnímu běhu. Závod si získává stále větší 
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oblibu mezi žáky nejen gymnázia, ale i ostatních sušických základních a středních škol, o čemž svědčí 
vysoká účast a dosažené sportovní výkony. 

V říjnu jsme uspořádali v Sušici na náměstí a v prostorách školy ve spolupráci se ZČU Plzeň a 
Západočeskou pobočkou ČAS evropskou „Noc vědců“. Studenti gymnázia pod vedením svých 
vyučujících předvedli množství fyzikálních a chemických pokusů. Namátkou: generátor el. výbojů, 
sloní pastu pro slony, pokusy s vývěvou, chemické jo-jo, plazmovou kouli, propanbutanové divadlo, 
pyrotechniku s chlorečnanem, nenewtonovskou kapalinu, hořící bankovku, kouzla s tekutým 
dusíkem… K vidění byla i 3D tiskárna. Příchozí mohli prozkoumat večerní oblohu několika 
hvězdářskými dalekohledy. Souběžně v prostorách gymnázia probíhaly přednášky o astronomii a 
fyzice pro veřejnost a bylo možno navštívit také mobilní planetárium v tělocvičně školy. 

Od listopadu do března probíhal na škole přírodovědný projekt „Motivace pro technické 
vzdělávání žáků ZŠ“. Při deseti setkáních v učebnách fyziky a informatiky se žáci setkali ve fyzice s 
tematickým celkem Elektřina a polovodiče a v informatice se zaměřili na empirické seznámení 
s počítačovou grafikou a multimédii. 

Tradiční Den otevřených dveří pro žáky ZŠ, jejich rodiče i veřejnost proběhl 30. listopadu za 
hojné účasti zájemců. Od 15.00 hodin začal odpolední program, při kterém si zájemci a jejich rodiče 
prohlédli celou školu, odborné učebny, laboratoř, aktivně se mohli zapojit např. formou testů, soutěží, 
kresbou nebo hrou na hudební nástroje…do prezentací jednotlivých předmětů, které pro ně připravili 
žáci a vyučující. Potěšitelné je, že se do organizace Dne otevřených dveří dobrovolně zapojilo na 80 
našich žáků. Ve Smetanově sále obdrželi všichni příchozí podrobné informace o osmiletém a 
čtyřletém studiu, o přijímacích zkouškách, přijímačkách nanečisto, přípravných kurzech, struktuře 
vyučovaných předmětů, uplatnění absolventů na vysokých školách a v praxi. Připravena byla i celá 
řada informačních materiálů.  

V únoru a březnu navázaly na DOD pro zájemce o studium již tradiční přípravné kurzy 
z matematiky a českého jazyka. Výhodou přípravných kurzů je poznání prostředí školy, seznámení se 
s obsahem a formou testů a možnost včasného odhalení případných nedostatků ve znalostech. 

Gymnázium společně se studenty pokračuje v organizaci celé řady akcí, do nichž se zapojuje i 
část sušické veřejnosti. Jsou to např. již zmíněné Srdíčkové dny - charitativní sbírka pro sdružení 
Život dětem, Den boje za svobodu a demokracii 17. listopadu, Mikuláš pro MŠ, Pohádky pro 
nejmenší, Slet ježibab či Majáles. Záštitu nad těmito akcemi mají vyučující výtvarné a hudební 
výchovy. Část žáků se podílela na akcích pořádaných městem. Např. oslavy 100. výročí vzniku 
samostatné ČSR 28. října, sportovní klání škol „Den starosty města“, projekty Douzelage apod. 

Smetanův sál, bývalá školní kaple, je dnes moderní koncertní síň. Je využíván zejména pro 
koncerty vážné hudby, které kromě gymnázia pořádají i jiné složky – např. ZUŠ Sušice, Kruh přátel 
hudby…. Sál je využíván i dalšími subjekty nejen ke koncertům, ale i k přednáškám, křtu knih apod. 
V posledních pěti letech je i domovskou scénou studentského Divadla Bezejména. Probíhají zde 
jednotlivé zkoušky i premiéry a reprízy nových her. 

Škola umožňuje veřejnosti využívat v odpoledních hodinách tělocvičnu. Venkovní hřiště 
s umělým povrchem využívají žáci školy do 15.00 hod., organizace na základě objednávky (sportovní 
soustředění, zumba a kondiční cvičení). Dlouhodobá je i spolupráce se Sokolem a TJ Sušice fotbal - 
minižáci. Více jak desetiletý celoroční provoz se ale na povrchu výrazně podepsal. Vedení školy se 
snaží ve spolupráci se zřizovatelem a za pomoci podávaných grantů získat prostředky pro rekonstrukci 
a výměnu nejen umělého povrchu venkovního hřiště, ale i na modernizaci sousedního basketbalového 
hřiště. A právě na rekonstrukci basketbalového hřiště se nám v závěru školního roku podařilo získat 
od zřizovatele část finančních prostředků. Na podzim 2019 tak vznikne multifunkční sportovní hřiště 
s umělým povrchem nejen pro basketbal, ale i volejbal, nohejbal a florbal.  
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7. Přehled hlavních akcí školy ve školním roce 2018/2019 
 
1. pololetí 
 
  3. 9.2018 Zahájení školního roku 
  6. 9.  Projekt MPP, Vácha 
  7. 9.  Projektový den „Finanční gramotnost“ 
10. - 11. 9. Seznamovací kurz prima 
10. – 12. 9. Cyklistický kurz 2.A 
11. - 12. 9. Seznamovací kurz 1.A 
12. – 14. 9. Cyklistický kurz VI.A 
17. 9.  Podzimní termín maturit 
17. - 23. 9. Jazykový projekt „EDISON“  
19. 9.  Srdíčkový den 
20. 9.  Středoškolský atletický pohár 
20. 9.  Informativní schůzka rodičů prima + 1.A 
26. 9.  Jazykově-poznávací exkurze, Vídeň, 1.A+V.A 
27. 9.  Zveřejnění seznamu min. 60 literárních děl pro ústní zkoušku z ČJL 
  4. 10.    Xterra – outdorový závod (pro družstva ZŠ a SŠ) 
  5. 10.  Projekt „Noc vědců“ 
19. 10.  Zveřejnění povinných a nepovinných zkoušek a témat profilové 
  části MZ 2019 
24. 10.  Anglické divadlo, Praha, VIII.A+4.A 
25. 10.  Vyhlášení literární a výtvarné soutěže „100 let republiky“ 
26. 10.  Přednášky ke 100. výročí vzniku republiky 
29. - 30. 10.   Podzimní prázdniny 
31. 10.  Halloween 
  1. 11.  Zahájení přírodovědného projektu Fy – Inf. pro žáky ZŠ 
10. – 17. 11. 1. projekt ERASMUS+ KA2, Španělsko – Tenerife 
12. -16. 11. Projekt s Realschule Kötzting ve Waldmünchenu, IV.A 
16. 11.  Knihovna Sušice, I.A 
17. 11.  Shromáždění „Pod lípou“ 
19. 11.  Pedagogická rada 
21. 11.  Beseda – prof.Hilský, VG 
21. 11.  Podzimní třídní schůzky  
22. 11.  Přihlášky k maturitní zkoušce pro jarní zkušební období 
22. 11.  Celostátní finále mezinárodní dějep. soutěže, Cheb 
22. 11.  Okresní přebor v plavání 
28. 11.  Knihovna Sušice, II.A 
30. 11.  Den otevřených dveří 
  1. 12.  Maturitní ples 4.A 
  5. 12.  Mikuláš pro MŠ 
  8. 12.  Maturitní ples VIII.A 
9. - 15. 12. 2. projekt ERASMUS+ KA2, Španělsko - Tenerife 
12. 12.  Projekt „Fórum mládeže“, Euregio 
13. 12.  Přednášky – „Dobrovolnictví“, VG 
17. 12.  Vánoční volejbalový turnaj - vyšší gymnázium 
21. 12.  Rozloučení před vánočními prázdninami, Smetanův sál - besídka 
22. 12. 2018 - 2. 1. 2019 Vánoční prázdniny 
3. - 4. 1.2019   Ředitelské volno 



 20 

7. 1.  Zahájení výuky po vánočních prázdninách 
22. 1.  Veletrh Gaudeamus, Praha, VII.A + 3.A 
23. – 24. 1. Přijímačky „nanečisto“ 
25. 1.  Ukončení klasifikace za 1. pololetí 
27. - 1. 2. Výběrový lyžařský kurz (pro VG), Rakousko 
29. 1.  Pedagogická rada 
30. 1.  Úvod do „Světa práce“ VIII.A + 4.A 
30. 1.  Projekty MPP, V.A+1.A, VI.A+2.A 
31. 1.  Výpis vysvědčení za 1. pololetí 
1. 2.    Pololetní prázdniny 
__________________________________________________________________________ 
2. pololetí 
 
  4. – 10. 2. Jarní prázdniny 
11. - 15. 2. Lyžařský kurz II.A, Špičák 
12. 2.  Zahájení přípravných kurzů pro žáky ZŠ k JPZ 2019 
13. 2.  Okresní kolo soutěže v Aj – pořadatel Gy Sušice 
16. – 23. 2. 1. projekt ERASMUS+ KA2, Itálie 
19. 2.  Divadelní představení, Praha, 4.A+VIII.A 
28. 2.  Okresní lyžařská olympiáda, Špičák 
  1. 3.  Projektový den – „3D modelování“, IV.A 
  3. – 7. 3. 2. projekt ERASMUS+ KA2, Belgie - Brusel 
11. – 15. 3. Lyžařský kurz  V.A + 1.A, Špičák 
20. 3.  Soutěž „Gymnazista roku“, KU Plzeň 
24. – 29. 3. Výběrový jazykově-poznávací zájezd, Londýn (pro VG) 
26. 3.  Beseda s M. Žantovským, VG 
27. 3.  Krajské semifinále děj. soutěže (Cheb) – pořadatel Gy Sušice 
29. 3.  Projektový den – „3D modelování“, I.A+III.A 
  1. 4. + 5. 4. Projekt „Jeden svět“, SIRKUS, 1.-3.A, V.-VII.A 
  3. 4.  Projektový den „Baroko v PK“, 3.A+VII.A 
  5. 4.  Projektový den – „3D modelování“, II.A+III.A 
10. - 11. 4. Písemné MZ společné části z ČJL a CJ 
12. a 15. 4. 1. a 2. termín přijímacích zkoušek do prvního ročníku  
  čtyřletého studia 
15. - 17. 4. Pohádky pro nejmenší, 1.A+V.A. + výběr 
16. a 17. 4. 1. a 2. termín přijímacích zkoušek do primy osmiletého studia 
17. 4.  Uzavření klasifikace VIII.A + 4.A 
18. 4.   Velikonoční prázdniny 
23. 4.  Pedagogická rada 
24. 4.  Jazykově-poznávací exkurze, Drážďany, VII.A+3.A 
25. 4.  Jarní třídní schůzky 
25. 4.  Atletický den, NG 
26. 4.  Předání vysvědčení za 2. pol. + poslední zvonění VIII.A + 4.A 
27. 4. – 4. 5. 1. projekt ERASMUS+ KA2, Portugalsko 
Od 29. 4. Příprava na maturitní zkoušky žáků VIII.A + 4.A 
30. 4.  Slet Ježibab, IV.A 
  2. – 10. 5. Písemné maturitní zkoušky společné části 
  4. – 11. 5. 1. projekt ERASMUS+ KA2, Portugalsko 
  7. 5.  Česká filharmonie, Praha, 1.A+V.A 
  9. 5.  Krajský přebor škol v orientačním běhu, Plzeň 
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11. 5.  Majáles, VI.A+2.A 
13. – 16. 5. 1. termín třídních výletů 
13. 5.  Projekt s Realschule Kötzting, III.A 
13. a 14. 5. Náhradní termín PZ 2019 do primy i prvého ročníku 
16. 5.  „Pohár rozhlasu“ – okr. finále pro nižší Gy, Sušice 
20. – 24. 5. Ústní společné a profilové maturitní zkoušky 
22. 5.  Výchovný koncert, Smetanův sál, NG 
23. 5.  „Pohár rozhlasu“ – kraj. finále pro nižší Gy, Plzeň 
23. 5.  Divadelní představení, Sokolovna 
26. 5. – 1. 6. 2. projekt ERASMUS+ KA2, Itálie 
27. – 31. 5. Vodácký kurz VII.A 
29. 5.  Beseda s pracovníky ambasády USA, Smetanův sál, VI.A, 2.-3.A 
30. 5.  Slavnostní předání maturitních vysvědčení 
  3. – 7. 6. Vodácký kurz 3.A 
  5. 6.  Literárně-dějepisná exkurze, Kozel, II.A 
  7. 6.  Projekt s Realschule Kötzting, 1.A 
  7. 6.  Divadelní představení, Praha, 2.A+IV.A 
10. – 20. 6. OBDOBÍ BEZ EXKURZÍ, BESED … 
17. 6.  Informativní schůzka pro rodiče a žáky budoucí I.A a 1.A 
19. 6.  Uzavření klasifikace 
20. 6.  Pedagogická rada 
21. 6.  Pohár starosty 
24. – 26. 6. 2. termín třídních výletů 
27. 6.  Třídní den 
28. 6.  Ukončení 2. pololetí, předání vysvědčení 
 
1. 7. - 31. 8.  Hlavní prázdniny 
 
2. 9.  Zahájení školního roku 2019/2020 
 
 
8. Závěr 
 
Celkové stručné zhodnocení činnosti školy v uplynulém školním roce, naplňování stanovených cílů a 
priorit, předpoklady dalšího vývoje školy. 
Návrhy, připomínky a požadavky ke všem rozhodujícím subjektům, které chod školy ovlivňují. 
 

Základní prioritou školy je poskytovat studentům kvalitní středoškolské vzdělání, které jim 
umožní pokračovat v dalším studiu na vysokých školách humanitního, přírodovědného i technického 
charakteru. Na vysokých školách pokračuje pravidelně více než 90% studentů maturitních ročníků. 
Důraz proto klademe nejen na výuku jazyků a gramotnost v ovládání PC, kde se daří stanovené 
priority naplnit, ale škola se v posledních letech intenzivně zaměřuje na technické a přírodovědné 
předměty. 

Ve školním roce 2018/2019 ze 48 absolventů v obou maturitních třídách 44 absolventů 
gymnázia pokračuje na vysoké škole, 1 absolvent studuje na roční jazykové škole v Plzni, 2 
absolventky pracují a 1 absolventka je na pobytu v USA (viz následný přehled). 
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ČVUT Praha 9 absolventů 
  2x fakulta biomedicínského inženýrství  
  1x fakulta architektury  
  1x fakulta elektrotechnická  
  1x fakulta informačních technologií  
  1x fakulta chemicko-inženýrská  
  1x fakulta stavební  
  1x fakulta strojní 
  1x fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 
    
UK Praha 5 absolventů 
  2x fakulta lékařská 
  2x fakulta tělesné výchovy a sportu 
  1x fakulta sociálních věd 
  
VŠE Praha 2 absolventi 
  1x fakulta aplikované informatiky 
  1x fakulta informatiky a statistiky 
    
ČZU Praha 4 absolventi 
  2x fakulta provozně ekonomická 
  2x fakulta lesnická a dřevařská 
    
ZČU Plzeň 15 absolventů  
  3x fakulta právnická  
  4x fakulta pedagogická  
  3x fakulta ekonomická  
  2x fakulta zdravotnických studií  
  1x fakulta filozofická 
  1x fakulta umění a designu 
  1x fakulta strojní 
    

JČU České Budějovice 5 absolventů 
  3x fakulta zdravotně sociální 
  2x fakulta pedagogická 
    
UPCE Pardubice 3 absolventi 
  1x fakulta filozofická 
  1x fakulta zdravotnických studií 
  1x fakulta chemicko-technologická 
    

VŠO v Praze (soukr.VŠ) 
1 absolvent (ekonomika řízení v 
 dopravě) 
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V primě až oktávě osmiletého studia a v prvním až čtvrtém ročníku čtyřletého studia probíhala 
výuka podle inovovaného ŠVP. Na základě vyhodnocení vyučujících cizích jazyků budou i nadále 
žáci kvinty a prvého ročníku vyššího gymnázia na základě srovnávacích testů rozřazeni do skupin 
podle výkonnosti, čímž umožníme pracovat každému podle svého tempa. Po anglickém jazyce přibyl i 
druhý cizí jazyk – německý. Zajištěna tak bude nadále vysoká úroveň jazyka, jak potvrzují výsledky 
státních maturit či olympiád a soutěží, ale zároveň tak podpoříme rozvoj jazykových dovedností 
nadaných žáků.  

Řada studentů byla zapojena do četných soutěží, značná část reprezentovala školu na 
veřejnosti. Škola úzce spolupracuje s městem Sušice i dalšími subjekty. I nadále pokračuje úspěšná 
spolupráce s družební školou v Německu. Studenti se zúčastnili celé řady projektů, škola byla 
prezentována v médiích regionálního i republikového charakteru. Více jak třetina žáků vycestovala na 
některou z akcí pořádaných školou do zahraničí, 2 žákyně v zahraničí studovaly.  
 
Z úkolů pro školní rok 2019/2020: 
 

- zajistit v následujícím školním roce v souladu se svěřenými rozpočtovými prostředky materiálně 
technické a personální podmínky tak, aby ve shodě s platnými učebními plány a dokumenty 
MŠMT a při zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a ostatních pracovníků školy byly 
splněny požadované cíle ve výchově i vzdělávání 

- nadále nabízet vysokou kvalitu ve vzdělávání 
- podporovat aktivní přístup žáků k vědomostním, uměleckým i sportovním soutěžím 
- zařazováním pravidelných třídnických hodin předcházet případným problémům ve vztazích 

uvnitř třídy, prevencí sociálně-patologických jevů (zvláště na nižším stupni gymnázia),  
- nadále podporovat vhodné projekty a akce spojené s výjezdy do zahraničí (např. Erasmus+, 

jazykově-poznávací exkurze, odborné zahraniční exkurze, výběrové sportovní kurzy, Douzelage) 
- podle možností školy a zájmu žáků udržet stávající mimoškolní aktivity v podobě pořádaných 

kulturních akcí pro školy a veřejnost 
- pokračovat v propagaci a prezentaci školy v regionálním tisku, webových stránkách školy, 

sociálních sítích (FB, Instagram), pořádáním akcí pro školy i sušickou veřejnost 
- pokračovat v modernizaci vybavení školy i výuky zejména účastí v projektech 
- realizovat rekonstrukci basketbalového hřiště 
- dokončit výběrové řízení investiční akce „Rekonstrukce otopné soustavy a výměna okenních 

výplní“ a zahájit realizaci této akce 
- zabezpečit pátý rok udržitelnosti ukončeného projektu „Gymnázium Sušice – modernizace 

vybavení odborných učeben“ (ROP NUTS II Jihozápad) 
- sledovat vyhlášené výzvy v programovém období 2014 - 2020 (OP VVV, OPŽP a IROP) – 

z důvodu modernizace jazykových učeben a odborné učebny přírodovědných předmětů 
- nadále usilovat o získání prostředků (granty, Město Sušice, KÚ Plzeň, MŠMT) na celkovou 

rekonstrukci povrchu sportovního víceúčelového hřiště  
 
 
 
Datum zpracování zprávy:     Datum předložení školské radě 

12. 10. 2019       (pracovníkům školy): 
    14. 10. 2019 

 
Školská rada souhlasí s předloženou zprávou a Výroční zprávu o činnosti školy přijímá. 
 
 

Mgr. Ivan Kratochvíl, ředitel školy 
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II. Výroční zpráva o hospodaření školy 
 
A.            
 

Přehled o hospodaření k 31. 12. 2018 (v Kč) 
 
a) příjmy  
1. celkové příjmy                           23 944 919,91 
2. poplatky od zletilých žáků, rodičů nebo jiných  
    zákonných zástupců 

                                          0,00 

3. příjmy z hospodářské činnosti                                243 800,10 
4. ostatní příjmy                           23 701 119,81 

 
 
b) výdaje                                                                                                    23 943 030,95 
1. investiční výdaje celkem opravy a udržování  
                (opravy a udržování  a 2.etapa-šatny)            

                            2 787 902,13                          
                       

2. neinvestiční výdaje celkem a z toho:                           21 155 128,82 
• náklady na platy pracovníků školy                           12 077 079,00 
• ostatní osobní náklady                                356 980,00 
• zákonné odvody zdravot. a soc. pojištění                             4 094 939,00 
• výdaje na učebnice, uč. texty a uč. pomůcky                                153 190,00 
• ostatní provozní náklady                             4 472 940,82 

 

 
 
 


