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1. Výroční zpráva o činnosti školy 
za školní rok 2019/2020 

 

 

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 2019/2020 plnilo povinnou školní docházku ve dvou třídách nižšího stupně gymnázia 

51 žáků. Ve čtyřech třídách vyššího stupně studovalo 63 žáků v prvním pololetí a 64 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 2019/2020 konverzace v anglickém jazyce a konverzace 

v německém jazyce, společenskovědní seminář, seminář a cvičení z matematiky, seminář a cvičení 

z biologie, seminář z dějepisu a semináře z informatiky a výpočetní techniky. Biologický, 

matematický, dějepisný a společenskovědní seminář byly zařazeny do učebního plánu jako společné 

pro zájemce ze septimy a z oktávy. Pouze semináře z informatiky a výpočetní techniky byly vyučovány 

pro tyto třídy zvlášť. 

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

školy platné od 1. 9. 2019 naleznete v příloze č. 1a a s platností od 10. 2. 2020 v příloze č. 1b. 
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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 na začátku školního roku 2019/2020 zaměstnávala jako pedagogy 15 fyzických osob 

přepočtených na 11,85 úvazku. Výuku cizích jazyků doplňovali rodilí mluvčí, Alexander Binsteiner 

a Carrie Mills. Pracovní úvazky učitelů se měnily k 10. 2. 2020 v souvislosti s pracovní neschopností 

a následnou mateřskou dovolenou učitelky biologie a chemie. Ve druhém pololetí z tohoto důvodu 

najalo gymnázium 2 nové učitele těchto předmětů. 

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 Ivana Zemanová na poloviční pracovní úvazek. 

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

 

V. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 

 

Součástí kritérií přijetí do prvního ročníku šestiletého gymnázia byly centrálně zadávané jednotné 

didaktické testy z českého jazyka a literatury a z matematiky. 

Ze 7. tříd základních škol se přihlásilo 28 uchazečů. Všichni uchazeči uspěli. Zápisový lístek v zákonné 

lhůtě odevzdalo Gymnáziu Pacov 20 přijatých žáků. V červenci vyhověl ředitel školy žádosti o přestup 

žáka sekundy osmiletého Gymnázia Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci do tercie Gymnázia Pacov 

od 1. 9. 2020. 

Do dodatkového přijímacího řízení z 9. ročníku ZŠ se přihlásili 2 uchazeči. Jeden byl přijat, druhý 

nikoli. 

 

VI. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 

 

V prvním pololetí školního roku neprospěla 1 žákyně z matematiky, 1 žák z fyziky a 1 žák ze 3 předmětů 

(M, F, SVT). Ve 2. pololetí neprospěl 1 žák ze semináře a cvičení z biologie. 
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Prospěch v 1. pololetí  Prospěch v 2. pololetí  

počet žáků 114 počet žáků 115 

z toho prospělo s vyznamenáním 35 z toho prospělo s vyznamenáním 58 

z toho prospělo 76 z toho prospělo 56 

z toho neprospělo 3 z toho neprospělo 1 

 

Dne 26. 8. 2020 žák 5. ročníku úspěšně vykonal opravnou zkoušku ze semináře a cvičení z biologie 

a postoupil do oktávy.  

 

Následující tabulka obsahuje shrnutí výsledků maturit. 

počet žáků, kteří ve školním roce 2019/2020 konali maturitní zkoušku 

(součástí opatření vedoucích ke zvládnutí epidemiologické situace byl také 

automatický postup k maturitním zkouškám pro každého žáka posledního ročníku) 

23 

z toho z maturitního ročníku 23 

z toho prospělo s vyznamenáním 10 

z toho prospělo v jarním zkušebním období 10 

z toho neprospělo v jarním zkušebním období 3 

z toho prospělo podzimním zkušebním období 2 
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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 2019/2020 před březnovým uzavřením škol 

pro žáky stihlo zorganizovat adaptační kurz tercie, lyžařský a snowboardový kurz kvarty a  kvinty, 

školní výlet oktávy, 3 exkurze, 1 návštěvu divadelního představení, 2 přednášky, 2 besedy 

se zajímavými osobnostmi a 1 workshop. 

Pro žáky základní školy zrealizovalo gymnázium celoškolní hru ve své budově. 

V rámci dobrovolnické charitativní aktivity se škola zúčastnila sbírek Srdíčkový den a Bílá pastelka.  
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Škola se také zapojila do projektu První pomoc do škol v kategorii čtrnáctiletých a sedmnáctiletých 

žáků. 

Ostatní plánované školní akce musely být zrušeny. 

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

 

 

VIII. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

 

Náplň kurzu Místo konání Počet 

účastníků 

Výuka řečových dovedností při výuce AJ Praha 1 

Obrázky a vizuální impulsy ve výuce NJ Jihlava 2 

Rozvoj čtenářské gramotnosti, české a zahraniční inspirace České Budějovice 2 

Seminář výchovných poradců SŠ Pelhřimov 1 

Informatika bez počítače a robotika na 2. stupni ZŠ České Budějovice 1 

Inovativní, kreativní a aktivizační metody ve výuce cizích jazyků 

na ZŠ a SŠ 

Velké Žernoseky 2 

Inspirativní aktivity k rozvoji environmentálního myšlení Jihlava 1 

Metodický seminář eTwinning pro začátečníky Jihlava 1 

The Prague Education Festival 2019 Praha 1 

Time management pro ředitele školy Praha 1 

Střih videa v programech zdarma Praha 2 

Konzultační seminář pro management škol Jihlava 1 

Technické základy školních experimentů systému Pasco Pacov 4 

Studium pro maturitního hodnotitele ÚZ ČJ Jihlava 1 

Konzultační seminář školní maturitní komisaře Jihlava 1 

Aktuální novely právních předpisů od 1. 1. 2020 Pelhřimov 1 
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IX. VÝSLEDKY KONTROL 

 

Dne 24. 9. 2019 zkontrolovala Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR platby pojistného na veřejné 

zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Při kontrole nebyly zjištěny 

žádné nedostatky. 

Ve dnech 12. 11. 2019 až 14. 11. 2019 provedlo Město Pacov kontrolu dodržení závazných ukazatelů 

rozpočtovaných prostředků z příspěvku zřizovatele pro rok 2018 a namátkovou kontrolu hospodaření 

školy. Nezjistilo žádné nedostatky. 

 

 

X.  BOZP, HYGIENA, CO, POJIŠTĚNÍ 

 

V budově školy byla dodržována pravidla bezpečnosti a hygieny práce. Zaměstnanci byli proškoleni 

podle osnov zpracovaných útvarem BOZPO v Pelhřimově. Škola dodržovala směrnici BOZP, provozní 

řád, traumatologický a evakuační plán. V tělocvičně, v učebně informatiky a výpočetní techniky, fyziky 

a biologie a v laboratoři chemie byly vyvěšeny a plněny provozní řády.  

Bezpečnost a ochrana zdraví žáků při vyučování je zajišťována odpovědným přístupem všech 

zaměstnanců. 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 jsou žáci povinni dodržovat školní řád a hygienické předpisy a vyhýbat se příležitostem 

k ohrožení zdraví všech osob ve školní budově. V souvislosti s vládními opatřeními proti šíření 

epidemie byly desinfekce školy a hygienická opatření ve škole posíleny. 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 zahájením každé školní akce 

a před každými prázdninami. 

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

pojišťovnou a. s. 

 

 

XI.  ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ 

 

V rámci projektu eTwinning žáci Gymnázia Pacov ve věku 13 až 14 let řešili společné úkoly se svými 

vrstevníky v partnerské škole na Slovensku a v Portugalsku a Řecku. 

mailto:gpacov@email.cz


 

Tel./fax.: 565442911,   ředitel: 565443764     e-mail: gpacov@email.cz          IČO: 03620280 

 
 

 

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. Škola navázala spolupráci s nízkoprahovým zařízením Spirála, 

které připravilo preventivní programy pro gymnazisty v oblasti internetové bezpečnosti. Oba partneři 

se shodli na společném zájmu v budoucnu spolupráci prohloubit. 

Ve školním roce 2019/2020 neřešilo Gymnázium Pacov ani případ šikany ani zneužívání návykových 

látek. 

 

XIII. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 

 

Gymnázium Pacov neorganizovalo ve školním roce 2019/2020 žádný vlastní projekt v rámci 

celoživotního učení.  

 

XIV. PROJEKTY FINANCOVANÉ Z CIZÍCH ZDROJŮ 

 

Skupina učitelů Gymnázia Pacov jako partnera s finančním příspěvkem Kraje Vysočina, příjemce 

projektu „Učíme se ze života pro život“, pokračovala v aktivitách I-KAP (Implementace Krajského 

akčního plánu Kraje Vysočina). 

Gymnázium získalo od MŠMT prostředky projektu zjednodušeného vykazování („Šablony pro SŠ 2“), 

které budou sloužit k úhradě některých aktivit ve školním roce 2020/2021 a školním roce 2021/2022. 

 

 

 

XV. ZÁVĚR 

 

Vzdělávání nejen v Gymnáziu Pacov bylo poznamenáno epidemií koronaviru. Po jarních prázdninách 

muselo být zorganizováno distančním způsobem a i při jednotlivých vlnách zmírňování vládních 

opatření po 11. 5. 2020 a po 8. 6. 2020 se mohli žáci vracet do školy pouze v omezeném rozsahu 

a za přesně stanovených podmínek. Škola se vypořádala se vzniklou situací se ctí a její zaměstnanci 

i studující získali dosud nepoznané zkušenosti. 
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Přílohy:   

č. 1a: učební plán školy a přehled úvazků od 1. 9. 2019 

č. 1b: učební plán školy a přehled úvazků od 10. 2. 2020 

č. 2: přehled o zaměstnancích školy 
 

č. 3: ročenka školního roku 2019/2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Pacově dne 6. 10. 2020      Mgr. Josef Novák 
         ředitel školy 
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