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Vážení a milí rodiče, žákyně a žáci základních škol, vážené kolegyně
a kolegové,

v roce 2002 oslaví naše škola 40.výročí své existence v Blovicích. Pro
někoho je to málo (co to je proti tradici některých jiných gymnázií), pro někoho je
to strašně dlouhá doba (hlavně pro nás, kteří jsme ten rok nula zažili na své vlastní
kůži). Ta dlouhá řada našich absolventů by určitě mohla vyprávět a nepochybně by
jejich informace byly mnohem barvitější, než budou suchá fakta tohoto bulletinu.
Přesto přijměte náš tradiční Informační bulletin jako zdroj jisté inspirace
- především Vy, kdo uvažujete o studiu na střední škole. Přijměte ho i Vy, vážení
rodiče, protože Vy budete těmi nejdůležitějšími osobami při volbě budoucího
studia svých dětí: Váš podpis na přihlášce rozhodne. A konečně Vy, vážené
kolegyně a vážení kolegové ze základních škol, posuďte sami, do jaké školy
odcházejí Vaši žáci, posuďte, jaké požadavky na ně budou kladeny při přijímacích
zkouškách.
Uvítáme, když od Vás uslyšíme připomínky k náplni bulletinu, uvítáme,
když se nám telefonicky ozvete, uvítáme Vaši osobní návštěvu. Je lépe stokrát se
zeptat než být jednou zklamán.
Nám popřejte do další čtyřicítky schopné a nadané žáky i hodně sil a zdraví
do tvrdé a odpovědné práce při výchově a vzdělávání. My Vám naopak popřejeme,
abyste byli s naším gymnáziem spokojeni - nemůžeme mít totiž lepší cíl svého
směřování.
Za všechny pracovníky gymnázia Vás srdečně zdraví a dobrý den přeje
Zdeněk Sviták
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Poznámka: V kvintě a sextě a v 1. a 2. ročníku si žáci povinně vyberou jeden
estetický předmět.
Volitelné a nepovinné předměty ve školním roce 2001/2002 (vždy podle zájmu žáků):
volit.: seminář z dějepisu
nep.: ruský jazyk
společenskovědní seminář
anglický jazyk
seminář a cvičení z chemie
latina
seminář a cvičení z Bi a Ch
"biologie pro biology"
seminář a cvičení z M a F
latina
informatika a výpočetní technika
konverzace v anglickém jazyce
konverzace v německém jazyce
Zájmové kroužky:
sborový zpěv
informatika a výpočetní technika
francouzský jazyk
odbíjená, košíková

Nejdůležitější údaje pro zájemce
o studium
Případným zájemcům o studium připomínáme, že
- Den otevřených dveří je v sobotu 12.ledna 2002 od 8 hodin,
- přijímací zkoušky pro osmileté studium se konají v pondělí
22.dubna 2002,
- přijímací zkoušky pro čtyřleté studium (1.termín) se konají
rovněž v pondělí 22.dubna 2002,
- přijímací zkoušky pro čtyřleté studium (2.termín) se konají
ve čtvrtek 9.května 2002.
Přihlášky ke studiu si zájemci vyzvednou na své základní škole a
své základní škole je také předají. Potvrzení o zdravotním stavu na
přihlášce ke studiu vyžadujeme jen tam, kde je zdravotní stav změněn
(např. důležitá jsou sdělení s specifických vývojových poruchách).
Pozvánky k přijímacím zkouškám obdrží uchazeč o studium
minimálně 14 dní před datem zkoušky.
Zkouška má formu pouze písemnou - jedná se o testy z českého
jazyka a test z matematiky. Psychologický test je pouze doplňkem
zkoušky a nezapočítává se do výsledků zkoušky. Do nich se naopak
započítává prospěch ze základní školy a úspěšná účast v soutěžích a
olympiádách.

Základní informace o škole
Název školy, identifikátor, zřizovatel
Název školy podle zřizovací listiny je "Gymnázium, Blovice, Družstevní 650". Sídlo
školy je v Blovicích, poštovní směrovací číslo 336 13.
Identifikátor školy :
600 009 751
IČO školy:
49180932
IZO školy:
108005631
Gymnázium je příspěvkovou organizací, jejímž původním zřizovatelem bylo Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy České republiky; od 1.října 2001 přešla škola pod správu
Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Popis školy
Gymnázium, Blovice, Družstevní 650, je jedinou střední školou svého druhu v okrese
Plzeň-jih. Zaměření školy je všeobecné, studium je osmileté a čtyřleté. Forma studia je výhradně
denní. Ve škole je celkem 11 tříd.
Spádovým územím školy je okres Plzeň - jih bez jeho stodské části a částečně i okres
Plzeň - město a Klatovy. V osmiletém gymnáziu studují pouze děti z blovické části okresu a
několik žáků je z okresu Klatovy (trvalé bydliště v okolí Pačejova, odkud je dojíždění podstatně
jednodušší než do Klatov a Sušice). Žáci z okresu Plzeň - město jsou pouze ve čtyřletém
gymnáziu. Zájem o studium z Přešticka stagnuje - v novém 1.ročníku čtyřletého gymnázia budou
studovat opět pouze 2 žáci z této oblasti.
Jednotlivé budovy
Škola má k dispozici vlastní budovu, která byla postavena v letech 1994 - 1995 (od 1.září
1994 do 30.května 1995). O rok později - v prosinci 1996 - byla dokončena tělocvična se
šatnami, 2 sklady, kabinetem a sociálním zařízením. Tělocvična slouží nejen vlastnímu
vyučování, ale i zájmové tělesné výchově. Poskytována je bezplatně základní škole pro některé
hodiny tělesné výchovy. Všechny objekty gymnázia jsou postaveny na městském pozemku, za
který platí škola jen symbolický nájem. Jedná se o částku 2 358,- Kč ročně.
Ve škole jsou tyto odborné učebny: učebna výpočetní techniky
učebna hudební výchovy
učebna výtvarné výchovy
jazyková učebna
učebna biologie a chemie
chemická laboratoř
učebna fyziky
fyzikální laboratoř
Odborné učebny jsou solidně vybaveny - ve škole je zřízena počítačová síť, počítače jsou
soustavně doplňovány modernějšími typy. Žákům slouží velkoplošná videoprojekce pro
multimediální výuku.
Na smluvním základě jsou gymnáziu vyhrazeny hodiny v plaveckém bazénu základní
školy. Žáci gymnázia se stravují ve školní jídelně základní školy.

Údaje o pracovnících školy
Pedagogičtí pracovníci
___________________________________________________________________________
Jméno, příjmení, titul
funkce
odb.způsobilost
praxe vyuč.předměty
___________________________________________________________________________
Eva Ball
U
Aj
14
AK, nepAj
Marie Bílková
U
Č,Frj
27
Č,Frj
Miroslav Čadek, Mgr.
U
M,F,IVT
31
F,IVT,semM
Milena Durasová, PaedDr.
U
Nj,Č,ZSV
13
Nj
Dana Fialová, Mgr.
U
Č,VýtvV
18
Č,VV
Jitka Herboltová, Mgr.
U
D,Rj
12
D,Nj,semD
Helena Chocholová,Mgr.
U,PS
Č,D
27
Č,D
Hana Chytrá, Mgr.
U
Bi,Ch
6
Bi,Ch
Jiří Kazda, Mgr.
U,VP
TV,BrV
21
TV
Ivana Kováříková, Mgr.
U,PS
Č,Nj
21
Č,Nj
Zdeňka Kubátová, Mgr.
U
Č,Aj,Rj,Ps
43
AK
Milena Lásková, PaedDr.
U
M,F
13
M,F
Světlana Markvartová, Mgr.
U
Č,HV
11
Č, HV
Ludmila Nejedlá, PhDr.
U,PSYCH
ZSV,PS
21
ZSV,semZSV
Vladimír Pavel, Mgr.
U,PS
M,F,IVT
33
M,F,IVT
Marie Pavlová, Mgr.
U,PS
Bi,Ch
29
Bi,Ch,sem Bi,Ch
Irena Polívková, Mgr.
U
TV,Z
16
TV,Z
Jana Průchová, Mgr.
U
M,ZáklT
18
M
Zdeněk Sviták, prom.filolog
ředitel
Č,Rj
38
Č,nepRj
Marcela Šustrová, Mgr.
U,PS
Aj,D,Rj
15
Aj,AK,D
Oldřich Tureček, Ing.
U
IVT
5
IVT
Eva Vacíková, Mgr.
U
Aj,Rj,D
14
Aj
Anna Velichová, Mgr.
U
Nj,Rj,Lat
21
Nj,NK,nepLat
Pavel Vlach, Mgr.
U
Bi
3
Bi,NepBi
Karel Volf, prom.geograf
zást.řed.
Bi,Z
35
Bi,Z
Hana Volfová, Mgr.
U
Č,Aj
5
Č,Aj
___________________________________________________________________________
U
- učitel
PS
- vedoucí předmětové sekce
VP
- výchovný poradce
PSYCH
- psycholožka školy
Provozní zaměstnanci
___________________________________________________________________________
Jméno, příjmení
pracovní zařazení
vzdělání
praxe
___________________________________________________________________________
Hana Cílová
uklízečka
vyučena
František Ernest
topič
vyučen
Jaroslava Matasová
školnice-uklízečka
vyučena
Jarmila Sobotníková
uklízečka
základní
Jitka Matoušková
ekonomka
ÚS
11
Karel Švihla
civilní voj.služba
___________________________________________________________________________

Dokumenty, podle nichž škola vyučuje
Ve škole probíhá výuka podle standardních učebních plánů bez jakýchkoliv výjimek.
Východiskem pro sestavení vlastního učebního plánu jsou:
upravený učební plán gymnázií s osmiletým studijním cyklem - od 1.roč.studia,
čj. 20 594/99-22 z 5.5.1999 (Věstník MŠMT 7/1999);
upravený učební plán gymnázií se čtyřletým studijním cyklem - od 1.roč.studia,
čj. 20 595/99-22 z 5.5.1999 (Věstník MŠMT 7/1999).
Konkrétní podobu učebního plánu školy pro všechny ročníky studia osmiletého i
čtyřletého jste našli hned na začátku tohoto bulletinu.

Odborná způsobilost pedagogů
Ze 481 týdenních vyučovaných hodin jsou pouze 4 hodiny občanské výchovy vyučovány
neaprobovaně. 6 hodin německého jazyka vyučuje kolegyně, která momentálně přerušila
rozšiřující studium němčiny.

Počet žáků přijatých do 1.ročníku studia pro školní rok 2001/ 2002
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Typ studia počet přihlášených počet přijatých
počet přihl. počet přijatých.
v 1.termínu v 1.termínu
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
osmileté
42
30
__________________________________________________________________________
čtyřleté
53
30
21
18
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Všichni uchazeči o osmileté i čtyřleté studium absolvovali přijímací zkoušku z češtiny a
matematiky a psychologický test (ten nebyl součástí hodnocení). Při hodnocení bylo přihlédnuto i
k prospěchu v základní škole. Podle počtu získaných bodů byl sestaven žebříček úspěšnosti,
podle něhož byli uchazeči ke studiu přijati. Odvolací řízení proběhlo po dohodě s referátem
školství Okresního úřadu Plzeň-jih.

Prospěch žáků
Prospěch žáků na konci školního roku
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Typ studia prospěli s vyznamenáním
%
prospěli
%
neprospěli %
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
víceleté
75
35,4
134
63,2
3
1,4
___________________________________________________________________________
čtyřleté
21
18,1
87
75,0
8
6,9
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ve víceletém gymnáziu nebyla klasifikována 1 žákyně (0,47%).Ve čtyřletém gymnáziu
nebylo klasifikováno 5 žáků (4,3%). Žáci kvůli absencím vykonali do 31.srpna 2001 dodatečné
zkoušky. Každý žák musí absolvovat v předmětu 75% hodin, jinak musí skládat dodatečné
zkoušky a teprve poté může být klasifikován.
Chování 1.stupeň : pololetí - 327,
konec roku - 317
2.stupeň : pololetí - 0,
konec roku - 9.
3.stupeň : pololetí - 1,
konec roku - 2
(+ 1 podmínečné vyloučení ze studia)
Výsledky maturitních zkoušek
V 7.ročníku sedmiletého studia bylo celkem 29 žáků:
prospělo s vyznamenáním
7 žáků
prospělo
22 žáků
neprospělo
Ve 4.ročníku čtyřletého studia bylo celkem 24 žáků:
prospělo s vyznamenáním
7 žáků
prospělo
17 žáků
neprospělo
Jedna žákyně opakovala celou loňskou maturitní zkoušku a opět neprospěla.

Počet absolventů přihlášených na vysoké nebo vyšší odborné školy
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Typ studia
přihlášeno na VŠ
přihlášeno na VOŠ nepřihlášeno
(náhradní škola)
(zaměstnání)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
sedmileté
29 (100%)
10
__________________________________________________________________________
čtyřleté

24 (100%)

-

-

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Úspěšnost absolventů při přijímání na vysoké školy
Jedná se o jeden z nejdůležitějších údajů charakterizujících střední školu.
7.ročník: z 29 přihlášených bylo přijato 19 - úspěšnost 65,5%
4.ročník: z 24 přihlášených bylo přijato 16 - úspěšnost 66,7%

Přijímací test z českého jazyka; čtyřleté studium
Výchozí text:
Vteřiny před neštěstím ulpívají v paměti, jako když vidíte poslední obraz přetrženého
filmu. Dodnes mám před sebou oči svých malých dcer, které se hašteřily na zadním sedadle
auta s o málo starším bratrem tak, že jsem se kvůli nim odvrátil od volantu. Dvacet let
vidím ty živé tváře, rozdychtěné dětským sporem, v němž už probleskovaly budoucí vášně,
ale stín lokomotivy, křížící mou dráhu na nechráněném přejezdu, i křik všech tří dětí,
zázrakem nezraněných, si teď spíš vymýšlím.
1. Urči větné členy:
před neštěstím______________________________________________
ulpívají___________________________________________________
kvůli nim_________________________________________________
od volantu________________________________________________
stín______________________________________________________
nechráněném______________________________________________
dětí______________________________________________________
zázrakem_________________________________________________ 8 bodů
2. Utvoř 7.pád č.množného:
starší bratr_________________________________________________
zadní sedadlo_______________________________________________
nezraněné dítě______________________________________________ 3 body
3. Vyhledej v textu jedno vhodné podstatné jméno a utvoř od něj odvozené
jak 1 přídavné jméno tvrdé____________________________________,
tak 1 přídavné jméno přivlastňovací_____________________________ 4 body
5. Uveď, jakým způsobem vznikla tato slova (pojmenuj způsob nebo popiš):
neštěstí_______________________________________________
starší_________________________________________________

2 body
2 body

6. Uveď alespoň tři synonyma ke slovu "bratr"
3 body
___________________________________________________________________________
7. Vysvětli psaní čárky v tomto spojení: křik dětí, zázrakem nezraněných
_________________________________________________________________4 body
8. Vypiš z textu věty vedlejší a urči je:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________
4 body
9. Utvoř od slovesa "odvrátit" 1.os.množného čísla, času minulého, způsobu podmiňovacího,
rodu činného:______________________________________________________ 2 body

10. Oprav podtržením chyby v následujícím textu (podtrhni i místo, kde chybí čárka):
Národy, které mají moře by asi nikdy nepochopili, proč si naši lidé zamilovali projížďky
Vltavskými parníčky, které vždy tak pomalu zdolávaly kilometry proti proudu, a svou rychlostí
se nikdy nemohly měřit s automobily. Jakmile však na jaře ohlásili v rozhlase zahájení lodní
dopravy, sešlo se na přístavišti pod Palackého mostem množství zájemců, aby se vydaly do
přírody po Vltavě. Na parníku si lidé vyhledávali místa především na hoře na palubě. Dívky a
chlapci se usadili na přídi, mávali lidem na břehu, ale, jak loď vyplula, vybalili kytaru a začali
spívat trampské písně.
8 bodů (za každou neopravenou chybu se odečítá 1 bod; záporné body se neudělují)
11. Vypracuj krátkou práci (maximálně 15 řádků), v níž bys popsal(a) dnešní ráno u vás v
rodině. Můžeš psát vážně i nevážně.(Maximum - 10 bodů;hodnotí se pravopisná správnost i
slohová úroveň.)

Přijímací test z českého jazyka; osmileté studium
1. Doplňte i/y - í/ý:

14 bodů
(za chybu se strhne 1 bod)

Na stole leže- misky se zel-m. L-dé hovořil- hodně o počas-. Děti se zastav-l- na
hráz- r-bníka a pozoroval- čáp-. Honci střílel- po koroptv-ch. Kl-ky ke dveřím se
dříve v-ráběl- z mosaz-. Zahrádkáři pěstoval- také c-bul-. L-šky se nesl-šně
pl-žil- sadem. I ve v-řivých pračkách se b-lé prádlo velm- dobře v-pere.
Zdv-žená ruka v-z-vala ke kl-du. B-strý chlapec odpov-dal hb-tě na všechny otázky
v-chovatelky. Třp-tivé drahokam- se stále m-hotavě bl-štěl- v měs-čním sv-tu.
Kdyb-ch to b-val věděl, b-l b-ch se podobných v-roků v-varoval. Váb-l- nás mšlenky, že ve vesm-ru pob-vají živé b-tosti. Přep-chové s-dlo se p-šnilo starob-lým
náb-tkem.
2. Vytvořte z uvedených slovních druhů větu, která by dávala smysl. Dodržujte pořadí slovních
druhů:
6 bodů

příslovce - sloveso - číslovka - podstatné jméno - přídavné jméno - podstatné jméno
___________________________________________________________________________
3. Splňte následující úkoly u dané věty:

11 bodů

Nevidomé lidi doprovázení často v neznámém prostředí jako průvodci cvičení psi.

a) Vypište sloveso a určete osobu, číslo, způsob a čas:

4 body

___________________________________________________________________________

b) Převeďte celou větu do jednotného čísla:

1 bod

___________________________________________________________________________

c) Vypište podstatné jméno lidi a určete pád a číslo:

2 body

___________________________________________________________________________

d) Vypište neohebné slovní druhy:

3 body

___________________________________________________________________________

e) Ke slovu průvodce napište slovo základové

1 bod

___________________________________________________________________________

4. Utvořte nejméně 10 slov z písmen obsažených ve slově LISTOPAD. Nemusíte použít
současně všechna písmena. Písmena se nesmějí opakovat:
4 body
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5. Napište dvě věty se stejným podstatným jménem. Toto podstatné jméno musí mít
koncovky -ovi a musí být použito v každé větě v jiném pádě:
2 body
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
6. použijte uvedené slova ve slovním spojení tak, aby byl patrný významový rozdíl mezi nimi.
Můžete daná slova použít v různých rodech:
5 bodů

rodný - rodinný - rodový - rodilý - rodičovský
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
7. Sestavte podstatná a přídavná jména do správných dvojic

4 body
za chybu se strhne 1 bod

Panamský salám, berlínská mouka, olomoucké hry, španělský průplav, točený řád, olympijské
tvarůžky, hladná zeď, jízdní ptáček
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

8. Určete základní skladební dvojice a napište je:

4 body

a) Na výlet jsem nejel
________________________________________________________________________
b) V okolí Mléčné dráhy se míhaly zášlehy padajících létavic.
________________________________________________________________________
c) Vystavme si město a věž!
________________________________________________________________________
d) Používání mobilních telefonů při vyučování se zakazuje.
________________________________________________________________________

Přijímací zkoušky z matematiky do 1. ročníku
Milí budoucí studenti! Za správné vyřešení následujících 5 matematických úloh
můžete získat nejvýše 50 bodů. Úlohy můžete řešit v libovolném pořadí, řešte
nejprve ty, které jsou pro vás snadné, rozhodující je celkový počet bodů. Přejeme
vám mnoho úspěchů při řešení úloh.
1. A) Uprav daný výraz převedením na společného jmenovatele a urči podmínky
smyslu

B) Odstraň závorky a zjednoduš
4c2 - [ - 5c + ( 1 - 2c ) + 3 ] - ( c2 - 6c + 5 ) + 3( 2 - c )
2. V prvním týdnu vyrobili v továrně 240 čerpadel. V druhém týdnu vyrobili o 35%
více a ve třetím týdnu o 15% méně než v prvním týdnu. Kolik čerpadel vyrobili ve
čtvrtém týdnu, jestliže plán na čtyři týdny činil 1000 čerpadel?
3. Sestroj čtyřúhelník ABCD, je-li dáno:
|AB| = 10cm, | BDA| = 90o, |AD| = 3cm, |BC| = 5cm, |CD| = 9cm.
Proveď rozbor, zapiš postup konstrukce, proveď konstrukci a urči počet řešení.
4. Bazén má tvar kvádru o rozměrech 8,2m, 6,4m a 3m(hloubka). Cisternová auta
do bazénu přivezla 118,08 m3 vody. Kolik procent objemu bazénu představuje
dovezená voda? Kolik cm zbývá od hladiny vody v bazénu k jeho horní hraně?
5. Řeš rovnici a proveď zkoušku.

Ahoj, budoucí primánko, primáne!
Jistě miluješ pohádky. Vypravíme se tedy s pohádkovým Honzou do kouzelného zámku za
princeznou Alenkou. Ve 13 komnatách nás čekají různé úkoly, za jejichž řešení můžeš dostat
nejvíce 50 bodů. Za každou úlohou je v závorce uveden počet bodů, které můžeš získat za
správné řešení. Všechny výpočty prováděj v tomto zadání, nepoužívej žádný další papír. Úlohy
můžeš řešit v libovolném pořadí. Řeš tedy nejprve ty, které jsou pro tebe snadné. Rozhoduje
celkový počet dosažených bodů. Hodně úspěchů při řešení!
1. Uprostřed první komnaty je velká váza s květinami. Je tam 12 kopretin, růží je o 18 více než
kopretin a tulipánů je dvakrát více než růží.
a) Kolik je ve váze růží?
b) Kolik je ve váze tulipánů?
c) Kolik je ve váze květin celkem?
Odpověď: a)
(2b)
b)
(2b)
c)
(2b)
2. Ve druhé komnatě je hromádka kostek a z nich máš postavit pyramidu tak, že ve spodní řadě
bude 8 kostek a v každé další řadě o jednu kostku méně. V poslední řadě je jedna kostka.
Kolik kostek je třeba k postavení pyramidy?
Výpočet:
Odpověď:
(3b)
3. Ve třetí komnatě jsou tři karty a na nich číslice
2
5
7
Vypiš všechna trojciferná čísla, která můžeš z těchto karet složit.
Odpověď: hledaná čísla jsou

(3b)

4. V další komnatě jsou velké hodiny. V okamžiku, kdy zámek usnul, bylo právě 14 hodin 30
minut. Dokresli do obrázku ručičky hodin, které ukazují tento čas.
12

9

3

(2b)
6

5. Naše cesta pokračuje v místnosti, která má tvar trojúhelníka se stranami a = 8m, b = 6m,
c = 10m. Vypočti, kolik kroků musí Honza udělat, aby obešel celou místnost. Délka jeho
kroku je 50 cm.
(4b)
6. Šestá komnata má tvar obdélníka o rozměrech a=320 cm, b= 480 cm. Na podlaze jsou
dlaždice tvaru čtverce o straně 40 cm. Kolik dlaždic je na podlaze?
(4b)
7. Zde visí na stropě velký lustr, který má pět hlavních ramen. Každé z nich se rozvětvuje na tři
kratší ramena a na konci každého z těchto ramen jsou 2 žárovky. Kolik žárovek je na lustru?
(4b)
8. V tomto pokoji čeká čaroděj, který pustí dál jen toho, kdo správně zodpoví tuto otázku: "Můj
věk vypočteš tak, že podíl čísel 63 a 7 vynásobíš rozdílem čísel 45 a 34. Kolik je mi let?"
podíl:
rozdíl:
věk čaroděje:

(2b)
(2b)
(2b)

9. Zde na stěně visí velká pavučina pavouka provázkonoše (viz. obrázek). Je to pravidelný útvar
(všechny jeho strany mají stejnou délku). Kolik metrů provázku pavouk spotřeboval?

2m

(4b)

10. V desáté komnatě musíš dokázat, že umíš počítat. Doplň do prázdných políček výsledky
naznačených početních výkonů.
36

:4=
$

·5=
$

- 10 =
$

+7=
$

- 42 =
$
(5b)

11. V této komnatě je na okně truhlík s bylinkami, ze kterých se vaří elixír mládí. Truhlík je
dlouhý 3 m. Rostliny jsou v jedné řadě, ve vzdálenosti 30 cm od sebe. První a poslední je
vždy u kraje truhlíku. Kolik rostlin je v truhlíku?
(4b)
12. Ve dvanácté komnatě je velký terč. Uprostřed je prsten pro princeznu. Má-li Honza získat
prsten, musí alespoň jednou zasáhnout střed terče (tj. 5 bodů). Honza dostal 3 šipky. Celkem
součet jeho zásahů byl 13. Získal prsten? Jaké jsou možnosti jeho zásahů?
Možnosti zásahu:

3

(4b)

4
3 4

5

4

3

4
3
13. Tak zvonil zvonec a pohádky je konec. Poslední úkol pro Honzu je vyluštit podle šifry
tajenku, v níž se dozví, co ho čeká.
Lušti s ním.
Šifra:

Odpověď:

A

E

K

L

N
(1b)

Účast na soutěžích (okresní, krajská a republiková kola)
Olympiáda z českého jazyka: kraj.kolo, kat.II - Lada Lehečková (4.)
okr.kolo,kat.II - Lada Lehečková (4.)
okr.kolo,kat.I Jana Němcová (IV)
kraj.kolo, kat.I- Jana Němcová (IV)
republik. kolo - Jana Němcová (IV)
(odpovědnost za soutěž - Zdeněk Sviták)
Recitační soutěž Ars poeticae - soutěž v recitaci v cizích jazycích:
regionální soutěž anglický jazyk - Iva Nováková (V)
německý jazyk - Miroslav Korda (VI)
Jaroslav Šíma (III)
Pavlína Mrazíková (V)
(odpovědnost za soutěž - Eva Vacíková, Milena Durasová, Anna Velichová)
Konverzační soutěž v anglickém jazyce:
okr.kolo, kat.IIB - Iveta Plachá (IV)
krajské kolo Iveta Plachá (IV)
republikové kolo - Iveta Plachá (IV)
kraj. kolo,kat.III - Martina Kosová
(zodpovědnost za soutěž - Eva Vacíková)
Konverzační soutěž v německém jazyce:
okr.kolo, kat.III - Pavlína Mrazíková(V)
okr.kolo, kat.II - Ilona Velichová (IV)
obě žákyně - úspěšné účastnice kraj.kola
(zodpovědnost za soutěž - Ivana Kováříková)
Mladý historik:

okr.kolo Jana Němcová (IV)
reg.kolo Jana Němcová (IV)
republik. kolo - Jana Němcová (IV)
(zodpovědnost za soutěž - Jitka Herboltová)

4.místo
1.místo
1.místo
4.místo

1.místo
1.místo
2.místo
3.místo

1.místo
1.místo
11.místo
10.místo

2.místo
2.místo

1.místo
1.místo

Matematická olympiáda:

okr.kolo,kat.Z 6 - Jan Čtvrtník (I)
1.-2.místo
kat.Z 7 - Libor Skala (II)
1.místo
Jan Vaník (II)
2.-3.místo
kat.Z 8 - Jan Říkovský (III)
1.místo
kat.Z 9 - Petra Jandošová (IV)
2.-3.místo
úspěš.účastnice reg.kola
(zodpovědnost za soutěže - Jana Průchová, Milena Lásková)

Chemická olympiáda:

okr.kolo,kat.D Jaroslava Šašková (IV)
reg.kolo Jaroslava Šašková (IV)
reg.kolo, kat. A - Josef Dvořák (VII)
celostát.kolo Josef Dvořák (VII)
kraj.kolo, kat. D - Václav Šampalík (V)
(zodpovědnost za soutěž - Marie Pavlová)

1.místo
8.-10.místo
2.místo
30.místo
3.místo

Zeměpisná olympiáda:

okr.kolo,kat.A - Štěpán Paseka (I)
kat.B - Libor Skala (II)
kat.C - Milena Hlůžková (IV)
okr.kolo, kat.D - Radek Škarda
reg. kolo, kat.D - Radek Škarda
(zodpovědnost za soutěž - Karel Volf)

6.místo
2.místo
7.místo
1.místo
6.místo

Fyzikální olympiáda:

okr.kolo, kat.E - Jaroslava Šašková (IV)
2.místo
kat.F - Jiří Zouplna (III)
1.místo
reg.kolo, kat.D - Jana Voříšková, Daniel Hajšman, Tomáš Bártík (V) 16., 20. a 22.místo
reg.kolo, kat.C - Martina Kosová (VI)
16.místo
(zodpovědnost za soutěž - Vladimír Pavel)

reg.kolo,kat.A - Eva Holá (3.)
3.místo
úspěš.účastnice B.Lajtnerová (4.), M.Beníšková (VII)
reg.kolo,kat.B - úspěš.účastníci V.Šampalík, L.Růžičková (oba V)
okr.kolo,kat.C - Ilona Velichová (IV)
7.místo
Jaroslava Šašková (IV)
5.místo
okr.kolo, kat.D - Irena Velichová (II)
2.místo
(zodpovědnost za soutěž - Hana Chytrá, Pavel Vlach, Karel Volf)
Biologická olympiáda:

Studentská odborná činnost:

práce Evy Holé a Ivany Petelíkové (3.r.) z oboru
biologie byly oceněny v regionální soutěži - 3.místo

(konzultace Pavel Vlach)
Recitační soutěž:

okr.kolo, kat.III - Irena Velichová (II)
úspěšná účastnice reg.kola
Markéta Horová (I)
(zodpovědnost za soutěž - Marie Bílková)
Pěvecká soutěž Karlovarský skřivánek:
regionální kolo - Jan Čtvrtník (I)
Jaroslava Šašková (IV)
(zodpovědnost za soutěž - Světlana Markvartová)

1.místo
3.místo

1.místo
3.místo

Úspěšně prošla výběrovým řízením pro jednoroční studium ve Weidenu ve SRN
žákyně sexty Jana Řezanková. Její roční studium ve Weidenu skončilo v červenci 2001.
Ve všech soutěžích a olympiádách proběhla regulérní školní kola, účastníci soutěží a
olympiád neprošli žádnou speciální přípravou zaměřenou výhradně k úspěšnému výsledku v
kolech okresních a regionálních.
V krajských (regionálních) kolech působili Mgr.Hana Volfová (konverzační soutěž v
anglickém jazyce), Marie Bílková (konverzační soutěž ve francouz.jazyce) jako členky poroty a
Zdeněk Sviták (olympiáda z čes.jazyka) jako předseda poroty. Členkou odborné poroty pro SOČ
v regionu (obor dějepis) byla Mgr.Helena Chocholová.

Některé významné akce školy ve školním roce 2000/2001
Každá předmětová komise má svůj plán exkurzí, který je schvalován na počátku školního
roku a stává se závaznou součástí plánu práce školy. Exkurze se vztahují k učebnímu
plánu a osnovám jednotlivých předmětů.
Např.PK humanitních předmětů má dlouhodobý plán exkurzí do Prahy (za čtyři roky
studia poznají žáci všechny významné historické i současné části Prahy) a do Čapkovy Strže,
plán regionálních exkurzí (ve spolupráci s pracovníky Okresního muzea Plzeň - jih v
Blovicích), žáci mají možnost navštěvovat představení Divadla J.K.Tyla v Plzni (zajišťuje
kolegyně D .Fialová) i představení pražských divadel (v tomto roce Národní divadlo Goethův Faust - a Městská divadla pražská - Shakespearův Sen noci svatojanské a Zkrocení zlé
ženy, divadlo Globe - Hamlet). Za dobu studia se každý žák dostane alespoň jedenkrát do
Národního divadla. Běžné jsou návštěvy výstav nejen v Plzni, ale i v Praze, především pro žáky
navštěvující volitelnou výtvarnou výchovu. V rámci multikulturní výchovy se v literárním
semináři konaly tři tvůrčí dílny o etnické hudbě pořádané katedrou etnografie Filozofické fakulty
Univerzity Karlovy v Praze. Velmi cenná je již zmiňovaná regionální exkurze pořádaná ve
spolupráci s Okresním muzeem Plzeň-jih v Blovicích (p.Koželuh).
PK cizích jazyků se podílely především na výměnných jazykových zájezdech. Partnerské
vztahy udržuje naše škola se Státním gymnáziem v Pőßnecku ve SRN a s lyceem v Aptu ve
francouzské Provenci. V rámci těchto vztahů odjela jako každý rok do SRN tentokrát
šestnáctičlenná skupina našich žáků a dvou pedagogů na desetidenní pobyt, jehož součástí je
účast na vyučování a pobyt a program v rodinách. Recipročně přijíždějí do Blovic i němečtí
studenti a pedagogové - součástí jejich pobytu je program a pobyt v rodinách, výuka českých
reálií a základů českého jazyka ap. Kromě toho byla uspořádána pro francouzštináře
velmi úspěšná jazyková exkurze do Paříže, zámků na Loiře a Štrasburku (účast 23 žáků).
Pravidelnou akcí je celodenní návštěva Britské rady.
Velmi úspěšná byla exkurze do atomové elektrárny v Temelíně, jíž se zúčastnili studenti
posledního ročníku studia. Pořádala ji PK matematiky, fyziky a informatiky.
PK přírodovědných předmětů, zeměpisu a tělesné výchovy pořádaly exkurze do
zoologické zahrady, do plzeňského pivovaru, Národního muzea v Praze (geologické sbírky)
apod.
Některé další akce:
- vydání Informačního bulletinu pro rodiče i žáky ZŠ - říjen 2000;
- výměnný jazykový pobyt ve SRN - říjen 2000;
- ve škole se koná mezinárodní mistrovství ČR ve střelbě z kuše - říjen 2000;
- účast na městském koncertě "Z vlastních zdrojů" - listopad 2000;
- ples Unie rodičů - únor 2001;
- maturitní plesy;
- exkurze do Britské rady v Plzni (septima, 3.ročník, sexta) - únor;
- lyžařské výcvikové kurzy na Šumavě;

- pobyt studentů a pedagogů z partnerského gymnázia ve SRN - duben;
- Majáles 3.ročníku;
- exkurze na Lékařskou fakultu UK v Plzni - duben;
- jazykový zájezd do Drážďan (ve spolupráci s G Plzeň);
- cyklus besed o evropské integraci (s poslanci parlamentu);
- exkurze do Čapkovy Strže - červen;
- exkurze do Střediska výchovné péče v Plzni (3.ročník) - červen;
- letní sportovně turistický kurz 3.ročníku - červen;
- exkurze do Státní vědecké knihovny v Plzni -červen;
- cesta francouzštinářů do Paříže, Štrasburku a zámků na Loiře;
- tradiční třídenní kulturně-historická "Expedice 2001" do severních Čech - červenec.
Pokračovalo i nadále - bohužel nepravidelné - vydávání školního časopisu Tahák.
V květnu se konala velká Studentská akademie v Lidovém domě v Blovicích.

Preventivní program
Škola má zpracován plán prevence sociálně patologických jevů. Jeho autorkou je
PhDr.L.Nejedlá, psycholožka školy a metodička prevence. Plán je průběžně plněn. Za velmi
cenné lze považovat pravidelné pořádání exkurzí do Střediska výchovné péče a do Dětského
diagnostického ústavu (dr.Nejedlá). Budoucí využití peer-programu dr.Nejedlá připravuje
soustavnou prací se žáky už tři roky - v tomto roce začala nový dvouletý cyklus s kvintou
osmiletého gymnázia. Plánovaná spolupráce s plzeňským K-centrem bohužel stagnovala a
neuskutečnila se.
Obecně lze konstatovat, že sociálně patologické jevy nejsou ve škole zjevným
problémem. Přesto si je škola vědoma toho, že jako latentní může tento problém existovat a
může se kdykoliv projevit - na to musí být škola připravena. Objevily se jisté náznaky šikany; její
likvidace už v zárodku se zdařila. Bohužel se v této souvislosti projevuje velmi malá vstřícnost
rodičů, kteří by měli o podobných jevech školu informovat.
Žáci mají možnost stálého kontaktu s psycholožkou.To má své nesporné výhody a
osvědčuje se nejen žákům, ale i jejich rodičům a v neposlední řadě i pedagogům školy.
Osvědčila se i schránka důvěry - náměty se ovšem týkaly jen provozu školy nebo výhrad
vůči pedagogům; vůbec se nevyskytl námět, jenž by žádal pomoc v osobních problémech.
Zásadně však lze mít k nejrůznějším vyhlašovaným programům výhrady. Cení se spíš to,
co je na papíře, než to, co se skutečně dělá (nebo nedělá). Rozpačitost v přístupu k této
problematice je zřetelná už dlouhou dobu. Konstatujeme v této souvislosti stagnaci a postrádáme
jakýkoliv pohyb, i nám samotným chybí iniciativní nápady.

Úpravy, které byly ve škole provedeny
Vzhledem k omezeným finančním prostředkům byly provedeny pouze úpravy
související s údržbou budovy (truhlářské opravy, vodoinstalační opravy). Pro nedostatek
financí se v budově nemalovalo (s výjimkou prostorů šaten, které se přestavovaly z klecového
systému na skříňkový), kromě toho se prováděly pouze nejnutnější malířské opravy
nejopotřebovanějších míst.

Vybavení, které bylo pořízeno během školního roku
Každá předmětová komise si stanoví svůj plán nákupů učebních pomůcek i učebnic a
podle tohoto plánu - v závislosti na celkové výši přidělených finančních prostředků - také
nakupuje. V tomto roce bylo započato s obměnou videorekordérů starších 10 let a meotarů,
nákupem nového počítače pro učebnu výpočetní techniky se pokračovalo v modernizaci
počítačového vybavení.
Jiné významnější nákupy se nerealizovaly.
Z FRIM bylo objednáno cenově velmi výhodné skříňkové zařízení šaten. Jeho instalace se
uskutečnila v červenci 2001.

Řízení školy
Na řízení školy se vedle vlastního vedení školy podílí i tzv. rozšířené vedení, které se
skládá z ředitele a jeho zástupce, vedoucích předmětových komisí, výchovného poradce a
předsedy odborové organizace. Rozšířené vedení navrhuje řešení základních koncepčních
problémů - např. náplň učebních plánů, přidělování předmětů ap. Místem pro projednávání všech
zásadních výchovných a vzdělávacích problémů je pedagogická rada. Ta se koná celkem
sedmkrát do roka a datum jejího konání je obsaženo v plánu práce školy
Běžné provozní problémy jsou řešeny vždy na začátku měsíce na provozní poradě.
Rada školy není zřízena. Vedení školy velmi těsně spolupracuje s občanským sdružením
rodičů - Unií rodičů při Gymnáziu Blovice. To má své vlastní hospodaření, má svůj vlastní účet
nezávislý na účetnictví školy. Unie se podílí na financování např. nákladů na exkurze, nákladů na
dopravu při lyžařských a letních kurzech, zajišťuje odměny pro vynikající studenty, podílí se ze
svých zdrojů na pořízení sportovního náčiní. Unii rodičů je předkládána výroční zpráva i zpráva o
hospodaření školy. Každý rodič má možnost zprávy prostudovat a vyjádřit se k nim nebo
požadovat zodpovězení otázek.
V rámci snahy co nejlépe informovat rodiče současných i budoucích studentů vydává
škola každoročně Informační bulletin, který je rozesílán na všechny školy v okrese. Součástí této
snahy je i pořádání Dne otevřených dveří. Ten se konal 13.ledna 2001 s účastí víc jak 80 zájemců
o studium. V roce 2002 proběhne v sobotu 12.ledna.
Všechny problémy ve vztahu rodiče - škola se řeší ihned a bez průtahů. Proto také
ředitelství školy nedošla žádná stížnost ze strany rodičů.
Předmětové komise jsou dalším orgánem, který pomáhá při řízení školy. Na škole bylo v
tomto školním roce zřízeno celkem 5 předmětových komisí - PK humanitních předmětů, PK
cizích jazyků (N,R,Lat), PK anglického a francouzského jazyka, PK matematiky, fyziky a
informatiky a PK přírodovědných předmětů, zeměpisu a tělesné výchovy. Práce PK se řídí
plánem práce. Základním požadavkem na práci PK je koncepčnost, rychlost v řešení naléhavých
problémů a zároveň neformálnost jednání.

Spolupráce s Okresním úřadem a dalšími institucemi
Na prvním místě je třeba jmenovat spolupráci se Školským úřadem Plzeň - jih a poté s
referátem školství Okresního úřadu Plzeň - jih. Podle našeho názoru byla velmi dobrá. Proto
zrušení školských úřadů považujeme jednoznačně za negativum, neboť byly institucemi
fungujícími bez problémů a naprosto transparentně, zatímco nová organizace pokulhává.

Velmi korektní je spolupráce s městem. Ředitel gymnázia je v tomto volebním období
členem rady a poté zastupitelstva, a tak existuje přímé propojení mezi školou a vedením města.

Hodnocení školního roku
Hodnocení školního roku z vlastního subjektivního hlediska je samozřejmě vždycky
poněkud zkreslující. Chtě nechtě jsou potlačovány zápory a zdůrazněny klady. Přesto se
pokusíme o maximální nestrannost.
Jaké klady tedy - podle nás - školní rok přinesl?
Na prvním místě je třeba jmenovat zvýšení nároků na znalosti a dovednosti žáků.
Projevilo se to například v náročnějším hodnocení všech ročníků studia. Také ústní maturitní
zkoušky dopadly poměrně dobře - celkem 26% žáků maturovalo s vyznamenáním - některé
výkony maturantů byly skutečně vynikající. Plníme to, co jsme si vytkli jako jeden ze
základních cílů výuky i výchovy: aby přijetí do školy v žádném případě neznamenalo
poklidné přežití a
jistotu úspěšného ukončení studia. Nejhorší pro nás by
bylo získat pověst školy, kde odmaturuje každý. V souvislosti s novou koncepcí
maturit by to znamenalo konec školy.
Podařilo se rozšířit nabídku výuky cizích jazyků především formou kroužků. V rámci
kroužků mohou např.žáci nižšího gymnázia studovat další cizí jazyk už od primy.
Za výrazný klad považujeme zcela spontánní účast žáků v soutěžích a olympiádách.
Všichni účastníci procházejí třídními a školními koly, nikdo není k účasti nucen a už vůbec není
nikdo speciálně připravován k účasti v okresních a regionálních kolech. Potěšitelné je i to, že
dosud
převládající
úspěchy
v
češtině a jazycích (v obou předmětech postup do
republikových kol) začínají vyvažovat i úspěchy v matematice, fyzice, biologii (hlavně v nižším
gymnáziu) a chemii (v chemii podruhé postup do kola celostátního - Josef Dvořák, septima). Je
velmi radostné, může-li se učitel věnovat žákům, kteří jsou nadaní a mají vyhraněné studijní
zájmy.
Za obohacení můžeme už nyní považovat nástup kolegyně Chytré (biologie a chemie). Je
velmi agilní jak v práci se studenty, tak v reorganizaci a doplňování sbírek a kabinetu biologie.
Hojně navštěvovaná je internetová stránka gymnázia. V této souvislosti je ovšem na místě
zmínit nejasnosti kolem financování přístupu na Internet - zatím je to pro školu stále přepych,
nikoliv běžná záležitost. Optimisticky očekáváme nějaká řešení od programu Internet do škol.
Za úspěch považujeme i pokračování v tradici kulturně-historických exkurzí pedagogů
školy v prvních červencových dnech - letos to byla oblast severních Čech. Exkurze byla opět
připravena vlastními silami a setkala se opět s velkým ohlasem.
A nyní k tomu, co se nedaří:
Předloni velmi silně pociťovaný nedostatek zájmu o studium ve čtyřletém studijním cyklu
v tomto školním roce sice pominul, ale i tak jsme měli velmi malou možnost náročnějšího výběru
studentů. Podle zkušeností z minulých let hodnocení základních škol málokdy odpovídají
skutečnosti. Neočekávaný efekt se dostavil u osmiletého studia. Po celoroční diskusi o rušení
víceletých gymnázií jsme po loňské zkušenosti očekávali další odliv zájmu o studium. Opak byl
pravdou - zájemců o studium ve víceletém gymnáziu bylo 45 a mohli jsme přeci jen lépe vybírat.
Velmi tíživým problémem je stoupající absence žáků, která vede k tomu, že celá řada
žáků nemůže být klasifikována a musí absolvovat dodatečné zkoušky. Benevolence v
omlouvání jak ze strany rodičů, tak ze strany lékařů je udivující.

Již celou řadu let se pokoušíme iniciovat vznik studentského parlamentu, protože
pociťujeme vzájemnou izolovanost jednotlivých tříd. Ponecháváme zcela na uvážení žáků, zda
něco vznikne nebo ne. Čekáme tedy dál. Celá řada studentů má k parlamentu velmi kritický vztah
a považuje ho spíš za prodlouženou ruku učitelů než za partnera vedení školy.
A máme-li hovořit o záporech, pak k nim bezpochyby patří pokračující diskuse o
maturitách a celkové vzdělávací koncepci. Záporem samozřejmě není sama diskuse, ale způsob,
jímž je vedena. O státní maturitě se hovoří dlouho - a pak najednou, v době, kdy zákon má jít do
parlamentu, se objeví opět nová koncepce maturit (CZ 21) zcela zpochybňující tu první.
Odmítnutí školského zákona parlamentem je pak už jen logickým pokračováním všech
nedotažených experimentů ve školství, k nimž přiřazujeme i změnu řízení od 1.1.2001. Ta je asi
experimentem nejzávažnějším a nejobtížněji zvládnutelným.

Náměty na školní rok 2001/2002 a další léta
Základním úkolem pro školní rok 2001/2002 bude zvládnutí přechodu k novému
zřizovateli.
V tomto školním roce končí ve funkci ředitele v souvislosti s odchodem do důchodu
Zdeněk Sviták. Je proto nutné nalézt za něho náhradu - ředitel by mohl například vzejít ze
současného pedagogického sboru, a bylo by proto logické, kdyby škola měla svého kandidáta v
budoucím konkurzním řízení.
Učební plán na školní rok 2001/2002 je už sestaven zcela podle upraveného učebního
plánu pro gymnázia s osmiletým a čtyřletým studijním cyklem (Věstník MŠMT č.7/1999).Došlo
v něm k určitým redukcím v dělení předmětů, naproti tomu zavádíme nepovinnou ruštinu (po
jednoroční přestávce), nepovinnou latinu, nepovinný seminář z biologie a chemie; zájmový
nepovinný předmět "biologie pro biology" pokračuje už druhým rokem. Počítáme s otevřením
kroužků jazyků a výpočetní techniky. Rádi bychom umožnili volnější přístup žáků na Internet.
Pedagogický sbor v příštím školním roce nedozná podstatných změn. Pro zkvalitnění
výuky jsme rádi využili dvouletého pobytu paní Evy Ball z Velké Británie v České republice a
její nabídky opět po několika letech učit v naší škole - paní Ball bude vyučovat anglickou
konverzaci a bude jako rodilá mluvčí k dispozici i dalším angličtinářům.
Stále počítáme s výpomocí kol.Kubátové, která je v důchodu (4 hodiny anglické
konverzace), a Ing.Turečka ze Západočeské univerzity, který bude vyučovat 5 hodin informatiky.
Další personální nárůst sboru se musí projevit po zvýšení počtu tříd na konečných dvanáct.
V roce 2002 oslaví škola 40 let své existence. Na přelom května a června
připravujeme oslavy tohoto výročí pod záštitou rady a starosty města Blovic.
Perspektiva rozvoje školy je dána nejen vlastními plány, ale především objemem
využitelných finančních prostředků. Nezanedbatelné není ani stanovisko krajského zastupitelstva
ke stávající síti škol v kraji. Proto jakékoliv úvahy o budoucnosti rozvoje jsou v této chvíli
předčasné.
Další výhled je dán rovněž dlouhodobou koncepcí školy. Tu bychom chtěli ve 40.roce
trvání školy přepracovat tak, aby byla v souladu s dalším vývojem školství v rámci republiky i
Plzeňského kraje. V každém případě musíme mít neustále na paměti, že střední škola je služba
veřejnosti, a tak může existovat jen proto, že je o ni zájem.
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