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1. Výroční zpráva o činnosti školy 
za školní rok 2020/2021 

 

 

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: Ing. Kamila Turečková (zástupkyně pedagogického sboru), Tomáš Kocour 

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

žáků) 

Dne 30. 6. 2021 byla zástupkyní pedagogů ve školské radě zvolena Mgr. Vladimíra Pešková 

a za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky Ing. Alžběta Kolářová. 
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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 2020/2021 plnilo povinnou školní docházku ve dvou třídách nižšího stupně gymnázia 

44 žáků. Ve čtyřech třídách vyššího stupně studovalo 68 žáků. 

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. V době výuky distanční formou se estetická ani tělesná výchova nevyučovaly. 

Z volitelných předmětů byly ve školním roce 2020/2021 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 seminář z informatiky a výpočetní techniky. Semináře byly zařazeny 

do učebního plánu jako společné pro zájemce ze septimy a z oktávy. Konverzační hodiny byly 

vyučovány v tercii, kvartě, septimě a oktávě. 

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

školy platné od 1. 9. 2020 naleznete v příloze č. 1. 
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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 zaměstnávala jako pedagogy 16 fyzických osob přepočtených na 12,33 úvazku. Dále gymnázium 

zaměstnávalo 4 nepedagogické pracovníky v součtu na úvazek 3,00. Paní Věra Přibylová zastávala 

funkci sekretářky, hospodářky, pokladní a účetní. Pan Miloslav Hovorka 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 v prvním kole přijímacího řízení 

centrálně zadávané jednotné didaktické testy z českého jazyka a literatury a z matematiky. 

Ze 7. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií se přihlásilo v 1. kole 

32 uchazečů. Z nich 29 bylo přijato, 3 nepřijati.  Dva nepřijatí uchazeči uspěli s odvoláním proti výroku 

o nepřijetí. Jeden z nich se nakonec rozhodl pokračovat ve vzdělávání na základní škole. Čtyři přijatí 

uchazeči neodevzdali zápisový lístek. 

Do druhého kola přijímacího řízení se přihlásili 2 uchazeči. Jeden z nich byl přijat, druhý nikoli. 

Do třetího kola přijímacího řízení se přihlásili 2 uchazeči a oba byli přijati. 

Do nové tercie na začátku školního roku 2021/2022 nastoupilo 29 žáků. Jedna žákyně přestoupila 

2. 9. 2021 na Gymnázium Jihlava. 

V dodatkovém přijímacím řízení z 9. ročníku ZŠ byly uchazečům odpuštěny přijímací zkoušky. Na 7 

volných míst se přihlásilo 7 uchazečů, všichni byli přijati. Zápisový lístek odevzdaly 4 přijaté 

uchazečky. 

Bilance odchodů a příchodů žáků mezi školními roky 2020/2021 a 2021/2021 zvýšila počet žáků 

Gymnázia Pacov o 10. 
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VI. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 

 

Prospěch v 1. pololetí  Prospěch v 2. pololetí  

počet žáků 112 počet žáků 112 

z toho prospělo s vyznamenáním 52 z toho prospělo s vyznamenáním 60 

z toho prospělo 60 z toho prospělo 50 

z toho neprospělo 0 z toho neprospělo 2 

 

Následující tabulka obsahuje shrnutí výsledků maturit. 

počet žáků, kteří ve školním roce 2020/2021 konali maturitní zkoušku 15 

z toho z maturitního ročníku 14 

z toho prospělo s vyznamenáním 9 

z toho prospělo v jarním zkušebním období 6 

z toho neprospělo v jarním zkušebním období 0 

z toho prospělo podzimním zkušebním období 0 

 

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

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

počet žáků 112 počet žáků 112 

chování velmi dobré 112 chování velmi dobré 112 

chování uspokojivé 0 chování uspokojivé 0 

chování neuspokojivé 0 chování neuspokojivé 0 
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Ve školním roce 2020/2021 bylo uděleno celkem 10 výchovných opatření. 

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

napomenutí třídního učitele 0 napomenutí třídního učitele 2 

důtka třídního učitele 2 důtka třídního učitele 0 

pochvala třídního učitele 0 pochvala třídního učitele 6 

pochvala ředitele školy 0 pochvala ředitele školy 0 

důtka ředitele školy 0 důtka ředitele školy 0 

 

 

VII. AKTIVITY ŠKOLY 

 

Výuka prezenční formou ve všech ročnících mohla být kvůli protiepidemickým opatřením vlády 

uskutečněna pouze od 1. 9. 2020 do 2. 10. 2020 a od 24. 5. 2021 do 30. 6. 2021. V ostatních týdnech 

docházelo buď ke kombinaci prezenční a distanční formy vzdělávání nebo byli žáci všichni vzděláváni 

pouze online. 

Přesto Gymnázium Pacov uskutečnilo 4 třídní výlety, adaptační kurz tercie, sportovně turistický kurz 

sexty a septimy, geologickou exkurzi kvarty a 2 projekty. 

Dění ve škole i na mimoškolních akcích je shrnuto ve školní kronice ročenky v příloze č. 3. 

 

 

VIII. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

 

Všechny kurzy DVPP proběhly distanční formou: 

 

J. Novák (online, 9. 11. 2020) Nevypusť duši – součást projektu 

„Šablony 2“ 

J. Novák (online, 10. 11. 2020) Legislativní novinky školního roku 

2020/2021 
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V. Pešková (online, 23. 11. 2020) Využití leteckých a družicových 

snímků ve výuce zeměpisu 

V. Pešková (online, 9. 12. 2020) MS Excel pro učitele středoškolské 

matematiky 

J. Novák (online, 18. 1. 2021) Novely právních předpisů 

od 1. 1. 2021 se zaměřením 

na dopady ve školství 

M. Staňková (online, 1. 3. 2021) Využití leteckých a družicových 

snímků ve výuce zeměpisu 

P. Nesvačilová (online, 4. 3. 2021 a 12. 3. 2021) Rizikové chování dětí a mládeže – 

součást projektu „Šablony 2“ 

K. Joselová (online, 9. 3. 2021) Čtenářská gramotnost napříč všemi 

předměty SŠ a VOŠ – součást projektu 

„Šablony 2“ 

K. Joselová (online, 14. 4. 2021) Osobnostní a sociální rozvoj učitele ve 

zvládání konfliktů – součást projektu 

„Šablony 2“ 

M. Staňková (online, 19. 4. 2021) Využití mapových portálů 

a GIS aplikací ve výuce zeměpisu 

L. Stejskalová a B. Vondrášová (online, 28. 4. 2021) Rozvoj osobnosti pedagoga a zásady 

efektivní komunikace – součást 

projektu „Šablony 2“ 

V. Pešková (online, 29. 4. 2021) Efektivní využití MS Office pro 

pedagogy – součást projektu 

„Šablony 2“ 

M. Blechová (online, 3. 5. 2021) GeoGebra nástroj rozvoje 

matematické gramotnosti na SŠ – 

součást projektu „Šablony 2“ 

M. Blechová (online, 7. 5. 2021) Jak na distanční výuku matematiky? – 

součást projektu „Šablony 2“ 

L. Stejskalová (online, 14. 6. 2021) Čtenářská gramotnost napříč všemi 

předměty SŠ a VOŠ – součást projektu 

„Šablony 2“ 
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IX. VÝSLEDKY KONTROL 

 

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Pelhřimov, provedl tématickou kontrolu 

plnění protipožárních opatření dne 21. 9. 2020. Nezjistil žádná pochybení. 

Ve dnech 25. 11. 2020 a 27. 11. 2020 proběhla na škole kontrola Okresní správy sociálního 

zabezpečení Pelhřimov. Předmětem kontroly bylo plnění povinností organizace v oblasti pojistného 

v nemocenském a důchodovém pojištění. Kontrolou nebyly zjištěny 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 si žáci Gymnázia Pacov mohli procvičit svou mluvenou angličtinu v praxi 

během tvorby edukativních počítačových her společně s žáky partnerských španělských a tureckých 

škol. 
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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 pokračovala ve spolupráci s nízkoprahovým zařízením 

Spirála, které pro gymnazisty připravilo preventivní programy.  

Ve školním roce 2020/2021 neřešilo Gymnázium Pacov ani případ šikany ani zneužívání návykových 

látek. 

 

XIII. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 

 

Gymnázium Pacov nepořádalo ve školním roce 2020/2021 žádný vlastní projekt v rámci celoživotního 

učení.  

 

XIV. PROJEKTY FINANCOVANÉ Z CIZÍCH ZDROJŮ 

 

Gymnázium Pacov jako partner s finančním příspěvkem Kraje Vysočina, příjemce projektu „Učíme se 

ze života pro život“, dokončilo aktivity I-KAP (Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina). 

Od MŠMT obdrželo prostředky projektu zjednodušeného vykazování („Šablony pro SŠ 2“), které 

využilo k financování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, kurzů doučování žáků 

a projektových dnů ve škole i mimo školu. 

 

 

 

XV. ZÁVĚR 

 

Vzdělávání nejen v Gymnáziu Pacov ovlivnila vládní opatření ještě ve větší míře než v předchozím 

školním roce. Většina týdnů výuky probíhala formou distančního vzdělávání. Naše škola se s nastalou 

situací vyrovnala se ctí. Vytvořila speciální rozvrh hodin, které trvaly 60 minut. Dbala i na duševní 

hygienu žáků, proto přestávky trvaly také 60 minut. Online proběhly také Den otevřených dveří 

a přípravné kurzy na přijímací řízení pro žáky 7. tříd ZŠ. 
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2. Výroční zpráva o hospodaření školy 

za rok 2020 
 

 

 

 

I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ HLAVNÍ ČINNOSTI 

 

Hlavním předmětem činnosti školy je výchova a vzdělávání studentů gymnázia s využitím svěřeného 

majetku. 

 
 
II. PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH FINANČNÍCH UKAZATELŮ 

 

Organizace splnila v roce 2020 všechny závazné ukazatele s  kladným hospodářským výsledkem. 
 

 

III. VYHODNOCENÍ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE 

 

Příspěvková organizace hospodaří téměř pouze s příspěvkem státního rozpočtu. 
 

Jeho výnosy a náklady jsou uvedeny v příloze 4 a v příloze 5. 

Zaměstnanci školy jsou odměňováni podle platných předpisů.  
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IV. MAJETKOVÁ PRÁVA A POVINNOSTI 

 

K 31. 12. 2020 byla provedena inventarizace hmotného majetku. Inventarizační rozdíly nebyly 

zjištěny. 

Škola spravuje hmotný movitý majetek v celkové hodnotě 7 672 929,13 Kč. 

 

 

V. ZHODNOCENÍ PLNĚNÍ VYBRANÝCH ODVĚTVOVÝCH UKAZATELŮ A SPECIFIK 

 

Odvětvové ukazatele ani specifika nebyly škole stanoveny. 

 

VI. VÝSLEDKY VNĚJŠÍCH A VNITŘNÍCH KONTROL 

 

Vnitřní kontrolní systém školy ani vnější kontroly OSSZ Pelhřimov a HZS Kraje Vysočina nezjistily 

žádné nedostatky. 

 

 

VII. PLNĚNÍ NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ Z ROČNÍ ZPRÁVY HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2020 

 

V uvedené zprávě o hospodaření za rok 2020 nebyla žádná nápravná opatření uložena. 
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Přílohy:   

č. 1: učební plán školy a přehled úvazků od 1. 9. 2020 

č. 2: přehled o zaměstnancích školy 
 

č. 3: ročenka školního roku 2020/2021 
 

č. 4: hospodaření školy  
 

č. 5: vypořádání k rozpočtu zřizovatele 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Pacově dne 14. 10. 2021      Mgr. Josef Novák 
         ředitel školy 
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