Informační bulletin – Gymnázium, Blovice, Družstevní 650

šk. rok 2005/2006

Vážení přátelé,
do rukou se Vám dostává další stručný přehled o činnosti blovického gymnázia, tentokrát za školní
rok 2004/2005. Věřím, že Vás náš tradiční bulletin osloví a zaujme nebo Vám alespoň podá
informace, které hledáte. Chcete-li se dozvědět více, neváhejte a přijďte se podívat. Den otevřených
dveří se koná 14.1.2006. Všichni jste srdečně zváni.
Marcela Šustrová
ředitelka školy
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Informace o škole
Charakteristika školy
Název školy, adresa: Gymnázium, Blovice, Družstevní 650, 336 13 Blovice
Právní forma:
příspěvková organizace
Zřizovatel:
Plzeňský kraj
IČO:
49180932
IZO ředitelství školy: 600009751
IZO školy:
108005631
Kontakty:
telefon, fax:
e-mail:
web:
ředitelka školy:
zástupce ředitelky:
rada školy:

371 522 053
gymnazium@blovice.cz
www.blovice.cz
Mgr. Marcela Šustrová (sustrova@gym.blovice.cz)
Mgr. Pavel Vlach, Ph.D. (vlach@gym.blovice.cz)
dosud nebyla zřízena

Vzdělávací program školy, přehled učebních plánů
upravený učební plán gymnázií s osmiletým studijním cyklem – od 1.ročníku studia
č.j. 20594/99 – 22 z 5.5.1999 (Věstník MŠMT 7/1999)
upravený učební plán gymnázií se čtyřletým studijním cyklem – od 1.ročníku studia
č.j. 20595/99 – 22 z 5.5.1999 (Věstník MŠMT 7/1999)
Studijní obory podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání
1. 79-41-K/801 – gymnázium všeobecné, délka studia 8 r.
(JKOV: 79-02-5/00) studium denní
2. 79-41-K/401 – gymnázium všeobecné, délka studia 4 r.
(JKOV: 79-02-5/00) studium denní
Popis školy
Gymnázium, Blovice, Družstevní 650, je jedinou školou svého druhu v okrese Plzeňjih. Zaměření školy je všeobecné, studium je osmileté a čtyřleté. Forma studia je výhradně
denní. Ve škole je celkem 12 tříd.
Spádovým územím školy je okres Plzeň-jih bez jeho stodské části, částečně i okres
Plzeň-město a Klatovy. V osmiletém gymnáziu studují pouze děti z blovické části okresu,
několik žáků dojíždí z okresu Klatovy (dojíždění z okolí Pačejova do Blovic je pro ně
podstatně snazší než do Klatov a Sušice).
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, dvěma sklady, kabinetem a sociálním zařízením. Tělocvičnu využívá i
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sousední základní škola k výuce některých hodin tělesné výchovy.
O prázdninách bylo provedeno několik zásadních změn týkajících se učeben
Informatiky a výpočetní techniky. Z bývalého kabinetu IVT byla odstraněna příčka, čímž
vznikl další prostor, který bude v budoucnu sloužit jako druhá učebna IVT a učebna s
počítači pro volné hodiny studentů.
Rovněž proběhlo kompletní zasíťování školy. Každá učebna a kabinet jsou vybaveny
datovými zásuvkami – je tedy možno připojit se k Internetu prakticky kdekoli ve škole.
Rovněž škola pořídila nový server a nespadá již pod projekt INDOŠ, což s sebou nese
mnoho výhod.
Žáci mohou navštěvovat učebnu IVT ve svých volných hodinách a velké přestávce.
Využívat mohou nejen přístup na Internet, ale i několik desítek výukových programů z oborů
cizích jazyků, dějepisu, zeměpisu, fyziky, matematiky, informatiky či biologie.
Učebny informatiky a biologie jsou opatřeny videoprojekcí, která slouží k moderní
multimediální výuce.
Ve škole jsou tyto odborné učebny:
1 učebna výpočetní techniky (druhá se připravuje)
učebna hudební výchovy
učebna výtvarné výchovy
jazyková učebna
učebna biologie a chemie
chemická laboratoř
učebna fyziky
fyzikální laboratoř
Škola nemá vlastní jídelnu, žáci i učitelé se stravují v jídelně sousední základní školy.

Školní rok 2004/2005
Součásti školy
Údaje v tabulce jsou platné k 30.6.2005

IZO a název součásti

108005631

Kapacita
součásti
(cílová)
400

Počet
uživatelů
celkem
324

Počet
vlastních
uživatelů
(žáků)
351

Počet pracovníků
součásti celkem
Fyz.

Přep.

Fyz.

Přep.

32

28,15

27

23,67

Údaje o počtu žáků zahrnují absolventy školy ve školním roce 2004/2005
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Počet tříd a žáků včetně žáků závěrečných ročníků
Počet žáků ve všech
formách studia

Z toho počet žáků
denního studia

Počet tříd

Průměrný
počet žáků
na třídu

Kód a název oboru

k 30.9.2004

k 30.6.2005

k 30.9.2004

k 30.6.2005

79-41-K/801

238

238

238

238

8

29,75

79-41-K/401

117

113

113

113

4

28,25

Celkem

355

351

351

351

12

29,25

Údaje o zaměstnancích
Počet pracovníků celkem
fyzický/přepočtený

Z toho počet pedagogických
pracovníků fyzický/přepočtený

Počet pedagog. pracovníků
se vzděláním VŠ/SŠ

Průměrná délka pedagog.
praxe (za všechny ped.
pracovníky)

32/28,151

27/23,67

27/-

22

Údaje o přijímacím řízení, prospěchu, chování a výsledky
maturitních zkoušek
Přijímací řízení do 1.ročníku

Počet žáků
Počet žáků přijatých do
Počet podaných
(uchazečů)
vyššího ročníku než
odvolání proti
přijatých celkem
prvního (na základě
nepřijetí ke studiu
k 1.9.2004
rozhodnutí ŘŠ)

Počet žáků (uchazečů)
přihlášených celkem

Součást

1.kolo př. říz.

2.kolo př. říz.

82
82

10
10

gymnázium
celkem

60
60

7
7

0
0

Údaje o přijímacím řízení podle jednotlivých studijních a učebních oborů v denním studiu

Kód a název oboru

Počet žáků přihlášených
celkem

Počet žáků
přijatých
celkem k
1.9.2004

Počet
odvolání proti
nepřijetí

Počet tříd

Z toho
víceoborové
třídy

30
30
60

30
30
60

3
4
7

0
0
0

1.kolo př. říz. 2.kolo př. říz.
79-41-K/801
79-41-K/401
celkem

34
48
82

10
0
10
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Přehled absolventů gymnázia
Počet absolventů Podali přihlášku
celkem
na VŠ

Podali přihlášku
na VOŠ

Podali přihlášku
na jiný typ školy

Nepodali přihlášku
na žádnou školu

59

55

6

8

4

celkem

55

6

8

4

Prospěch žáků – celkové údaje
Prospěch žáků celkem
(včetně závěrečných ročníků)

Počet žáků

%

Žáci celkem (k 30.6.2005)

351

xxx

Prospěli s vyznamenáním

114

32,48

Prospěli

226

64,38

Neprospěli (k 30.8.2005)

2

0,57

Žáci vyloučeni ze studia v průběhu hodnoceného škol. roku

0

0

Neklasifikováni (k 30.6.2005)

9

2,56

Zanechali studia na vlastní žádost (žádost zák. zástupce)

1

0,285

Povoleno opakování ročníku

0

0

Chování a docházka žáků

Součást

Celkový počet
odučených hodin

gymnázium

16665

Počet zameškaných hodin ve školním
Počet žáků,
roce
kterým byl udělen
2. nebo 3. stupeň
omluvených
neomluvených
z chování
31776

103

3

Výsledky maturitních zkoušek
Žáci konající
zkoušky celkem

Prospěli z
vyznamenáním

Prospěli

Neprospěli

79-41-K/801

30

16

14

0

79-41-K/401

29

10

17

2

celkem

59

26

31

2

Součást
Maturitní zkouška:
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Účast školy na rozvojových programech, účast žáků v
soutěžích
Účast školy na rozvojových programech vyhlášených MŠMT, krajem, případně jiným subjektem
Název (označení) programu,
projektu

Vyhlašovatel

Finanční dotace od
vyhlašovatele

Spolufinancování

Podivuhodná záležitost - divadlo

Plzeňský kraj

13 000 Kč

20%

Výměnný pobyt studentů mezi G
Blovice a G Pössneck v Durynsku

Plzeňský kraj

20 000 Kč

20%

Měkkýši

MŠMT

52 670 Kč

30%

Účast žáků v soutěžích

PRIMA
Kristýna Němcová 1. místo ve šk. kole Pythagoriády
účast v okres. kole MO kat. Z6
1.-4. místo ve šk. kole a 4.místo v okres. kole ZO kat. A
1.-3. místo v okres. kole soutěže dětských recitátorů
3. místo ve šk. kole BiO
Jakub Tikalský

3.-4. místo v okres. kole MO kat. Z6

Stanislav Čechal

1.-4. místo ve šk. kole ZO kat. A
účast v okres. kole ZO kat. A

Eliška Mourečková 1.-4. místo ve šk. kole ZO kat. A
Kateřina Chytrá

1.-4. místo ve šk. kole ZO kat. A

Ondřej Müller

4. místo ve šk. turnaji v šachu kat. mladší žáci

SEKUNDA
Filip Přibáň

1. místo ve šk. Pythagoriády
1. místo ve šk. kole Matematického klokanu

Lucie Urbanová

1.-5. místo v okres. kole MO kat. Z7

Karolína Křešová

1. místo v Archimediádě
2. místo ve šk. kole soutěže v Aj kat. IB

Kateřina Dostálová 1. místo ve šk. kole BiO kat. D
účast v okres. kole BiO
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2. místo ve šk. kole BiO kat. D
účast v okres. kole BiO

Jaroslava Brašnová 2. místo v okres. kole Bio kat. D
1. místo ve šk. kole ZO kat. B
4. místo v okres. kole ZO kat. B
Jitka Englerová

1. místo ve šk. kole soutěže v Nj

Klára Mašková

2. místo ve šk. kole soutěže v Nj

Matěj Černík

3. místo ve šk. kole soutěže v Nj

Michaela Ilgnerová 1. místo ve šk. kole soutěže v Aj kat. IB
Petr Sivčák

3. místo ve šk. kole soutěže v Aj kat. IB

Michal Wagner

2.-3. místo ve šk. kole ZO kat. B
2. místo v okres. kole ZO kat. B
8. místo v krajském kole ZO kat. B
1. místo ve školním turnaji v šachu - kat. mladší žáci

Jan Vopalecký

2.-3. místo ve šk. kole ZO kat. B

David Zikmund

2. místo ve školním turnaji v šachu - kat. mladší žáci

Katka Šmejkalová 2. místo ve šk. kole recitační soutěže v Nj
Veronika Durasová 3. místo ve šk. kole recitační soutěže v Nj B

TERCIE
Eva Vondrášková

2. místo ve šk. kole OČj
22. místo v okres. kole OČj
1. místo ve šk. a okres. kole soutěže v Aj kat. IIB
4. místo v krajském kole soutěže v Aj kat. IIB

Lucie Veselá

3. místo v reg. kole recitační soutěže Arspoeticae v Aj
1. místo v okres. kole soutěže v aerobicu

Magda Muchová

2. místo ve šk. kole soutěže v Nj kat. IIB
4. místo v okres. kole soutěže v Nj kat. IIB

Verča Berkovcová

2. místo v okres. kole soutěže v aerobicu
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Miroslava Lásková 1.-2. místo ve šk. kole ZO kat. C
4. místo v okres. kole ZO kat. C
1.-3. místo v okres. kole MO kat. Z8
1. místo v okres. kole FO kat. F
1.-2. místo v soutěži Matematický klokan
Kateřina Marková 1.-2. místo v soutěži Matematický klokan
Vojtěch Černík

1. místo ve šk. kole BiO kat. C
účast v okres. kole BiO kat. C
3.-4. místo ve šk. kole ZO kat. C

Michal Šmolík

3. místo ve šk. kole BiO kat. C
účast v okres. kole BiO kat. C

Klára Kovaříková

2. místo ve šk. a okres. kole soutěže v Aj kat. IIB

Daniel Herbolt

1. místo ve šk. kole soutěže Mladý historik

Martina Šmídová

2. místo ve šk. kole soutěže Mladý historik
4. místo v okres. kole soutěže Mladý historik
1.-2. místo ve šk. kole ZO kat. C

Jiří Balek

3. místo ve šk. kole soutěže Mladý historik
3. místo ve školním turnaji v šachu - kat. mladší žáci

Dana Nováková

1. místo ve šk. kole recitační soutěže v Nj

KVARTA
Jana Lanková

1. místo ve šk. kole OČj
14.-15. místo v okres. kole OČj
3. místo ve šk. kole soutěže v Nj kat. IIB
1. místo v okresním kole FO kat. E
14.-16. místo v krajském kole FO v kat. E
5.-6. místo v okres. kole MO kat. Z9

Pavlína Krásná

3. místo ve šk. kole OČj
1. místo ve šk. kole soutěže v Nj kat. IIB
2. místo v okres. kole soutěže v Nj kat. IIB
3. místo v krajském kole soutěže v Nj kat. IIB
Veronika Sládková 4. místo v okres. kole CHO kat. D
Jaroslav Holaj

4. místo v okres. kole FO kat. E
3.-4. místo v okres. kole ZO kat. C

Vendula Mrázová

3. místo ve šk. a okres. kole soutěže v Aj kat. IIB
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2. místo ve šk. kole BiO kat. C
účast v okres. kole BiO

KVINTA
Jan Čtvrtník

3. místo v reg. kole recitace v Aj - Ars Poeticae

SEXTA
Lenka Duspivová

2. místo ve šk. a okres. kole CHO kat. C

Jan Zeithaml

3. místo ve šk. a okres. kole BiO kat. B

Martin Brejcha

4. místo v okres. kole OČj kat. II
3. místo ve šk. turnaji v šachu - kat. starší žáci

Šárka Kocourková 2. místo ve šk. a okres. kole soutěže v Nj kat. III
Jaroslav Kvapil

3. místo ve šk. a okres. kole soutěže v Aj kat. III

Irena Velichová

1. místo ve šk. kole recitační soutěže Ars Poeticae v Nj kat. 2
2. místo v reg. kole recitační soutěže Ars Poeticae v Aj

Helena Vrátníková 3. místo ve šk. kole recitační soutěže v Nj kat. 2

SEPTIMA
Karolína Demelová 2. místo ve šk. kole OČj
1. místo v okres. kole OČj
5.-20. místo v krajském kole Očj
Petr González

1. místo ve šk. a okres. kole soutěže v Nj
4. místo v krajském kole soutěže v Nj

Petr Nosek

4. místo ve šk. kole ZO kat. D
5. místo v okres. kole ZO kat. D
3. místo v krajském kole ZO kat. D
4. místo v turnaji v šachu - kat. starší žáci

Tereza Jindrová

1. místo ve šk. a okres. kole CHO kat. B
6. místo v krajském kole CHO kat. B

Lukáš Hulec

3. místo ve šk. a okres. kole BiO kat. A

Jiří Zábran

2. místo ve šk. turnaji v šachu - kat. starší žáci

Pavel Čepek

1. místo ve šk. tuurnaji v šachu - kat. starší žáci
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1.ROČNÍK
Jana Turjanicová

1. místo ve šk. kole BiO kat. B
2. místo v krajském kole BiO kat. B
4. místo v krajském kole ekologické olympiády SŠ

Ladislav Pašek

2. místo ve šk. a okres. kole soutěže v Aj kat. III

Magda Štětková

3. místo ve šk. kole recitační soutěže v Nj kat. 2

2.ROČNÍK
Hana Šulcová

2. místo ve šk. kole BiO kat. B
7.-8. místo v krajském kole BiO kat. B
3. místo ve šk. kole CHO kat. C

Kateřina Holá

1. místo ve šk. a okres. kole CHO kat. C
4. místo v krajském kole CHO kat. C

Tereza Pašková

1. místo ve šk. a okres. kole soutěže v Aj
2. místo v krajském kole soutěže v Aj

Nikola Kalčíková

1. místo v reg. kole soutěže Ars Poeticae recitace ve fr. jazyce

Monika Tvrdá

3. místo v reg. kole soutěže Ars Poeticae recitace ve fr. jazyce

3.ROČNÍK
Stanislav Beníšek

3. místo ve šk. kole OČj
2. místo v okres. kole OČj
5.-20. místo v krajském kole OČj
2. místo ve šk. kole soutěže ve Frj
6. místo v krajském kole soutěže ve Frj

Libuše Turjanicová 2. místo ve šk. kole BiO kat. A
1. místo v krajském kole BiO kat. A
25. místo v celostátním kole BiO kat. A
2. místo ve šk. kole CHO kat. A
Barbora Audesová 1. místo ve šk. a okres. kole soutěže ve Frj
5. místo v krajském kole soutěže ve Frj
Pavla Holubová

3. místo ve šk. a okres. kole soutěže ve Frj

Eva Šrámková

2. místo ve šk. kole recitace v Nj

Růžena Kodýtková 2. místo v reg. kole recitace ve Frj - Ars Poeticae
Kamila Bystřická

4. místo ve šk. a okres. kole recitace ve Frj - Ars Poeticae
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Aktivity školy
Prezentace školy na veřejnosti
V průběhu školního roku 2004/2005 uspořádala škola řadu akcí směřujících k její prezentaci
na veřejnosti. V září 2005 se uskutečnil již tradiční Evropský den jazyků spojený s prezentací
projektu Rok vody, který byl vyhlášen v rámci environmentální výchovy. Na vypracování tohoto
projektu se podíleli žáci školy, kteří sbírali materiály, třídili je a vyhodnocovali v průběhu šk. r.
2003/2004. Výsledkem byla zmíněná prezentace. Obě akce se vydařily, žáci v jednotlivých třídách
připravily komentované výstavky k jednotlivým jazykům, kterými mluví obyvatelé Evropy. Při
prezentace Roku vody využili žáci různých informací týkajících se vody, vodních toků, fauny, flory
v jejich okolí a dalších poznatků o daném tématu. Obě akce, na které škola pozvala prostřednictvím
tisku i veřejnost, se rovněž setkaly s velmi kladným ohlasem.
K dalším akcím, které škola uspořádala pro veřejnost, patřila výstava hub, která proběhla
20.10.2004. Přítomen byl plzeňský mykolog p. Svatopluk Holec, který pomohl žákům s určováním
a zařazováním hub.
23.10.2004 uspořádalo gymnázium pro zájemce turnaj ve volejbalu dvojic, kterého se
rovněž kromě žáků školy zúčastnilo několik dvojic hráčů z řad veřejnosti.
15.1.2005 proběhl v gymnáziu již tradiční Den otevřených dveří. Školu navštívilo opět přes
sto lidí, kteří si mohli prohlédnout veškeré prostory školní budovy. O příjemné dopoledne se
postarali žáci gymnázia, kteří připravili doprovodný program.
4.11.2004 proběhla v prostorách Muzea Jižního Plzeňska vernisáž výstavy „Jak kreslíme v
Gymnáziu v Blovicích“. Svoje práce zde zveřejnili členové výtvarného kroužku gymnázia. Vernisáž
i následná výstava se setkala s hojnou účastí blovické veřejnosti. Členové výtvarného kroužku se
zúčastnili i červnového Sympozia malířů na zámku Hradiště, kde po dobu prázdnin rovněž
vystavovali svoje malby.
Škola se rovněž spolupodílela na uspořádání Plesu Unie rodičů, který se uskutečnil
10.2.2005.
V měsíci červnu uspořádalo gymnázium další ročník již tradiční akce pod názvem „Měsíc za
školou“. Během tří týdnů proběhlo několik akcí pro žáky školy i širokou veřejnost, ke kterým patřily
tři přednášky o moderních uměleckých směrech vedené studentkou septimy, divadelní představení
pro žáky mateřské a základní školy, při kterém hostovali herci z Komorního divadla v Plzni či
studentská akademie. 18.6.2005 se v zámecké kapli za velké účasti rodičů žáků i široké veřejnosti
uskutečnil Literární večer. Ve své podstatě šlo o autorská čtení literárních děl našich žáků. Měsíc za
školou završil svým představením „Deset malých černoušků“ divadelní spolek Gymnázia v
Blovicích, který tak zúročil svojí celoroční přípravu. Tento kroužek vedený Andreou
Königsmarkovou měl obrovský úspěch i při červencovém vystoupení pro veřejnost v rámci svého
soustředění ve Spáleném Poříčí. Dá se říci, že na akce v rámci Měsíce za školou si lidé již zvykli a
stávají se stále navštěvovanějšími.
Ve spolupráci s KCV JŠ v Plzni prezentovala tato mladá pedagožka svůj projekt „Když
mluvíme o přírodě...“ určený pro učitele Nj a další zájemce z řad učitelů. I to považujeme za
vynikající prezentaci školy.
Kromě těchto akcí, na kterých měli převážný organizační podíl naši žáci, proběhla celá řada
dalších aktivit: žáci i učitelé gymnázia se v listopadu 2004 podíleli na průběhu Koncertu z vlastních
zdrojů, několika dobročinných koncertech pořádaných různými subjekty ve svém volnu pomáhali
žáci gymnázia při humanitárních sbírkách. Škola rovněž spolupracovala s Městským úřadem v
Blovicích při přípravě voleb, některé žákyně pomáhaly úřadu tlumočnickými službami.
Z výše uvedeného vyplývá, že škola má stále větší podíl na organizování různých akcí pro
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veřejnost a v kulturním životě města zaujala nezastupitelné místo. Akce gymnázia si již lidé zvykli
navštěvovat a škola tak plní jeden ze svých cílů: fungovat ve městě jako jeden z významných
kulturních činitelů.
Průřez dalšími aktivitami školy
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

návštěva partnerského gymnázia v Pössnecku
sbírka Světluška
soustředění 1.ročníku v Hamrech na Šumavě
soustředění primy v Holubím koutě
exkurze sekundy a kvarty do Chotěšova
exkurze semináře Religionistika do Starého Plzence
exkurze septimy, oktávy a 4.ročníku do Čapkovy Stržea na zámek Dobříš
exkurze septimy do ZOO v Plzni
intenzivní jazykový kurz 3.ročníku na Šumavě
turnaj v kopané
přednáška Natura 2000 na Blovicku pro žáky semináře z biologie
mykologická exkurze a výstava hub
výchovný koncert pro žáky sekundy, tercie, kvarty a kvinty
exkurze žáků septimy do Kontaktního centra v Plzni
vernisáž výstavy děl výtvarného kroužku v muzeu
exkurze 3.ročníku k Okresnímu soudu Plzeň-město
maturitní ples 4.ročníku a oktávy
sbírka na konto Adventních koncertů
předvánoční turnaj v basketbalu, křtění prvních ročníků, Lentilková soutěž
dobročinná sbírka pro děti z DD
představení divadla The Bear
předvánoční zájezd do Chamu v Německu
přednáška o současných náboženských směrech
LVK pro žáky sekundy v Nových Hutích
Den otevřených dveří
exkurze kvarty do Prahy
Ples Unie rodičů
beseda o J. Hrabalovi s J. Hlobilem
přednáška pro dívky primy, 1.ročníku a kvinty
LVK pro žáky kvinty a 1.ročníku v Krkonoších
dobročinná sbírka „Píšťalka“
dobročinná sbírka „Srdíčkový den“
dějepisná exkurze po okrese s pracovníkem muzea
Apriáles žáků septimy
exkurze kvarty do Národního muzea
exkurze na Moravu a do Vídně
exkurze kvinty do Prahy
exkurze 1.ročníku do SVK v Plzni
představení „Osvobozené divadlo“ pro 2. a 3.ročník, sextu a septimu
jazyková exkurze 3.ročníku a septimy do Prahy
účast na vernisáži dětských prací v Chotěšově
sportovně-turistický kurs pro žáky septimy a 3.ročníku na Lipně
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Měsíc za školou
červen
literární exkurze kvarty
červen
historicko-literární exkurze septimy do Prahy
červen
exkurze 3.ročníku a septimy do závodu na zpracování papíru v Plzni
červen
divadelní představení Divadla Příbram pro sekundu a tercii
červen
jazyková exkurze do Paříže
červen
jazyková procházka sexty Plzní
červen
účast členů výtvarného kroužku na Sympoziu malířů na zámku Hradiště
červen
Den s brannou tematikou
červen
návštěva výstavy o Indonésii v ZČM v Plzni - prima
červen
týdenní soustředění dramatického kroužku a divadelní představení pro veřejnost ve Spáleném
Poříčí
červenec
+ řada divadelních představení v divadlech v Plzni a v Praze v průběhu školního roku
+ řada návštěv výstav výtvarného umění ve výstavních síních v Plzni

Zájemcům o studium bychom rádi sdělili, že jim v žádném případě nemůžeme zaručit:
–
–
–

že přijetí ke studiu znamená automaticky záruku pohodlného ukončení studia
že je budeme učit a vychovávat proti jejich vůli a bez jejich spolupráce
že jim budeme tolerovat hrubost, násilí a sklony k šikanování jiných

Zájemcům o studium bychom rádi sdělili, že jim v každém případě můžeme nabídnout:
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

pedagogicky i odborně způsobilý sbor (rádi bychom připojili i „lidsky způsobilý“, ale to musí
spíš posoudit naši žáci)
kvalifikovanou výuku cizích jazyků formou povinné výuky, volitelných a nepovinný předmětů
nebo zájmových kroužků (nabízíme němčinu, angličtinu, francouzštinu, latinu, ruštinu,
španělštinu)
širokou paletu volitelných předmětů v posledních dvou ročnících studia (viz. učební plán)
důsledné dělení žáků do skupin při jazykové výuce
velmi slušně zásobenou žákovskou i odbornou učitelskou knihovnu
účast ve výměnných jazykových zájezdech do SRN (hlavně pro nižší gymnázium)
jazykové exkurze do Velké Británie a do Francie
řadu domácích a zahraničních odborných exkurzí
zájezdy na nejúspěšnější inscenace divadel v Plzni a v Praze
pravidelné návštěvy výstav pro žáky navštěvují hodiny výtvarné výchovy
sportovní kroužky v odbíjené a košíkové
velmi slušné počítačové vybavení s možností multimediální výuky
lyžařské a letní sportovní kurzy
účast v soutěžích a olympiádách
samozřejmou možnost konzultací s učiteli i mimo vyučování
poradenskou činnost při volbě budoucího studia (výchovný poradce)
kvalifikovanou pomoc psychologa při řešení studijních nebo osobních problémů
stravování v jídelně základní školy
možnost využívání bazénu v základní škole
kroužek výpočetní techniky
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Základní data pro zájemce o studium
sobota
pondělí

14.ledna 2006
24.dubna 2006

Den otevřených dveří od 8 do 12.30 hodin
přijímací zkoušky pro osmileté gymnázium
1.kolo přijímacích zkoušek pro čtyřleté gymnázium

Přihlášky ke studiu mají k dispozici základní školy. Lékařská zpráva je na přihlášce nutná
jen tehdy, pokud má žák jakékoliv zdravotní problémy nebo pokud u něho byly diagnostikovány
lehké mozkové dysfunkce. V takovém případě bude pro takového žáka příšlušně upraven i režim
přijímací zkoušky.

Závěr
Ve školním roce 2004/2005 se začal ve větší míře projevovat trend moderního způsobu
výuky, mnozí učitelé pracovali s žáky na různých projektech. Součástí projektové výuky v angličtině
byla i zářijová exkurze 8 žáků do Velké Británie a následná prezentace jejich společného projektu.
Zájem o výuku jazyků je v naší škole tradičně velký, ve šk. roce 2004/2005 pracoval na škole
kroužek francouzského a španělského jazyka, někteří žáci se individuálně připravovali ke složení
FCE zkoušky pod vedením E. Ball. V soutěžích a olympiádách z cizích jazyků se naši žáci
umisťovali na předních místech.
Školní rok 2004/2005 se stal i rokem, kdy se ve větší míře začala projevovat kooperace
učitelů v rámci mezipředmětových vztahů. Jedním z příkladů je pobyt třídy primy na Šumavě, který
v sobě zahrnoval prvky spolupráce mezi předměty biologie a německý jazyk.
Volnočasové aktivity byly rozšířeny dále o kroužek basketbalu a odbíjené, vynikající
výsledky v podobě kvalitně nastudovaného představení „Deset malých černoušků“ vykázal i
dramatický kroužek, žáci výtvarného kroužku předvedli své dovednosti veřejnosti na výstavě svých
prací v prostorách místního muzea. Nově ve škole pracoval kroužek počítačové grafiky, kde žáci
vytvářeli velmi zdařilé práce. Vyšší zájem ze strany žáků zaznamenal i kroužek šachu. Dobré jméno
školy šíří rovněž hudební skupina „Sexťáci“, která je tvořena žáky sexty našeho gymnázia.
Multikulturní výchova a výchova k solidaritě a humanismu se odrazila nejen v tom, že se
žáci naší školy podíleli na organizaci různých dobročinných akcí, ale především v tom, že třída
prima „adoptovala“ na dálku černošského chlapce z Ugandy a žáci celé školy se zavázali, že budou
pravidelně přispívat na jeho vzdělání.
O tom, že se snažíme naše žáky vychovávat v duchu humanismu svědčí celá řada
dobročinných akcí, na jejíž organizaci se škola spolupodílí. K dalším aktivitám v tomto směru se
řadí spolupráce s Dětským domovem v Blovicích, která zahrnuje předvánoční sbírku a osobní
předání dárků pro děti přímo v DD. Návštěva bývá tradičně spojena s prohlídkou domova a
předvánočním posezením.
Naše škola je jednou ze škol, které se zapojily do projektu „E-learning bez hranic“. Tento
projekt, který podporuje Plzeňský kraj, je zaměřený na přeshraniční spolupráci se školou v
Bavorsku a tvorbou výukových programů.
V rámci SIPVZ škola získala grant od MŠMT na tvorbu výukového materiálu pro biologii,
další dva granty jsem získali na podporu práce dramatického kroužku a na výměnu našich žáků se
žáky partnerské školy v Pössnecku.
Pro lepší informovanost a spolupráci s rodiči našich žáků jsme začali testovat softwarovou
aplikaci „Katedra“, která se osvědčila a byla proto v letošním školním roce rozšířena ze 2 tříd na
celou školu.
str. 14

Informační bulletin – Gymnázium, Blovice, Družstevní 650

šk. rok 2005/2006

Z výše uvedeného vyplývá, že činnost gymnázia ve školním roce 2004/2005 byla pestrá a že
co do aktivit spojených s výukou byl tento školní rok pro nás úspěšný. Podařilo se mnohé, oč jsme
usilovali. Velmi nás těší zájem o studium na naší škole. Je to potěšitelné vzhledem ke skutečnosti,
že přicházejí slabší ročníky a nabídka škol v regionu je pestrá. Právě s tím souvisí i naše vize do
budoucna.
Chceme, aby naše škola byla moderním zařízením, odkud vycházejí dobře připravení mladí
lidé nejen pro studium na vysokých školách, ale pro život vůbec. Chceme, aby se naše škola stala
školou komunitní, tj. školou, která je přirozeným vzdělávacím centrem města. První oblast, kde se o
to chceme pokusit, je oblast výuky výpočetní techniky pro širokou veřejnost. Proto před námi stojí
další úkol: v nejbližším období změnit infrastrukturu počítačové sítě a dalšími úpravami dosáhnout
toho, aby naše zařízení bylo v této oblasti co nejmoderněji vybavené a plně odpovídalo soudobým
trendům rozvoje této oblasti.
Další oblastí, kterou škola rozvíjela již ve školním roce 2004/2005, byla oblast
environmentální výchovy. Na škole pracuje environmentální skupina složená ze 3 členů učitelského
sboru, které se dobře daří zapojovat do práce na výchově dětí v této oblasti mnoho dalších
pedagogů. Zmínění učitelé vytvářejí mezipředmětové vztahy mezi jednotlivými předmětovými
sekcemi. Výsledkem je např. již zmíněná práce na projektu „Voda“, spojení tématu environmentální
výchovy a německého jazyka vynikajícím způsobem ztvárnila ve své práci „Wenn wir über die
Natur reden“ Andrea Königsmarková. Do akcí v této oblasti lze zařadit i mykologickou exkurzi a
následnou výstavu hub za účasti p. S. Holce či zářijový seznamovací kurz prvního ročníku
osmiletého studia, kde byli žáci seznamováni se strukturou ekosystému lesa. Studentské zastoupení
máme i ve Sněmu dětí České republiky pro životní prostředí, díky němuž jsme mohli ve škole
instalovat ekologicky zaměřenou putovní výstavu. Členka Sněmu Jana Turjanicová se velmi zajímá
o ochranu životního prostředí, pracuje na práci v rámci SOČ, která je zaměřená na podmínky
výskytu raka kamenáče a tématiku malých vodních toků. Ve škole se konala i přednáška D. Fischera
o významu projektu NATURA 2000. Žáci školy navštěvují v rámci výuky se svými vyučujícími
Ekologické centrum ve Spáleném Poříčí, kde se seznamují s problematikou čistíren odpadních vod.
Ve škole pracuje kroužek AKVA-TERA, kde žáci kromě péče o drobné plazy a hmyz získávají
informace o dalších chovaných druzích apod. V ekologické komisi města Blovice a jako jednatel
Sdružení na ochranu přírody Úslava pracoval P. Vlach, který informoval průběžně své žáky o
různých problémech, které město v této oblasti má a diskutoval s nimi o možnostech nápravy
problémů i o jejich prevenci.
I oblast environmentální výchovy v naší škole má tedy na čem stavět a aktivity školy v této
oblasti budou narůstat. Kromě již zmíněných akcí máme v plánu získat ve spolupráci se základní
školou finanční prostředky na vybudování dvou venkovních učeben pro výuku biologie, které
chceme doplnit informačními tabulemi o vegetaci ve školní zahradě, které by se v budoucnu mohly
stát součástí plánované naučné stezky. Škola se dále zapojí do projektu mezinárodní výměny skupin
studentů z Černé Hory, Slovinska a Makedonie, přičemž naše škola jako škola ze země EU bude
zadavatelem projektu. Nadále budeme spolupracovat s ekologickým centrem AMETYST, činnost
kroužku AKVA-TERA předpokládá nárůst počtu chovaných zvířat. Práci J. Turjanicové na téma
podmínek pro život raka kamenáče chceme publikovat ve vědecko - populárním časopise.
V příštím školním roce na nás však ještě čeká další úkol: připravit školní vzdělávací
program, podle něhož chceme začít vyučovat v primě osmiletého gymnázia od září 2007. Tento úkol
bude jedním z klíčových pro nastávající školní rok, proto s jeho zahájením počítáme již v listopadu
2005.
Mgr. Marcela Šustrová
ředitelka Gymnázia, Blovice,
Družstevní 650
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Přílohy
1. Učební plán Gymnázia, Blovice, Družstevní 650 pro školní rok 2004/2005
(učební plán pro školní rok 2005/2006 je k nahlédnutí na webových stránkách gymnázia na adrese
http://www.blovice.cz)
Ročník
Předmět
Čj
1.CJ
2.CJ
OV
ZSV
D
Z
M
F
Ch
Bi
IVT
Vv

I.

II.
III.
IV.
nižší gymnázium

5
5/5+
1
2
2
5
2
3+
2/2

V.

5+/1
4
4+
4+
4/4+ 5/5++ 4/4+
3/3
4/4++++ 3/3
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
5
5+
3
4+/1
2
2/1
2
3+
2
2
2
3+
2
2
2
2/1
2/2/2 1/1/1
2/2
1/1
1/1
2/2
1/1
1/1
1/1
2/2
2/2
2/2
2/2
-

VI.

VII. VIII. 1.
2.
vyšší gymnázium

4+
3/3
3/3
1
2
2
3
3+
3+
3+
-

3/1
3/3
3/3
2
2++
2++
3/1
2
2
3+
-

2/2

-

Hv
1/1
Tv
2/2
2/2
2/2
1.VP
2
2.VP
2
3.VP
VP = volitelný předmět
ZSV = základy společenských věd
CJ = cizí jazyk (angličtina, francouzština, němčina, ruština)
IVT = informatika a výpočetní technika

Týdně

30
Disponib.
2
hodiny
(označeny křížkem)

4+/1 4+
4+
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
2
1
1
2
2
2
2
2
3
3/1 4+/1
2++
2
3+
2++
3+
2
2++ 2/1
3+
2/2/2
-

3.

4.

3/1
3/3
3/3
2
2
2++
3+/1
2
2
3+
-

4+/1
3/3
3/3
2
2++
3+
2++
2++
2++
-

-

2/2

2/2

-

-

2/2
2
2
2

2/2
-

2/2
-

2/2
2
2
-

2/2
2
2
2

30

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

2

3

6

4

4

3

9

2

4

4

10

Poznámka: V kvintě a sextě a v 1. a 2.ročníku si žáci povinně vyberou jeden estetický předmět.
Volitelné předměty dvouleté:
(pro školní rok 2004/2005)

seminář a cvičení z matematiky a fyziky
konverzace v Nj
konverzace v Aj I, II
seminář a cvičení z Bi
konverzace Frj
seminář z dějepisu

Volitelné předměty jednoleté:
(pro školní rok 2004/2005)

religionistika
společenskovědní seminář
seminář a cvičení z Ch

Nepovinné předměty:

německý jazyk, francouzský jazyk, literární seminář
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2. Přijímací zkoušky z matematiky – osmileté studium – 18.dubna 2005
Milí budoucí primáni! Za správné vyřešení následujících matematických úloh můžete získat
nejvýše 50 bodů. Za každou úlohou je v závorce počet bodů, které dostanete za její správné
vyřešení. všechny výpočty provádějte v tomto zadání, nepoužívejte žádný další papír. Úlohy můžete
řešit v libovolném pořadí, nejdříve řešte ty, které jsou pro vás snadné, rozhodující je celkový počet
bodů. Pokud jsou položeny otázky, odpovídejte celou větou. Přejeme vám mnoho úspěchů při řešení
úloh.
Příklad 1
Doplň správné údaje v každém rámečku.
a) 8 m 3 dm =
cm
b) 3002 m =

km

c) 4,208

= 4208 g

d) 176 min =

h

min

e) 5327 mm = 5,327
f) 3 min 43 s =

s

(6 bodů)

Příklad 2
Jestliže myšlené číslo zvětšíme pětkrát a výsledek zmenšíme o 47 dostaneme číslo 18. Jaké číslo
jsme si myslili?
Mysleli jsme si číslo

.

(4 body)

Příklad 3
Láhev limonády stojí 24 korun, balíček sušenek o 9 korun méně. Ivan koupil 3 láhve limonády a 5
balíček sušenek. Kolik mu v obchodě vrátili, platil-li dvousetkorunou?
(4 body)
Příklad 4
Doplň správné údaje v každém rámečku
Vzor

x
36

b

a
x=a-b

82

19
(3 body)
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Příklad 5
Tři chlapci sbírali na brigádě jahody. Emil nasbíral 27 kg, Lukáš o jednu třetinu méně než Emil a
Matěj o 9 kg více než Emil. Za sebrání 1 kg dostali odměnu 6 Kč. Kolik korun si vydělal každý z
chlapců?
Emil si vydělal

korun.

Lukáš si vydělal

korun.

Matěj si vydělal

korun.

(3 body)

Příklad 6
Na místa teček doplň vždy tři čísla, která by následovala po provedení stejného početního úkonu.
a) 2048, 512, 128, . , . , .
b) 7, 18, 29, 40, . , . , . , .
c) 4, 28, 196, . , . , . , . , .
(6 bodů)
Příklad 7
Urči kolikrát je součet čísel 158 a 262 větší než rozdíl čísel 132 a 104.
Součet je

krát větší než rozdíl.
(4 body)

Příklad 8

Schematický obraz zvířete na obrázku se skládá z černých čtverečků a trojúhelníčků. Obsah 2
trojúhelníčků je stejný jako obsah 1 čtverečku. Obsah 1 čtverečku je 4 centimetry čtvereční.
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Jaký je obsah černě vybarveného zvířete?
Jaký je obsah zbývající bílé plochy obrázku?
Obsah černé plochy je

centimetrů čtverečních.

Obsah bílé plochy je

centimetrů čtverečních.
(6 bodů)

Příklad 9
a) Kolik čtverců je na obrázku?

Čtverců je:

b) Kolik trojúhelníků je na obrázku?

Trojúhelníků je:
(4 body)

3. Přijímací zkoušky z matematiky – čtyřleté studium – 18.dubna 2005
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Milí budoucí studenti! Za správné vyřešení následujících úloh můžete získat 50 bodů.
všechny výpočty provádějte v daném protokolu, nepoužívejte žádný vlastní papír, ani na pomocné
výpočty. Úlohy můžete řešit v libovolném pořadí, řešte nejdříve ty, které jsou pro vás snadné.
Přejeme vám mnoho úspěchů.
1. a) Zjednodušte a uveďte podmínky za kterých má výraz smysl. O správnosti úpravy se přesvědčte
dosazením x = 2.
 x6 x3  x−2
.
−

7x6 x6  x−6

(5 bodů)

b) Rozložte na součin: 2c32−3c−12

(3 body)

2. S pěti stroji by dílna splnila zakázku za 20 dní. Po čtyřech dnech zakoupil podnik další 3 stejné
stroje. O kolik dní se zkrátí plnění dodávky?
¨
(7 bodů)
3. Tiskárna byla během jednoho roku dvakrát zlevněna. Při prvním zlevnění o 14%, při druhém o
25%. Po dvojím zlevnění se prodávala za 3870 Kč. Jaká byla prodejní cena tiskárny před
zlevněním?
(8 bodů)
4. Řešte rovnici a proveďte zkoušku:
3
1 2
2x− 4x−1=  x−1
5
2 3

(6 bodů)

5. Podstavou kolmého hranolu je pravoúhlý trojúhelník s přeponou 13 cm a jednou odvěsnou 5 cm.
Urči povrch a objem hranolu, je-li výška hranolu 20 cm.
(10 bodů)
6. Sestrojte trojúhelník ABC je-li dána délka strany a = |BC| = 4 cm, velikost těžnice ta = 6 cm a
výšky va = 4,5 cm. (Proveďte rozbor, zapište postup konstrukce, trojúhelník narýsujte a udejte
počet řešení.)
(11 bodů)
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