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a) Základní údaje o škole 
 

Charakteristika školy 

Název: Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 

Identifikátor zařízení: 600008801 

IČO: 60061812 

Adresa: Náměstí Františka Křižíka 860/25, 390 01 Tábor 

Telefon: 381 252 142, 381 256 206 

E-mail: skola@gymta.cz 

Internetová stránka: http://www.gymta.cz 

 

Zřizovatel:  Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích  
                   U Zimního stadionu 1952/2 
                   370 76 České Budějovice 
 

Právní forma:  příspěvková organizace 

 

Ředitel školy: RNDr. Petr Nývlt, Ph.D. 
 telefon škola:  381 252 136 
 e-mail: pnyvlt@gymta.cz  
 mobil:  724 310 674 
 bydliště: Svépomoc 693, Sezimovo Ústí 2, 391 02 
 telefon byt: 725 840 835 
  

Další informace o škole 

Zástupkyně ředitele: Ing. Mgr. Dana Čechová, zastupuje ředitele v plném rozsahu 
Zástupce ředitele: RNDr. Miroslav Vácha  

Předseda ZO ČMOS: Mgr. Miroslav Velík 

Ekonomka školy: Petra Kozáková, DiS. 

Účetní: Světlana Králová 

Sekretářka: Lenka Kaczorová, DiS. 

Školník – správce budov: Petr Brabec 

Předsedkyně školské rady: Mgr. Eva Kotrčková 

 

Školská rada při Gymnáziu Pierra de Coubertina Tábor 

Školská rada zřízena usnesením Rady Jihočeského kraje č. 601/2005/RK ke dni 7. června 2005 s 
počtem 9 členů. Usnesením Rady Jihočeského kraje 544/2017/RK-16 bylo potvrzeno nové 
složení Školské rady při Gymnáziu Pierra de Coubertina ke dni 7. 6. 2017 na další tříleté 
období. Usnesením č. 2/2019/RK-58 ze dne 10. 1. 2019 změna člena školské rady (Ing. 
Štěpán Pavlík) 
 
Členové školské rady:  
Členové z řad oprávněných voličů (zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků) 

 RNDr. Václav Čapek, Ph.D., Borotín 295 

 Ivan Horňák, Bechyně, sídl. 5. května 239 
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 PhDr. Kateřina Stibalová, Tábor, U Lípy 247 
  
Členové z řad pedagogických pracovníků 

 Mgr. Eva Kotrčková, Drhovice 63, Dražice 

 Mgr. Eva Novotná, Příčná 749, Planá nad Lužnicí 

 Mgr. Miroslav Velík, Lidická třída 1256, České Budějovice 
  
Členové delegovaní zřizovatelem (Jihočeský kraj) 

 Mgr. Ing. Martin Doležal, starosta města Sezimovo Ústí  

 Ing. Štěpán Pavlík, starosta města Tábor 

 Prof. RNDr. Pavel Tlustý, CSc., Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity 
 

Metodické a jiné orgány školy 

Širší vedení školy (poradní orgán ředitele školy): 

 Mgr. Martina  Černá  

 PhDr. Jiří Kálal  

 Mgr. Eva Kotrčková 

 Mgr. Jana Lešková 

 Mgr. Pavla Trčková 

 Mgr. Miroslav Velík 
 
Předmětové komise 
Metodickými orgány pro jednotlivé předměty (skupiny předmětů) jsou předmětové komise 
vedené svými předsedy (celkem 13 předmětových komisí). Členy předmětové komise jsou 
všichni učitelé dané aprobace a ti, kteří příslušný předmět vyučují. Podobným orgánem pro 
předměty vyučované ve francouzském jazyce je francouzská sekce vedená koordinátorem. 
 
Výchovná poradkyně: Mgr. Eva Kotrčková 
Metodik prevence rizikového chování: Mgr. Michal Kramář 
Školní metodik informačních a komunikačních technologií: Zdeněk Kozák 
Správce školní počítačové sítě: Zdeněk Kozák 
Metodička environmentální výchovy: Mgr. Eliška Turecká 
Koordinátorka ŠVP pro obory vzdělání 79-41-K/41 a 79-41-K/81: Mgr. Eva Novotná 
Koordinátorka ŠVP obory vzdělání 79-41-K/610 a 79-43-K/61: Ing. Mgr. Daniela Čechová 
Koordinátorka bilingvní francouzské sekce: Mgr. Jana Lešková 
 
Gymnázium Pierra de Coubertina je fakultní školou MFF UK Praha. 
 

Školní budovy 

Škola sídlí ve dvou budovách, původní budova čp. 860 je v majetku Města Tábora, budova 
čp. 2936 je v majetku Jihočeského kraje. Obě budovy jsou navzájem propojeny a tvoří jeden 
funkční celek. 
Školní budova má tyto odborné učebny: chemie, biologie, fyzika, dějepis, zeměpis, 3 
jazykové učebny, 3 učebny ICT, laboratoře chemie, fyziky a biologie, výtvarný ateliér, učebnu 
hudební výchovy 
 
Součástí školy je školní jídelna – výdejna, strava se dováží z jídelen Střední odborné školy 
obchodu, služeb a řemesel a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Tábor.  
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Přespolní studenti, kteří bydlí ve větší vzdálenosti od Tábora, mohou využít ubytování v 
Domově mládeže Vyšší odborné školy a Střední zemědělské školy v Tomkově ulici v Táboře s 
eventuálním celodenním stravováním. 

b) Počty žáků a obory studia 
 
K 30. 9. 2018 měla škola 580 žáků (z toho 336 dívek) v 22 třídách.  
 
A) Rozdělení podle jednotlivých oborů: 

 obor vzdělání 79-41-K/41 – čtyřleté studium – 8 tříd  

 obor vzdělání 79-41-K/610 – šestileté bilingvní studium – 4 třídy 

 obor vzdělání 79-43-K/61 – šestileté bilingvní studium – 2 třídy 

 obor vzdělání 79-41-K/81 – osmileté studium – 8 tříd 
 
B) Přehled vyučovaných oborů vzdělání – vzdělávací programy 
 
KKOV 79-41-K/41 Gymnázium 
Školní vzdělávací program Se vzděláním do života č. j. GT/1272/09 schválený ředitelem školy 
dne 1. 9. 2009 ve třídách 1.B, 1.C, 2.B, 2.C, 3.B, 3.C, 4.B a 4.C. 
 
KKOV 79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium 
Nově schválený školní vzdělávací program Dvojjazyčným vzděláním za kvalitním poznáním č. 
j. GT/663/16 schválený ředitelem školy dne 1. 9. 2017 ve třídě 1.A, 2.A a 3.A (postupný 
náběh nového ŠVP). 
 
KKOV 79-41-K/610  Gymnázium – vybrané předměty v cizím jazyce* 
Pilotní školní vzdělávací program Dvojjazyčným vzděláním za kvalitním poznáním schválený 
MŠMT ČR dne 31. 7. 2009 pod č. j. 17 274/2009-23 ve třídách 4.A, 5.A a 6.A (dobíhající). 
 
KKOV  79-41-K/81  Gymnázium  
Školní vzdělávací program Ke vzdělání krok za krokem č. j. GT/1539/07 schválený ředitelem 
školy dne 1. 9. 2007 v primě, sekundě, tercii a kvartě. 
 
KKOV  79-41-K/81  Gymnázium  
Školní vzdělávací program Se vzděláním do života č. j. GT/1272/09 schválený ředitelem školy 
dne 1. 9. 2009 v kvintě, sextě, septimě a oktávě. 
 
 
*Dne 26. 1. 2016 zapsalo MŠMT s účinností od 1. 9. 2016 do školského rejstříku nový obor 
vzdělání 79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium, který postupně nahradí dosavadní obor 
vzdělání 79-41-K/610 Gymnázium – vybrané předměty v cizím jazyce. Do tohoto oboru byli 
poprvé přijímáni uchazeči ve školním roce 2015/2016 s nástupem od 1. 9. 2016.  
 
 
 
 
 
 



7 
 

c) Personální zabezpečení činnosti školy 
 
Vedení školy 

č. příjmení a jméno vzdělání aprobace praxe 

1. Čechová Daniela  MFF UK Praha M – F, statutární zástupkyně 20 

2. Nývlt Petr FTVS UK Praha Tv – Ch, ředitel 17 

3. Vácha Miroslav MFF UK Praha M – F, zástupce 39 

 
Učitelé s plným úvazkem 

č. příjmení a jméno vzdělání aprobace roky 

1. Bílková Jana PedF MU Brno M – Dg 8 

2. Bušová Magdalena FF UP Olomouc Č – A 32 

3. Černá Martina PřF UK Praha F – Ch 24 

4. Černý Jiří FSS MU Brno Z – Tv 20 

5. Černý Richard VŠE Praha IVT 26 

6. Doudová Lea FTVS UK Praha Tv – D 22 

7. Dvořáková Ivana PřF UK Praha Z – M 32 

8. Ďuricová Zdenka PedF JČU ČB R – D – ZSV 39 

9. Enns Sabina FF UP Olomouc A 12 

10. Folk Lukáš PřF UK Praha Bi – Ch 16 

11. Kálal Jiří FF UK Praha Č – D 33 

12. Kloboučníková Miroslava PedF JČU ČB R – Fr – Hv 30 

13. Kotrčková Eva FF UK Praha Č – Šp 16 

14. Kramář Michal PedF OU Ostrava Č - ZSV 7 

15. Lemonnier Moïse Université Rennes Fr 12 

16. Lešková Jana FF MU Brno Fr – Šp – A 15 

17. Loudínová Romana PedF UJEP Ústí n. Labem Č – A 27 

18. Másílko Martin FF JČU ČB Č - D 2 

19. Míka Tomáš PedF UHK Č – ZSV 17 

20. Molíková Petra PedF JČU ČB Šp – D 19 

21. Nagyová Petra FF UK Praha Č – A 17 

22. Nekorjaková Štěpánka PedF MU Brno A - N 11 

23. Nováková Zuzana PedF UK Praha A 19 

24. Novotná Eva PřF UK Praha Bi – M 27 

25. Pazderová Jitka PedF OU Ostrava Fr - M 2 

26. Rinkeová Kateřina PřF UK Praha M – Z 23 

27. Růžička Aleš PřF, PedF UK Praha Bi – Ch – Vv 42 

28. Rybáková Petra PedF UJEP Ústí n. Labem A 10 

29. Simonová Marcela PedF UJEP Ústí n. Labem Č – ZSV 12 

30. Sluková Martina PedF JČU ČB Ch – Bi 11 

31. Smetanová Iva FF UP Olomouc A – N 12 

32. Smetanová Veronika PedF JČU ČB Č – N 7 
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33. Szutáková Libuše FTVS UK Praha Tv – Bv 35 

34. Šedivá Alena MFF UK Praha M – F 34 

35. Tlustá Ivana FF UK Praha Č – N 32 

36. Turecká Eliška PF UK Praha Ch – Bi 14 

37. Turková Ivana PedF JČU ČB M – Bi 31 

38. Vácha Martin PřF UK Praha Z – Bi 14 

39. Váchová Marie FF UP Olomouc Č – A 37 

40. Velík Miroslav PF UK Praha Fr – D 13 

41. Voráček Václav MFF UK Praha M – F 34 

42. Zíková Lucie PedF UK Praha Č – ZSV 11 

 
Učitelé s částečným úvazkem 

č. příjmení a jméno vzdělání aprobace roky 

1. Beran Miroslav        PřF UK Praha Ch 29 

2. Brocal David Université Rouen Fr 21 

3. Castagnier Stéphane 
Université Montpellier a Univiversité 
Besançon D – Z – Fr 18 

4. Fučíková Miloslava PedF ZČU Plzeň M – Z 35 

6. Kocová Lenka PedF JČU ČB Č – Vv 20 

7. Korbel Luděk PedF UK Praha Č – ZSV 8 

8. Kozák Zdeněk PřF UP Olomouc Ch – M – IVT 51 

9. Král Josef MFF UK Praha M – Dg 43 

10. Mrázek František FF UK Praha D – On – Fr 43 

11. Strnad František FTVS UK Praha Tv – Z 45 

12. Šmídová Zuzana FF a FTK UP Olomouc Tv – N 6 

13. Taušlová Ida PedF JČU ČB A 27 

14. Trčková Pavla FTVS a PřF UK Praha Tv – Bi 20 

15. Vaňková Anita MFF UK Praha F 13 

16. Žilavá Marie MFF UK Praha M – F 20 

17. Žilavý Peter      MFF UK Praha F 18 

    
Všichni učitelé mají odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb. 
Jako přetrvávající a zatím neřešitelný problém zůstává poptávka po vyučujícím fyziky ve 
francouzském jazyce pro bilingvní třídy. 
 
Nepedagogičtí pracovníci 

č. příjmení a jméno pracovní zařazení 

1. Kozáková Petra Hospodářka 

2. Králová Světlana Účetní 

3. Kaczorová Lenka       Správce majetku, administrativní pracovnice 

4. Brabec Petr Školník a správce budov 

5. Šedlbauer Ladislav Školník 
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6. Černá Marie Uklízečka + kuchařka 

7. Rybanská Vladislava Uklízečka 

8. Plochová Dana Uklízečka 

9. Šedivá Romana Uklízečka 

10. Zemanová Ivana Uklízečka + kuchařka 

11. Šípová Ludmila Uklízečka + kuchařka 

 
Průměrný evidenční počet pracovníků ve školním roce 2018/19 – 69,95 
Průměrný přepočtený počet pracovníků ve školním roce 2018/19 – 60,82 
                                             z toho pedagogických pracovníků – 47,01 
 

d) Údaje o přijímacím řízení do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020 
 

obor počet tříd 
počet 

přijímaných 
počet 

uchazečů 

počet přijatých 
do 1. ročníku (z 

toho druhé kolo) 

počet 
odvolaní 

počet 
přijatých na 

odvolání 

počet 
neúspěšných 
uchazečů * 

KKOV 79-41-
K/41 
Gymnázium 

2 60 127 60 45 17 0 

KKOV 79-43-
K/61 
Dvojjazyčné 
gymnázium 

1 30 74 29 (1) 14 8 0 

KKOV  79-41-
K/81  
Gymnázium  

1 30 100 30 13 6 8 

 
 *V kritériích přijímacího řízení byla v testech přijímacích zkoušek stanovena hranice 
úspěšnosti na 10 % z maximálního počtu bodů. 

 

e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků ve školním roce 2018/2019 
 

Údaje o prospěchu ve 2. pololetí školního roku 2018/2019  

Údaje jsou uvedeny podle stavu k 30. 6. 2019 a seřazeny dle prospěchu. 
 

třída počet žáků 
prospěl s 

vyznamenáním 
prospěl neprospěl 

snížená 
známka z 
chování 

průměrný 
prospěch 

počet 
omluvených 

hodin na žáka 

počet 
neomluvených 
hodin na žáka 

V1.G 30 27 3 - - 1.269 29.80 - 

V2.G 30 20 10 - - 1.407 27.93 - 

V6.G 29 12 17 - - 1.448 50.96 - 
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V4.G 30 16 14 - - 1.479 49.30 - 

V3.G 32 18 14 - - 1.529 61.75 - 

2.B 33 16 17 - - 1.627 54.42 - 

V5.G 31 8 22 1 - 1.672 61.77 - 

1.C 29 6 23 - - 1.678 31.62 - 

1.B 30 10 20 - - 1.702 54.13 - 

V7.G 28 10 17 1 1 1.710 62.67 - 

1.A 18 4 14 - - 1.718 54.72 - 

2.A 17 4 13 - - 1.773 62.11 - 

4.A 16 2 12 2 - 1.824 42.87 - 

4.C 25 5 20 - - 1.903 34.88 0.16 

2.C 33 6 26 1 1 1.946 64.57 0.30 

3.A 19 3 15 1 - 1.988 63.05 - 

4.B 25 5 20 - - 2.017 40.64 - 

V8.G 26 3 23 - - 2.054 44.46 - 

3.B 29 4 25 - - 2.089 69.62 - 

6.A 22 1 21 - - 2.106 41.27 - 

3.C 27 5 22 - - 2.164 76.29 - 

5.A 15 2 13 - - 2.172 51.73 - 

celá 
škola 

574 187 381 6 2 1.757 51,45 0,024 

 
Všichni žáci, kteří neprospěli nebo nebyli hodnoceni, pokračují ve studiu po opravných 
zkouškách. Jedna žákyně opakuje ročník se změnou oboru. 
 

Kázeňská opatření uložená ve školním roce 2018/2019 
 

kázeňská opatření 1. pololetí 2. pololetí 
celkem za školní 
rok 2018/2019 

Pochvala třídního učitele 185 198 383 

Pochvala ředitele školy 0 29 29 

Napomenutí třídního učitele 34 19 53 

Důtka třídního učitele 10 20 30 

Důtka ředitele školy 2 1 3 

Podmínečné vyloučení 0 0 0 

Vyloučení 0 0 0 
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Výsledky maturitních zkoušek 

Maturitní zkoušky proběhly ve školním roce 2018/2019 v souladu se zákonem č. 561/2004 
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), v platném znění a podle vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování 
vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou v platném znění.  
 
Maturitní zkoušky se konaly ve všech čtyřech třídách závěrečných ročníků. Třída oboru 
vzdělání 79-41-K/610 Gymnázium – vybrané předměty v cizím jazyce měla navíc 
rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy podle § 81 odst. 9 zákona č. 
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, č. j. MSMT-27058/2016-1 ze dne 9. září 2016, 
udělen souhlas s odlišným způsobem ukončování vzdělávání maturitní zkouškou.  
 
Pro žáky nebilingvních oborů vzdělání byla ředitelem školy stanovena povinnost vykonat 
kromě dvou zkoušek společné části maturitní zkoušky tři zkoušky profilové. Žáci bilingvní 
třídy konali v souladu s citovaným rozhodnutím společnou část maturitní zkoušky pouze z 
českého jazyka a literatury a profilovou zkoušku pak ze čtyř předmětů. 
 
Vzhledem k tomu, že žáci nebilingvních oborů vzdělání konali profilovou část maturitní 
zkoušky ze tří předmětů, mohli v souladu s § 19a vyhlášky č. 177/2009 Sb. nahradit jednu 
povinnou profilovou zkoušku konanou z cizího jazyka výsledkem úspěšně vykonané 
standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem. Této 
možnosti využilo 24 žáků. 
 
Časový harmonogram profilové části a ústních zkoušek společné části maturitních zkoušek 
pro jarní termín 
 

termíny zkoušek profilové části maturitní zkoušky – nebilingvní třídy 

Datum odevzdání maturitních prací pátek 5. dubna 2019 

Anglický jazyk (písemná část) pondělí 15. dubna 2019 

Německý, francouzský a španělský jazyk (písemná část) úterý 16. dubna 2019 

Tělesná výchova (písemná část) úterý 16. dubna 2019 

Tělesná výchova (praktická část bez plavání) středa 17. dubna 2019 

Chemie (praktická část) úterý 23. dubna 2019 

Biologie (praktická část) středa 24. dubna 2019 

Fyzika (písemná část) čtvrtek 25. dubna 2019 

Tělesná výchova (praktická část − plavání) čtvrtek 25. dubna 2019 

Chemie (písemná část) pátek 26. dubna 2019 

Maturitní týden ústních částí profilových zkoušek 4. B a 4. C 20. − 24. května 2019 
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termíny zkoušek společné části - podzimní termín  

Didaktický test matematika  pondělí 2. září 2019 

 
 
Časový harmonogram profilové části a ústních zkoušek společné části maturitních zkoušek 
pro podzimní termín 
 

termíny zkoušek profilové části maturitní zkoušky - podzimní termín 

Fyzika (písemná část) pondělí 2. září 2019 

Biologie (praktická část) úterý 3. září 2019 

Matematika (písemná část) třída 6.A středa 4. září 2019 

Ústní zkoušky všech tříd včetně třídy 5.A pátek 6. září 2019 

 

Maturitní týden ústních částí profilových zkoušek oktáva 27. − 31. května 2019 

termíny zkoušek profilové části maturitní zkoušky - bilingvní třídy  

Písemná zkouška z francouzského jazyka a literatury třída 5.A pondělí 13. května 2019 

Ústní zkouška z francouzského jazyka a literatury třída 5.A pátek 21. června 2019 

Zeměpis (písemná část) třída 6.A pondělí 13. května 2019 

Fyzika (písemná část)  třída 6.A úterý 14. května 2019 

Matematika (písemná část) třída 6.A středa 15. května 2019 

Dějepis (písemná část)  třída 6.A čtvrtek 16. května 2019 

Chemie (písemná část)  třída 6.A pátek 17. května 2019 

Maturitní týden ústních částí profilových zkoušek třídy 6.A 27. − 31. května 2019 

termíny zkoušek společné části - jarní termín 

Písemná práce z českého jazyka středa 10. dubna 2019 

Písemná práce cizí jazyky čtvrtek 11. dubna 2019 

Didaktický test matematika a anglický jazyk čtvrtek 2. května 2019 

Didaktický test český jazyk pátek 3. května 2019 

Didaktický test matematika + pondělí 6. května 2019 
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Písemné práce a didaktické testy společné části maturitní zkoušky 

 
 
Výsledky maturitních zkoušek 

 
Celková úspěšnost u maturitních zkoušek všech tříd, které končí vzdělávání ve školním roce 
2018/2019 bez opakujících žáků byla 98%. Po podzimním kole maturitních zkoušek nemá 
jeden žák školy složenou zkoušku ve společné části z matematiky a jeden žák z profilové 
zkoušky z chemie. Celkově školu nedokončili 2 žáci z 98 žáků v posledním maturitním 
ročníku.  

f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů v roce 2018/2019 
 

Průběh prevence probíhá v souladu s preventivním programem na rok 2018/2019. Jednotlivá 
témata jsou realizována průběžně v rámci vyučování ve všech předmětech podle všech ŠVP, 
které se na škole realizují.  
 

1. Metodické vedení  

• Zajišťování informací pedagogům a žákům (nástěnka pro žáky a informační centrum ve 
sborovně pro pedagogy). 

• Individuální poradenská činnost třídním učitelům při řešení třídních vztahů 4x. 
• Pokračování v zápisu preventivních aktivit do elektronického systém výkaznictví 

preventivních aktivit.  

  

počet 
maturantů 

počet úspěšně 
odmaturovaných 

- jarní termín 

počet úspěšně 
odmaturovaných 
- podzimní termín 

celkem 
úspěšných 

maturantů v 
roce 2019 

úspěšnost % 

79-41-K/41  50 42 6 48 96% 

79-41-K/81 26 22 6 26 100% 

79-41-K/610 6.A 22 20 2 22 100% 

79-41-K/610 5.A 15 14 1 15 100% 

Celkem 113 98 15 111 98% 

Opakující žáci 3 2 0 2 67% 

ZKOUŠKY SPOLEČNÉ ČÁSTI 

Obory 

počet počet počet 
úspěch 

jarní 
termín 

úspěch 
jarní 

termín 

úspěch 
jarní 

termín 

úspěch 
podzimní 

termín 

úspěch 
podzimn
í termín 

úspěch 
podzimní 

termín 
úspěch 
celkem 

úspěch 
celkem 

% 
ČJ M AJ ČJ M AJ ČJ M AJ 

79-41-K/41 50 21 29 48 20 28 2 0 1 49 96% 

79-41-K/81 26 17 9 26 17 9 / / / 26 100% 

79-41-K/610  22 / / 22 / / / / / 22 100% 

Celkem/úspěch 
98 38 38 98% 97% 97% 100% 0% 100% 97 99% 
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• Seznámení pedagogického sboru s Metodickým pokynem ministryně školství, mládeže a 
tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních (č. j. MSMT-
21149/2016). 

 

2. Individuální práce se žáky  

• Práce se žáky s výraznějším neprospěchem - 5x  
• Řešení absence a pozdních příchodů - 2x  
• Preventivní pohovor při podezření na rizikové chování (užívání drog) - 1x  
• Sociální sítě - rizikové chování - 3x  
• Práce se žákem ADD - 1x  
• Řešení rizikového chování PPP - 2x 
• Řešení rizikového chování sebepoškozování - 1x 
• Řešení rizikového chování alkohol - 2x 
• Řešení krizové domácí situace - 3x 
 

3. Školní preventivní aktivity  

• Informační kampaň pro žáky nižšího stupně gymnázia o sexuálním dospívání.  
• Školení první pomoci ve třídách 2.B, 2.C, V6.G, 5.A (program ve dnech přijímacích 

zkoušek). 
 

4. Skupinová práce se žáky  

• První ročníky 1.B, 1.C, 1.A, V1.G – základní informace o rizikovém chování  
• První ročníky 1.B, 1.C, 1.A, V1.G – výchovné poradenství, informace o správném učení  
• Program start pro všechny první ročníky 4x 
• Umění se dohodnout – preventivní program pro třídu o schopnostech a metodách 

kolektivního rozhodování 1x 
• Beseda s žáky V4.G o užívání drog 
• Účast na projektu Jeden svět  
 
Ve školním roce 2018/2019 stejně jako v minulých letech přibývá individuálních problémů 

žáků. Ve škole se neprojevuje ve větší míře šikana, problémy s užíváním OPL, počet kuřáků 

klesá. Přibývá žáků s problematickým rodinným zázemím, které generuje u žáků rizikové 

chování. S ubývající kvantitou rizikového chování se však zvyšuje závažnost jednotlivých 

případů. Škola pracuje na zlepšení komunikace mezi rodiči a školou (další funkce programu 

Bakalář, osobní intervence u rodičů, osobní emailová korespondence vedení školy a rodičů). 

Výchovné poradenství ve školním roce 2018/2019 

Ve školním roce 2018/2019 výchovná poradkyně pokračovala ve Specializačním studiu pro 

výchovné poradce na FF UK v Praze. Studium je pětisemestrální a bude zakončeno zkouškou 

na podzim 2019. 

Ve školním roce 2018/2019 proběhly v rámci výchovného poradenství na škole následující 

aktivity. První ročníky absolvovaly adaptační kurzy, jejich součástí byl také dvouhodinový 

program s výchovnou poradkyní. Třetí ročníky se zúčastnily programu organizace FOKUS 

Tábor, z.s. „Blázníš, no a?“, jehož tématem byla duševní hygiena a zdraví. Ve čtvrtých 

ročnících probíhaly po celý rok konzultace o volbě budoucího studia, včetně hodinových 

vstupů v každé třídě o tom, jak se zorientovat v nabídce vysokých škol. Po celý rok probíhaly 

individuální konzultace se studenty dle jejich aktuálních potřeb a požadavků (učební styly, 
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vztahy se spolužáky, konflikty doma i ve škole, volba budoucího studia, individuální 

vzdělávací plán, studium v zahraničí). Dvakrát po dohodě s třídními učiteli proběhla 

preventivní intervence ve třídách tercie a kvarty (vztahy mezi spolužáky, studijní orientace). 

Environmentální výchova ve školním roce 2018/2019 

Environmentální výchova ve škole vychází ze zpracovaného Programu environmentální 

výchovy, který zahrnuje mezipředmětové souvislosti ekologického a environmentálního 

vzdělávání i mimoškolní aktivity vztahující se k ekologické a EVVO problematice.  

 

Škola je členem Klubu ekologické výchovy. Novinky z oblasti ochrany životního prostředí a 

trvale udržitelného rozvoje jsou podle aktuálního dění vyvěšovány na nástěnkách v 

prostorách školy nebo zprostředkovávány formou přednášek, besed a exkurzí. 

Ve školním roce 2018/2019 byly realizovány následující aktivity: 

 Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ekologické výchovy: vyučující biologie 
absolvovali dva vzdělávací kurzy se zaměřením na tvorbu a dokumentaci 
mikroskopických preparátů pořádaných organizací MIMONI - Ve škole i mimo ni, z.s., 
koordinátorka EVVO Eliška Turecká se pravidelně účastní porad v programu Zdravé 
město pořádaných koordinátorkou NSZM a EVVO paní Ing. J. Lorencovou 
 

 Praktický rozvoj znalostí a dovedností týkajících se zákonitostí biosféry, vztahu člověka a 
životního prostředí, problémů životního prostředí v globálním i lokálním měřítku, 
možnosti dosažení trvale udržitelného rozvoje - realizace během ekologických kurzů 3. 
ročníků a třídy 5.A jako součást ŠVP; účast žáků třetích ročníků na přednášce Jiřího 
Malíka  "Zadrž vodu v krajině" realizované v rámci projektu globálního vzdělávání Dál 
nic?! ve spolupráci s Kafe a Knihy Jednota Tábor 

 

 Vytváření a rozvíjení zodpovědného vztahu a jednání k přírodě a ohleduplnosti a 
spolupráce v mezilidských vztazích – sběr hliníku, na kterém škola spolupracuje s 
organizací Junák - český skaut, středisko Kalich Tábor – z jeho prodeje je financováno 
vzdělávání africké dívky (projekt Adopce na dálku zaštítěn Arcidiecézní charitou Praha). 

 

 Rozvoj schopnosti uvažovat v souvislostech a chápat integraci přístupů ekologických, 
technicko-technologických, ekonomických i sociálních − účast v celorepublikové soutěži 
Recyklohraní − třída V1.G a projekt Baterkožrouti, exkurze do Jaderné elektrárny 
Temelín, exkurze do výrobních závodů Škoda Auto v Mladé Boleslavi. 

 

 Podpora zájmu žáků o veřejný život v místě bydliště a rozvíjení vlastní zodpovědnosti za 
změny, které v něm probíhají − účast družstev školy na soutěži Poznej a chraň – 
přírodovědná soutěž pořádaná ČSOP Tábor – získali jsme 1. místo v kategorii starších 
žáků; výuka přírodopisu a botaniky v Botanické zahradě v Táboře; návštěva stálých 
expozic Blatského muzea; zapojení se do projektu Jeden svět ve spolupráci s Cheiron 
Tábor (Komunitní centrum pro volnočasové aktivity dětí a mládeže); účast zástupců 
Studentského parlamentu na Fóru Zdravého města; příprava programu pro veřejnost 
k Mezinárodnímu dni čistého ovzduší ve spolupráci s první soukromou přírodní zónou 
Lom Sv. Anna (majitel Ing. V. Mačura)  

 

 Působení na vytváření hierarchie životních hodnot a celkového životního stylu žáků školy 
ve smyslu potřeb udržitelného rozvoje − prostřednictvím besed a nástěnek informování o 

https://www.facebook.com/events/2312087922353689/
https://www.facebook.com/events/2312087922353689/
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významných dnech pro životní prostředí (Mezinárodní den za omezení přírodních 
katastrof, Den bez pesticidů a cigaret); přednáška Nebezpečí užívání návykových látek 
pro třídu V4.G; kurzy první pomoci v rámci výuky biologie člověka na střední škole. 

 

 Organizace praktické činnosti v oblasti ekologické výchovy −  pokračujeme ve třídění 
odpadu, škola pořídila ve spolupráci s městem Tábor z dotačního programu města 
Tábora na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2018 
kontejnery na třídění plastů a PET lahví; tradicí je ve škole péče o zeleň, sběr hliníku, 
nefunkční baterie, mobilní telefony a vyřazená elektrozařízení jsou odevzdávána k 
recyklaci v rámci soutěže "Recyklohraní", principy ochrany různých územních celků jsou 
probírány v návaznosti na probíraná témata ve výuce přírodopisu, biologie a zeměpisu, 
intenzivněji na ekologickém kurzu 3. ročníků; během mezipředmětového mimoškolního 
pobytu třídy V2.G prohloubení dovedností v poskytnutí první pomoci za mimořádné 
situace, hodnocení vlivu lidské činnosti na místní krajinu, sportovní aktivity 

 

 Propagace ekologické výchovy na škole mezi rodiči i na veřejnosti: účast na vybraných 
akcích vyhlašovaných Jihočeskou sekcí KEV; pravidelná účast žáků na Ekologické 
olympiádě, účast žáků na Geologické a Biologické olympiádě; charitativní sbírka tříd V1.G 
a 3.A a dobrovolníků z jiných tříd nazvaná "Zachraň prales" ve spolupráci se spolkem 
Prales dětem. Studentům GPdC se podařilo vybrat 18.000,- Kč a zachránit tak 20 arů 
deštného pralesa na Sumatře.  

 

 Tým studentů GPdC, který reprezentoval školu v krajském kole ekologické olympiády, 
zpracoval v rámci domácího úkolu návrh na vyhlášení zvláště chráněného území v 
kategorii Přírodní památka (PP). Následně studenti podali podnět AOPK k péči o tuto 
významnou lokalitu. Jedná se o mokrou louku o výměře 9449 m2 v okolí Blatnice. 

 

g) Další vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 

2018/2019  
 
Další vzdělávání ve školním roce 2018/2019 se řídí plánem DVPP. V přípravném týdnu se celá 
sborovna školila v rámci Šablon SŠ v oblasti inkluze a to se zaměřením na žáka nadaného a 
žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, které vzdělávání ztěžují. 
 
Největší měrou probíhalo DVPP v rámci Šablon SŠ. Celkem v roce 2018 absolvovali učitelé 
3238 hodin školení. Do šablon se zapojilo 31 pedagogů s průměrem 104 hodin školení za rok 
v rámci šablon. Přehled DVPP viz tabulka. 
 

Jméno Příjmení Šablona DVPP hodiny 

Lea Doudová Cizí jazyky Angličtina kulturní výměna 24 

Lukáš Folk Cizí jazyky Angličtina kulturní výměna 24 

Michal Kramář Cizí jazyky Angličtina kulturní výměna 24 

Tomáš Míka Cizí jazyky Angličtina kulturní výměna 24 

Eva Novotná Cizí jazyky Angličtina kulturní výměna 24 

Martina Sluková Cizí jazyky Angličtina kulturní výměna 24 

Pavla Trčková Cizí jazyky Angličtina kulturní výměna 24 



17 
 

Eliška Turecká Cizí jazyky Angličtina kulturní výměna 24 

Eliška Turecká Cizí jazyky Angličtina prezentace 24 

Peter Žilavý Cizí jazyky Angličtina prezentace 24 

Martina Černá Cizí jazyky Angličtina prezentace  24 

Lea Doudová Cizí jazyky Angličtina prezentace  24 

Lukáš Folk Cizí jazyky Angličtina prezentace  24 

Michal Kramář Cizí jazyky Angličtina prezentace  24 

Martin Másílko Cizí jazyky Angličtina prezentace  24 

Tomáš Míka Cizí jazyky Angličtina prezentace  24 

Eva Novotná Cizí jazyky Angličtina prezentace  24 

Petr Nývlt Cizí jazyky Angličtina prezentace  24 

Jitka Pazderová Cizí jazyky Angličtina prezentace  24 

Kateřina Rinkeová Cizí jazyky Angličtina prezentace  24 

Martina Sluková Cizí jazyky Angličtina prezentace  24 

Veronika Smetanová Cizí jazyky Angličtina prezentace  24 

Pavla Trčková Cizí jazyky Angličtina prezentace  24 

Lea Doudová Cizí jazyky Angličtina turista  24 

Lukáš Folk Cizí jazyky Angličtina turista  24 

Eva Novotná Cizí jazyky Angličtina turista  24 

Pavla Trčková Cizí jazyky Angličtina turista  24 

Lea Doudová Cizí jazyky Angličtina ZVaS 24 

Lea Doudová Cizí jazyky Angličtina ZVaS 24 

Miroslava Kloboučníková Cizí jazyky Angličtina ZVaS 24 

Eva Novotná Cizí jazyky Angličtina ZVaS 24 

Eva Novotná Cizí jazyky Angličtina ZVaS 24 

Petr Nývlt Cizí jazyky Angličtina ZVaS 24 

Milena Šťastná Cizí jazyky Angličtina ZVaS 24 

Miroslav Velík Cizí jazyky Angličtina ZVaS 80 

Martina Černá Cizí jazyky Angličtina ZVaS  80 

Richard Černý Cizí jazyky Angličtina ZVaS  80 

Jiří Kálal Cizí jazyky Angličtina ZVaS  80 

Lenka Kocová Cizí jazyky Angličtina ZVaS  80 

Jana Lešková Cizí jazyky Angličtina ZVaS  80 

Marcela Simonová Cizí jazyky Angličtina ZVaS  80 

Veronika Smetanová Cizí jazyky Angličtina ZVaS  80 

Alena Šedivá Cizí jazyky Angličtina ZVaS  80 

Romana Loudínová Čtenářská gramotnost Čtenářská gramotnost 55 

Ivana Tlustá Čtenářská gramotnost Čtenářská gramotnost 55 
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Martina Černá Čtenářská gramotnost Čtenářská gramotnost pro SŠ 16 

Richard Černý Čtenářská gramotnost Čtenářská gramotnost pro SŠ 16 

Lea Doudová Čtenářská gramotnost Čtenářská gramotnost pro SŠ 16 

Lukáš Folk Čtenářská gramotnost Čtenářská gramotnost pro SŠ 16 

Eva Kotrčková Čtenářská gramotnost Čtenářská gramotnost pro SŠ 16 

Martin Másílko Čtenářská gramotnost Čtenářská gramotnost pro SŠ 16 

Petra Nagyová Čtenářská gramotnost Čtenářská gramotnost pro SŠ 16 

Zuzana Nováková Čtenářská gramotnost Čtenářská gramotnost pro SŠ 16 

Eva Novotná Čtenářská gramotnost Čtenářská gramotnost pro SŠ 16 

Kateřina Rinkeová Čtenářská gramotnost Čtenářská gramotnost pro SŠ 16 

Marcela Simonová Čtenářská gramotnost Čtenářská gramotnost pro SŠ 16 

Martina Sluková Čtenářská gramotnost Čtenářská gramotnost pro SŠ 16 

Veronika Smetanová Čtenářská gramotnost Čtenářská gramotnost pro SŠ 16 

Pavla Trčková Čtenářská gramotnost Čtenářská gramotnost pro SŠ 16 

Eliška Turecká Čtenářská gramotnost Čtenářská gramotnost pro SŠ 16 

Lukáš Folk Cizí jazyky Francouzština ZVaS  80 

Martina Černá Inkluzivní / společné vzdělávání Inkluze nadaný žák 8 

Lenka Kocová Inkluzivní / společné vzdělávání Inkluze nadaný žák  8 

Eva Kotrčková Inkluzivní / společné vzdělávání Inkluze nadaný žák  8 

Michal Kramář Inkluzivní / společné vzdělávání Inkluze nadaný žák  8 

Romana Loudínová Inkluzivní / společné vzdělávání Inkluze nadaný žák  8 

Petra Molíková Inkluzivní / společné vzdělávání Inkluze nadaný žák  8 

Petra Nagyová Inkluzivní / společné vzdělávání Inkluze nadaný žák  8 

Zuzana Nováková Inkluzivní / společné vzdělávání Inkluze nadaný žák  8 

Eva Novotná Inkluzivní / společné vzdělávání Inkluze nadaný žák  8 

Petr Nývlt Inkluzivní / společné vzdělávání Inkluze nadaný žák  8 

Jitka Pazderová Inkluzivní / společné vzdělávání Inkluze nadaný žák  8 

Kateřina Rinkeová Inkluzivní / společné vzdělávání Inkluze nadaný žák  8 

Marcela Simonová Inkluzivní / společné vzdělávání Inkluze nadaný žák  8 

Martina Sluková Inkluzivní / společné vzdělávání Inkluze nadaný žák  8 

Veronika Smetanová Inkluzivní / společné vzdělávání Inkluze nadaný žák  8 

Pavla Trčková Inkluzivní / společné vzdělávání Inkluze nadaný žák  8 

Richard Černý Inkluzivní / společné vzdělávání Inkluze problémový žák 8 

Lea Doudová Inkluzivní / společné vzdělávání Inkluze problémový žák 8 

Ivana Dvořáková Inkluzivní / společné vzdělávání Inkluze problémový žák 8 

Lukáš Folk Inkluzivní / společné vzdělávání Inkluze problémový žák 8 

Jiří Kálal Inkluzivní / společné vzdělávání Inkluze problémový žák 8 

Eva Kotrčková Inkluzivní / společné vzdělávání Inkluze problémový žák 8 
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Jana Lešková Inkluzivní / společné vzdělávání Inkluze problémový žák 8 

Martin Másílko Inkluzivní / společné vzdělávání Inkluze problémový žák 8 

Štěpánka Nekorjaková Inkluzivní / společné vzdělávání Inkluze problémový žák 8 

Petr Nývlt Inkluzivní / společné vzdělávání Inkluze problémový žák 8 

Alena Šedivá Inkluzivní / společné vzdělávání Inkluze problémový žák 8 

Ivana Tlustá Inkluzivní / společné vzdělávání Inkluze problémový žák 8 

Eliška Turecká Inkluzivní / společné vzdělávání Inkluze problémový žák 8 

Ivana Turková Inkluzivní / společné vzdělávání Inkluze problémový žák 8 

Veronika Smetanová Cizí jazyky Letní škola němčina 32 

Ivana Dvořáková Matematická gramotnost Matematická gramotnost 24 

Eva Novotná Matematická gramotnost Matematická gramotnost 8 

Alena Šedivá Matematická gramotnost Matematická gramotnost 24 

Ivana Dvořáková Vzdělávání k mentoringu Mentoring  80 

Alena Šedivá Vzdělávání k mentoringu Mentoring  80 

Miroslav Velík Vzdělávání k mentoringu Mentoring  80 

Eliška Turecká Polytechnické vzdělávání Mikrosvět - podzim 8 

Eva Novotná Polytechnické vzdělávání Mikrosvět foto 8 

Martina Sluková Polytechnické vzdělávání Mikrosvět foto 8 

Eliška Turecká Polytechnické vzdělávání Mikrosvět foto 8 

Ivana Turková Polytechnické vzdělávání Mikrosvět foto 8 

Eva Novotná Polytechnické vzdělávání Mikrosvět jaro 8 

Martina Sluková Polytechnické vzdělávání Mikrosvět jaro 8 

Eliška Turecká Polytechnické vzdělávání Mikrosvět jaro 8 

Ivana Turková Polytechnické vzdělávání Mikrosvět jaro 8 

Eva Novotná Polytechnické vzdělávání Mikrosvět podzim 8 

Martina Sluková Polytechnické vzdělávání Mikrosvět podzim 8 

Ivana Turková Polytechnické vzdělávání Mikrosvět podzim 8 

Eliška Turecká Polytechnické vzdělávání Mikrosvět základ 8 

Ivana Turková Polytechnické vzdělávání Mikrosvět základ 8 

Petra Nagyová Cizí jazyky Němčina ZVaS  80 

Lukáš Folk Osobnostně sociální rozvoj Os-soc rozvoj (Helena Vrbková) 20 

Eva Kotrčková Osobnostně sociální rozvoj Os-soc rozvoj (Helena Vrbková) 20 

Michal Kramář Osobnostně sociální rozvoj Os-soc rozvoj (Helena Vrbková) 20 

Martin Másílko Osobnostně sociální rozvoj Os-soc rozvoj (Helena Vrbková) 20 

Eva Novotná Osobnostně sociální rozvoj Os-soc rozvoj (Helena Vrbková) 20 

Jitka Pazderová Osobnostně sociální rozvoj Os-soc rozvoj (Helena Vrbková) 20 

Martina Sluková Osobnostně sociální rozvoj Os-soc rozvoj (Helena Vrbková) 20 

Pavla Trčková Osobnostně sociální rozvoj Os-soc rozvoj (Helena Vrbková) 20 
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Eliška Turecká Osobnostně sociální rozvoj Os-soc rozvoj (Helena Vrbková) 20 

Petra Molíková Jiné Spolupráce škol - vzájemné návštěvy 16 

Štěpánka Nekorjaková Cizí jazyky Španělština ZVaS  80 

Zuzana Nováková Cizí jazyky Španělština ZVaS  80 

Magdalena Bušová Jiné Tandemy 24 

Libuše Szutáková Jiné Tandemy 24 

Marie Žilavá Jiné Tandemy 24 

Peter Žilavý Jiné Tandemy 24 

Petr Nývlt Jiné Vzájemná spolupráce pedagogů 20 

Alena Šedivá Jiné Vzájemná spolupráce pedagogů 20 

Miroslav Velík Jiné Vzájemná spolupráce pedagogů 20 

 
 
V rámci DVPP mimo Šablony se dále účastnilo školení 24 pedagogů v celkovém počtu 470 
hodin na 27 akcích. 
 
Dlouhodobé vzdělávání ve školním roce 2018/2019: 
 
RNDr. Petr Nývlt, Ph.D. – dokončení funkčního školení pro výkon funkce ředitele školy 
Ing. Mgr. Daniela Čechová – zahájení funkčního školení pro výkon funkce ředitele školy 
Mgr. Eva Kotrčková – specializační studium pro výchovné poradce na FF UK v Praze 
Mgr. Lea Doudová – rozšiřující studium dějepisu pro SŠ 
PhDr. Jiří Černý – rozšiřující studium zeměpisu pro SŠ 
 

h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

Významné ocenění zástupce ředitele školy RNDr. Miroslava Váchy 

V úterý 19. února 2019 převzal bývalý ředitel školy a současný zástupce ředitele RNDr. 

Miroslav Vácha významné ocenění za šíření francouzské kultury a francouzského jazyka. Řád 

akademických palem na fialové stužce je udělován významným osobnostem od počátku 19. 

století. O jeho udělení rozhoduje v konečné fázi předseda francouzské vlády na návrh Řádu 

akademických palem a francouzského ministra školství.  

Významnější kulturní a jiné události na naší škole 

Dne 19. března 2019 oslavili studenti gymnázia Pierra de Coubertina Den Frankofonie, 
svátek mezinárodní organizace frankofonních zemí, tedy zemí, jejichž úředním jazykem je 
francouzština. Každý rok táborské gymnázium Pierra de Coubertina připravuje zábavný 
program nejen pro své vlastní studenty, ale i pro ty, kteří se francouzsky učí na jiných 
školách. Letos se ke studentům bilingvní sekce přidali mimo jiné i studenti z gymnázia Písek, 
ze základních škol Zborovská, Husova a z táborské Obchodní akademie. 
 
Učitelé a žáci dvojjazyčného studia připravili 5. března pro celou školu akci s názvem Mardi 
Gras (Masopustní úterý). Jako již tradičně jednotlivé třídy přišly do školy v maškarním 
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přestrojení, pekly se francouzské palačinky a škola vystrojila maškarní průvod na Žižkovo 
náměstí.  
 
Předposlední den školního roku se konal 5. ročník školního festivalu s názvem Open[Pi]Air. 
Jedná se o společenskou kulturní akci, na níž se setkávají žáci gymnázia a jejich rodiče, 
absolventi školy, současní i bývalí učitelé i širší veřejnost. Program zajišťují výhradně současní 
a bývalí žáci školy. Festival se opět setkal s mimořádným zájmem i velmi pozitivním ohlasem. 
Na festivalu vystoupili nejen žáci a učitelé, ale například starosta města Tábora a jeho 
předchůdce, kteří také absolvovali táborské gymnázium.  
 

Oficiální prezentace školy 

Den otevřených dveří se uskutečnil 9. ledna 2019; budoucí žáci školy i jejich rodiče si mohli 
školu prohlédnout, navštívit výuku v některých třídách, hovořit s vyučujícími. Proběhl také 
blok informací o přijímacím řízení a dalším studiu. Součástí Dne otevřených dveří byly ukázky 
práce v laboratořích školy a práce předmětových komisí.  
 
Škola se rovněž zúčastnila Burzy středních škol, která se konala 17. 10. 2018 v sále hotelu 
Palcát. Do akce se zapojili i žáci školy.  
 
Na všechny ZŠ v okrese Tábor, na Úřad práce Tábor a na všechny pedagogicko-psychologické 
poradny v regionu byly zaslány letáky s informacemi o studiu. Na některých školách proběhla 
osobní návštěva zástupce školy za účelem prezentace studia. 
 
Nezbytnou formou prezentace je školní stránka na Facebooku a webové stránky školy. 

 

Zahraniční výměny a projekty 

Ve školním roce 2018/2019 škola uskutečnila 8 výměnných pobytů. 5 zahraničních projektů 

v rámci projektových dnů a jeden poznávací zájezd. Celkem se těchto akcí zúčastnilo více jak 

500 žáků. 

 

Niort (Fr) 4. 10. – 12. 10. 2018 výjezd výměna studentů 

Le Puy en Velay (Fr) 21. 3. – 29. 3. 2019 výjezd výměna studentů 

Nancy (Fr) 30. 3. – 5. 4. 2019 přijetí výměna studentů 

Saint-Brieuc (Fr) 1. 5. – 7. 5. 2019 přijetí výměna studentů 

Le Puy en Velay (Fr) 7. 6. – 12. 6. 2019 přijetí výměna studentů 

Madrid (Šp) 10. 1. – 17. 1. 2019 výjezd výměna studentů 

Madrid (Šp) 30. 3. – 6. 4. 2019 přijetí  výměna studentů 

Kostnice (N) 20. 3. – 27. 3. 2019 přijetí výměna studentů 

Alsasko (Fr) 17. 6. – 22. 6. 2019 výjezd projekt 

Hanzovní města (N) 17. 6. – 19. 6. 2019 výjezd projekt 

Cornwall – Devon (UK) 16. 6. – 23. 6. 2019 výjezd projekt 

Krakov, solné doly (Po) 19. 6. – 20. 6. 2019  výjezd  projekt 

Itálie (It) 18. 6. – 21. 6. 2019 výjezd projekt  

Adventní Vídeň (Ra) 6. 12. 2019 výjezd zájezd 
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DofE (Mezinárodní cena vévody z Edinburghu) 

Od zahájení programu DofE na GPdC v roce 2016 se ke konci školního roce 2018/2019 do 

Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu při místním centru DofE na GPdC zapojilo 72 

účastníků (z toho bylo 12 nově zapojených právě v roce 2018/2019), 6 vedoucích a 

hodnotitelů a 1 externí vedoucí a hodnotitelka.  Dva účastníci DofE nejsou studenty naší 

školy, ale plní na našem místním centru bronzovou a stříbrnou úroveň.  

Na provoz místního centra ve školním roce 2018/2019 jsme získali grant od národní 

kanceláře DofE ve výši 8.900,- Kč, z toho bylo 6.400,- Kč určeno na podporu dobrodružných 

expedic, 1.500,- Kč na podporu materiálního vybavení pro realizaci dobrodružné expedice a 

1000,- Kč na propagaci programu DofE. Celkem se uskutečnily 4 cvičné a 4 ostré expedice, 

z toho vždy 3 bronzové a 1 stříbrná. Z celkového počtu 72 účastníků již 45 dokončilo 

bronzovou úroveň včetně převzetí medaile na ceremonii, 24 účastníků aktuálně plní 

bronzovou medaili a valná většina z nich bude oceněna na ceremonii v prosinci 2019. Celkem 

15 účastníků již splnilo stříbrnou úroveň, 7 nyní čeká na ceremonii v listopadu 2019.  K září 

2019 evidujeme 5 studentů, kteří aktuálně plní stříbrnou úroveň, a dalších 5, již absolventů 

naší školy, kteří stále pod naším místním centrem plní zlatou úroveň.  

Za úspěch považujeme také to, že závěrečné video z loňské dívčí bronzové expedice Zelené 

kopce bylo dodatečně vyhodnoceno outdoorovou firmou Northfinder jako nejlepší expediční 

video a děvčata byla oceněna také věcným darem.  

 

Studentský parlament 

Od roku 2016/2017 působí na naší škole Studentský parlament, zkráceně StuPa. Během 
školního roku 2018/2019 zorganizoval Studentský parlament následující akce: 
 
V září 2018 se konalo první zasedání StuPa – volba delegátů do orgánů samospráv 
(předsedkyně Kateřina Míková (V7.G), členové rady StuPa Martin Šustr (V6.G), Šimon Mosler 
(V7.G), Barbora Ranglová (2.A), Leona Končelová (3.A) a Kateřina Míková (V7.G); mluvčí 
Martin Šustr (V6.G); správce Barbora Ranglová (2.A). 

 

Zástupci jednotlivých tříd (zvolení zástupci se scházejí jednou za měsíc) 
1.A Elen Skaláková Jan Sovadina 

2.A Barbora Ranglová ------------------ 

3.A Leona Končelová Sára Montoto Trujillo 

4.A Ester Kocábová Klára Pinkasová 

5.A Matouš Macák Albína Novotná 

6.A Žaneta Chudá Tobiáš Horváth 

1.B Jan Vladimír Podlipný  Simona Meyerová 

1.C Alžběta Valešová Eliška Vágnerová, Petra Kášková 

2.B Matyáš Mandík Dagmar Mikešová 

2.C Lukáš Fořt Jáchym Štekr 

3.B Petr Švanda Matouš Vácha 
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3.C Tereza Šímová Tereza Mikšovská 

4.B Lucie Mrázková Kateřina Staňková 

4.C Sandra Pechová Martin Dědič 

V1.G Anna Přesličková Daniel Skalka 

V2.G Pavel Tesařík Lucie Arnold 

V3.G Vít Stibal Jakub Skuček 

V4.G Antonín Šustr Šimon Basík 

V5.G Tomáš Balcárek Matouš Nývlt 

V6.G Martin Šustr Vojta Čapek, Klára Benešová 

V7.G Kateřina Míková Šimon Mosler 

V8.G Adam Kraus Jakub Mikula 

 

Během školního roku se pak členové StuPa zapojili do akcí EYP (Evropského parlamentu 
mládeže) a zorganizovali Studentské volby do Evropského parlamentu (JSNS). Dobrovolníci 
z řad studentů opět podpořili festival Jeden svět na školách. Na jaře 2019 se zástupci StuPa 
zúčastnili Mladého fóra města Tábora, kde diskutovali o místním rozvoji města.  
 
Ve školním roce 2018/2019 se na návrh StuPa uskutečnil také nákup dvou stolů na stolní 
fotbálek. Na nákup byly využity uvolněné prostředky z Nadačního fondu Gymnázia. StuPa 
pak organizoval turnaje dvojic ve fotbálku napříč ročníky. Dále StuPa zařizoval výrobu a 
prodej triček GPdC. Na konci školního roku na festivalu Open(Pi)Air obsluhovali studenti 
informační stánek StuPa a DofE.  

 

Táborská Eurolyra 2018 

Dne 10. prosince 2018 byla škola pořadatelem 4. ročníku recitační soutěže v cizích jazycích 

Táborská Eurolyra 2018. Soutěžilo se ve dvou kategoriích (ZŠ a SŠ) a čtyřech světových 

jazycích (angličtina, francouzština, němčina a španělština). Soutěže se zúčastnilo 70 

soutěžících z 6 středních a 4 základních škol z Jihočeského kraje a Prahy.  

Soutěž podpořilo věcným sponzorským darem 9 institucí (převážně nakladatelství – Baobab, 

Argo, Fraus, Deliberia, Hueber, Accent Artisan), včetně Amerického centra Velvyslanectví 

USA v Praze a Agregaduría de Educación Španělského velvyslanectví v Praze či Francouzské 

aliance v Českých Budějovicích. Náklady spojené s organizací soutěže byly hrazeny z 

prostředků získaných z grantů Města Tábora a Jihočeského kraje – generálního partnera 

soutěže. Soutěž podpořil i Nadační fond Gymnázia.  

Táborská Eurolyra probíhala v prostorách Městské knihovny v Táboře, vyhlašování výsledků 

potom v D-klubu Divadla Oskara Nedbala v Táboře. Vítězní recitátoři byli odměněni 24 

dárkovými balíčky a diplomy, ostatní obdrželi pamětní listy. Výkony recitátorů hodnotilo 12 

porotců (učitelů i zástupců sponzorů, čestným porotcem anglické sekce byla ambasadorka 

soutěže, úspěšná bloggerka Trang Do Thu). 

Táborská Eurolyra 2018 v číslech 

 Počet jazykových porot: 4 

 Počet soutěžních kategorií: 2 
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 Počet porotců celkem: 12 

 Počet účastníků celkem: 70 

 Počet zúčastněných ZŠ: 4 

 Počet zúčastněných SŠ: 6 

 Sponzoři a podporovatelé: 14 

 Grant Města Tábora poskytnutý ve výši: 4000,- Kč 

 Grant Jihočeského kraje poskytnutý ve výši: 12.000,- Kč 

 

Táborsko 

Stejně jako v minulých letech i ve školním roce 2018/2019 psali studenti naší školy do 
místního týdeníku Táborsko. Přinášeli informace nejen o dění  na naší škole, ale i o kulturních 
akcích v regionu.  Autory článků byli Tomáš Smažík (V8.G), Eliška Kulhavá, Markéta 
Polednová, Kateřina Staňková, Šárka Volková a Veronika Zemanová (4.B), Linda Dvořáčková, 
Kateřina Janušová a Barbora Soukupová (V5.G).  Fotografie pořizoval zejména Jan Veselý 
(V8.G) a Veronika Nekolová (4.B). Vyšlo celkem 10 stránek, a to obvykle třetí týden v měsíci. 
To znamená 10 úvodníků, 30 článků a 3 rozhovory. Někteří studenti byli osloveni k užší 
spolupráci s týdeníkem Táborsko na jeho internetové verzi novinek. 

 
Školní žákovská knihovna 

Ve školním roce 2018/2019 navštěvovalo knihovnu v průměru 18 čtenářů měsíčně, 
vypůjčovali si 1-3 tituly zejména doporučené četby k výuce českého jazyka a literatury. Občas 
se objevily dotazy na literaturu pro děti a mládež (V1.G – V3.G), požadavkům jsme mohli 
během roku vyhovět díky věcnému daru Městské knihovny v Táboře. V únoru 2019 nám 
věnovali 69 knih (fantasy série, upírské ságy apod.).  
 
Počet odepsaných titulů: 0 (ve školním roce 2018/2019 se žádné tituly neodepisovaly) 
Počet přírůstků: 123 (větší část dary soukromých osob a Městské knihovny v Táboře, 39 

titulů bylo pořízeno z prostředků školy) 
 
návštěvnost:  
září 2018: 22 (z toho 4x učitelé) 
říjen 2018: 15 (z toho 3x učitelé) 
listopad 2018: 23 (z toho 4x učitelé) 
prosinec 2018: 10 (z toho 4x učitelé) 
leden 2019: 10 (z toho 1x učitelé) 
únor 2019: 17 (z toho 1x učitelé) 
březen 2019: 35 (z toho 3x učitelé) 
duben 2019: 45 (z toho 3x učitelé) 
květen 2019: 23 (z toho 4x učitelé) 
červen 2019: 49 (z toho 3x učitelé) 
celkem návštěv s výpůjčkou knihy: 249 (z toho 30x učitelé převážně českého jazyka a 
literatury) 
 
V březnu a dubnu návštěvnost stoupá, maturanti si vypůjčují doporučenou četbu. V červnu je 
vyšší návštěvnost způsobena spíš tím, že vypůjčené knihy vrací maturanti. 
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Průběžně dochází k digitalizaci knihovního fondu – do knihovny docházeli studenti zapojení 
do programu DofE nebo dobrovolnice z řad mladších žáků a zapisovali knihy do elektronické 
evidence.  
 
V listopadu 2018 byla žákovská knihovna slavnostně otevřena v nových prostorách. V říjnu 
2018 tomu předcházela tzv. šicí dílna – šily se podsedáky, polštáře na sezení, natíral se starý 
nábytek a celkově se nové prostory zútulnily. Pokračovala reorganizace řazení knih v policích, 
přidala se anglická, německá, francouzská a velmi skromná španělská knihovna. Začal 
fungovat samoobslužný systém půjčování knih. I ten zřejmě přispěl k mírnému zvýšení počtu 
výpůjček oproti minulým rokům. Nově otevřené prostory slouží jako odpočinková místnost 
pro studenty v dobách volna, klidnější prostor pro studium, četbu nebo hraní společenských 
her. Studenti si na novou žákovskou knihovnu rychle zvykli a hojně jejích prostor využívají. 
K podobnému účelu byla ve školním roce 2018/2019 také zřízena čítárna v prostorách bufetu 
školy.  
 

Evropský parlament mládeže 

EPM je neziskovou, politicky neutrální a nezávislou organizací, která zaměřuje svou aktivitu 
zejména na žáky středních a vysokých škol, inspiruje mládež k aktivnímu občanství, toleranci 
a osobnímu rozvoji skrze utužení demokratických hodnot, budování mezinárodní spolupráce 
a zvýšení mezikulturního porozumění. 
V loňském školním roce se dvě čtyřčlenné delegace z řad studentů našeho gymnázia 

zúčastnily Regionálních výběrových konferencí v Litoměřicích a Ostravě, čtyři úspěšnější 

studenti pak byli vybráni na Národní výběrovou konferenci v Plzni.  

Nadační fond Gymnázia Tábor poskytl delegacím částku k zaplacení účastnických poplatků na 

konferencích. 

Tři studenti jeli také samostatně na Mezinárodní konferenci do Polska, čtyři delegáti 
z loňských regionálních a národních výběrových konferencí se stali členy organizačního týmu 
EPM na postech koordinátorů pro jazykové korektury a grafický design. 

 
12 Pierre de Coubertin Youth forum 

Týdenní mezinárodní setkání studentů škol olympijského hnutí 5 světadílů, které jsou členy 
Mezinárodního výboru Pierra de Coubertina /CIPC/, jež je složkou Mezinárodního 
olympijského výboru, se konalo 24. 8. – 31. 8. 2019 ve francouzském Maconu. Zúčastnilo se 
ho 7 žáků. Všichni splnili všechny stanovené podmínky (společensky prospěšná činnost 
v místě bydliště, vědomostní test, sportovní disciplíny, umělecké vystoupení ve skupině, 
diskuzní fórum na dané téma) a získali medaili Pierra de Coubertina. 
 

Projekt žáků předmětu informatika 

Na jaře 2019 třída V4.G doplnila projekt Jihočeské rybníky o dalších 15 rybníků tak, aby v něm byly 
popsány úplně všechny jihočeské rybníky s katastrální výměrou nad 35 ha, celkem je jich v evidenci 
více než 130. Tím se podařilo projekt finalizovat. Výstup lze prozkoumat na webové stránce:  
https://www.kct-tabor.cz/gymta/JihoceskeRybniky/ 
 

Sportovní a tělovýchovné aktivity ve školním roce 2018/2019 

Ve školním roce 2018/2019 se uskutečnily čtyři lyžařské výchovně výcvikové kurzy, jichž se 
zúčastnily tři třídy, a to sekunda, kvinta a 2.B s 2.C. Na kurzech proběhl lyžařský (sjezdový i 
běžecký) a snowboardový výcvik, který byl zajištěn kvalifikovanými instruktory – učiteli 

https://www.kct-tabor.cz/gymta/JihoceskeRybniky/
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tělesné výchovy. Kurzy se uskutečnily v Říčkách v Orlických horách a v Deštném v Orlických 
horách. 
 
Tři maturitní třídy se v září 2019 účastnily týdenního sportovního kurzu na Lipně. 
 
V souladu se ŠVP Ke vzdělání krok za krokem byl realizován třídenní sportovní kurz v 
sekundě. 
 
Gymnázium Pierra de Coubertina bylo spolupořadatelem okresního a krajského kola 
Středoškolského poháru v atletice a okresního kola přeboru středních škol v košíkové. 
 
V prosinci 2018 proběhl v nové tělocvičně již 21. ročník závodu ve skoku vysokém Mikulášská 
laťka. Závod si v rámci táborského okresu již vybudoval určitou tradici a je poměrně hojně 
navštěvovaný žáky základních i středních škol z celého okresu Tábor. 
 
V lednu 2019 se konal tradiční Volejbalový turnaj Gymnázia Pierra de Coubertina pořádaný 
pro žáky, učitele, rodiče i další příznivce školy. Na pořádání turnaje se spolupodílelo okresní 
sdružení České unie sportu Tábor. Pro velký zájem veřejnosti o účast v turnaji, který přesáhl 
kapacitní možnosti školy, byla jedna ze základních skupin turnaje odehrána v tělocvičně na 
Stadionu Míru.  
 
Úspěšná byla i účast družstva GPdC na veřejných závodech dračích lodí v červnu 2019. 
Družstvo školy pod vedením Mgr. Václava Voráčka získalo zlatou medaili. 
 
Tradičně hojná byla účast školních družstev v nejrůznějších sportovních soutěžích 
organizovaných AŠSK. Výsledky shrnuje tabulka:  
 

akce SŠ/ZŠ okres / kraj / republika umístění 
jména jednotlivců / 

družstva 

Mikulášská laťka ZŠ okresní kolo 1. Lucie Pavlišová V3.G 

Mikulášská laťka SŠ okresní kolo 1.  Michaela Farová 4.B 

Přespolní běh SŠ okresní kolo 3. dívky 

Přespolní běh SŠ okresní kolo 1.  Žaneta Chudá 6.A 

Přespolní běh SŠ okresní kolo 1. Martin Barták V7.G 

Přespolní běh SŠ okresní kolo 2. Jiří Stuchlík 2.C 

Házená  SŠ okresní kolo 2. chlapci 

Házená  SŠ krajské kolo 3. chlapci 

Středoškolský atletický pohár SŠ okresní kolo 1.  dívky 

Středoškolský atletický pohár SŠ okresní kolo 2. chlapci 

Středoškolský atletický pohár SŠ krajské kolo 1.  dívky 

Středoškolský atletický pohár SŠ krajské kolo 2. chlapci 

Středoškolský atletický pohár SŠ republikové kolo 15.  dívky 

Basketbal SŠ okresní kolo 3. dívky 

Basketbal SŠ okresní kolo 1. chlapci 
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Basketbal SŠ krajské kolo 4. chlapci 

Basketbal ZŠ okresní kolo 3. chlapci 

Volejbal SŠ okresní kolo 2. dívky 

Volejbal SŠ okresní kolo 1. chlapci 

Volejbal SŠ krajské kolo 4. chlapci 

Florbal  ZŠ okresní kolo 3. chlapci 

Florbal  SŠ okresní kolo 2. chlapci A 

Florbal  SŠ okresní kolo 3. chlapci B 

Požární sport SŠ republikové kolo 10. chlapci 

Orientační běh ZŠ krajské kolo 1. dívky 

Orientační běh ZŠ republikové kolo 10. dívky 

Orientační běh ZŠ krajské kolo 1. 
Anna Kosobudová 
V2.G 

Orientační běh ZŠ krajské kolo 3. Nela Pekařová V2.G 

Orientační běh ZŠ krajské kolo 3. Zita Plachá V3.G 

Přebor v Šachu ZŠ krajské kolo 2. smíšené družstvo 

 

 
Talent roku, soutěž vyhlašovaná městem Tábor 26. 9. 2018  

 Humanitní oblast kategorie I (žáci ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií) 
1. místo - Bára Líbalová 
3. místo - Linda Dvořáčková 
  
Přírodovědně technická oblast kategorie I (žáci ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií) 
2. místo - Václav Maštera 
  
Přírodovědně technická oblast, kategorie II (žáci SŠ) 
1. místo - Karolína Fárníková 
2. místo - Adam Mendl 
  
Sportovní oblast kategorie II (žáci SŠ) 
1. místo - Tomáš Hána 
2. místo - Martin Hána 
3. místo - Lada Doležalová 
  
Cena Rotary klubu Tábor 
Adam Mendl 

 
Talent roku 2018, vyhlašovaný Jihočeským krajem 28. 2. 2019  

Naše gymnázium patřilo při vyhlašování mezi nejúspěšnější střední školy. Ocenění padla v 
několika kategoriích jak z hlediska věku, tak i zaměření. 
 
Kategorie základních škol a nižších stupňů gymnázií 
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1. místo - kategorie přírodovědná - Václav Maštera 
3. místo - kategorie humanitní - Bára Líbalová  
 
Kategorie středních škol 
1. místo - kategorie sportovní - Tomáš Hána 
2. místo - kategorie přírodovědná - Adam Mendl 
3. místo - kategorie přírodovědná - Karolína Fárníková 
 

Účast a úspěchy žáků v předmětových soutěžích 

Žáci naší školy se nejen hojně účastní znalostních a předmětových soutěží, ale také velmi 
často v nich obsazují přední místa, ať už soutěží individuálně nebo v týmu. Celkem se ve 
školním roce 2018/2019 účastnili žáci školy 150 předmětových soutěží. Níže uvádíme výčet 
umístění v soutěžích do 10. místa.  
 

jméno žáka umístění název soutěže kolo soutěže excelence ZŠ/SŠ 

Anna Chabrová 1. Olympiáda v českém jazyce - kategorie SŠ krajské kolo zařazeno soutěž SŠ 

Adam Mendl 1. Fyzikální olympiáda - kategorie A krajské kolo zařazeno soutěž SŠ 

Rozálie Špallová 2. Soutěže v cizích jazycích - Francouzský jazyk ZŠ A2 krajské kolo zařazeno soutěž ZŠ 

Jakub Skuček 2. Dějepisná olympiáda - kategorie ZŠ krajské kolo zařazeno soutěž ZŠ 

Adéla Nerudová 2. Matematický klokan - kategorie Kadet krajské kolo nezařazeno soutěž ZŠ 

Václav Maštera 2. Matematický klokan - kategorie Junior krajské kolo nezařazeno soutěž SŠ 

Adam Mendl 2. Fyzikální olympiáda - kategorie B krajské kolo zařazeno soutěž SŠ 

Václav Maštera 2. Fyzikální olympiáda - kategorie D krajské kolo zařazeno soutěž SŠ 

Julie Faflíková 2. Pohár vědy - BEPPO - ZŠ kraj celostátní kolo nezařazeno soutěž ZŠ 

Lucie Šimáková 2. Pohár vědy - BEPPO - ZŠ kraj celostátní kolo nezařazeno soutěž ZŠ 

Adam Proksch 2. Pohár vědy - BEPPO - ZŠ kraj celostátní kolo nezařazeno soutěž ZŠ 

Matěj Novák 2. Pohár vědy - BEPPO - ZŠ kraj celostátní kolo nezařazeno soutěž ZŠ 

družstvo GPdC 
Tábor 2. Eurorebus - kategorie 11 - 12 let - K, Ú krajské kolo nezařazeno soutěž ZŠ 

družstvo GPdC 
Tábor 2. Eurorebus - kategorie 11 - 12 let - K, Ú krajské kolo nezařazeno soutěž ZŠ 

družstvo GPdC 
Tábor 2. Eurorebus - kategorie 11 - 12 let - K, Ú krajské kolo nezařazeno soutěž ZŠ 

družstvo GPdC 
Tábor 2. Eurorebus - kategorie 11 - 12 let - K, Ú krajské kolo nezařazeno soutěž ZŠ 

Tomáš Smažík 3. 
Soutěže v cizích jazycích - Španělský jazyk - 
kategorie II krajské kolo zařazeno soutěž SŠ 

Karolína Fárníková 3. Chemická olympiáda - kategorie A krajské kolo zařazeno soutěž SŠ 

Adam Mendl 3. Matematický klokan - kategorie Junior krajské kolo nezařazeno soutěž SŠ 

Michael Hemza 3. Chemická olympiáda - kategorie B krajské kolo zařazeno soutěž SŠ 

Adam Mendl 3. Matematická olympiáda - kategorie B krajské kolo zařazeno soutěž SŠ 

Matěj Volf 3. Fyzikální olympiáda - kategorie D krajské kolo zařazeno soutěž SŠ 

Elen Skaláková 4. Soutěže v cizích jazycích - Francouzský jazyk ZŠ A1 krajské kolo zařazeno soutěž ZŠ 
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Daniel Červ 4. Volejbal (kategorie V. CH) krajské kolo zařazeno soutěž SŠ 

Štěpán Michálek 4. Volejbal (kategorie V. CH) krajské kolo zařazeno soutěž SŠ 

Matouš Michálek 4. Volejbal (kategorie V. CH) krajské kolo zařazeno soutěž SŠ 

Jan Mrázek 4. Volejbal (kategorie V. CH) krajské kolo zařazeno soutěž SŠ 

Jan Váňa 4. Volejbal (kategorie V. CH) krajské kolo zařazeno soutěž SŠ 

Jan Veselý 4. Volejbal (kategorie V. CH) krajské kolo zařazeno soutěž SŠ 

Michal Mareš 4. Volejbal (kategorie V. CH) krajské kolo zařazeno soutěž SŠ 

Václav Maštera 4. Chemická olympiáda - kategorie C krajské kolo zařazeno soutěž SŠ 

David Mendl 4. Fyzikální olympiáda - kategorie E krajské kolo zařazeno soutěž ZŠ 

Jan Rybín 4. Matematický klokan - kategorie Student krajské kolo nezařazeno soutěž SŠ 

Denisa Vondráková 5. Soutěže v cizích jazycích - Francouzský jazyk ZŠ A2 krajské kolo zařazeno soutěž ZŠ 

Klára Hubenková 5. Zeměpisná olympiáda - kategorie ZŠ B krajské kolo nezařazeno soutěž ZŠ 

Pavla Joštová 5. Astronomická olympiáda - kategorie EF krajské kolo zařazeno soutěž ZŠ 

Dana Mašterová 5. Matematický klokan - kategorie Benjamín krajské kolo nezařazeno soutěž ZŠ 

Karolína Fárníková 5. Chemická olympiáda - kategorie B krajské kolo zařazeno soutěž SŠ 

Václav Maštera 5. Matematická olympiáda - kategorie C krajské kolo zařazeno soutěž SŠ 

Filip Dilmaghani 5. Fyzikální olympiáda - kategorie C krajské kolo zařazeno soutěž SŠ 

Antonín Pech 5. Biologická olympiáda - kategorie D krajské kolo zařazeno soutěž ZŠ 

Filip Dilmaghani 6. Soutěže v cizích jazycích - Anglický jazyk SŠ III. A krajské kolo zařazeno soutěž SŠ 

Michael Hemza 6. 
Olympiáda v německém jazyce - kategorie - SŠ 
III.A krajské kolo zařazeno soutěž SŠ 

Simona Meyerová 6. Matematický klokan - kategorie Junior krajské kolo nezařazeno soutěž SŠ 

Julie Faflíková 6. Pohár vědy - BEPPO - ZŠ celostátní kolo zařazeno soutěž ZŠ 

Lucie Šimáková 6. Pohár vědy - BEPPO - ZŠ celostátní kolo zařazeno soutěž ZŠ 

Adam Proksch 6. Pohár vědy - BEPPO - ZŠ celostátní kolo zařazeno soutěž ZŠ 

Matěj Novák 6. Pohár vědy - BEPPO - ZŠ celostátní kolo zařazeno soutěž ZŠ 

Žaneta Hovorková 7. 
Soutěže v cizích jazycích - Španělský jazyk - 
kategorie I krajské kolo zařazeno soutěž SŠ 

Věra Nováková 7. 
Soutěže v cizích jazycích - Španělský jazyk - 
kategorie II krajské kolo zařazeno soutěž SŠ 

Karolína Kaczorová 7. Olympiáda v německém jazyce - G II. B krajské kolo zařazeno soutěž ZŠ 

Michal Hemza 7. Chemická olympiáda - kategorie A krajské kolo zařazeno soutěž SŠ 

Zita Plachá 7. Astronomická olympiáda - kategorie EF krajské kolo zařazeno soutěž ZŠ 

Matěj Volf 7. Matematická olympiáda - kategorie C krajské kolo zařazeno soutěž SŠ 

Petr Abazid 7. Biologická olympiáda - kategorie D krajské kolo zařazeno soutěž ZŠ 

Žaneta Zemanová 7. Ekologická olympiáda krajské kolo nezařazeno soutěž SŠ 

Tomáš Douda 7. Ekologická olympiáda krajské kolo nezařazeno soutěž SŠ 

Veronika Boháčová 7. Ekologická olympiáda krajské kolo nezařazeno soutěž SŠ 
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Pavel Medek 8. Soutěže v cizích jazycích - Francouzský jazyk ZŠ A1 krajské kolo zařazeno soutěž ZŠ 

Eliška Říhová 8. 
Soutěže v cizích jazycích - Španělský jazyk - 
kategorie I krajské kolo zařazeno soutěž SŠ 

Dana Mašterová 8. Zeměpisná olympiáda - kategorie ZŠ A krajské kolo nezařazeno soutěž ZŠ 

Jan Rybín 8. Zeměpisná olympiáda - kategorie SŠ D krajské kolo zařazeno soutěž SŠ 

Vojtěch Vrtiška 8. Biologická olympiáda - kategorie B krajské kolo zařazeno soutěž SŠ 

Jan Radosta 8. Geologická olympiáda krajské kolo nezařazeno soutěž SŠ 

Pavla Joštová 8. MaSo - matematická soutěž VG ústřední kolo nezařazeno soutěž SŠ 

David Mendl 8. MaSo - matematická soutěž VG ústřední kolo nezařazeno soutěž SŠ 

Zita Plachá 8. MaSo - matematická soutěž VG ústřední kolo nezařazeno soutěž SŠ 

Jakub Skuček 8. MaSo - matematická soutěž VG ústřední kolo nezařazeno soutěž SŠ 

Barbora Novotná 9. Biologická olympiáda - kategorie C krajské kolo zařazeno soutěž ZŠ 

Jakub Skuček 10. Zeměpisná olympiáda - kategorie ZŠ C krajské kolo zařazeno soutěž ZŠ 

Julie Faflíková 10. Fyzikální olympiáda - kategorie E krajské kolo zařazeno soutěž ZŠ 

 
 

Aktivity mimo běžný rámec vyučování 

Předmětové exkurze a projektové dny jsou významnou složkou vzdělávacího procesu. Ve 
školním roce 2018/2019 absolvovali žáci školy celkem 42 jednodenních exkurzí (divadla, 
muzea, hudební představení, výtvarné projekty, významné průmyslové závody a technické 
objekty). V rámci třídenních projektových dnů si žáci vybírali z nabídky 20 domácích a 
zahraničních projektů. 
 
V rámci oslav 100 let založení republiky proběhl na škole projektový den Založme republiku, 
spojený se soutěží pro všechny třídy. Hru připravila předmětová komise dějepisu Mgr. Lea 
Doudová, PhDr. Jiří Kálal, Mgr. Miroslav Velík a Mgr. Martin Másílko. 
 
V pátek 21. prosince proběhl pro 3. a 4. ročníky již tradiční den Absolvent 2018, kdy 
nadcházejícím studentům vysokých škol předávají zkušenosti naši absolventi – současní 
studenti VŠ, případně bývalí absolventi – dnes úspěšní lidé ve svých zaměstnáních. Na straně 
lektorů se zúčastnilo víc jak 20 absolventů, mezi nimi řada s velmi zajímavým oborem vysoké 
školy nebo zaměstnáním.  
 
Naši studenti se pravidelně účastní vybraných prospěšných sbírek a charitativních akcí. Za 
zmínku stojí např. sbírka pro organizaci Kaňka, Život dětem o.p.s., sbírka Zachraň prales 
(zachráněno 20 arů pralesa) nebo organizační účast našich studentek na kolo-putování 
k Baltu dětí z dětských domovů, které organizoval filantrop Tomáš Slavata. 
 
Ve škole funguje francouzský i český divadelní soubor a pěvecký sbor ve francouzském 
jazyce. Soubory vystupují na školních i mimoškolních akcích. Francouzský pěvecký sbor Le 
Zbor de Gimpl vystoupil na příklad v Českých Budějovicích v rámci akce Bonjour, České 
Budějovice, v březnu na Střelnici v Táboře v rámci Dne frankofonie a v červnu na 
studentském festivalu Open (Pi)Air. Skládá se ze studentů i vyučujících česko-francouzské 
bilingvní sekce. Francouzský divadelní soubor hrál v rámci Dne frankofonie a školního 
festivalu Open (Pi)Air, ale také na divadelním festivalu frankofonních souborů z České 
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republiky, Slovenska, Maďarska a Rumunska s názvem Frankoscény v Pardubicích a na 
festivalu Bonjour, Brno v Brně. 

Pořádání přípravných kurzů 

Škola organizuje přípravné kurzy na přijímací zkoušky na SŠ. Nabízíme kurzy pro všechny 
obory studia, tedy po páté, sedmé i deváté třídě, a to z českého jazyka a matematiky. 
Přihlašování probíhá vyplněním online formuláře na webu školy. Výuku zajišťují pedagogové 
školy. O kurzy je každý rok velký zájem. 
 
 

i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní 

inspekcí 
 

V roce 2018/2019 proběhla jedna inspekce ČŠI 16. dubna 2019. Kontrola vybraných 

ustanovení školského zákona a vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu 

vzdělávání zaměřená na organizaci a průběh přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní 

zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů. 

Kontrolované §7, §60, §62. Ve všech sledovaných parametrech nebylo zjištěno porušení 

uvedených právních předpisů. 

 
Další kontrolní činnost 

7. 3. 2019 – OSSZ Tábor 
Plnění povinnosti v nemocenském pojištění – nedostatky nebyly zjištěny 

Plnění povinností v oblasti pojistného – nedostatky nebyly zjištěny 

Plnění povinnosti v důchodovém pojištění – nedostatky nebyly zjištěny 

 

3. 6. 2019 - KHS České Budějovice 

Plnění zákonných norem: zákon 258/200 Sb., vyhláška č. 410/2005 Sb., vyhláška č. 6/2003 

Sb., zákon č. 309/2006 Sb., vyhláška č. 361/2007 Sb., zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 

373/2011 Sb., zákon č. 73/2013 Sb. Nebyly shledány nedostatky v kontrolovaných 

oblastech. 

 

j) Základní údaje o hospodaření školy v roce 2018 
 

1. Výnosy 

Výnosy rozpočtu školy v roce 2018 byly tvořeny prostředky na přímé neinvestiční výdaje, na 
provozní výdaje, účelovými prostředky (rozvojové programy, granty), příjmy z hospodářské 
činnosti a vlastními příjmy. Dále škola obdržela finanční dary v celkové výši 63.600,- Kč. 
      

celkové výnosy 40 753 672,91 Kč 

Poplatky od zletilých žáků, rodičů… 0,00 Kč 
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Výnosy z hospodářské činnosti 935 798,93 Kč 

Výnosy hlavní činnosti 39 817 873,98 Kč 

prostředky na přímé NIV 31 139 854,00 Kč 

prostředky na nepřímé NIV 6 013 000,00 Kč 

odpisy majetku pořízeného krajem 13 188,00 Kč 

odpisy majetku z ROP 493 332,00 Kč 

program excelence ZŠ 65 273,00 Kč 

dotace Francouzského velvyslanectví 39 768,49 Kč 

dotace MŠMT na pokrytí životních 
nákladů frankofonních lektorů  

96 000,00 Kč 

dotace města Tábor - výměny 23 000,00 Kč 

výnosy z pronájmu, prodeje služeb 33 040,00 Kč 

ostatní výnosy z činnosti 935 102,09 Kč 

čerpání fondů 488 740,00 Kč 

úroky a kurzové rozdíly 12 800,40 Kč 

dotace MŠMT Šablony SŠ 497 816,00 Kč 

 
 

2. Náklady 

Náklady rozpočtu školy jsou dány nutností zabezpečit v plné míře chod školy v hlavní činnosti 
a v nezbytné míře také hospodářskou činnost. 
 

investiční náklady 

Investiční náklady celkem 569 525,00 Kč 

z toho z investičního fondu 569 525,00 Kč 

Finanční náklady celkem 1 146,07 Kč 

Neinvestiční náklady celkem 40 178 107,26 Kč 

Náklady hospodářské činnosti 930 904,35 Kč 

Náklady hlavní činnosti  39 817 873,98 Kč 

z toho náklady na platy pracovníků 22 813 556,00 Kč 

z toho zákonné odvody zdravotního a 
sociálního pojištění 7 658 521,00 Kč 

z toho náklady na učebnice a učební 
pomůcky 112 149,98 Kč 

z toho ostatní neinvestiční náklady 9 233 647,00 Kč 
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3. Hospodářský výsledek 

 

celkový hospodářský výsledek 4 894,58 Kč 

z toho hlavní činnost 0,00 Kč 

z toho hospodářská činnost 4 894,58 Kč 

      
Hospodaření organizace v roce 2018 skončilo kladným hospodářským výsledkem. Všechny 
závazné ukazatele posledního upraveného rozpočtu byly splněny.  
 
Výše prostředků na ostatní přímé neinvestiční výdeje (ONIV) neumožňovala větší rozvoj v 
oblasti vybavování školy učebními pomůckami. Rovněž neumožňovala v plném rozsahu 
hradit cestovní výdaje zaměstnanců, zejména na zahraniční cesty; tyto náklady byly v 
převážné míře hrazeny z darů. Negativně se podepsalo hrazení části nákladů na výrobu 
obědů pro pedagogy, které se odvádí také z ONIV. 
 

k) Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů a projektů 
 
Škola udržuje pravidelné kontakty s Mezinárodním výborem Pierra de Coubertina a s Českou 
olympijskou akademií. Jejich prostřednictvím spolupracuje s řadou škol z celého světa; každé 
dva roky se pravidelně účastní Mezinárodního fóra Pierra de Coubertina i některých dalších 
akcí, které Mezinárodní výbor Pierra de Coubertina organizuje. V srpnu 2019 školu úspěšně 
reprezentovalo družstvo GPdC Tábor na 12. Mezinárodním fóru Pierra de Coubertina ve 
francouzském Maconu. 
 
Gymnázium Pierra de Coubertina je držitelem prestižního ocenění Label France Éducation 
udělovaného francouzským ministerstvem zahraničních věcí. Toto ocenění obdrželo v rámci 
projektu francouzského ministerstva zahraničí, který má za cíl hodnotit kvalitu výuky ve 
školách, v nichž probíhá výuka ve francouzštině. 
 
Škola byla zapojena do rozvojových programů Excelence základních škol 2018 a 
vyhlašovaných MŠMT ČR. V rámci těchto programů obdržela finanční prostředky v celkové 
výši 65.273,- Kč.  
 
Škola se účastní mezinárodního projektu EDISON – zapojení zahraničních studentů VŠ do 
výuky. Na škole proběhl týdenní program. 
 
Škola je zapojena do projektu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu, což je prestižní 

vzdělávací program pro mladé lidi, který je podporuje v osobním rozvoji a získávání 

dovedností uplatnitelných v budoucím životě a práci. 

Další rozvojové programy čistě finančního rázu jsou v kapitole o hospodaření. 
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l) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 

vzdělávání 
 

Škola nabízí a realizuje jazykové kurzy anglického, francouzského, německého a španělského 

jazyka pro širokou veřejnost.  

Škola má akreditované DVPP pro učitele biologie a chemie – Praktická maturita z chemie a 

biologie. 

V rámci vytvoření ŠAP počítá s tím, že škola bude autorizovanou osobou v rámci Národní 
soustavy kvalifikací a bude mít lektory dalšího vzdělávání v rámci Národní soustavy 
kvalifikací. 
 

m) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 

financovaných z cizích zdrojů 
 

 Dotace Francouzského velvyslanectví „Propagace a šíření francouzského jazyka a kultury 
v ČR“. Do roku 2018 převedeno a čerpáno 9.244,45 Kč. 

 Finanční dar na uskutečnění akcí „Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu“ – DofE – 
8.900,- Kč. 

 Dotace Města Tábor na „Výměnný pobyt žáků v Eggenfeldenu v SRN“ – 8.000,- Kč.  

 Dotace Francouzského velvyslanectví „Propagace a šíření francouzského jazyka a kultury 
v ČR“ – 44.300,- Kč. Čerpáno 13.936,37 Kč. 30.363,63 Kč převedeno do roku 2019.  

 Přidělení finančních prostředků na „Podporu rozvoje dvojjazyčného vzdělávání na SŠ v 
ČR“ – pokrytí životních nákladů zahraničních učitelů v roce 2018 – 96.000,- Kč. 

 Dotace na projekt v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání „Šablony 
Gymnázium Pierra de Coubertina“ – do roku 2018 převedeno 673.398,- Kč. V roce 2018 
vyčerpáno 497.816,- Kč. Převedeno do roku 2019 175.582,- Kč. 

 Dotace Francouzského velvyslanectví na „pořádání metodologických školení na přípravu 
na Maturitu 2018“ – Do roku 2018 převedeno a vyčerpáno 16.587,67 Kč. 

 Dar Nadace ČEZ – Projekt Oranžové učebny – 200.000,- Kč. 

 Dotace na rozvojový program „Excelence základních a středních škol 2018“ – 65.273,- Kč.  

 Dotace města Tábor na podporu „Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty“ – 
projekt „Třídíme efektivněji“ – 14.400,- Kč. 

 Dotace KÚ Jihočeského kraje na projekt „Táborská Eurolyra“ – 13.300,- Kč 

 Dotace města Tábor na projekt „Táborská Eurolyra“ – 4.000,- Kč 

 Dotace na projekt v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání „Šablony 
Gymnázium Pierra de Coubertina“ – druhá zálohová platba 534.014,- Kč. Částka 
převedena do roku 2019. 

 Dotace města Tábor na „Výměnný pobyt Niort, Francie“ – 15.000,- Kč 
 

n) Spolupráce školy s odborovou organizací a dalšími partnery 
 
Vedení školy intenzivně spolupracuje se Základní organizací ČMOS pracovníků školství na 
Gymnáziu Tábor. Rozsah spolupráce je vymezen kolektivní smlouvou. Za hlavní oblasti 
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spolupráce lze označit pravidelné projednávání nenárokových složek platu a informace o 
ekonomické situaci školy, dále pak spolupráci při čerpání FKSP. 
 
Dobře funguje spolupráce se Školskou radou při Gymnáziu Pierra de Coubertina; školská 
rada se ze zákona vyjadřuje k důležitým dokumentům školy, je důležitým partnerem 
ředitelství školy při výchově a vzdělávání. V roce 2018 proběhly doplňovací volby do školské 
rady.  
 
Výborná je spolupráce s Nadačním fondem Gymnázia Tábor a jeho správní radou a 
prostřednictvím mluvčích rodičů jednotlivých tříd také s rodičovskou veřejností. Nadační 
fond se v rámci svých možností snaží plnit své poslání, kterým je péče o rozvoj duchovních 
hodnot studentů školy. Podílí se na školní i mimoškolní činnosti žáků gymnázia zejména v 
oblastech, které nelze financovat z rozpočtu školy. Díky Nadačnímu fondu Gymnázia Tábor je 
mimo jiné pravidelně vydávána Ročenka Gymnázia Pierra de Coubertina, která je 
významným prvkem prezentace a propagace školy na veřejnosti. Nadační fond ve spolupráci 
se studentským parlamentem přislíbil investici 100.000,- Kč do projektů vybraných studenty 
– tyto prostředky jsou čerpány v souladu s vizemi studentského parlamentu. 
 
Pro dvojjazyčnou česko-francouzskou sekci je nezbytná velice těsná spolupráce s 
Velvyslanectvím Francouzské republiky v ČR i s ostatními bilingvními sekcemi v Praze, Brně, 
Olomouci a bilingvními sekcemi na Slovensku. Francouzské velvyslanectví hraje významnou 
roli koordinátora při zajišťování výuky v oborech vzdělání 79-43-K/61 a 79-41-K/610 
(příprava maturit, společné opravy, srovnávací testy, změny ŠVP). Zajišťuje rovněž vzdělávání 
učitelů vyučujících předměty ve francouzském jazyce a francouzský jazyk samotný. 
Francouzský velvyslanec J. E. Roland Galharague navštívil naši školu v pondělí 19. listopadu 2018 

v rámci své služební cesty do Českých Budějovic a setkal se s našimi studenty. Kromě velvyslanectví 
spolupracovala škola také s Francouzskou aliancí v Českých Budějovicích. 
 
Velmi intenzivní je spolupráce s majitelem budovy čp. 860 Městem Tábor, které finančně 
zajišťuje veškeré opravy a velkou údržbu v budově čp. 860. Dobrá je spolupráce s městem i v 
oblasti výchovy a vzdělávání při podpoře mezinárodních aktivit, zájmové a mimoškolní práce 
žáků školy. O prázdninách 2019 došlo k výměně oken v historické budově – první etapa 
z plánovaných pěti etap rekonstrukce. 
 
Pro propagaci školy a její prezentaci na veřejnosti je nezbytná spolupráce s redakcemi 
regionálního tisku, rozhlasového nebo televizního vysílání. Nejužší spolupráce je s týdeníkem 
Táborsko.  
 
Na zajištění adaptačního programu pro žáky prvních ročníků spolupracovala škola se 
zapsaným spolkem Ve škole i mimo ni, z.s. a s agenturou Echo. 
 
Při zajišťování DVPP spolupracovala škola především se Zařízením pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků (ZVaS), s NIDV Praha a dalšími vzdělávacími institucemi. 
 
Pravidelně a bez problémů probíhala také spolupráce se zřizovatelem školy – Jihočeským 
krajem. 
 
Gymnázium je fakultní školou MFF UK Praha. Díky tomuto partnerství se účastní řada tříd 
experimentálních programů z fyziky na MFF UK a ve škole pořádáme i další akce (Elixír do 
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škol). Významně se na této spolupráci podílí RNDr. Peter Žilavý, Ph.D., pedagog gymnázia i 
MFF UK Praha.  
 
Na velmi dobré úrovni byla rovněž spolupráce s dalšími organizacemi: 
 

 Pedagogicko-psychologická poradna v Táboře 

 Úřad práce Tábor 

 Oblastní kancelář Hospodářské komory ČR v Táboře 

 Kino Svět Tábor 

 Dům dětí a mládeže Tábor (soutěže) 

 Český olympijský výbor a Česká olympijská akademie 

 Asociace školních sportovních klubů 

 Česká unie sportu, okresní sdružení Tábor 

 Atletický oddíl TJ VS Tábor, z.s. 

 AV ČR (Vědci studentům) 

 Farní charita Tábor 

 Divadlo Oskara Nedbala Tábor 

 FOKUS Tábor 

 Kafe Knihy Jednota Tábor 

 Městská knihovna v Táboře (MekTa) 

 Cheiron T 

 Policie ČR 

o) Údaje o poskytování informací podle zákona č. 106/99 Sb. o 

svobodném přístupu k informacím 
 
Ve školním roce 2018/2019 nebyla podána žádná žádost o informace podle § 14, §15 zákona 
č. 106/99 Sb.  
 

p) Údaje o vyřizování stížností  
 
Ve školním roce 2018/2019 nebyla podána žádná oficiální stížnost. 
 
Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor za školní rok 2018/19 byla 
schválena Školskou radou při Gymnáziu Pierra de Coubertina dne 23. října 2019.        
 
 
V Táboře dne 15. 11. 2019 
 
 
       ----------------------------------------------- 
        Ing. Mgr. Daniela Čechová 
       statutární zástupkyně ředitele školy 
 
Seznam příloh 
 
1) Přehled umístění absolventů ve školním roce 2018/2019 na vysokých školách 
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Příloha 1 
Přehled umístění absolventů ve školním roce 2018/2019 na vysokých školách 

 

Z 26 maturantů třídy 4.B bude 23 pokračovat ve studiu na vysoké škole a 1 na VOŠ SZeŠ v Táboře. 

Univerzita  Fakulta  Počet studentů Celkem na univerzitě 

UK Praha Pedagogická  3 7 

Lékařská 2 

Právnická 1 

Filozofická 1 

ČVUT Praha  FIT 1 3 

FJFI 1 

Biomedicínského inženýrství 1 

VŠE Praha Mezinárodních vztahů 1 1 

MU Brno Právnická 2 3 

Přírodovědecká 1 

JČU ČB Zdravotně sociální 2 5 

Přírodovědecká 1 

Filozofická 1 

Pedagogická 1 

VŠB Ostrava Hornicko-geologická 1 1 

Univerzita Škoda Auto ---- 1 1 

Univerzita obrany Vojenského zdravotnictví 1 1 

Univerzita v Hradci 
Králové 

Pedagogická 1 1 

  

 

Z 26 maturantů třídy 4.C bude všech 26 pokračovat ve studiu na následujících vysokých školách. 

 Univerzita  Fakulta  Počet studentů Celkem na univerzitě 

UK Praha Pedagogická  2 9 

Filozofická 2 

Sociálních věd 2 

Přírodovědecká 2 

Matematicko-fyzikální 1 

VŠE Praha Podnikohospodářská 1 4 

Managementu  1 

Informatiky a statistiky 1 

Mezinárodních vztahů 1 

ČVUT Praha Architektury 1 4 

FIT 1 

FJFI 1 

Stavební 1 

ČZU Praha Provozně ekonomická 1 1 

VŠTE ČB ---- 1 1 

JČU ČB Zdravotně sociální 3 7 

Pedagogická 3 

Filozofická 1 
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Z 22 absolventů třídy 6.A bude 19 pokračovat ve studiu na následujících vysokých školách a 3 

v nultém ročníku zvolené vysoké školy. Jeden absolvent studuje zároveň s VŠ uměleckou konzervatoř. 

 Univerzita  Fakulta  Počet studentů Celkem na univerzitě 

UK Praha Humanitních studií 4 12 

Přírodovědecká  3 

Lékařská 2 

Sociálních věd 1 

Matematicko-fyzikální 1 

Filozofická 1 

AVU Praha ---- 1 1 

VŠE Praha  Mezinárodních vztahů 1 2 

Financí a účetnictví 1 

JČU ČB Filozofická 1 1 

MU Brno Právnická  2 3 

Pedagogická  1 

 

 

Z 26 absolventů třídy V8.G bude 24 pokračovat ve studiu na následujících vysokých školách (1 studuje 

dvě vysoké školy najednou), 1 na VOŠ SZeŠ v Táboře a 1 se bude věnovat svému podnikání. 

Univerzita  Fakulta  Počet studentů Celkem/univerzita 

UK Praha Lékařská  7 15 

Sociálních věd  2 

Filozofická 1 

Přírodovědecká 1 

Farmaceutická 1 

Humanitních studií 1 

Právnická 1 

Pedagogická 1 

VŠCHT Praha Chemické technologie 1 1 

ČVUT Praha Architektury 1 4 

Biochemického inženýrství 1 

FIT 1 

Stavební 1 

UP Olomouc Pedagogická 1 1 

TU Liberec  Architektury 1 1 

UO Brno Vojenských studií 1 1 

ZČU Plzeň Filozofická 1 1 

Robert Gordon University UK School of Computing and digital 
media 

1 1 
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