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I. Základní údaje o škole

TÁBORSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM a ZÁKLADNÍ ŠKOLA, s.r.o.
Zavadilská 2472
390 02 Tábor
tel/fax.: 381 282 830
Zřizovatelka: Mgr. Věra Komzáková, jednatelka s.r.o.
Zařazení do sítě:
TSG bylo rozhodnutím MŠMT ČR zařazeno do sítě škol s platností od 1. 9. 1993.
Od 1. 9. 1999 má TSG povolenu rozšířenou výuku jazyků
TSG a ZŠ se do Školského rejstříku zapisuje od 1.9.2015
Zaměření školy:
V současné době se ve všech oborech gymnázia vyučuje dle ŠVP – živé jazyky a ŠVP –
všeobecné. Gymnázium všeobecné – čtyřleté. Gymnázium jazykové – orientované na
rozšířenou výuku živých jazyků - osmileté, šestileté nebo čtyřleté, ukončené maturitou.
Možnost získání jazykového diplomu nebo složení státních zkoušek z cizího jazyka.
V šestiletém gymnáziu probíhá výuka vybraných předmětů v angličtině. V Základní škole
při TSG je rozšířená výuka Aj.
Uplatnění absolventa:
Možnost dalšího studia na vysoké škole, ukončené úplné středoškolské vzdělání s
maturitou, možnost širokého pracovního uplatnění s využitím jazykového vzdělání,
uplatnění praxe ve firmách, kvalitního všeobecného přehledu
Požadavky na přijetí: Velmi dobrý průměrný prospěch, dobrý zdravotní stav
Výše školného:

Kč 7.000,- až 10.000,- ročně (Základní škola)
Kč 16.000,- ročně (prima, sekunda)
Kč 18.000,- ročně (tercie – oktáva,1.– 4. ročník)

Další informace o škole:
Škola sídlí ve vlastní budově, Tábor, Zavadilská 2472.
Má k dispozici školní výdejnu.
Poskytuje možnost jazykových, kulturních i sportovních aktivit.
Poskytujeme jazykové kurzy pro firmy i veřejnost a přípravné kurzy pro příjímací řízení
na střední školy, jazykové kurzy pro žáky ZŠ (6, 7, 8. třída).
Od roku 2006 je Táborské soukromé gymnázium, s.r.o. zkušebním centrem pro mezinárodní
certifikáty – „Rakouský jazykový diplom“ (NJ) a anglické certifikáty.

Koncepce rozvoje školy
Škola musí respektovat zatím nepříznivý demografický vývoj, a proto je třeba mít atraktivní
nabídku, která sice osloví veřejnost a zájemce o studium, ale bude zároveň garantovat kvalitní
výstupy a uplatnění v dalším studiu a na trhu práce. Proto škola vypracovala a má schválen
šestiletý obor gymnázia, který se bude zaměřovat na výuku angličtiny i v jiných předmětech
metodou CLIL.
Naším záměrem je tímto šestiletým gymnáziem postupně nahradit stávající gymnázium osmileté,
tak, aby se zamezilo předčasné diferenciaci na základních školách, ale dostálo se požadavkům na
kvalitní výstupy.
Záměr byl konzultován jak s pedagogickou, tak i se školskou radou, do návrhu byla
implementována řada dílčích koncepcí, zpracovaných jednotlivými vyučujícími.
Analýzy současného stavu potvrdily záměr rozvíjet čtyřleté gymnázium na dvou úrovních – obor
živých jazyků s posílením komunikativní složky a obor všeobecný s významným posílením
oblasti „Člověk a příroda“.
S těmito koncepčními záměry byli seznámeni všichni pracovníci školy. Autorkou této koncepce
je zřizovatelka školy.
Od 1. 9. 2015 byla otevřena ZŠ s 1. třídou a Školním klubem a zároveň došlo ke změně názvu
školy na Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.
Strategie a cíle koncepce: Rozvíjet novou ZŠ, vybudovat fungující obor šestiletého studia,
dokázat ho naplnit kvalitními uchazeči, angažovat anglického rodilého mluvčího, vybudovat
kvalitní zázemí pro přírodní vědy. V souvislosti s touto koncepcí je samozřejmě potřeba
udržovat kvalitní kádr zaměstnanců.
Každoročně je v souladu s naším ŠVP posilována projektová výuka s důrazem na kvalitní
výstupy, profilové obory projektů: cizí jazyky, přírodovědné vědy s orientací na environmentální
výchovu a sport.
Naším záměrem do budoucna je ucelená soustava vzdělávání, tudíž chceme vytvořit podmínky i
pro 1. stupeň ZŠ, který by byl zaměřen na AJ a pokračoval by v osmiletém, případně šestiletém
dalším studiu.

Systém řízení školy
Táborské soukromé gymnázium, s.r.o. je řízeno ředitelkou Mgr. Markétou Švadlenovou a
současně jednatelkou s.r.o. a zřizovatelkou školy Mgr. Věrou Komzákovou (viz přiložené
povinnosti).
Dále je ve vedení školy zástupce ředitelky Mgr. Pavel Samec - organizační záležitosti (viz.
přiložené povinnosti).
Vyučující jednotlivých předmětů jsou rozděleni do 8 odborných sekcí, jejichž úkolem je:
- konzultace a návaznost tématických plánů
- vzájemné hospitace, kvalita a srovnatelnost výuky
- SOČ, soutěže, olympiády
- zabezpečení exkurzí, partnerská spolupráce se školami v zahraničí
- spolupráce při maturitách
- materiální zabezpečení výuky
Nejvýznamnější sekcí je sekce jazyková.
Sekce zajišťuje:
- garance úrovně výuky jazyků
- práce na programech EU
- zahraniční spolupráce
- další vzdělávání vyučujících
- jazykové kurzy aj.
Byla ustanovena Školská rada ve složení:
3 zástupci pedagogů
3 zástupci studentů
3 zástupci jmenovaní zřizovatelem
3 zástupci z řad rodičů
Škola má také ustanovenu „Školní radu“ ve složení:
8 volených zástupců jednotlivých tříd,
ředitelka školy, její zástupce
Školská rada projednala v roce 2017/2018 tyto dokumenty:
- personální zabezpečení TSG
- výsledky maturit a rozmístění studentů na VŠ a VOŠ
- výsledky kontrolní a inspekční činnosti
- výsledky rozšířené výuky jazyků
- rozbor hospodaření (opakovaně)
- přijímací řízení
- výchovné a vzdělávací výsledky (opakovaně), výsledky prověrek a kontrol
- činnost fiktivní cestovní kanceláře
- drogovou prevenci
Škola má ustanovenou 8-člennou „studentskou radu“, ve které pracují zástupci jednotlivých tříd
a spolupracují se školou při řešení studentských problémů, přicházejí s názory, podílejí se na
organizaci školních akcí, apod.

Rozdělení povinností ve vedení školy
Zřizovatelka školy a jednatelka s.r.o. – Mgr. Věra Komzáková
Zodpovídá za školu a obchodní společnost, své pravomoce částečně přenáší na pověřené
pracovníky (ředitelku školy a zástupce ředitele) a řídí přímo tyto oblasti:
1. hodnotí činnost a výsledky celé školy – vedení školy, učitelského sboru i zaměstnanců a
stanoví zásady odměňování všech pracovníků školy, podepisuje všechny dokumenty
2. potvrzuje personální zabezpečení školy a přijímá a propouští pracovníky školy
3. péče o budovu a majetek školy, zodpovídá za využití státní dotace
4. zodpovídá za ideu a cíle vzdělávání ve škole a jejich marketink, určuje koncepci školy
5. spolu s ředitelkou školy zabezpečuje provoz školy a její hospodaření (kontrola státní
dotace a jejího využití, kontrola školného)
6. spolu s ředitelkou školy a zástupcem ředitelky zpracovává plán školy a výroční zprávy o
činnosti školy
7. spolu s ředitelkou školy a zástupcem ředitelky doporučuje metodiku vyučování a
stanovuje plán hospitační činnosti, hodnotí výsledky práce
8. reprezentuje školu a v jednání s nadřízenými orgány
9. stanovuje termíny (spolu s ředitelkou školy) přijímacího řízení a maturitních zkoušek a
jejich zajištění
10. věnuje se žákům, talentovaným a úspěšným řešitelům olympiád a
spolupracuje se Studentskou radou a Radou školy
Ředitelka školy: Mgr. Markéta Švadlenová
Zodpovídá za provoz školy a řídí školu ve všech oblastech činnosti. Své pravomoce částečně
přenáší na pověřené pracovníky (zástupce ředitelky, výchovný poradce, jednotlivé vedoucí sekcí
a sekretariát).
1) Řídí přímo tyto oblasti:
2) činnost zástupce ředitelky a sekretariátu školy, podílí se na zpracování zákl. dokumentace
školy a zodpovídá za vypracování ŠVP
3) spolu s jednatelkou s.r.o. zabezpečuje provoz školy a její hospodaření (kontrola využití
státní dotace a školného), zastupuje jednatelku v její nepřítomnosti i podepisuje úřední
dokumenty
4) spolu s jednatelkou s.r.o. a zástupcem školy zpracovává plán školy a výroční zprávy o
činnosti školy
5) spolu s jednatelkou s.r.o. a zástupcem doporučuje metodiku vyučování a stanovuje plán
hospitační činnosti, hodnotí výsledky práce
6) přijímá a propouští pracovníky školy, hodnotí jejich výsledky ve spolupráci s jednatelkou
s.r.o.
7) stanoví úvazky učitelů a pracovní náplně pověřených pracovníků, zabezpečuje rozvrh
pracovních hodin učitelů
8) reprezentuje školu na veřejnosti a v jednání s nadřízenými orgány
9) řídí sekce jednotlivých předmětů, zejména sekci cizích jazyků a zahr. letory cizích
jazyků, řídí též přípravu a organizaci jazykových certifikátů
10) ve spolupráci se zást. ředitelky zabezpečuje rozvoj školy a dodržování
bezpečnosti práce a hygien. předpisů
11) stanoví zásady odměňování pracovníků, kontroluje jejich plnění
12) řídí porady vedení školy, ped. rady, provozní porady
13) stanoví zásady zprac. rozvrhu, zajišťuje jeho zpracování spolu s pověřenými pracovníky
14) ve spolupráci se zást. ředitelky uvolňuje pracovníky na dovolenou, případně na další
vzdělávání
15) věnuje se jazykově nadaným žákům a spolupracuje se Studentskou radou školy a Radou
školy

Zástupce ředitelky školy – Mgr. Pavel Samec
1) jako zástupce ředitelky zastupuje ředitelku školy v době její nepřítomnosti v plném
rozsahu odpovědnosti
2) organizačně zabezpečuje denní chod školy (zastupování učitelů, pořádání akcí, atd.),
podílí se na zpracování základní dokumentace školy a RVP
3) řídí provoz. zaměstnance, dbá na hygienu, pořádek, odstranění materiálně – technických
závad, jedná s firmami
4) přímo řídí práci výchovného poradce
5) spolu s jednatelkou s.r.o. a ředitelkou školy zpracovává plán školy a výroční zprávy o
činnosti školy
6) spolu s jednatelkou s.r.o. a ředitelkou školy doporučuje metodiku vyučování a stanovuje
plán hospitační činnosti, hodnotí výsledky práce
7) zodpovídá za správné vedení předepsané pedagogické dokumentace, kontroluje její
úroveň
8) podle pokynů ředitelky zabezpečuje mzdovou agendu
9) podílí se na zabezpečení materiální stránky výuky, finančního rozpočtu a jeho plnění
10) vede statistiku žáků, smlouvy, hlášení změn, podílí se na kontrole státní dotace
11) zpracovává statistická hlášení, případně kontroluje pověřené pracovníky
12) řídí práci hospodářky a výdejny obědů – školní jídelny
13) v rozsahu své kompetence zabezpečuje plnění úkolů školy a její úřední dokumentace,
případně dalších úkolů
14) přímo řídí práci vychovatelek ve školní družině a zodpovídá za její provoz
Sekretariát TSG a ZŠ, s.r.o. – pí. Renata Vojáková - sekretářka
1) plní úkoly podle pokynů jednatelky s.r.o., ředitelky školy a zástupce ředitelky
2) odpovídá za evidenci a odeslání došlé a odeslané pošty, zajišťuje její zapsání
3) vede evidenci faktur a objednávek, zajišťuje jejich zapsání a podle pokynů i proplacení
4) sleduje a vyhodnocuje platby na bankovním účtu – školné, s podstatnými změnami
seznamuje jednatelku s.r.o. a ředitelku školy
5) úzce spolupracuje s účetní TSG, s.r.o., provádí účetnictví pokladny
6) vede evidenci žáků, zabezpečuje jejich pojištění a eviduje jejich omlouvání z vyučování
7) eviduje veškeré smlouvy s partnery
8) vede personální agendu a knihu úrazů
9) vede evidenci majetku, učebnic, knih a pomůcek
10) vykonává další administrativní práce pro potřeby vyučujících a organizuje dozor nad
úklidovými pracemi
11) Školní matrika – spolupráce s Ing. P. Macillisovou
Iva Janurová, Dis. – vedoucí školní výdejny obědů a vychovatelka
1)
plní úkoly vyplývající z funkce vedoucí výdejny obědů – tzn. evidenci strávníků,
zabezpečuje obědy od dodavatele, platby obědů (hotově i bezhotovostně), dbá na hygienu a
bezpečnost ve školní jídelně (+ 2 pracovnice v provozu jídelny)
2)
vykonává administrativní práce podle pokynů jednatelky s.r.o., ředitelky školy a zástupce
ředitele
3)
vykonává funkci vychovatelky ve školní družině

Ing. Pavla Macillisová
1)
pracuje s počítačovými programy – Bakaláři (školní matrika), spolupracuje na tvorbě
rozvrhu hodin, je zodpovědná za tisk výpisů, vysvědčení výročních i maturitních
2)
při správě počítačové sítě, zodpovídá za síť v kancelářích vedení, zabezpečuje provoz
informačního programu pro rodiče – elektronická žákovská knížka
3)
připravuje webové stránky školy
4)
zabezpečuje praxi studentů (týden – ve 3. ročnících)
Vedoucí sekcí:
a) vedoucí sekce cizích jazyků
1) spolupracuje s ředitelkou školy a koncepčně řídí sekci cizích jazyků včetně učebnic a dalších
materiálů
2) spolupracuje se zahraničními lektory, organizuje akce v rámci jazykové výuky
3) zabezpečuje spolupráci na programech a projektech EU včetně zahraničních zájezdů,
jazykových zkoušek, jazykových kurzů, olympiád a dnů cizích jazyků
4) podílí se na plánech ŠVP a RVP pro celou školu, na plánech hospitační činnosti a jejím
hodnocení
b) ostatní vedoucí sekcí
- český jazyk a jazyk. komunikace – ČJ a lit.
- matematika a její aplikace – M, IVT
- člověk a společnost – D, Zsv
- člověk a příroda – Z, Př, Fy, Ch, Bi
- umění a kultura – Hv, Vv
- člověk a zdraví – Tv
1) spolupracují s vedením školy a koncepčně řídí svou sekci v rámci ŠVP
2) zabezpečují spolupráci na programech a projektech EU
3) vykonávají a organizují hospitační činnosti, pracují jako uvádějící učitelé
4) organizují přípravu na soutěže a olympiády, jsou zodpovědní za nominaci kandidátů

Plán výchovného poradce pro školní rok 2017 – 2018
Září

Zpracování výsledků přijímacího řízení letošních absolventů
Nástěnka pro maturanty – informace o VŠ, VOŠ a jiných možnostech
studia po maturitě, o přípravných kurzech na VŠ
Tvorba individuálních vzdělávacích plánů ( IVP ), konzultace s kolegy a
PPP v Táboře
Přednáška o NSZ ze SCIO
Říjen, listopad
Besedy s oktávou (volba VŠ, vyplňování přihlášek, distribuce přihlášek)
Kariérové poradenství
Burza škol Tábor
Rodičovské schůzky na ZŠ na Táborsku – nabídka studia na TSG,s.r.o.
Individuální schůzky zvláště se žáky maturitního ročníku – volba
vhodného pomaturitního vzdělávání
Distribuce materiálů z VŠ a materiálů o kurzech na přípravu na přijímací
zkoušky na VŠ
Průběžně
Časopis „Kam po maturitě“ a další média pro maturanty (distribuce žákům
a komentář k dané problematice)
Průběžně
Výchovné problémy (pedagogické rady a porady), nástěnka pro maturanty
(informace o VŠ,VOŠ )
Listopad, prosinec Přihlášky – beseda se žáky – maturanty o vyplňování přihlášek
Potvrzování přihlášek na fakulty s talentovými zkouškami aj.
Listopad
Debata s rodiči o VŠ,VOŠ a volbě povolání (rodičovské schůzky)
Leden, únor, březen Kontrola a potvrzování přihlášek na VŠ
Besedy se zástupci VŠ (dle nabídky a výběru)
Průběžně
Výchovné problémy (pedagogické rady a porady)
Individuální schůzky zvláště se žáky maturitního ročníku – volba
vhodného pomaturitního vzdělávání
Duben, květen
Beseda se septimou
- kariérové poradenství, mapování na trhu práce
- volba seminářů pro čtvrtý ročník
- informace o VŠ, VOŠ a situaci na trhu práce
Beseda se sextou
- kariérové poradenství
- volba seminářů pro třetí ročník
- základní informace o VŠ, VOŠ a situaci na trhu práce
Výchovný poradce – Mgr. Hana Petrová

Zpráva o provozu školní jídelny – výdejny při
Táborském soukromém gymnáziu
a Základní škole, s. r. o.
Vedením školy byla zřízena školní stravovna v přízemí školy a uvedena do provozu dne
29.10.1996. Hlavním důvodem zřízení byla skutečnost, že se v blízkém okolí nenachází vhodné
stravování pro školní mládež.
Náklady na zřízení stravovny byly cca 250.000,- Kč. Vlastní výdejna je vybavena
elektrickými výdejními pulty, velkokapacitní elektrickou myčkou, pracovními stoly a drobným
vybavením (vše v nerez provedení). V květnu 2009 byl pořízen nový výdejní pult a ohřívač jídel
v celkové hodnotě 57.300,- Kč. Pořízení proběhlo z důvodu již zastaralého výdejního pultu a
modernizace stravovny. V jídelně je 10 stolů a 42 míst k sezení, což splňuje hygienické předpisy
na kapacitu podávaných jídel.
Strava je dovážena z SPŠ strojní a stavební Tábor. Denně vydáváme cca 245 obědů. Žáci
docházejí na obědy vždy po ukončení vyučování v rozmezí od 1110 do 1325.
Celý provoz zajišťují 1 vedoucí výdejny a 3 pracovnice. Vedoucí výdejny je pověřena
vedením stravovny a veškerou účetní evidencí, která s provozem souvisí. Všechny pracovnice
školní výdejny mají vysoké nároky na kvalitu stravy a hygienu celé stravovny.
Školní stravovna má velmi dobrou úroveň a pro žáky je nepostradatelnou součástí
doplnění denního režimu ve správné výživě.

Celková kalkulace:
Od 1.1. 2013: žáci do15 let
30,- Kč
žáci nad 15 let
32,- Kč
PŠ si fakturuje za žákovský oběd do 15 let 31,- Kč, nad 15 let 33,- Kč.

ostatní

60,- Kč

Od 1.1.2014: žáci do 15 let 32,- Kč
žáci nad 15 let 33,- Kč
PŠ si fakturuje za žákovský oběd do 15 let 30,- Kč, nad 15 let 31,- Kč.

ostatní

60,- Kč

Od 1.9.2015: žáci do 15 let 34,- Kč
žáci nad 15 let 35,- Kč, žáci do 10 let 28,- Kč

ostatní

67,- Kč

PŠ si fakturuje za žákovský oběd do 15 let 30,- Kč, nad 15 let 31,- Kč, děti do 10 let 24,- Kč.
Ceny obědů ve školním roce 2017/2018 jsou pro žáky školy stejné jako v předchozím školním
roce 2016/2017. Pouze cena pro ostatní strávníky je snížena od 1.9.2016 na 64,- Kč za oběd.
Ceny obědů ve školním roce 2017/2018 zůstaly stejné pro všechny skupiny jako předchozí
školní rok.
Měsíční náklady:

55.700,- Kč (mzdy, energie, úklid)

Přehled stravování
Stravování bylo zabezpečeno formou dovozu stravy:
od 29.10.1996
od 1.10. 1997
od 1.5. 1998
od 1.9. 1998
od 1.1. 2007

Střední odborné učiliště, Tábor,
firma Masna,
ZJ-fa Samec (do 10.6. 1998),
ISŠ stavební,
Střední průmyslová škola strojní a stavební

Počet odebraných obědů
MĚSÍC ŹÁCI:
ZÁŘÍ
ŘÍJEN
LISTOPAD
PROSINEC
LEDEN
ÚNOR
BŘEZEN
DUBEN
KVĚTEN
ČERVEN
ZÁŘÍ

do 15 let
711
822
898
634
841
753
585
777
812
665
1194

nad 15 let
1400
1738
1844
1164
1849
1590
1330
1575
1218
1016
1442

do 10 let ZŠ
721
810
795
592
862
764
613
815
756
722
1269

OSTATNÍ
382
449
464
338
440
423
342
428
328
434
447

Nadační fond Táborského soukromého gymnázia –
Zpráva o činnosti 2017/2018
Nadační fond je zřízen na podporu studentů Táborského soukromého gymnázia. Soustřeďuje se
také na mimoškolní činnost studentů – Středoškolská odborná činnost. Nadační fond v rámci
oboru své činnosti provádí také vzdělávací akce a poradenskou činnost v oblasti životního
prostředí. NF se úspěšně zúčastnil projektu na podporu vzdělávání v regionálním školství v roce
2018. Získal mezi 23 soutěžícími podporu ve výši 200 691,-Kč. Jednalo se o téma „Voda –
objekt a cíl našich výzkumů“. Podpora je určena pro soutěžní akci, jejichž garantem je náš
nadační fond.
Proč jsme se rozhodli spolu s vámi přijmout tento projekt pod názvem
Voda – objekt a cíl našich výzkumů
Celou řadu let už naši studenti sledují vývoj kvality vody v nádrži Jordán a zúčastňují se různých
(a úspěšných) soutěží. Za poslední čtyřleté období po odbahnění vykazuje voda vcelku dobré
výsledky. Vyskytují se ale dohady, a to i v tisku, jak to vlastně s tou vodou v nádrži Jordán je.
No, nejlepší je, když se o tom sami přesvědčíme a odebereme vzorky z Malého a Velkého
Jordánu a začneme měřit.
Co budeme měřit!
1. Průhlednost vody v metrech pomocí Secchiho desky. Je to výborná metoda pro stanovení
barvy zákalu a planktonu. Tuto desku máme ve škole a při měření budou u toho všichni.
2. Změříme také pH, což je míra kyselosti a zásaditosti. Nebudeme nikoho plést definicí, že
to je záporný logaritmus koncentrace vodíkových iontů. Měří se to indikátory, nebo
přístrojem – má to každá škola. Co nám toto měření ukáže? Plankton ve vodě odčerpává
kysličník uhličitý, volný i vázaný, hlavně v létě. Tím dochází k zvýšení hodnoty pH.
Naopak u dna mohou nastat rozkladné procesy, kdy vzniká sirovodík – sulfan, a to nám
snižuje pH. Jsou to zajímavé závislosti.
3. Pak si dáme trochu vědy a zaměříme se na elektrickou vodivost vody odebraných vzorků.
Co tím sledujeme? Čím má voda víc minerálů, tím je vodivější. A to nás právě zajímá.
Dá se s tím změřit celkový obsah minerálů ve vodě.
4. Odebrané vzorky vezmeme do školy, přelijeme je do skleněných nádob. Po dobu tří až
čtyř týdnů necháme na tyto nádobky působit sluneční světlo. Podmínkou je teplota 20º
Celsia. Co se stane, uvidíte a zhodnotíte. Do stejného vzorku (druhá nádoba) přidáte 3 ml
roztoku fosfátu. Co se stane, uvidíte a zhodnotíte.
Tím máme základ pro náš výzkum!!!
Ale nejdříve to srovnáme s různými předpisy, které určují, jaká je voda vhodná ke koupání
(předpisy dodáme). A to je jeden z našich cílů!

II. Přehled oborů základního
vzdělávání a vzdělávací
programy

Kódy KKOV 2017/2018

PRIMA

-

79-41-K/81

SEKUNDA

-

79-41-K/81

TERCIE

-

79-41-K/61

KVARTA

-

79-41-K/61

SEXTA

-

79-41-K/61

SEPTIMA

-

79-41-K/61

OKTÁVA

-

79-41-K/61

1. ROČNÍK

-

79-41-K/41

2. ROČNÍK

-

79-41-K/41

3. ROČNÍK

-

79-41-K/41

1.A

-

79-61-C/01

2.A

-

79-61-C/01

3.A

-

79-61-C/01

Učební plán gymnázia se čtyřletým studijním
cyklem – všeobecné
Předmět
Český jazyk a literatura
1. cizí jazyk - Aj
2. cizí jazyk (Nj, Šj, Fj)
Základy společenských věd
Dějepis
Zeměpis
Matematika
Fyzika
Chemie
Biologie/ Geologie
IVT
Estetická výchova (Umění a kultura)
Tělesná výchova
Konverzace - 1. povinný jazyk
Seminář v cizím jazyce/MAT
Seminář ČJ a literatura
Povinně volitelný seminář č. 1
Povinně volitelný seminář č. 2
Blok přírodovědných
předmětů – laboratorní
práce
Celkem

Ročník
4.

1.

2.

3.

4
3
3
1
2
2
4
2
2
2
2
2
2
1
-

4
3
3
1
2
2
4
2
2
2
2
2
2
1
-

4
3
3
1
2
2
4
2
2
2
1
1
2
2
2
-

4
3
3
1
1
1
4
2
2
2
2
1
2
2
2
2

Celkem
16
12
12
4
7
7
16
8
8
8
5
5
8
3
4
2
4
2

2

2

-

-

4

34

34

33

34

135

Nabízené nepovinné předměty:
Další cizí jazyk – Latina, RJ, ŠJ, FJ
Volitelný seminář 1
Volitelný seminář 2
Deskriptivní geometrie
Finanční matematika
Biologicko-chemický seminář
Sportovní hry
Kurzy (30-35 hod.) – adaptační, lyžařský, první pomoci, jazykový, sportovně-turistický, týdenní praxe ve
firmách
Poznámky k učebnímu plánu :
V rámci nových školních vzdělávacích programů jsme si zachovali naši vybudovanou strukturu –
gymnázium všeobecné, zaměřené na přírodovědné předměty a laboratorní praktika a třídu živých
jazyků. K dispozici jsou konverzace se zahraničními lektory, široká nabídka volitelných a
nepovinných předmětů, divadelní soubor, pěvecký kroužek, studentský časopis, řada sportovních
aktivit doma i v zahraničí, práce na evropských projektech, návštěvy divadel, exkurze, týdenní
praxe ve firmách ve 3.ročníku,program „Start“ pro 1. ročníky
NAŠE VÝHODY : Výuka v malých skupinách, individuální přístup, možnost specializace individuální
volbou – řada akcí i v zahraničí je díky zahraničním projektům pro studenty hrazena !

Učební plán gymnázia se čtyřletým studijním cyklem
7941K41 – ŠVP – živé jazyky
Předmět
Český jazyk a literatura
1. volitelný jazyk (Aj)
2. volitelný jazyk (Nj, Šj, Fj)
Základy společenských věd
Dějepis
Zeměpis
Matematika
Fyzika
Chemie
Biologie/ Geologie
IVT
Estetická výchova (Umění a kultura)
Tělesná výchova
Konverzace - 1. povinný jazyk
Seminář v cizím jazyce/MAT
Seminář ČJ a literatura
Povinně volitelný seminář č. 1
Povinně volitelný seminář č. 2
Celkem

Ročník
1.
4
4
3
1
2
2
4
2
2
2
2
2
2
1
33

2.
4
4
3
1
2
2
4
2
2
2
2
2
2
1
33

3.
4
4
3
1
2
2
4
2
2
2
1
1
2
2
2
34

4.
4
4
3
1
2
1
4
1
1
1
2
2
2
2
2
32

Celkem
16
16
12
4
8
7
16
7
7
7
5
5
8
2
4
2
4
2
132

Nabízené nepovinné předměty:
Další cizí jazyk (Lat, RJ, ŠJ, FJ)
Volitelný seminář 1
Volitelný seminář 2
Kurz k získání mezinárodního jazykového certifikátu (NJ – Sprachdiplom, AJ – FCE, CAE)
Deskriptivní geometrie
Finanční matematika
Vědecký seminář
Sportovní hry
Kurzy (30-35 hod.) – adaptační, lyžařský, jazykový, sportovně-turistický, týdenní praxe
Poznámky k učebnímu plánu :
V rámci nových školních vzdělávacích programů jsme si zachovali naši vybudovanou strukturu –
gymnázium všeobecné, zaměřené na přírodovědné předměty a laboratorní praktika a třídu živých
jazyků. K dispozici jsou konverzace, široká nabídka volitelných a nepovinných předmětů, divadelní
soubor, pěvecký kroužek, studentský časopis, řada sportovních aktivit doma i v zahraničí, práce na
evropských projektech, návštěvy divadel, exkurze, týdenní praxe ve firmách ve 3. ročníku,
program „Start“ pro 1. ročníky
NAŠE VÝHODY: Výuka v malých skupinách, individuální přístup, možnost specializace individuální
volbou – řada akcí i v zahraničí je díky zahraničním projektům pro studenty hrazena!

Učební plán gymnázia se šestiletým studijním cyklem
7941K61 – ŠVP – živé jazyky
Předmět
Český jazyk
Anglický jazyk
NJ/FJ/ŠJ
ZSV
*Dějepis
Informatika
Zeměpis
Matematika
Fyzika
Chemie
Biologie/Geologie
Estetická výchova
Tělesná výchova
Konverzace v AJ
Povinně volitelný předmět
Celkem

1.

2.

4
4
3
1
2
1
2
4
2
2
2
2+1
2
32

4
4
3
1
2
1
2
4
2
2
2
2+1
2
32

Ročník
3.
4.

5.

6.

4
3
3
1
3
1
2
4
2
2
2
2
2
1
1
33

4
3
3
1
2
1
2
3
2
2
2
2
2
1
4
34

4
2
3
1
2
2
3
1
1
1
2
1
8
31

4
4
3
1
3
2
2
3
2
2
2
2
2
1
1
34

Celkem
24
20
18
6
14
6
12
21
11
11
11
12
12
4
14
196

Nabízené nepovinné předměty:
Další cizí jazyk – Latina, RJ, ŠJ, FJ
Konverzace v AJ – v 1. a 2. ročníku
Volitelný seminář 1
Volitelný seminář 2
Kurz k získání mezinárodního jazykového certifikátu (NJ – Sprachdiplom, AJ - City&Guilds)
Deskriptivní geometrie
Finanční matematika
Sportovní hry
Kurzy (30 – 35 hod.) – adaptační, lyžařský, první pomoci, jazykový, sportovně-turistický, praxe
* Šestileté gymnázium s výukou vybraných předmětů v angličtině, za ponechání
intenzivního studia i dalšího cizího jazyka, s možností v době maturity ukončit studium
státní zkouškou či některým zahraničním certifikátem
Částečná výuka předmětu v angličtině: dějepis (s výjimkou českých dějin).
Poznámky k učebnímu plánu:
Pomocí „Povinně volitelného předmětu“ je rozšiřována hodinová dotace povinných předmětů
dle aktuální nabídky ve 3. a 4. ročníku. V 5. a 6. ročníku se již jedná o samostatné předměty
(semináře).
V rámci nových školních vzdělávacích programů jsme si zachovali naši vybudovanou strukturu
– gymnázium všeobecné, zaměřené na přírodovědné předměty a laboratorní praktika a
třídu živých jazyků. K dispozici jsou konverzace, široká nabídka volitelných a
nepovinných předmětů, divadelní soubor, pěvecký kroužek, studentský časopis, řada
sportovních aktivit doma i v zahraničí, práce na evropských projektech, návštěvy divadel,
exkurze, týdenní praxe ve firmách ve 3. ročníku, program „Start“ pro 1. ročníky.
NAŠE VÝHODY: Výuka v malých skupinách, individuální přístup, možnost specializace
individuální volbou – řada akcí i v zahraničí je díky zahraničním projektům pro studenty
hrazena!

Učební plán gymnázia s osmiletým studijním cyklem
7941K81 – ŠVP – živé jazyky – nižší gymnázium
Předmět
Český jazyk a literatura
1. cizí jazyk - anglický
2. cizí jazyk ( NJ, ŠJ, FJ)
Základy společenských věd
Dějepis
Zeměpis
Matematika
Fyzika
Chemie
Biologie/Geologie
IVT
Estetická výchova výtvarná+hudební
Tělesná výchova
CELKEM

1. roč.
5
4
2
1
2
2
5
2
2
2+1
2
30

Ročník
2. roč.
3. roč.
5
3
2
1
2
2
4
2
2
2
2+1
2
30

4
3
2
1
2
2
4
2
2
2
2
2+1
2
31

4. roč.

Celkem

4
4
2
1
2
2
4
2
2
2
2
1+1
2
31

18
14
8
4
8
8
17
8
6
8
4
11
8
122

Nabízené nepovinné předměty:
Konverzace v AJ
Finanční matematika
Další cizí jazyk (NJ,FJ,ŠJ,Latina)
Školní časopis
Sportovní hry
Divadelní kroužek
Kurzy (30 – 35 hod.) - adaptační, lyžařský, jazykový, první pomoci

NAŠE VÝHODY: Výuka v malých skupinách, individuální přístup, možnost specializace
individuální volbou – řada akcí i v zahraničí je díky zahraničním projektům pro studenty
hrazena!
K dispozici jsou konverzace, široká nabídka volitelných a nepovinných předmětů, divadelní
soubor, pěvecký kroužek, studentský časopis, řada sportovních aktivit doma i v zahraničí,
práce na evropských projektech, návštěvy divadel, exkurze, program „Start“ pro primu.

Informace
Táborské soukromé gymnázium a Základní
škola, s.r.o.
Zavadilská 2472,
390 02 Tábor
Tel./fax: 381 282 830
E-mail: sekret@tabsg.cz

Ředitelka školy: Mgr. Markéta Švadlenová
Tel. 381 282 249
E-mail: marketa@tabsg.cz

www.tabsg.cz
IČO: 25160184

Požadavky na přijetí:

splnění kritérií přijímacího řízení pro gymnázium
úspěšné absolvování zápisu pro ZŠ

Zaměření školy:

► Čtyřleté gymnázium - 7941K41

► Osmileté gymnázium - 7941K81 – ŠVP živé jazyky
► Gymnázium šestileté (s rozšířenou výukou anglického jazyka) – 7941K61 – ŠVP živé jazyky
Studium je ukončeno maturitou.
► Základní škola (s rozšířenou výukou anglického jazyka) – 7901C01

Školné:
Ročníky odpovídající 6. a 7. třídě ZŠ - Kč 16.000,-- ročně
Ročníky od 8. třídy ZŠ až do maturity - Kč 18.000,-- ročně
1.třída ZŠ - Kč 7.000,-- a příspěvek na Školní družinu

Den otevřených dveří:
30. 1. 2018 (úterý)
od 9.30 do 17.00 hodin
(s možností účasti ve výuce)
Zápis do 1. třídy:

4.4.2018 14:00 – 16:30 hod.
5.4.2018 14:00 – 16:30 hod.

Naše škola nabízí:
-

-

-

přípravné kurzy pro ZŠ i gymnázium, včetně kurzů jazykových (zdarma nebo za
zvýhodněné ceny)
Individuální přístup a výuku v menších skupinách
90 % učebnic poskytuje škola studentům zdarma
Stipendia: prospěchové, sociální, pro sourozence
řadu kroužků a volnočasových aktivit zdarma – již v rámci školného
mezinárodní certifikát – možnost získat zkoušky z angličtiny nebo z němčiny
finančně zvýhodněná účast na zahraničních aktivitách a projektech
systém doučování a konzultací v rámci školného

CHCETE ZAJISTIT SVÉMU SYNOVI, DCEŘI KLIDNÉ RODINNÉ
PROSTŘEDÍ PRO NÁROČNÉ STUDIUM, NAVŠTIVTE NAŠI ŠKOLU!
V případě zájmu Vás zveme k osobnímu projednání na výše uvedené adrese
nebo telefonním čísle.

III. Údaje o zaměstnancích
školy

IV. Zápis k povinné školní
docházce a přijímání žáků
středních škol

Počty žáků podle zahajovacích výkazů

údaj k 30. 9. 2017:
Celkem

170 +
GYMN.

45
ZŠ

= 215

IV.
14

V.
15

Víceleté gymnázium:
Ročník
Osmileté
Šestileté

I.
18
15

II.
17
20

III.
-

VI.
21

VII.
-

VIII.
-

Čtyřleté gymnázium:
Ročník

I.
21

II.
14

III.
15

II.
18

III.
13

IV.
-

Celkem
50

ZŠ:
Ročník

I.
14

IV.
-

V.
-

Celkem
45

Kapacita stanovená Rozhodnutím MŠMT ČR:
Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s.r.o.
Kapacita k 1. 9. 2015
Kapacita k 1. 9. 2015

střední škola
základní škola

200 žáků
100 žáků

Celkem
35
85

Plánovaná kapacita

Gymnázium
Čtyřleté
Školní rok
gymnázium
2018/2019
2019/2020
2020/2021
2021/2022

Osmileté
gymnázium

Šestileté
gymnázium

Celkem

30
30
30
30

95
90
90
90

185
195
195
195

60
75
75
75

Plánovaná
kapacita
stravování
170
180
180
180

Základní škola
Školní rok 1.třída
2018/2019
2019/2020
2020/2021
2021/2022

21
20
20
20

2. třída 3. třída 4. třída 5. třída Celkem
15
21
20
20

22
15
21
20

13
22
15
21

13
22
15

71
91
98
96

Plánovaná
kapacita
stravování

70
90
95
95

Rozdělení žáků podle věku
30. 9. 2017
Gymnázium

170

z toho:
8-leté gymnázium
4-leté gymnázium
6-leté gymnázium

35/16 dívek
50/25 dívek
85/50 dívek

Celkem

170/91 dívek

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Základní škola

45

1. třída
2. třída
3. třída

14/4 dívek
18/8 dívek
13/7 dívek
Celkem

45/19 dívek

Přijímací řízení a zápis k povinné školní docházce ve
školním roce 2017/2018

6 - leté studium – živé jazyky
Počet přihlášených ………………..
Účast na přijímacím řízení ………
Přijato ……………………………
Nastoupilo ……………………….

13
13
5
5+15 studentů ze sekundy = 20 studentů

8 – leté studium – živé jazyky
Počet přihlášených .........................
Účast na přijímacím řízení ……….
Přijato.............................................
Nastoupilo ………………………..

77
77
50
28

4 – leté studium – všeobecné
Počet přihlášených ........................
Účast na přijímacím řízení……..….
Přijato............................................
Nastoupilo .......…………………..

16
16
10
10+16 studentů z kvarty =26 studentů

1.třída ZŠ
Počet zapsaných ...........................
Účast na zápise ……..……………
Přijato...........................................
Nastoupilo ……………………….

43
43
22
22

V. Údaje o výsledcích
vzdělávání žáků

Výsledky maturitních zkoušek ve školním roce
2017/2018
4. ročník:

maturovalo studentů
21
s vyznamenáním prospěli studenti
3
prospělo studentů
18
-----------------------------------------------------------Průměrný prospěch:
2,16

Ve školním roce 2017/2018 studenti maturovali z následujících předmětů:
- profilová část
Český jazyk
Anglický jazyk
Německý jazyk
Francouzský jazyk
Matematika
Fyzika
Dějepis
Zeměpis
Biologie
Chemie
Základy společenský věd
Estetická výchova - výtvarná
Estetická výchova - hudební
IVT
- společná část
Český jazyk
Anglický jazyk
Německý jazyk
Matematika

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VŠ –
ŠKOLNÍ ROK 2017/2018
OKTÁVA – 21 STUDENTŮ
POČET
absolventů
% podíl
celkem

Vysoká škola - zaměření
Humanitní

Ekonomické

Technické

Přírodovědné

Umělecké

6
28,6%

5
23,8%

4
19%
90,4%

4
19%

0
0

VOŠ

Zaměstnání

0
0
0

2
9,5%
9,5%

K dalšímu studiu nastupuje celkem 19 absolventů, 2 studenti nastoupí do zaměstnání.
6 absolventů nastupuje na humanitní obory (UK Praha, Jihočeská univerzita ČB).
5 absolventů nastupuje na ekonomické obory (ČZU Praha, VŠE Praha, Czech Management Institute
Praha, VŠFS Praha a VIA Univerzity College Horsens – Dánsko).
4 absolventi nastupují na technické obory (VŠCHT Praha, ČVUT Praha).
4 absolventi nastupují na přírodovědné obory (ČZU Praha, UK Praha)

Časový průběh a organizace školního roku 2017/2018
Školní rok 2017/2018 probíhal a byl organizován přesně podle „Souhrnu pedagogicko organizačních informací pro základní a střední školy“ a dalších pokynů MŠMT ČR, ročních a
měsíčních plánů školy.
Zahájení školního roku
„Adaptační a seznamovací dny“ - prima
Opravné maturitní zkoušky
Táborská setkání 2017
Evropský den jazyků
Státní svátek
Ředitelské volno
Zveřejnění nabídky předmětů profilové části MZ
Pedagogická rada
Školská rada
Rodičovské schůzky ZŠ
Burza škol
„Adaptační výměnný pobyt Slovinsko“
1.ročník a tercie
Volby do poslanecké sněmovny
Podzimní prázdniny
Státní svátek
Celorepublikový DOD soukromých škol
Klasifikační porada (1. čtvrtletí)
+ rodičovské schůzky
Státní svátek
Maturitní ples oktáva
Adventní zájezd Drážďany
Přihláška k maturitní zkoušce
Vánoční akademie
Ředitelské volno

4. 9. 2017 (pondělí)
6. – 7.9. 2017 (středa, čtvrtek)
11.9. 2017
15. – 17.9.2017 (pátek-neděle)
26.9.2017 (úterý)
28. 9. 2017 (čtvrtek)
29.9.2017 (pátek)
13.10.2017 (pátek)
4.10.2017 od 14.15 hod (středa)
4.10.2017 od 15.30 hod (středa)
4.10.2017 od 15.00 hod (středa)
18.10.2017 (středa)

Vánoční prázdniny

23.12.2017 – 2.1.2018 (Posledním vyučovacím

Lyžařský kurz Železná Ruda - Šumava
Klasifikační porada (pololetí)
Den otevřených dveří
Konec 1. pololetí, vydání výpisů
Pololetní prázdniny
Lyžařský kurz Hochficht - Rakousko
Jarní prázdniny
Odevzdávání přihlášek na VŠ
Zápis do 1. třídy
Velikonoční prázdniny
Státní svátek
Velikonoční pondělí
Klasifikační porada (3. čtvrtletí) a
rodičovské schůzky
1.kolo přijímacího řízení – pro gymnázium
Vydání výroč. vysvědčení – oktáva
Ředitelské volno
Státní svátek

říjen - bude upřesněno
20. – 21.10.2017
26.10. a 27.10.2017 (čtvrtek a pátek)
28.10.2017 (sobota)
9.11.2017 (čtvrtek)
9.11.2017 (čtvrtek) od 14.00hod
od 15.30 hod
17.11.2017 (pátek)
24.11.2017 (pátek)
30.11.2017 (pondělí)
do 1.12.2017 (pátek)
20.12.2017 (středa)
22.12.2017 (pátek)

dnem v roce 2017 je pátek 22.12.2017 a
vyučování opět začne ve středu 3.1.2018)
7.1. – 13.1.2018 (neděle – sobota)
24.1.2018 (středa)
30.1.2018 (úterý)
31.1.2018 (středa)
2.2.2018 (pátek)
19.2. – 23.2.2018 (pondělí – pátek)
5.3. – 11.3.2018 (pondělí – pátek)
do 28.2.2018 (středa)
3.4. – 27.4.2018 (bude upřesněno)
29.3.2018 (čtvrtek)
30.3.2018 (pátek)
2.4.2018 (pondělí)
19.4.2018 (čtvrtek)
duben 2018
27.4. 2018 (pátek)
30.4. 2018 (pondělí)
1.5. 2018 (úterý)

Společná část maturitní zkoušky
2. kolo přijímacího řízení – pro gymnázium
Státní svátek
Maturity ústní – oktáva , septima - praxe

2.5. – 11.5.2018 (středa – pátek)
květen – červen 2018
8. 5. 2018 (úterý)
21. – 24.5. 2018 (pondělí – čtvrtek)

Předání maturitních vysvědčení
Zakončení školního roku 2017/2018
a vydání výročního vysvědčení
Hlavní prázdniny
Zahájení školního roku 2018/2019

7.6. 2018 (čtvrtek)
29. 6. 2018 (pátek)
od 2. 7. 2018 (pondělí) do 31. 8. 2018 (pátek)
3. 9. 2018 (pondělí)

VI. Údaje o aktivitách
a prezentaci školy
na veřejnosti

Zpráva o činnosti sekce Český jazyk a literatura –
školní rok 2017/2018
V prvním pololetí probíhala příprava na maturitní zkoušky – došlo k úpravě školního seznamu
literárních děl a vypracovávání pracovních listů k novým titulům v seznamu.Dále se připravovali
vybraní žáci na olympiádu.Z okresního kola do krajského postoupila v I. kategorii Šárka
Váchová a ve II.kategorii Markéta Mušálková.
V průběhu celého školního roku jsme navštívili řadu divadelních představení v táborském
divadle DON:
-

-

listopad – Amundsen kontra Scott – prima a sekunda
březen Papua Papua – prima
duben – Listování – sekunda a tercie
Nora – 3.roč., septima
Máj – kvarta
květen - Deník Anny Frankové

Zhlédnutá představení využíváme k doplnění výuky a následně k různým rozborům,
charakteristikám, recenzím a úvahám.
V březnu proběhla zajímavá beseda se současným mladým českým spisovatelem Markem
Šindelkou,kdy byli žáci seznámeni nejen s náměty a obsahy autorových děl, ale i s tím, jak se
vlastně tvoří kniha a jak reaguje autor na současná
aktuální témata, např. problematika běženců,nezákonné obchodování s rotlinami,vnitřní vývoj
současného mladého člověka.
Zapojili jsme se do program čtenářské gramotnosti (šablony). V ukázkové hodině A .Klímová v
sekundě pracovala s bajkami, Ž.Žahourová pracovala v kvartě s textem o drogách, obě využily
různé metody, které jsme před tím probraly a diskutovaly o nich.

Zhodnocení maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury
Písemná práce
Témata slohů byla zvolena vhodně, žáci si mohli vybrat z různorodých zadání i útvarů. Jen téma
úvahy „Může být obdivuhodný i zdánlivě obyčejný život?“ nám přišlo poněkud plytké.
Didaktický test
Test byl z hlediska náročnosti i délky přiměřený, určitě lehčí a lépe zvládnutelný než v loňském
školním roce, obsahoval náročnější i triviální úlohy v přiměřeném poměru. Jen některé z textů se
pro MZ příliš nehodily (např. text o Rumcajsovi).
Ústní zkouška
Knihy na výběr jsme opět rozšířily a žáci si tentokrát volili celkem rozmanité tituly, a díla se
tedy v jejich seznamech ani při samotné zkoušce příliš neopakovala.
Celkové zhodnocení
Maturitní zkouška ve školním roce 2017/2018 byla připravena s ohledem na katalog požadavků
pro státní maturitní zkoušku v přiměřené podobě umožňující její zdárné vykonání.

Matematika – školní rok 2017/2018
Ve školním roce 2017/2018 se naši žáci opět zúčastnili soutěží.
Václav Měřínský (prima) se umístil v okresním kole Matematické olympiády na 5. místě a
v okresním kole Pythagoriády na 6. – 10. místě.

Logická olympiáda

V Logické olympiádě byli nejúspěšnějšími řešiteli z naší školy Adam Nezveda (tercie), Marie
Kulhavá (kvarta) a Václav Měřínský (prima). Celkové umístění našich žáků je následující.
Celkem se v kategorii (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých SŠ) do soutěže
zapojilo 20722 řešitelů, z toho ve Vašem kraji 1373.
Pořadí
(škola)

Pořadí
(kraj)

Celkové
pořadí

Příjmení, jméno

Třída

Kvantil
(kraj)

Kvantil
(celkem)

1.

124.-130.

2144.-2281.

Nezveda, Adam

Tercie

90.82

89.33

2.

236.-248.

4175.-4422.

Kulhavá, Marie

Kvarta

82.45

79.26

3.-4.

249.-271.

4423.-4725.

Měřínský, Václav

prima

81.14

77.93

3.-4.

249.-271.

4423.-4725.

Zdeňková,
Veronika

Sekunda

81.14

77.93

5.

287.-308.

5032.-5331.

Novák, Jan

Kvarta

78.40

75.00

6.

329.-345.

5627.-5933.

Janouch, Igor

Kvarta

75.53

72.11

7.

389.-411.

6700.-7078.

Ježková, Noemi

kvarta

70.94

66.76

8.

412.-435.

7079.-7452.

Macek, Tomáš

Prima

69.23

64.94

9.

500.-525.

8574.-9046.

Macek, Ondřej

prima

62.75

57.49

10.

840.-868.

13303.-13693. Vintnerová, Ema

prima

37.87

34.87

Matematický klokan

V této soutěži byla v letošním roce nejúspěšnější Kateřina Macková ze septimy, která se
umístila na 6. místě v okresním kole. Výsledky školního kola jsou následující:
JMÉNO A PŘÍJMENÍ
TŘÍDA
KATEGORIE
POČET BODŮ
Ondřej Klíma
Prima
Benjamín
75
Marie Kulhavá
Kvarta
Kadet
67
Nela Šafrová
Tercie
Kadet
66
Marek Kouba
Kvarta
Kadet
62
Kateřina Macková
Septima
Student
59
Ondřej Pevný
Sekunda
Benjamín
55
Igor Janouch
Kvarta
Kadet
55
Adam Kadeřávek
1.R.
Junior
53
Magdaléna Brabcová
Prima
Benjamín
53
Linda Nováková
Oktáva
Student
51
Adam Nezveda
Tercie
Kadet
51
Jan Novák
Kvarta
Kadet
50
Šimon Kropík
Septima
Student
46
Jiří Suchomel
Tercie
Kadet
43
Šárka Váchová
Kvarta
Kadet
43
Dilara Demir
Kvarta
Kadet
43
Darya Gemba
Oktáva
Student
41
Patrik J. Šmejkal
Oktáva
Student
41
David Skalák
Oktáva
Student
40
Veronika Blechtová
Kvarta
Kadet
40
Michal Novák
3.R.
Student
40
Drahoslava Bervidová
1.R.
Junior
39
Vojtěch Rázl
1.R.
Junior
39
Lenka Dolejší
3.R.
Student
39
Mašková Kristýna
Oktáva
Student
39
Kříž Tadeáš
Oktáva
Student
38
Ota Podlipný
3.R.
Student
38
Ondřej Šmíd
Sexta
Junior
38
Matouš Hrdlička
Oktáva
Junior
37
Václav Hron
Oktáva
Student
34
Filip Nquyen
Sexta
Junior
32
Michal Kulíšek
Kvarta
Kadet
32
Lukáš Malinský
3.R.
Student
32
Zdeněk Racek
3.R.
Student
27
Lucie Reisnerová
1.R.
Junior
26
Lucie Maxová
2.R.
Junior
23

Genius Logicus

V soutěži Genius Logicus žáci soutěžili ve třech kategoriích:
01 – starší studenti, 02 – mladší studenti, 03 – starší žáci.
Jméno

Třída

Kategorie

Úspěšnost

Drahoslava Bervidová

1. ročník

01

100 %

Kateřina Macková

septima

01

100 %

Michal Novák

3. ročník

01

100 %

Ota Podlipný

3. ročník

01

100 %

Zdeněk Racek

3. ročník

01

100 %

1. ročník

02

100 %

Marek Kouba

kvarta

02

100 %

Marie Kulhavá

kvarta

02

100 %

Michael Kulíšek

kvarta

02

100 %

Jan Novák

kvarta

02

100 %

Ondřej Macek

prima

04

100 %

Nguyen Trung Kien

sexta

01

96 %

Igor Janouch

kvarta

02

96 %

Šárka Váchová

kvarta

02

96 %

Jiří Suchomel

tercie

02

96 %

Václav Měřínský

prima

03

95 %

Nela Šafrová

tercie

03

95 %

Jan Poula
Kristýna Nováková
David Přibyl
Ondřej Klíma
Adam Nezveda

sekunda
sekunda
sekunda
prima
tercie

03
03
03
03
02

91 %
90 %
90 %
88 %
67 %

Adam Libor
eřávek

Slovní hodnocení
vynikající mezinárodní
řešitel
vynikající mezinárodní
řešitel
vynikající mezinárodní
řešitel
vynikající mezinárodní
řešitel
vynikající mezinárodní
řešitel
vynikající mezinárodní
řešitel
vynikající mezinárodní
řešitel
vynikající mezinárodní
řešitel
vynikající mezinárodní
řešitel
vynikající mezinárodní
řešitel
vynikající mezinárodní
řešitel
vynikající mezinárodní
řešitel
vynikající mezinárodní
řešitel
vynikající mezinárodní
řešitel
vynikající mezinárodní
řešitel
vynikající mezinárodní
řešitel
vynikající mezinárodní
řešitel
vynikající řešitel
vynikající řešitel
vynikající řešitel
vynikající řešitel
velmi dobrý řešitel

Učitelé matematiky Mgr. Jitka Musilová, Mgr. Zdeněk Novák, Mgr. Jaroslava Drbalová
Vondrášková se účastní šablony – Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ. Jedná se o spolupráci
pedagogů v oblasti obsahu výuky, metod práce, mezipředmětových vztahů.

Matematika – maturity 2018
Společná (státní) část maturitní zkoušky – výsledky našich studentů
žák
úspěšnost %
percentil
Kristýna Mašková
74
81,6
Matouš Hrdlička
58
62,5
Tadeáš Kříž
58
62,5
Linda Nováková
58
62,5
Václav Hron
38
35
Všichni žáci naší školy složili tuto část maturitní zkoušky úspěšně.
Celostátní výsledky ukazuje tabulka. Zkoušku nesložilo v letošním roce 22,3 % přihlášených
žáků.

Rozložení bodových výsledků žáků je následující:

¨
Zdroj – tabulky

https://dokumenty.cermat.cz/Sdilene%20dokumenty/MATURITA/Maturita%202018/MZ2
018j_vysledky_DT_analyza_TZ.pdf

Profilová část maturitní zkoušky
Tuto zkoušku konali David Skalák – hodnocení 1, Darya Gemba – hodnocení 1,
Patrik Šmejkal – hodnocení 4.

Sekce cizích jazyků – školní rok
Sekce cizích jazyků zastřešovala ve školním roce 2017/18 celkem 6 vyučovaných cizích jazyků
– angličtinu jako Cizí jazyk, němčinu, francouzštinu a španělštinu jako Další cizí jazyk a latinu a
ruštinu jako jazyky nepovinné – a celkem 9 učitelek jazyků. Vedoucí sekce : ředitelka školy
Hlavní aktivity : Účast v soutěžích : Soutěž „Angličtinář roku“, školní, okresní a krajská kola
olympiád v angličtině (2. a 3.místo v okresním kole), němčině (2. a 3.místo v okresním kole a
účast v krajském), španělštině (účast v krajském kole), Eurolyra (recitační soutěž v cizích
jazycích). Realizace projektů, realizace kurzů angličtiny pod hlavičkou Evropského centra
jazykových zkoušek (v červnu 2018 získány certifikáty PET, KET , FCE a CAE), realizace
zkoušek Rakouského jazykového diplomu, jehož jsme zkušebním centrem (únor 2018, získány
certifikáty B1, B2 a C1), realizace maturit v AJ a NJ (všichni studenti u jarního termínu uspěli),
účast na anglickém divadelním představení a realizace výměny s rakouským partnerským
gymnáziem BRG Rohrbach (duben 2018 15 rakouských studentů na 3-denní výměně v Táboře,
červen 2018 15 táborských studentů na výměně v Rohrbachu).
Realizace projektů :
Erasmus+ (viz níže)
Interreg / Euregio – česko-rakouská územní spolupráce. V rámci této inciativy je realizován kurz
češtiny jako cizího jazyka pro žáky kvinty partnerského Gymnázia Rohrbach a uskutečněny dvě
studentské výměny (Tábor/ Rohrbach, po 15 studentech a 2 učitelích na každé straně)
„Šablony“ pro ZŠ a „Šablony“ pro SŠ, v rámci těchto šablon realizovány 3 šablony zaměřené na
cizí jazyky a jejich metodiku : kurzy a výuka metodou CLIL, výměna zkušeností prostřednictvím
vzájemných návštěv – naše učitelky AJ a NJ na Gymnáziu Jana Keplera Praha, bude pokračovat
i v následujícím školním roce, šablona Nové metody ve výuce na SŠ - Cizí jazyky – zaměřili
jsme na německý jazyk (Švadlenová, Klímová, Petrová)
Celý projekt Erasmus+ se realizoval 2016 – 2018 (26 měsíců) pod názvem „Improving
Standards in Teaching School Sport to foster Physical, Cognitive and Social Development
in Pupils“ :
Partneři projektu z Rakouska, Finska, České republiky, Lotyšska a Polska mají za cíl zlepšit
způsob, jakým se hodiny sportu vyučují na jejich školách, a tím chtějí podporovat rozvoj zdraví,
kombinovat školní sporty a odbornost sportovních klubů a jejich profesionálů a též podporovat
jazykové dovednost u učitelů i žáků. K dosažení tohoto cíle organizují tři krátkodobé vzdělávací
meetingy pro učitele, ve kterých získají informace poskytované odborníky a profesionálními
sportovními trenéry o sportovních hrách jako fotbal, basketbal, inovativní míčové hry a zimních
sporty - lední hokej a běh na lyžích.
Učitelé se naučí metody jako je např. video analýza či používání angličtiny ve svých hodinách.
Nejvíce se mohou poučit z příkladů osvědčených postupů a z různých zkušeností, které partneři
mohou poskytnout, zejména přidružené partnery ze sportovních klubů v zúčastněných regionech.
Kromě toho uspořádají zúčastněné školy pět krátkodobých výměnných kurzů žáků
s následujícími úkoly: zhodnotit dopad nových metod výcviku, podporovat motivaci žáků
organizováním setkání s profesionálními sportovci či zvýšit jejich znalosti angličtiny tím, že jim
umožní diskutovat o různých tématech, jako je sport a reklama, sport a zvyšování výkonu drog,
grassroots versus konkurenční sport, sport a zdravý životní

styl týkající se týmového nebo individuálního sportu a rozhovory s vrcholovými atlety, trenéry
nebo odborníky a v neposlední řadě sporty v akcích.
Projektové schůzky ve školním roce 2017/18 :
Říjen 2017 – Polsko (Mgr. Mach + 5 studentů)
Leden 2018 – Finsko (Mgr. Mach, p. Čeřenský + 3 studenti)
Březen 2018 – Lotyšsko (Mgr. Mach, Mgr. Samec)
Duben 2018 – Wels (Mgr. Mach, Mgr. Černý, Mgr. Švadlena + 5 studentů)
V dubnu 2018 se konal závěrečný projektový meeting pro žáky i učitele v rakouském Welsu, se
zaměřením na nové míčové sporty, plavání a halové sporty. Mnozí studenti byli velmi
překvapeni např. z tchoukballu, bezkontaktní alternativy házené či basketballu. V průběhu pěti
dní si studenti i učitelé osvojili metodiku a hru florbalu, baseballu, sálového fotbalu, plavání či
již zmíněného tchoukballu.
Rakouští hostitelé nám také předvedli své gymnastické družstvo, jež se stalo mistry Rakouska ve
své věkové kategorii, a další program - prohlídku města, vlastní aktivity s hostitelskou rodinou,
nakupování suvenýrů a samozřejmě nezbytná káva - neboli „Kaffee und Kuchen“!
Projektový týden jsme po dvou letech ukončili slavnostním zakončením v tělocvičně gymnázia.

Sekce přírodovědných předmětů 2017/2018
•

Studentka Klára Nacházelová ze septimy získala v SOČ - obor chemie se svou prací “Vliv
komplexotvorných látek na fototropní organismy” 4. místo v krajském kole a dále se účastnila
národního kola soutěže Expo Science Amavet, kde byla s touto prací oceněna 6. místem v
celorepublikové soutěži. Tuto svoji práci prezentovala také na StreTech 2018.

•

Studentka Klára Nacházelová ze septimy se účastnila krajského kola ekologické soutěže –
„Bádáme o všem, co nás zajímá“, kde obsadila 2. místo.

•

Student Tadeáš Kříž reprezentoval naši školu v krajském kole zeměpisné olympiády, kde obsadil
3. místo.

•

Školního kola Astronomické olympiády se zúčastnili žáci tercie: Martin Dvořák a Adam Nezveda.

•

Studenti Noemi Ježková a Jan Novák z kvarty a Josef Poula z tercie natočili fyzikální videa do
soutěže „ Vím proč“.

Sekce Člověk a společnost 2017/2018
6 - členná sekce. Schůze sekce se konaly pravidelně 1x /čtvrtletí. Výstupy ze schůzek byly
prezentovány na pedagogických radách sboru.
Ve školním roce 2017 – 2018 v rámci sekce Člověk a společnost proběhla řada zajímavých akcí.
Jako každoročně jsme vyslali svého zástupce do okresního kola dějepisné olympiády a všichni
studenti, kteří si jako profilovou maturitní zkoušku vybrali dějepis a základy společenských věd,
úspěšně odmaturovali. Rovněž vyučující se v průběhu školního roku účastnili několika
vzdělávacích seminářů jak z dějepisu, tak ze základů společenských věd.
Dějepis
K nejvýraznějším aktivitám v 1. pololetí patřila návštěva Legiovlaku. Nádraží v Táboře bylo
jeho pětadvacátou zastávkou při putování Českou republikou. Žáci si za doprovodu a
fundovaného výkladu „legionáře“ v dobovém stejnokroji prohlédli třináct zrekonstruovaných
vagonů, mezi nimiž nechyběly vozy polní pošty, těplušky či obrněný vůz, všechny s věrně
rekonstruovaným vybavením, ale i originálními exponáty a panely mapujícími historii
československých legií. Další akcí byla výstava v Národním muzeu věnovaná osobnosti našeho
prvního prezidenta T. G. Masaryka.
V závěru 1. pololetí se pak na naši školu po roce vrátila pamětnice. Paní Ernestina Švorcová
seznámila 1. ročník a další zájemce se svými vzpomínkami na dětství, které během 2. světové
války prožila na Slovensku. Její rodina se aktivně zapojila do odboje, pomáhala partyzánům a
nevyhnula se ani krutým ztrátám členů rodiny. Na závěr se paní Švorcová se všemi podělila i o
své hrůzné vzpomínky na návštěvu vyhlazovacího tábora Osvětim - Březinka, kterou po
skončení války navštívila při pátrání po svých blízkých.
Dobrovolníci z tercie a kvarty se zúčastnili vzdělávacího žákovského dokumentaristického
projektu „Příběhy našich sousedů“, který probíhal od 1. 1. - 7. 6. 2018. Do projektu se zapojily
dva týmy v celkovém počtu šesti žáků. Během jednoho pololetí se studenti ve svém volném čase
a pod vedením učitele věnovali osudům pamětníků války a komunistické nesvobody.
Absolvovali mediální workshopy, vydali se do archivu a dalších institucí nebo na místa
s příběhem spojená. Bádali na internetu a nakonec se s pamětníkem osobně setkali. Jeho příběh
zpracovali do audio a video reportáže. Svou práci nakonec představili veřejnosti na slavnostní
závěrečné prezentaci. Jeden z našich dvou týmů obsadil ve velké konkurenci krásné druhé místo.
V dubnu se studenti druhých ročníků zúčastnili celodenní exkurze na Pražský hrad. Formou
vlastních referátů seznámili sebe a své spolužáky nejen s areálem Pražského hradu, ale cestou na
Hrad i z Hradu také s dalšími zajímavými místy a osobnostmi, např. Černínským palácem a
Janem Masarykem, od jehož úmrtí (dodnes ne zcela objasněného) letos uplynulo 70 let, barokní
Loretou, kandelábry a morovým sloupem na Hradčanském náměstí, Karlem Hašlerem u Starých
zámeckých schodů apod. V samotném areálu Hradu pak navštívili katedrálu sv. Víta, Vojtěcha a
Václava, baziliku sv. Jiří, Starý královský palác a Zlatou uličku. Hrad navštívili i studenti
septimy a 3. ročníku, kteří si v rámci mimořádné prohlídky mohli prohlédnout i jinak
nepřístupné části. Poslední letošní exkurze na Pražský hrad se uskutečnila na konci školního
roku, kdy se sem skupina žáků z vyššího gymnázia se zájmem o historii vypravila na dvě velmi
zajímavé výstavy konané v rámci stého výročí založení samostatného Československa. Nejprve
si v prostorách Jízdárny Pražského hradu prohlédli výstavu Doteky státnosti, doplněnou o
zajímavý komentář jednoho ze spoluautorů výstavy. Poté si každý sám prošel výstavu
Labyrintem dějin českých zemí v Císařské konírně, kde bylo k vidění mnoho vzácných
exponátů, včetně originálu Zlaté buly sicilské, vlastnoručního dopisu kata Jana Mydláře či
vyšetřovacích spisů z komunistických politických procesů, třeba i toho s Miladou Horákovou.

Zajímavým zpestřením výuky na vyšším gymnáziu byla i návštěva filmového ztvárnění nástupu
Winstona Churchilla do úřadu britského premiéra v průběhu 2. světové války, film Nejtemnější
hodina se setkal s kladnou odezvou nejen filmových kritiků, ale i našich žáků.
V závěru školního roku jsme navštívili letos nově zpřístupněnou Benešovu vilu v Sezimově Ústí,
v níž se studenti během komentované prohlídky blíže seznámili s osobností našeho druhého
prezidenta.
Základy společenských věd
Třída tercie se v listopadu zabývala projektem Cesta života, jehož cílem je zamyšlení se nad
svým životem a jeho vizí do budoucnosti. Tyto svoje představy zpracovali graficky a výtvarně.
V prosinci se třída prima zúčastnila vánoční výstavy v Galerii 140 a třída sekunda absolvovala
projekt kultura a kulturní chování, který vyústil dne 8. 12. 2017 v závěrečnou prezentaci zásad
slušného chování, společenských norem a pravidel apod. Studenti kvarty se zabývali projektem
– „Jdeme do pracovního života“. Zpracovávali životopis, pracovní smlouvu a také si vyzkoušeli
simulaci pracovního pohovoru. Během února se třída sekunda zabývala projektem - náboženství,
který vyústil prezentací a grafickým zpracováním tématu. V dubnu 2018 se třída prima
zúčastnila aktivně akce ke Dni Země.
I žáci vyššího gymnázia absolvovali několik zajímavých akcí. Studenti oktávy prakticky
nahlédli do problematiky soudů, když usedli v lavicích pro veřejnost na hlavním přelíčení u
Okresního soudu v Táboře, dne 22. 11. 2017 při řešení případů krádeží ze sklepů bytových
domů. 14.2 2018 studenti 3. ročníku a septimy vyslechli politologickou přednášku prorektora VŠ
CEVRO Institut Praha Mgr. Ladislava Mrklase, PhD. na téma Nárůst extrémistických stran
doma i v zahraničí a problémy mezinárodní bezpečnosti, při které dostali i prostor k diskuzi. 2.
ročník a sexta zhlédly 12. 3. 2018 film o problémech v islámských zemích a pobesedovali na
toto téma s certifikovaným koordinátorem projektu Jeden svět.
Pro studenty maturitního ročníku byla uspořádána schůzka na Úřadu práce ČR v Táboře, kde
byli seznámeni se současnou situací na trhu práce a jejich možnostmi uplatnitelnosti
v nejrůznějších odvětvích, především v rámci Jihočeského kraje.

Sekce umění a kultura 2017/2018
Sekce je 5-členná. Konaly se 2 schůze sekce a výstupy byly prezentovány na pedagogických
radách sboru.
V r. 2017/18 byly vyučovány povinně estetické výchovy (výtvarné a hudební) pro studenty
primy až kvarty, jako povinně volitelný předmět pro studenty kvinty až septimy, seminář z Dějin
umění a Seminář z Hudební výchovy pro studenty septimy a oktávy jako povinně volitelný
předmět. Dramatická výchova jako nepovinný předmět pro všechny studenty školy. Zájemci o
fotografii navštěvují Fotografický kroužek a hudebně nadaní studenti mají možnost být ve
Školním sboru.
V Estetické výchově se naši žáci učí poznávat různé styly umění a jeho historii. Studenti
využívají své individuální schopnosti a dovednosti v hudební, výtvarné i dramatické výchově.
Estetické výchovy na naší škole jsou výchovy multikulturní a působí zároveň jako
psychohygiena při náročném studijním programu. Studenti se učí pracovat individuálně i ve
skupinách, uči se komunikaci v kolektivu a zároveň toleranci k uměleckému vyjádření. Vždy v
hodině semináře z hudební výchovy proběhne pokus o propojení hudebního zážitku s výtvarným.
Ve školním roce 2017/2018 jsme nabízeli žákům několik uměleckých kroužků nad rámec
běžných vyučovacích hodin, a to jak hudební, výtvarný, fotografický, tak i dramatický. Studenti
se aktivné podílejí na estetickém vzhledu školy a svých tříd. V rámci uměleckokulturní sekce
pořádáme během roku mnoho exkurzí, návštěv galerií, interaktivních výstav, památek,
zajímavých přednášek či návštěv divadelních představení. Jako škola s jazykovým zaměřením se
snažíme žákům přiblížit umění v mezinárodním kontextu (zahraniční exkurze či cizojazyčná
divadelní představení).
V rámci sekce umění a kultura se každoročně naši žáci zúčastňují různých soutěží a projektů.
Naše gymnázium jednou ročně pořádá vlastní školní soutěž " TSG a ZŠ hledá hudební talent"Vítězem kategorie studentů z primy až oktávy se stal Štěpán Štenc ze septimy, který zazpíval a
doprovodil se na kytaru.
Ve výtvarném umění se vyučující snaží rozšiřovat obzor vhodnými exkurzemi. Proto hned v září
2017 jsme zařadili exkurzi do Českého Krumlova (Egon Schiele Centrum – výstava výtvarného
díla Pavla Brázdy a jeho manželky Věry Novákové.) Stihli jsme potom i prohlídku aktuální
výstavy Jihočeského muzea v Českých Budějovicích věnovanou historii a významu krajského
města. Tuto exkurzi absolvovali žáci 3. a 4. ročníků gymnázia.
Při přípravě každoroční Vánoční akademie dostanou všichni naši žáci proctor pro dramatické či
hudební ukázky, anebo scénky. Předvánoční čas jsme slavnostně zakončili účastí celé školy v
poutním kostele Klokoty na varhanním koncertu, který pro nás uspořádal pan Ladislav Šotek.
Své výtvarné a literární vlohy mohou žáci i žákyně uplatnit přímo ve škole – podílejí se totiž na
přípravě a vydávání školního časopisu Soukromák, který byl již loni oceněn 2. místem v
krajském kole. V soutěži Postbellum – paměť národa se naši studenti z kvarty vyšvihli na 2.
místo v okrese a postoupili do krajského kola.

Online podpora výuky dějepisu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

http://www.libri.cz/databaze/dejiny
http://www.vseved.cz
http://www.cs.wikipedia.org
http://www.iencyklopedie.cz
http://www.nm.cz
http://www.dejepis.com
http://www.historie.upol.cz/19
http://www.holocaust.cz
http://www.modrni-dejiny.cz
http://studena.valka.cz
www.pametnaroda.cz
www.postbellum.cz

Snažíme se dodržet trend v našem úsilí všestranně působit na estetické i tvůrčí schopnosti žáků a
žákyň a vést je k aktivnímu vnímání světa a v neposlední řadě je take naučit svobodně a tvořivě
vyjádřit vjemy ze svého okolí a své vnitřní prožitky.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 2017/2018
Název školení
Bakaláři

Seminář – Rizikové chování
mládeže
Školení pro výchovné poradce
Konference D (r.1968)
Školení pro výchovné poradce
Školení „Bakaláři“
Seminář ČJ – Česká próza po roce
1989
Školení ČJ – světová literatura
Školení – Hry v cizích jazycích
Program v NM – se semin. z D
Konzultační seminář pro ŠMK
Školení GDPR
Školení
Školení GDPR
Setkání metodiků EVVO
Školení profesí poradenství
Seminář - dějepis

Termín

Zúčastnil se:

4.10.2017 – Tábor
TSG a ZŠ
5.10.2017 – České
Budějovice
11.10.2017 - Tábor
18.10.2017 - Praha
23.10.2017 – České
Budějovice
24.10.2017 Pardubice
10.11.2017 - Praha

Pedagogický sbor

27.11.2017 - Praha
29.11.2017 - Praha
1.12.2017 - Praha
15.1.2018 – Praha
17.1.2018 – České
Budějovice
14.2.2018 - Praha
14.2. a 16.2.2018
České Budějovice
23.2.2018 – České
Budějovice
20.3.2018 – České
Budějovice
4.4.2018 – Praha

Mašková Jana, Mgr.
Vondrášková Jaroslava, Mgr.
Petrová Hana, Mgr.
Zedníková Lenka, Mgr.
Petrová Hana, Mgr.
Macillisová Pavla, Ing.
Švadlena Marek, Mgr.
Lambertová Jarmila, Mgr.
Zedníková Lenka, Mgr.
Klímová Adéla, Mgr.
Lambertová Jarmila, Mgr.
Mašková Jana, Mgr.
Zedníková Lenka, Mgr.
Musilová Jitka, Mgr.
Macillisová Pavla, Ing.
Žahourová Žaneta, Mgr.
Švadlena Marek, Mgr.
Vondrášková Jaroslava, Mgr.
Mašková Jana, Mgr.
Zedníková Lenka, Mgr.

Prevence sociálněpatologických jevů 2017/2018
− stálý preventista školy – Mgr.Jana Mašková
− odebírání časopisu Prevence – zdroj zajímavých informací na informačních panelech
školy
− pravidelné třídnické hodiny 1/měsíc ve všech třídách
− 2 stálé panely primární prevence s důležitými informacemi, adresami, kontakty a
vybranými zajímavými tématy – chodba školy 1.patro + kancelář školy
− jednotlivá témata zařazená ve výuce – ZSV, AJ, NJ, Bi, Z, CH, Čj a literatura, Vv, Hv
drogy a návykové látky, zdravý životní styl, AIDS, trávení volného času, šikana kyberšikana,
mezilidské vztahy, osobnost a problematické životní situace, řešení konfliktů, zneužívání a týrání
dětí, násilí na dětech a ženách, sexuální výchova, záškoláctví, prostituce, bezdomovectví,
nezaměstnanost, výchova k různosti a toleranci – sociální různost, protiprávní chování a trestání
mladistvých, poruchy příjmu potravy, deprese
− projekt Start – 2denní adaptační program pro primu – 6-7/9 2017 Tábor (škola +
Harrachovka)
− školení školní preventistky Mgr.Maškové – Rizikové chování dětí – 5.10.2017 České
Budějovice
− školení pdg.sboru na téma – Rizikové chování dětí – Mgr.Mašková, 10.10.2017 - 1h, ve
škole
− školení školní preventistky Mgr.Maškové – Profesní koučink– 20.3.2018 České
Budějovice
− poznávací zájezdy pro zájemce ze školy + rodinné příslušníky – Adventní Drážďany
30.11.2017 Mgr.Švadlenová
− škola v přírodě pro 1.+ 2.+ 3.třídu – Mgr.I.Mikešová, Mgr.Stradová, Mgr.Štemberková –
Železná Ruda – 17-22/5 2018
− třídní exkurze a výlety – květen – červen 2018
− zimní lyžařský zájezd - 19-23.1..2018 Hochficht – 1.roč.+ kvinta+ zájemci, Mgr.Samec
− společné vánoční oslavy celé školy – akademie – sál Univerzity Tábor – 20.12.2017 +
zpívání na schodech a třídní besídky – 21.12.2017– ve škole
− školní večírek pro rodiče i studenty – sál hotelu Dvořák Tábor 16.3.2018
− pravidelná setkání metodiků prevence – Mgr.Mašková – PPP Tábor – listopad 2017+
květen 2018
− Peříčkový den – dobročinná sbírka ,4.4.2018, studentky 1.+2.roč., Tábor
− program Zdravá snídaně – prima + sekunda + Mgr.Vondrášková, 4hod, ve škole
− školní plán primární prevence 2017-18 – na webu školy

Specifické akce pro jednotlivé třídy:
TŘÍDA

AKCE

1.třída

- program pro formování zdravých vztahů ve třídě – cyklus 4-5 částí, TU(celoročně, po
2 hodinách)
- program Přechod z MŠ na ZŠ – Pravidla, 1hod, ve škole,TU – prosinec 2017
- škola v přírodě – červen 2018
- Kyberšikana – Policie ČR Mgr.Doubek + TU – 13.3.2018

2.třída

- program pro formování zdravých vztahů ve třídě – cyklus 4-5 částí, třídní učitelka
I.Stradová (celoročně, po 2 hodinách)
- škola v přírodě – červen 2018
- Kyberšikana – Policie ČR Mgr.Doubek + TU – 13.3.2018

3.třída

- program pro formování zdravých vztahů ve třídě – cyklus 4-5 částí – třídní učitelka
I.Mikešová (celoročně, po 2 hodinách)
- škola v přírodě – červen 2018
- Kyberšikana – Policie ČR Mgr.Doubek + TU – 13.3.2018

prima

- Start program – adaptační program, 6-7/9 2017 ve škole, TU
- prevence kouření – 4hod interaktivní blok, 14/11 2017 Porceta + TU
- program Chceme se naučit zdravě žít“ - péče o tělo, Mgr.Vondrášková + město
Tábor, 18/9 2017, škola + město
- Zdravé město – Mgr.Černý + Mgr.Vondrášková – 22.6.2018

sekunda

- prevence kouření – 4hod interaktivní blok, 20/11 2017 Porceta + TU
- program Chceme se naučit zdravě žít“ - péče o tělo, Mgr.Vondrášková + město
Tábor, 18/9 2017, škola + město
- Zdravý kolektiv – interaktivní program – Mgr.Pýchová + TU – 2h ve škole

tercie

- Start program – adaptační program,17-20.10.2017, Slovinsko, Mgr.Švadlena,
Mgr.Mašková, Mgr.Fuková
- prevence rizikového hráčství - 4hod interaktivní blok, 27/11 2017 Porceta + TU
- program Chceme se naučit zdravě žít“ - péče o tělo, Mgr.Vondrášková + město
Tábor, 18/9 2017, škola + město
- Dny zdraví – Mgr.Vondrášková
- Zdravé město – Mgr.Horská – 22.6.2018

kvarta

- prevence proti drogové závislosti – Auritus Tábor, březen 2018, TU
- program Chceme se naučit zdravě žít“ - péče o tělo, Mgr.Vondrášková + město
Tábor, 18/9 2017, škola + město

1.ročník

- Start program – adaptační program,17-20.10.2017, Slovinsko, Mgr.Švadlena,
Mgr.Mašková, Mgr.Fuková
- vybraný film z z festivalu Jeden svět + beseda , 12.3. 2018, dle nabídky Cheiron
Tábor
- beseda o dobrovolnictví – Rolnička a centrum rané péče – Mgr.Mašková – 26.3.2018

sexta

- vybraný film z z festivalu Jeden svět + beseda , 12.3. 2018, dle nabídky Cheiron
Tábor
- beseda o dobrovolnictví – Rolnička a centrum rané péče – Mgr.Mach– 26.3.2018

2.roč.

- vybraný film z z festivalu Jeden svět + beseda , 12.3.2018, dle nabídky Cheiron
Tábor
- beseda o dobrovolnictví – Rolnička a centrum rané péče – Mgr.Mach – 26.3.2018

septima

- vybraný film z z festivalu Jeden svět + beseda , 12.3.2018, dle nabídky Cheiron
Tábor
- účast na soudním jednání, trestní právo – OS v Táboře, Mgr.Kubů, listopad –
prosinec 2017, Mgr.Mašková

3.roč.

- vybraný film z z festivalu Jeden svět + beseda , 12.3.2018, dle nabídky Cheiron
Tábor
- účast na soudním jednání, trestní právo – OS v Táboře, Mgr.Kubů, listopad –
prosinec 2017, Mgr.Mašková

oktáva

- účast na soudním jednání, trestní právo – OS v Táboře, Mgr.Kubů, listopad –
prosinec 2017, Mgr.Mašková

Zpráva o studentské praxi za školní rok 2017/2018
Součástí předmětu Základy společenských věd ve třetích ročnících čtyřletého studia a septimě
šestiletého studia je povinná praxe ve firmách a institucích na konci školního roku. Student si
buď firmu vybere dle svého budoucího zaměření a domluví individuálně, nebo mu s výběrem
pomůže škola (pracovník pověřený organizováním praxe – Ing. Pavla Macillisová).
Praxe se letos zúčastnilo 23 studentů ve dnech 21. – 24. 5. 2018. Na základě „Smlouvy o praxi
studenta“, kterou TSG uzavírá s každou jednotlivou firmou, je za studenta zodpovědný vedoucí
instruktor, který také hodnotí jeho práci a komplexní přístup. Student musí vykonávat praxi
v oblasti administrativy a informačních systémů.
Student sám zpracovává písemnou zprávu nebo prezentaci o praxi, která je součástí klasifikace
v předmětu Základy společenských věd. Na pracovišti je během své praxe student v průběhu
pracovní doby kontrolován pracovníkem TSG.
Studenti vykonávali praxi v těchto organizacích a firmách:
-

Agrospol a. s. mladá Vožice – zemědělská prvovýroba
Hotel Relax Tábor
ZŠ Planá nad Lužnicí
MŠ a ZŠ Tábor, ČSA
Mgr. Hana Kopicová Kohoutková, notářka v Táboře
MŠ a ZŠ Tábor – Čekanice
EPO servis Tábor – elektromotory
Stomatologická ordinace Tábor
Veterinární klinika Karakal Tábor
AM Finance Brno, pobočka Tábor – partnerství při pořizování strojů a zařízení
MŠ Tábor Sokolovská
BRISK Tábor
Efaflex CZ, s. r. o. Opařany – výroba rychloběžných vrat
Táborský deník – redakce regionálního deníku
MŠ Planá nad Lužnicí
Lesy ČR s. p.
Městské středisko kultury a sportu Sezimovo Ústí
Krajský soud České Budějovice, pobočka Tábor
Čedok, pobočka Tábor

Úspěchy studentů ve školním roce 2017/2018
a plán péče o nadané a talentované žáky
Každý nový školní rok během září vytipujeme prostřednictvím dotazníků a třídních učitelů nové
talenty a stanovíme, jak budeme pokračovat v rozvoji žáků a žákyň, kteří již vynikli minulý
školní rok v jednotlivých oblastech vědy či umění, nebo cizích jazyků.

Příjmení a
jméno

Třída

Úroveň

Druh soutěže

Demir Dilara
Prokopová Kristýna
Váchová Šárka
Šafrová Nela
Mušálková Markéta
Kodadová Yvona
Kříž Tadeáš
Milichovský Petr
Vlčková Eliška
Milichovský Petr
Hejná Petra
Janouch Igor
Rada Matyáš
Milichovský Petr
Janouch Igor
Šafrová Nela

Kvarta
Kvarta
kvarta
Tercie
Oktáva
Sexta
Oktáva
Septima
Sekunda
Septima
Kvarta
Kvarta
Prima
Septima
Kvarta
Tercie

Nacházelová Klára

Septima

Nacházelová Klára

Septima

Okresní kolo
Okresní kolo
Okresní kolo
Okresní kolo
Okresní kolo
Okresní kolo
Okresní kolo
Okresní kolo
Okresní kolo
Okresní kolo
Okresní kolo
Okresní kolo
Okresní kolo
Okresní kolo
Okresní kolo
Okresní kolo
Celorepublik
ové kolo
Krajské kolo

Nacházelová Klára

Septima

Krajské kolo

Dějepisná olympiáda
Dějepisná olympiáda
Český jazyk – kat. I.
Český jazyk – kat. I.
Český jazyk – kat. II.
Český jazyk – kat. II.
Zeměpis – kat. D
Zeměpis – kat. D
Německý jazyk – kat. I.B
Německý jazyk – kat. III.A
Anglický jazyk – kat. II.B
Anglický jazyk – kat. II.B
Anglický jazyk – kat. I.B
Anglický jazyk – kat. III.A
Zeměpis – kat. C
Zeměpis – kat. C
Biologie – Expo Science
Amavet
SOČ – chemie
Soutěž – Bádáme o všem co
nás baví - chemie

Umístění
8.
25.
3.
29. – 30.
2.
12.
3.
9.
1.
3.
3.
6.
2.
8.
12.
23.
6.
4.
2.

Studenti a studentky jsou školou motivováni i finanční odměnou – dle jejich výsledků v
olympiádách i ve školním prospěchu. Stipendium se uděluje v rozpětí: Kč 500,-- Kč 3.000,-- za
školní rok.
Celkově se nám práce s nadanými žáky daří a snažíme se, aby se i nadále rozvíjela.

Úspěchy studentů na sportovních akcích
ve školním roce 2017/2018
Sekce tělesné výchovy má 2 členy (Mgr. Pavel Samec a Mgr. Aleš Mach). Sekce se schází
pravidelně každých 14 dní, nejméně však jednou měsíčně. Činnost je zaměřena hlavně na
přípravu kurzů (LVVZ, sportovně turistického kurzu, Erasmus +). Dále se zabývá výběrem a
přípravou žáků na sportovní soutěže a zajišťuje materiální vybavení pro výuku Tv. Vyhodnocuje
nové trendy při výuce Tv a zařazuje do výuky. Sleduje změny v pravidlech jednotlivých
sportovních disciplín.
20.9. - Středoškolský atletický pohár SAP - okres
Družstvo dívek – 9. místo
Štorchová Tereza – 2. Místo, vrh koulí
(účast 3 studentky)
Družstvo chlapců – 5. místo
Hron Václav – 2. Místo, vrh koulí
(účast 10 studentů)
5.10. Večerní běh Táborem
(účast 2 žáků) Jindrová Nikola – 1. Místo, Ježková Noemi – 3. místo
7.12. Florbal – SŠ
Družstvo chlapců – 6. místo (účast 12 studentů)
4.4. Futsal - SŠ
Družstvo chlapců – 5. místo (účast 8 studentů)
Ostatní sportovní akce:
1. Lyžařský kurz
- začátečníci –Železná Ruda (7.1. – 13.1.2018),
- pokročilí – Hochficht (19.2. – 23.2.2018)
Erasmus +
Pszczyna (Polsko) 2.10.-6.10. 2017 setkání zaměřené na plavecké sporty (Mach, 4 studenti)
Narpes (Finsko) 15.-19.1. 2018 setkání zaměřené na lední hokej (Mach, Čerenský, 3 studenti)
Madona (Lotyšsko) 12.-16.3.2017 Metodika běžeckého lyžování (Samec, Mach)
Wels (Rakousko) 16.-20.4.2018 setkání zaměřené na netradiční sportovní hry (Mach, Černý, 8
studentů)

Stipendium za školní rok 2017/2018 obdrží studentky
a studenti:
Příjmení a jméno

Třída

Měřínský Václav

Prima

Pořízek Matouš
Macek Ondřej
Vintnerová Ema
Flašková Sofie
Jedličková Lucie

Prima
Prima
Prima
Prima
Sekunda

Dvořák Martin

Tercie

Moslerová Nela
Šafrová Nela

Tercie
Tercie

Demir Dilara

Kvarta

Janouch Igor

Kvarta

Hejná Petra

Kvarta

Kulhavá Marie

Kvarta

Bervidová Drahoslava
Kadeřávek Adam
Studenovský Tomáš
Bílá Klára
Maxová Lucie
Jones Joshua
Štorchová Tereza
Novák Michal
Macková Kateřina
Milichovský Petr

1. ročník
1. ročník
1. ročník
2. ročník
2. ročník
Sexta
Sexta
3. ročník
Septima
Septima

Nacházelová Klára

Septima

Za:
Výborný prospěch a
reprezentaci školy
Výborný prospěch
Velmi dobrý prospěch
Velmi dobrý prospěch
Velmi dobrý prospěch
Výborný prospěch
Výborný prospěch a
reprezentaci školy
Výborný prospěch
Výborný prospěch a časopis
Výborný prospěch, reprezentaci
školy a časopis
Výborný prospěch a
reprezentaci školy
Pochvala na vysvědčení
Velmi dobrý prospěch a
reprezentace školy
Výborný prospěch
Výborný prospěch
Velmi dobrý prospěch a časopis
Výborný prospěch
Výborný prospěch
Výborný prospěch
Výborný prospěch
Výborný prospěch
Výborný prospěch
Výborný prospěch
Výborný prospěch a
reprezentaci školy

Částka
Kč:
1.000,500,500,500,500,500,1.000,500,1.000,1.000,1.000,-

1.000,500,500,1.000,500,500,500,500,500,500,500,3.000,-

Stipendium bude studentům poskytnuto slevou na školném pro rok 2018/2019,
absolventům vyplaceno v hotovosti.

CK Šlápota – fiktivní cestovní kancelář – 2017/2018
Ve školním roce 2017/2018 zrealizovala CK Šlápota následující akce:
Září:
15.9. - Návštěva slovinských studentů ze Škofja Loky v rámci partnerství a německých studentů
z Kostnice v rámci akce “Evropský koncil mládeže” (žáci + učitelé školy)
27.9. - Exkurze Český Krumlov a České Budějovice (Egon Schiele Centrum, prohlídka
Jihočeského muze); (žáci + 3 vedoucí)
Říjen:
2. - 6.10. - Projekt Erasmus v Polsku - zaměřeno na plavání (žáci + 1 vedoucí)
17. - 20.10. - Adaptační pobyt ve Slovinsku (žáci 1. ročníku a tercie + 2 vedoucí)
Listopad:
23.11. - Exkurze do firmy BOSCH České Budějovice (žáci sexty a 2. ročníku + 2 vedoucí)
Prosinec:
5.12. - “Austrálie” - Výstava v Praze (žáci sexty a 2. ročníku + 2 vedoucí)
12.12. -. Exkurze “Archa Noemova” v Praze (3. Ročník + 1 vedoucí)
Leden:
15.1. - 19.1. - Projektové setkání ve Finsku (lední hokej); (2 žáci + 2 vedoucí)
Únor:
14.2. - CEVRO Institut, Praha - přednáška p. prorektora Mrklase (žáci 2. a 3. ročníku, sexty a
septimy + 1 vedoucí)
Březen:
5. - 6.3. - Projektová schůzka Erasmus+ v Rakousku (vedení školy)
12. - 16.3. - Projektová schůzka Erasmus+ v Lotyšsku (vedení školy + 1 učitel)
20.3. - Prezentace o možnosti studia v Austrálii (žáci 3. ročníku a septimy + vedoucí)
Duben:
17.4. - Exkurze Praha - komentovaná prohlídka Pražského hradu (2. ročník, sexta + 2 vedoucí);
přírodovědná exkurze (3. Ročník, septima + 1 vedoucí)
Květen:
11.5. - Exkurze Pražský hrad (3. Ročník, septima + 2 vedoucí)
30.5. - Zájezd Mnichov, automobilka BMV (žáci školy + 2 vedoucí)
Červen:
13. - 15.6. - Výměnný pobyt Rohrbach, Rakousko (žáci školy + 1 vedoucí)

Aktivita Táborského soukromého gymnázia
v oblasti environmentální výchovy a osvěty
za školní rok 2017/2018
1. Během školního roku probíhala středoškolská odborná činnost žáků naší školy na téma –„
Antibaktericidní účinky stříbra a stříbrných iontů”, dále na téma „ Sinice“.
2. Všichni žáci základní školy se zúčastnili v říjnu projektu „Zdravá pětka“, kde sledovali své
zdraví a vhodný výběr potravin i z pohledu EVVO problematiky.
3. V listopadu 2017 jsme pořádali soutěž s ekologickou tématikou - „ O Táborský stříbrný
poklad“ za účasti žáků ze základních škol z našeho regionu a studentů TSG.
4. Každý svého zdraví strůjcem byl program, kterého se zúčastnili v říjnu 2017 žáci tercie a
který problematiku zdraví přiblížil i z pohledu EVVO problematiky
5. Žáci prvního stupně se seznámili v listopadu 2017s životem v Mraveništi (absolvovali výstavu
v Písku) a zkoumali tento společenský hmyz zejména z pohledu přínosu pro ekosystém.
6. V prosinci 2017 jsme se zúčastnili se studenty nižšího gymnázia výchovného programu
z cyklu „Planeta Země“ – Brazílie, kde život v tomto regionu byl ukázán i z pohledu EVVO
problematiky.
7. Rozšířená výuka EVVO probíhala v semináři ze zeměpisu pro 3. a 4. Ročníky.
8. V rámci biologického a chemického semináře byla zařazena témata zaměřená na
problematiku EVVO .
9. Žáci primy se zúčastnili akce ke Dni Země, která v tomto roce měla jako stěžejní téma
problematiku alternativní energie.
10. Žáci 1., 2. a 3. třídy se v rámci exkurze v červnu 2018 seznámili s ekologicky zajímavou
lokalitou – Borkovická blata.
11. Během školního roku jsme pořádali regionální přírodovědné vycházky se zaměřením na
problematiku EVVO – botanická zahrada Tábor, táborské parky, okolí školy, geologická
expozice.
12. Příběh banánu byl program spojený s následnou diskusí o ekologickém a neekologickém
pěstování této plodiny a vlivu pěstování této komodity nejen na krajinu, ale také na
obyvatelstvo zde žijící. Tohoto programu se v prosinci 2017 zúčastnili třídy tercie a kvarta.
13. Naši studenti se v rámci besedy o Makedonii v březnu 2018 seznámili s životem v tomto
regionu i z pohledu EVVO problematiky.
14. Ve škole probíhá separace odpadů. Žákům byla vysvětlena problematika třídění odpadů a
význam třídění odpadů v rámci výuky biologie a chemie.
15. Na přehlídce „Stretech“ v červnu 2018 naši zpracovatelé SOČ prezentovali ekologické
problémy, kterými se zabývali ve svých pracích.
16. Žáci 1., 2. a 3. třídy si v červnu prošli naučnou stezku Rumpold a seznámili se tak s tříděním
odpadů.
17. V únoru 2018 se naši studenti zúčastnili Mládežnického fóra města Tábor, kde mimo jiné
diskutovali o ekologických problémech našeho regionu (např. odpady, doprava a EVVO se
prolíná v dalších z řešených problémů), jako stěžejní téma byla vybrána veřejná zeleň a žáci
diskutovali o možnostech zařazení těchto prvků jak ve městě tak zejména v jejich
bezprostředním okolí – okolí školy.
18. Naši studenti se v prosinci 2017v rámci exkurze do Prahy seznámili s životem v Austrálii i
z pohledu EVVO problematiky.

19. Probíhá péče o okolí školy – úklid odpadků v bezprostředním okolí školy, péče o vnější
vegetaci a okrasné rostliny ve škole.
20. Studenti septimy a 3. ročníku se zúčastnili v dubnu 2018 přírodovědné exkurze v Národním
muzeu v Praze s názvem Archa Noemova, kde byla přiblížena zejména druhová diverzita a
nutnost jejího udržení v celkovém ekosystému naší planety.
21. Další vzdělávání učitelů v problematice EVVO probíhá formou školení, seminářů či
samostudiem během celého školního roku.
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