
1. Výroční zpráva o činnosti školy 
za školní rok 2018/2019 

 

 

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

 

 

Název školy: Gymnázium Pacov 

Zřizovatel: město Pacov 

Sídlo: Hronova 1079, 395 01 Pacov 

IČ: 03620280 

Právní forma: příspěvková organizace 

Telefon/fax: +420 565 442 911 

Adresa pro dálkový přístup: www.gpacov.cz 

E-mailová adresa: gpacov@email.cz 

Jméno ředitele školy: Mgr. Josef Novák 

Jméno zástupkyně ředitele: Mgr. Vladimíra Pešková 

Školská rada ve složení: Ing. Kamila Turečková (zástupkyně pedagogického sboru), Tomáš Kocour 

(zástupce zřizovatele) a Bc. Milada Vágnerová (reprezentantka zákonných zástupců žáků a zletilých 

žáků) 
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II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

 

Víceleté gymnázium je jedinou střední školou ve městě. Bylo založeno dne 1. 9. 1991. Nejprve jako 

odloučené pracoviště Gymnázia Tábor, od 1. 4. 1992 jako samostatný právní subjekt. Od 1. 9. 2001 

do 31. 12. 2014 bylo Gymnázium Pacov zřizováno Krajem Vysočina, od 1. 1. 2015 je příspěvkovou 

organizací města Pacova.  

Jediný obor vzdělání 79-41-K/61 Gymnázium je vyučován podle Školního vzdělávacího programu 

pro šestileté gymnázium zpracovaného podle RVP ZV a RVP G Učíme se pro život.  

Ve školním roce 2018/2019 plnilo povinnou školní docházku ve dvou třídách nižšího stupně gymnázia 

45 žáků. Ve čtyřech třídách vyššího stupně studovalo 75 žáků v prvním pololetí a 72 žáků ve druhém 

pololetí. 

Škola neobsahuje žádný typ školského zařízení. Stravování studentů je zajišťováno ve Školní jídelně 

Za Branou Pacov na základě uzavřené smlouvy. Ubytování žáků gymnázium neposkytuje. 

 

 

III. PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ 

 

Povinnými předměty v učebním plánu školy jsou český jazyk a literatura, anglický jazyk, německý 

jazyk, občanská výchova, základy společenských věd, dějepis, zeměpis, matematika, fyzika, chemie, 

biologie, informatika a výpočetní technika, estetická výchova – hudební, estetická výchova – výtvarná 

a tělesná výchova. 

Z volitelných předmětů byly ve školním roce 2018/2019 vyučovány konverzace v anglickém jazyce 

a konverzace v německém jazyce v tercii, konverzace v anglickém jazyce a konverzace v německém 

jazyce v kvartě, konverzace v anglickém jazyce v septimě, konverzace v anglickém jazyce 

a konverzace v německém jazyce v  oktávě, seminář a cvičení z biologie v septimě i v oktávě, seminář 

a cvičení z matematiky v septimě, společenskovědní seminář v septimě, seminář z matematiky 

a fyziky v oktávě, seminář ze zeměpisu v oktávě a semináře z informatiky a výpočetní techniky 

v septimě i v oktávě. 

Podrobný učební plán školy s přehledem úvazků, dělení hodin a dotací disponibilních hodin ředitele 

školy platné od 1. 9. 2018 naleznete v příloze č. 1a a s platností od 1. 1. 2019 v příloze č. 1b. 

 

 

 

 

 

 



IV. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY 

 

Funkci ředitele školy vykonával Mgr. Josef Novák, jeho zástupkyní byla Mgr. Vladimíra Pešková. 

Funkcí výchovné poradkyně byla pověřena Mgr. Markéta Palátová a funkci preventistky sociálně 

patologických jevů zastávala Ing. Kamila Turečková. Správcem techniky a koordinátorem ICT byl 

Ing. Pavel Roubal.  

Škola ve školním roce 2018/2019 zaměstnávala celkem 16 fyzických osob přepočtených 

na 12,10 úvazku. Výuku angličtiny doplňovali 2 rodilí mluvčí, Tyson Levans a Christine Trachtová. 

Pracovní úvazky učitelů se měnily k 1. 1. 2019 v souvislosti s odchodem jednoho z rodilých mluvčích 

AJ. Přepočtený počet pedagogických pracovníků v kalendářním roce 2019 činil 12,28. 

Gymnázium Pacov zaměstnávalo 4 nepedagogické pracovníky v součtu na úvazek 3,00. Paní Věra 

Přibylová zastávala funkci sekretářky, hospodářky, pokladní a účetní. Pan Marek Šiman pracoval 

jako školník, údržbář a topič na poloviční úvazek. Jako uklízečky byly zaměstnány paní Lenka Halásová 

na plný a paní Hana Šimanová na poloviční pracovní úvazek. 

Přehled o pracovnících školy je uveden v příloze č. 2. 

 

V. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 

 

Do prvního ročníku proběhla 2 kola přijímacího řízení. Pro kritéria přijetí v prvním kole byly využity 

centrálně zadávané jednotné didaktické testy. Druhé kolo bylo již zcela v režii gymnázia. Všichni 

přihlášení žáci museli zvládnout přijímací testy z českého jazyka a literatury a z matematiky. 

Do 1. kola se přihlásilo 34 žáků ze 7. tříd základních škol. Nejúspěšnějších 29 z nich bylo přijato 

okamžitě po přijímacích testech, třicátý v pořadí na základě odvolání. Zápisový lístek v zákonné lhůtě 

neodevzdalo Gymnáziu Pacov 8 přijatých uchazečů. 

Do 2. kola se přihlásil 1 uchazeč, který splnil podmínky přijetí a byl přijat. 

Na začátku školního roku 2019/2020 tedy studuje v prvním ročníku šestiletého gymnázia 23 žáků. 

Dodatkového přijímacího řízení z 9. ročníku ZŠ proběhla dvě kola. Do obou kol se přihlásil vždy pouze 

1 uchazeč. Oba uchazeči byli přijati. 

 

 

 

 

 

 



VI. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 

 

V prvním pololetí školního roku neprospěl 1 žák z matematiky a společenskovědního semináře, 3 žáci 

z matematiky a 1 žákyně z chemie. Ve 2. pololetí neprospěl 1 žák z matematiky. Vzhledem k tomu, 

že mu byl povolen přestup na odbornou střední školu, opravnou zkoušku v srpnu 2019 neskládal. 

 

Prospěch v 1. pololetí  Prospěch v 2. pololetí  

počet žáků 117 počet žáků 117 

z toho prospělo s vyznamenáním 41 z toho prospělo s vyznamenáním 42 

z toho prospělo 71 z toho prospělo 74 

z toho neprospělo 5 z toho neprospělo 1 

 

Dne 27. 8. 2019 žák 5. ročníku úspěšně vykonal zkoušku v náhradním termínu z matematiky 

a postoupil do oktávy.  

 

Následující tabulka obsahuje shrnutí výsledků maturit. 

počet žáků, kteří ve školním roce 2018/2019 vykonali maturitní zkoušku 22 

z toho z maturitního ročníku 22 

z toho prospělo s vyznamenáním 10 

z toho prospělo v jarním zkušebním období 10 

z toho neprospělo v jarním zkušebním období 2 

z toho prospělo podzimním zkušebním období 2 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pracovníci školy v souladu se svými povinnostmi hodnotili také chování žáků. 

Hodnocení chování v 1. pololetí  Hodnocení chování v 2. pololetí  

počet žáků 117 počet žáků 117 

chování velmi dobré 117 chování velmi dobré 116 

chování uspokojivé 0 chování uspokojivé 0 

chování neuspokojivé 0 chování neuspokojivé 1 

 

Ve školním roce 2018/2019 bylo uděleno celkem 25 výchovných opatření. 

Výchovná opatření v 1. pololetí  Výchovná opatření v 2. pololetí  

napomenutí třídního učitele 3 napomenutí třídního učitele 6 

důtka třídního učitele 5 důtka třídního učitele 1 

pochvala třídního učitele 3 pochvala třídního učitele 0 

pochvala ředitele školy 0 pochvala ředitele školy 6 

důtka ředitele školy 0 důtka ředitele školy 1 

 

 

 

VII. AKTIVITY ŠKOLY 

 

Gymnázium Pacov uspořádalo během školního roku 2018/2019 pro své žáky 18  exkurzí, 5 výletů, 

2 zahraniční zájezdy, 1 brigádu, 1 sportovně založený a 1 adaptační kurz. 

Pro žáky základní školy zrealizovalo gymnázium 2 celoškolní hry ve své budově, sobotní přípravné 

kurzy na jednotné přijímací testy a pro zájemce přijímací zkoušky nanečisto. 

V rámci dobrovolnické charitativní aktivity se škola zúčastnila sbírek Srdíčkový den a Bílá pastelka.  

Škola se také zapojila do projektu První pomoc do škol v kategorii čtrnáctiletých a sedmnáctiletých 

žáků. 

Termíny akcí jsou uvedeny ve školní kronice ročenky v příloze č. 3. 

 

 

 

 

 



VIII. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

 

Náplň kurzu Místo konání Počet 
účastníků 

Naše tělo Jihlava 1 

Seminář pro výchovné poradce SŠ Pelhřimov 1 

Jazykový kurz AJ Tandem Praha 1 

Koučovací přístup v kariérovém poradenství Brno 2 

Konzultační seminář pro management škol Jihlava 1 

Seminář Změny právních předpisů od 1. 1. 2019 Pelhřimov 1 

Studium pro hodnotitele ÚZ NJ Plzeň 1 

Studium pro zadavatele e-learning 4 

Studium pro hodnotitele ÚZ ČJ e-learning 1 

Prezenční seminář pro školní maturitní komisaře Jihlava 1 

Didaktické hry a objevování ve vyučování matematice Praha 1 

Konzultační seminář pro školní maturitní komisaře Jihlava 1 

Inspirace pro zvyšování kvality vzdělávání na úrovni školy Jihlava 1 

Vzdělávání pedagogického sboru SŠ a SOU zaměřené na inkluzi Pacov 16 

Studium pro školní maturitní komisaře e-learning 1 

Základní kurz školního lyžování Pec pod Sněžkou 1 

Základní kurz školního snowboardingu Pec pod Sněžkou 1 

setkání pro učitele OV/ZSV nad evropskými tématy Praha 1 

Konference Počítač ve škole Nové Město na Moravě 1 

Konference Inspiration Day Jihlava 2 

Setkání školních metodiků prevence Pelhřimov 1 

Prezentační dovednosti a rétorika pro ředitele školy Praha 1 

 

 

IX. VÝSLEDKY KONTROL 

 

Dne 2. 10. 2018 provedlo Město Pacov kontrolu dodržení závazných ukazatelů rozpočtovaných 

prostředků z příspěvku zřizovatele pro rok 2017 a namátkovou kontrolu zaúčtování vybraných 

účetních případů. Nezjistilo žádné nedostatky. 

Dne 29. 4. 2019 prověřila Česká školní inspekce, Inspektorát v Kraji Vysočina, postup vedení školy 

při zjišťování informací o organizaci a průběhu sportovních soutěží. Nenašla na postupu vedení 

Gymnázia Pacov žádné nedostatky. 

Dne 3. 6. 2019 vykonal Kraj Vysočina veřejnosprávní kontrolu projektu „Zabezpečení LAN a záloha 

citlivých dat pro Gymnázium Pacov“. Kontrolou nebylo zjištěno porušení povinností příjemce 

podpory. Projekt byl realizován v souladu se smlouvou o poskytnutí dotace. 

 

 



X.  BOZP, HYGIENA, CO, POJIŠTĚNÍ 

 

V budově školy jsou dodržována pravidla bezpečnosti a hygieny práce. Zaměstnanci jsou průběžně 

proškolováni dle osnov zpracovaných útvarem BOZPO v Pelhřimově. Škola má zpracovánu směrnici 

BOZP, provozní řád, traumatologický a evakuační plán. V tělocvičně, v učebně informatiky a výpočetní 

techniky, fyziky a biologie a v laboratoři chemie je vyvěšen a plněn provozní řád.  

Bezpečnost a ochrana zdraví žáků při vyučování je zajištěna odpovědným přístupem vyučujících. 

Před započetím cyklu laboratorních prací ve fyzice, chemii a biologii a před započetím sportovních 

aktivit v hodinách tělesné výchovy jsou žáci každým rokem poučeni o BOZP a toto poučení stvrdí 

podpisem.  

O přestávkách žáci dodržují školní řád a hygienické předpisy a vyhýbají se příležitostem k ohrožení 

zdraví všech osob ve školní budově. Za chování a zdraví žáků odpovídají dozírající učitelé, kteří 

v rámci plnění svých pracovních povinností vyhledávají možná rizika. Žáci jsou poučeni o bezpečnosti 

a ochraně zdraví před školními akcemi a před každými prázdninami. 

Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu má Gymnázium Pacov sjednáno s Generali Pojišťovnou 

a. s. 

 

 

XI.  ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ 

 

Gymnázium Pacov se do žádného mezinárodního projektu ve školním roce 2018/2019 nezapojilo. 

 

XII.  PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 
 

Minimální preventivní program popisuje zařazení preventivních témat do výuky jednotlivých 

předmětů a do mimoškolní činnosti žáků. V obecné rovině řeší činnost preventisty sociálně 

patologických jevů, výchovného poradce a spolupráci s jinými organizacemi zabývajícími 

se patologickými společenskými jevy. 

Ve školním roce 2018/2019 neřešilo Gymnázium Pacov ani případ šikany ani zneužívání návykových 

látek. 

V rámci vzdělávání pedagogického sboru SŠ a SOU zaměřené na inkluzi ve dnech 26. 2. 2019 

a 27. 2. 2019 byli všichni pedagogičtí pracovníci mimo jiné seznámeni s moderními přístupy k řešení 

patologických jevů při vyučovacím procesu. 

 

 

 



XIII. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 

 

Gymnázium Pacov neorganizovalo ve školním roce 2018/2019 žádný vlastní projekt v rámci 

celoživotního učení.  

 

XIV. PROJEKTY FINANCOVANÉ Z CIZÍCH ZDROJŮ 

 

Gymnázium Pacov ve školním roce 2018/2019 z prostředků projektu zjednodušeného vykazování 

(„Šablony pro SŠ 1“) hradilo doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, spolupráci dvojic 

učitelů na tandemové výuce, kariérové poradenství pro žáky, 5 kurzů dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků a stáž 2 pedagogů v technologické firmě během hlavních prázdnin. 

Jako zaměstnanci partnera s finančním příspěvkem Kraje Vysočina, příjemce projektu „Učíme se 

ze života pro život“, učitelé Gymnázia Pacov ověřovali ve vyučovacích jednotkách použití 

transferových a aktivizačních nástrojů a byli hodnoceni za zpětnou vazbu. 

 

 

 

XV. ZÁVĚR 

 

Gymnázium Pacov díky schopnosti zřizovatele získat dotační prostředky zmodernizovalo laboratoř 

chemie a odborné učebny fyziky, biologie a výpočetní techniky včetně nového vybavení. Nakoupilo 

moderní učební pomůcky a  postupnými kroky začalo zavádět nové styly výuky. Zaměstnanci se 

zaměřují na individuální potřeby žáků a na práci se silnými i slabými stránkami. 

 

Přílohy:   

č. 1a: učební plán školy a přehled úvazků od 1. 9. 2018 

č. 1b: učební plán školy a přehled úvazků od 1. 1. 2019 

č. 2: přehled o zaměstnancích školy 
 

č. 3: ročenka školního roku 2018/2019 
 

 

 

V Pacově dne 25. 9. 2019      Mgr. Josef Novák 
         ředitel školy 


