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VÝROČNÍ ZPRÁVA  
O ČINNOSTI ŠKOLY 

1 Charakteristika školy  

1.1 Název školy, adresa 

Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy, Nár. mučedníků 347, 

Nár. mučedníků 347, 339 01 KLATOVY  

Právní forma: příspěvková organizace 

Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 18, 301 00 Plzeň 

IČO: 61750972 

IZO ředitelství školy: 600 009 327 

1.2 Kontakty 

ředitel školy: Mgr. Václav Vogeltanz 

statutární zástupce ředitele: Mgr. Rudolf Salvetr 

zástupce ředitele: RNDr. Václav Skřivan 

tel.: 376 313 092, 376 310 847 

e-mail: vvogeltanz@gym-kt.cz 

www.klatovynet.cz/gymkt  

1.3 Datum zápisu do rejstříku škol 

Datum zápisu do rejstříku škol: 1. 1. 2005 

Datum účinnosti posledního rozhodnutí: od 1. 9. 2018 

1.4 Údaje o školské radě 

Předseda:  Ing. Václav Chroust – zástupce zřizovatele 

RNDr. Stanislav Haviar, Ph.D. – zástupce zřizovatele 

JUDr. Rostislav Netrval, Ph.D. – zástupce zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 

Mgr. Michael Nový - zástupce zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 

Mgr. Pavel Hladký – zástupce pedagogických pracovníků 

Mgr. Martina Vyoralová - zástupce pedagogických pracovníků 

 

mailto:vvogeltanz@gym-kt.cz
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Termíny schůzí školské rady ve školním roce 2021/22:  

11. 10. 2021 

13. 6. 2022 

 

1.5 Přehled oborů vzdělání a pracoviště školy 

Obor vzdělání 

kód – název oboru 
Forma studia 

Kapacita oboru 

dle školského 

rejstříku 

Počet dětí, žáků, 

studentů dle 

zahajovacího výkazu 

Počet tříd / 

skupin 

79-41-K/41 čtyřleté 

studium 

denní 260 240 8 

79-41-K/61 šestileté 

studium 

denní 190 180 6 

79-41-K/81 osmileté 

studium 

denní 250 235 8 

 

Název součástí IZO součásti Kapacita součásti 

Gymnázium 000076996 675 

 

Budovy, kde je vykonávána činnost školy, odloučená pracoviště  Bezbariérovost 

Národních mučedníků 347, 339 01 Klatovy částečně 

2 Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
Přehled pracovníků školy  

Počet pracovníků celkem 

fyzický / přepočtený 

z toho počet pedagogů 

fyzický / přepočtený 

Průměrná délka pdg. praxe (za 

všechny pedagogy) 

76/65 60/52 26,22 
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2.1 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a odborném 
rozvoji nepedagogických pracovníků 

 pedagogičtí nepedagogičtí  

Počet účastníků na dalším vzdělávání 7 1 

 

 
Akreditované 

MŠMT 
Neakreditované  

Počet vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky 6 0 

... z toho pro pedagogický sbor 0 0 

... z toho pro skupinu pedagogů 1 0 

... z toho pro jednotlivce 5 0 

 

 
Akreditované 

MŠMT 
Neakreditované  

Počet vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky 6 0 

... z toho v oblasti ICT / rozvoj digitálních kompetencí 1 0 

... z toho v oblasti osobnostně sociální rozvoj 1 0 

... z toho v oblasti jednotlivých předmětů 3 0 

... z toho v oblasti obecné didaktiky a metodiky výuky 1 0 

… z toho v jiné oblasti  0 0 

 

 
Akreditované 

MŠMT 
Neakreditované  

Počet vzdělávacích akcí pro nepedagogické pracovníky 0 1 

... z toho v oblasti ICT / rozvoj digitálních kompetencí 0 0 

… z toho v oblasti jejich odbornosti 0 1 

… z toho v jiné oblasti 0 0 
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3 Údaje o přijímacím řízení 

Obor vzdělání 

kód – název oboru  

Počet přihlášených dětí, žáků, 

studentů ve všech kolech přijímacího 

řízení 

Počet dětí, žáků, studentů, kteří 

skutečně nastoupili dle 

zahajovacího výkazu 

79-41-K/41 čtyřleté studium 100 61 

79-41-K/61 šestileté 

studium 

67 28 

79-41-K/81 osmileté 

studium 

97 33 

CELKEM 264 122 

4 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků  
(včetně závěrečných ročníků) – denní studium 

Poskytovaný stupeň vzdělání prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl 

Nižší gymnázium 87 87 2 

Vyšší gymnázium 127 347 6 

CELKEM 214 434 8 

5 Výsledky maturitních zkoušek 
Obor Počet 

přihlášených 

žáků k MZ 

prospěl s 

vyznamenáním 
prospěl neprospěl nekonal 

79-41-K/41 67 19 45 0 3 

79-41-K/61 34 24 10 0 0 

79-41-K/81 29 15 14 0 0 

CELKEM 130 58 69 0 3 
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6 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů, 
rizikového chování a zajištění podpory žákům se 
speciálně vzdělávacími potřebami 

Údaje o chování žáků  

Poskytovaný 

stupeň vzdělání 

snížený stupeň 

z chování 2. stupeň 

snížený stupeň 

z chování 3. stupeň 

podmíněně 

vyloučeni 
vyloučeni 

Nižší gymnázium 1 0 0 0 

Vyšší gymnázium 3 0 0 0 

CELKEM 4 0 0 0 

 

 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 

Počet žáků se 

speciálními 

vzdělávacími 

potřebami 

... z toho se 

zdravotním 

postižením 

... z toho s jiným 

zdravotním 

znevýhodněním 

... z toho s 

odlišnými a 

kulturními 

životními 

podmínkami 

... z toho s 

upravenými 

výstupy 

11 10 1 0 2 

 

Děti, žáci, studenti nadaní a mimořádně nadaní v 1. až 4. stupni podpory dle vyhlášky č. 27/2016 Sb. (1. 

stupeň podpory: nadaní žáci posouzení školou, 2. - 4. stupeň podpory: mimořádně nadaní žáci dle školského 

poradenského zařízení) 

1. stupeň podpory (posuzuje škola) 

oborově řemeslně sportovně umělecky sociálně multinadaní celkem 

58 0 16 1 12 2 89 

 

2. stupeň podpory (dle ŠPZ) 

oborově řemeslně sportovně umělecky sociálně multinadaní celkem 

0 0 0 0 0 0 0 

 



 9 

3. stupeň podpory (dle ŠPZ) 

oborově řemeslně sportovně umělecky sociálně multinadaní celkem 

0 0 0 0 0 1 1 

 

4. stupeň podpory (dle ŠPZ) 

oborově řemeslně sportovně umělecky sociálně multinadaní celkem 

0 0 0 0 0 0 0 

 

7 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

7.1 Den otevřených dveří 

Den otevřených dveří se v uplynulém školním roce konal 7. prosince 2021 online formou. Důvodem byl vysoký 

počet žáků základních škol i jejich rodičů, kteří by se z důvodu onemocnění covidem – 19 nebo karantény 

nemohli prezenčně zúčastnit. Zájem ze strany žáků základních škol i jejich rodičů byl značný. Celkově jsme 

zaznamenali kolem 1 700 sledujících. Zájemci tak mohli získat důležité informace o všech typech studia, o 

přijímacím řízení, nabídce cizích jazyků, systému volitelných a nepovinných předmětů i kroužků, uplatnění 

absolventů na vysokých školách i v praxi. Na úvod promluvil ředitel školy a následně si zájemci mohli 

prohlédnout všechny zajímavé prostory, zejména specializované učebny a laboratoře, kde zazněly detailní 

informace o výuce jednotlivých předmětů. V laboratořích nechyběly ani zajímavé pokusy. Celá akce se 

odehrávala živě, proto byla možnost klást dotazy i v jejím průběhu. Den otevřených dveří byl rovněž natáčen a 

sestřih byl vysílán regionální televizí.  

7.2 Využívání školy ke vzdělávacím a sportovním aktivitám pro 
veřejnost 

Prostory určené pro výuku tělesné výchovy a sportu jsou v době mimo vyučování pronajímány ke cvičení 

veřejnosti. Značně rozšířené možnosti nabízí přístavba tělocvičny, kde se nachází také posilovna a sauna. Na 

provoz dohlíží správce těchto prostor a kromě provozu se stará i o efektivní a co nejčastější využívání těchto 

sportovních zařízení. K dispozici je rovněž rekonstruované hřiště s umělým povrchem. Pronájem těchto 

prostor je pro školu zdrojem příjmů v rámci doplňkové činnosti. Z důvodu pandemie covidu – 19 nebylo 

možno v podzimních a zimních měsících prostory pronajímat a byl tak zaznamenán výpadek těchto příjmů. 

Mimo pronájem sportovišť probíhaly na škole kurzy německého jazyka pro veřejnost. Tyto kurzy vedla naše 

vyučující a navštěvovalo je 5 zájemců. 

7.3 Aktivity pro uchazeče ze základních škol 

Opět byly pořádány přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z matematiky a českého jazyka pro zájemce z 5., 7. 

i 9. tříd základních škol. Z důvodu mimořádných opatření v souvislosti s pandemií covidu – 19 se konaly online 

formou, a sice od ledna do března. Žáci tak měli možnost zopakovat si a procvičit učivo potřebné ke zvládnutí 
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přijímacích zkoušek. Těchto kurzů se zúčastnilo 37 žáků 5. tříd, 15 žáků 7. tříd a 28 žáků 9. tříd. V lednu se 

konaly přijímací zkoušky nanečisto pro žáky 5. a 7. tříd ZŠ. Účastnilo se celkem 23 žáků z 5. tříd a 11 žáků ze 7. 

tříd. 

Po ukončeném přijímacím řízení byli na konci června pozváni nově přijatí uchazeči do čtyřletého a šestiletého 

studia do školní auly, kde jim byly podány základní informace o zahájení studia, adaptačních kurzech, 

pomůckách a dalších organizačních záležitostech. 

7.4 Gymnaziální padesátka 

V sobotu 23. 4. 2022 se uskutečnil 45. ročník tradičního dálkového pochodu a cyklistické vyjížďky. Letošní 

ročník směřovaly trasy do okolí Švihova a i přes nepříznivé počasí se akce zúčastnilo 541 lidí, z toho 247 

cyklistů.  

8 Výsledky hodnocení ČŠI ve školním roce 2021/22 
Ve školním roce 2021/2022 se na naší škole uskutečnila ve dnech 30. 11. – 2. 12. komplexní inspekce ČŠI. Ze 

závěrů vyplývá, že na škole nejsou zásadní nedostatky. Pozitivně je hodnoceno zlepšení organizace prevence, 

další rozvoj materiálního zázemí pro výuku a vybudování dalších odborných učeben a velkokapacitní 

multifunkční učebny, zkvalitnění podmínek pro výuku tělesné výchovy, promyšlená organizace výuky a 

motivační prostředí pro rozvoj studijního potenciálu žáků a kvalita výsledků vzdělávání, včetně výsledků v 

soutěžích a olympiádách.  

K slabším stránkám patřila nízká diferenciace kooperativních forem práce a menší důraz na rozvoj kritického 

myšlení a schopnosti sebereflexe žáků, dále pak zajištění bezpečnosti žáků o poledních přestávkách a potřeba 

více zaměřit plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. 

9 Vyhodnocení naplňování cílů ŠVP v souladu se 
strategickými dokumenty Plzeňského kraje 

Vedení školy systematicky sleduje naplňování cílů ŠVP v rámci hospitační činnosti, autoevaluace, různých 

testování, schůzek s předmětovými komisemi atd. V souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvojem 

vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji podporujeme aktivity žáků i učitelů v rámci programu Erasmus+, kde se 

naše škola podílí na projektu „Bee important“ ve spolupráci s partnerským gymnáziem v bavorském 

Viechtachu, v Orlové, v Prešově na Slovensku a v La Carlota ve Španělsku. 

Rovněž se snažíme ve spolupráci s výchovnou poradkyní zabraňovat předčasným odchodům z gymnaziálního 

vzdělávání, což se daří poměrně úspěšně. Naši školu opouští předčasně minimum žáků, většinou ze studijních 

důvodů.  

Mimo to je pravidelně sledována nezaměstnanost absolventů naší školy, která je tradičně velmi nízká. 

Neustále rozvíjíme způsoby využití a začleňování moderních technologií do výuky, využívání tabletů a rozvoj 

digitálních kompetencí žáků i učitelů. Zároveň se snažíme podle finančních možností obměňovat a 

modernizovat zastarávající vybavení výpočetní technikou. To se z finančních důvodů daří jen částečně. Ve 

výuce informatiky je kladen důraz také na kybernetickou bezpečnost. Tomuto tématu byla věnována i jedna 

beseda v rámci projektového dne. 



 11 

Velká pozornost je věnována kvalitě výuky cizích jazyků. Dosažené úrovně podle SERR jsou pravidelně 

testovány. Snažíme se podporovat skládání mezinárodně uznávaných jazykových zkoušek, což se daří velmi 

dobře zejména v anglickém jazyce.  

V rámci aktivit souvisejících s KAP rozvoje vzdělávání má naše škola zastoupení v platformě Gramotnosti, 

jejíhož jednání se v uplynulém školním roce účastnil jak ředitel školy, tak koordinátor ICT. 

10 Školní klub 
Školní klub (Středoškolský klub ASK ČR) vyvíjel i v loňském školním roce řadu aktivit a pořádal několik 

zajímavých akcí. Tradičně nabízí exkurze, přednášky a besedy, kulturní a sportovní akce, kterých se mohou 

účastnit i nečlenové a veřejnost. V rámci klubu pracují také některé kroužky. Od ledna 2015 je součástí 

činnosti klubu Místní centrum Duke of Edinburgh (Mezinárodní cena vévody z Edinburghu). Ve vedení klubu 

aktivně pracuje tým několika pedagogů. 

11 Sportovní aktivity a Školní sportovní klub 
V rámci výuky tělesné výchovy byly zorganizovány lyžařské kurzy na šumavském Špičáku pro 6 tříd vyššího a 3 

třídy nižšího gymnázia. Celkem se jich zúčastnilo 68 žáků nižšího a 115 žáků vyššího gymnázia.  

Pro předposlední ročníky se konaly letní sportovní kurzy v Žinkovech, kterých se zúčastnilo 59 žáků. 

Na konci školního roku uspořádala komise tělesné výchovy Týden sportovních aktivit, v jehož rámci proběhly 

sportovní přebory ve čtyřech sportech. Celkově se zúčastnilo 158 žáků. 

Při naší škole rovněž funguje Školní sportovní klub jako pobočný spolek Asociace školních sportovních klubů 

ČR. Úzce spolupracuje se školou při pořádání školních i mimoškolních sportovních aktivit. Většinu členů tvoří 

žáci gymnázia, ale klub je otevřen i zaměstnancům školy, rodičům a veřejnosti. V uplynulém školním roce měl 

183 členů. 

Naše škola se v minulém školním roce zapojila do 15 sportovních soutěží. Žáci školy se pravidelně účastní 

okresních i oblastních soutěží v různých sportech. Tradičně dosahují vynikajících výsledků v atletice, 

basketbalu, volejbalu, florbalu a fotbalu. K největším úspěchům patří vítězství družstva dívek v krajském kole 

ve volejbalu a v basketbalu. Dalším velkým úspěchem bylo 3. místo v krajském kole Poháru rozhlasu 

v kategorii starších žákyň. 

Halířův memoriál každoročně představuje atletické přebory školy, jimiž žáci i učitelé uctívají památku 

profesora Jana Halíře, který byl nacisty popraven 29. června 1942. V uplynulém školním roce se uskutečnil 75. 

ročník přesně na den 80. výročí této události. Této akce se zúčastnila rovněž vnučka profesora Halíře. Den 

předem byl ředitel školy s oběma zástupci položit květinu na hromadný hrob na místním hřbitově, kde je Jan 

Halíř pochován. 

V červnu 2022 jsme jako tradičně zorganizovali vodácké kurzy na Otavě. Kromě společného kurzu 

s partnerskou školou z bavorského Viechtachu byly pro naše studenty organizovány dva kurzy. 

Celkem se jich zúčastnilo 146 žáků. Poptávku bylo možné uspokojit za pomoci instruktorů z řad 

vyučujících, ale vypomohli nám také instruktoři externí. Nedílnou součástí kurzů byly základy 

pádlování, záchrana i pokročilejší nácvik na uměle vytvořené peřeji. 
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12 Adaptační kurzy 
Jako každým rokem byly na začátku září uspořádány adaptační kurzy pro nově nastupující ročníky.  

Žáci nové primy A osmiletého studia měli dvoudenní program ve škole a okolí bez přenocování. 

Žáci nové třídy tercie B šestiletého studia se zúčastnili třídenního programu na Šumavě (Dolejší Těšov). 

Pro žáky nových tříd 1.A a 1.B čtyřletého studia se konal čtyřdenní kurz v Českém lese (obec Rybník). 

Program zajišťovali pedagogičtí pracovníci naší školy včetně třídních učitelů. Hlavním posláním bylo seznámení 

žáků se základními informacemi o škole a o studiu a seznamovací a sportovní aktivity včetně turistiky 

v příhraničních oblastech. 

13 Úspěchy žáků v soutěžích a olympiádách 
 

Soutěž Umístění v OK Umístění v KK Umístění v CK 

Geologická olympiáda - nižší g.  1.m., 3.m., 4.m. 14.m. 

Geologická olympiáda - vyšší g.  3.m., 4.m., 9.m.  

Biologická olympiáda –nižší g. 4.m., 5.m., 8.m.   

Biologická olympiáda - vyšší g.   5.m., 6.m., 8.m., 

9.m., 2x10.m. 

 

Ekologická olympiáda  5.m.  

YPEF  5.m.  

ChO - vyšší gymnázium  3.m., 7.m., 2x10.m.  

Koresp. semininář Ksicht   14.m. 

AjO – nižší gymnázium 1.m.,  2x2.m., 3.m. 3.m.  

AjO – vyšší gymnázium 1.m.,  2.m., 3.m. 1.m. 4.-7.m. 

Kontext  1.m.,2x 4.m.  

ŠjO – vyšší gymnázium  1.m. 11.m. 

FjO– vyšší gymnázium  1.m.  

ČjO – vyšší gymnázium 2.m., 3.m. 4.m., 6.m.  

Prezentiáda  1.m., 4.m.  

Logická olympiáda  8.m.  

MO – nižší gymnázium 3x1.m., 2.m., 3x3.m., 

2x4.m.,  3x5.m. 

  

MO – vyšší gymnázium  3.m., 4.m., 8.-9.m.  

Pythagoriáda 4x1.m., 2.m., 4x3.m., 

4.m. 

  

Finanční gramotnost 2x1.m. 3.m., 4.m.  
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m-Kontext  1.m.  

FO – nižší gymnázium 2x1.m.,  2x2.m., 3.m., 

4.m.  

5.m.  

FO – vyšší gymnázium  3.m., 5.m., 9.m.  

Astronom. olympiáda - nižší g.  3.m., 2x4.-5.m., 6.m., 

7.m., 9.m. 

 

Astronom. olympiáda - vyšší g.  2.m., 4.m., 5.m., 

6.m., 9.m. 

 

Koresp. seminář Fykos   5.m. 

Soutěž v programování  2.m., 5.m., 6.m., 

7.m., 8.m. 

 

Dějepisná olympiáda - nižší g. 2.m. 7.m.  

Dějepisná olympiáda - vyšší g. 1.m., 2.m., 3.m. 5.m., 7.m.  

Zlatý diktafon (soutěž v orální 

historii) 

  2.m. 

Historická soutěž gymnázií  2.m.  

ZO – nižší gymnázium 1.m., 2x2.m., 3.m., 

4.m., 5.m. 

1.m., 2.m., 10.m. 12.m. 

ZO – vyšší gymnázium 1.m., 2.m., 3.m. 2.m., 6.m., 14.m.  

Ekonomická olympiáda  1.m., 3.m.  

SOČ  2x1.m., 5.m. 1.m., 14.m. 

 

Největším úspěchem bylo získání 1. místa v celostátním kole SOČ. 

Toto místo získala Alžběta Křivohlavá ze SpA, která se ve své práci věnovala barokní hudbě. Název práce byl 

„Dva klatovské opisy Domine ad adjuvandum me festina Šimona Brixiho a jejich doba“. 

14 Projektový den 
6. dubna se po třech letech konečně mohl uskutečnit projektový den na téma „Záchranné a bezpečnostní 

složky“. Ráno proběhla cvičná evakuace budovy za asistence Hasičského záchranného sboru. Následovaly 

přednášky, které si žáci volili podle vlastního zájmu. Představena byla činnost následujících složek: 

 

1) Policie ČR a její činnost v klatovském region (Mgr. Ing. Václav Průcha – Obvodní oddělení Policie ČR    - 

Klatovy) 

2) Dopravní policie a její činnost v klatovském regionu (npor. Mgr. Tomáš Šafařík – vedoucí Dopravního  

Inspektorátu Klatovy) 

3) Městská policie a její činnost v Klatovech (Bc. Luboš Steinbach – velitel Městské policie Klatovy) 
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4) Horská služba Šumava (Bc. Michal Janďura, DiS. – náčelník Horské služby oblasti Šumava, Mgr. Aleš 

Janda –  terénní pracovník záchranář a člen lavinové komise) 

5) Zdravotnická záchranná služba a její činnost na Klatovsku (MUDr. Lenka Maříková – lékařka 

Zdravotnické Záchranné služby Plzeňského kraje) 

6) Hasičský záchranný sbor a jeho činnost v Plzeňském kraji (brig. gen. Ing. František Pavlas – ředitel     

Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje) 

7) Činnost psychologů u Hasičského záchranného sboru (kpt. Mgr. Blanka Rauscherová – psychologické     

pracoviště Krajského ředitelství HZS Plzeňského kraje) 

8) Vězeňská služba a činnost věznice v Plzni (Mgr. Jan Marek – speciální pedagog Věznice Plzeň,  mjr. Bc. 

Štěpán Pečený, npor. Bc. Jiří Piroch, prap. Jiří Gurniok) 

9) Celní správa a její činnost v Plzeňském kraji (por. Mgr. Bc. Marcela Kašparová – tisková mluvčí Celního   

úřadu pro Plzeňský kraj, Bc. David Nový, Mgr. Michal Petraška) 

10) Činnost BIS (pplk. Ladislav Šticha – tiskový mluvčí BIS) 

11) Armáda ČR – činnost 142. praporu oprav v Klatovech (kpt. Ing. Štěpán Tomšovský – náčelník střediska   

oprav v Klatovech, rtm. Jan Patarák, prap. Radek Kokoška, nrtm. David Linhart) 

12) Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), jeho činnost a úloha (Petr Seifert –  

vedoucí oddělení vzdělávání NÚKIB) 

15 Aktivity žáků a učitelů v mezinárodních programech 
V rámci anglického jazyka vycestovali žáci naší školy s doprovodem do jižní Anglie, kde poznávali zajímavá 

místa a zároveň si procvičovali své jazykové dovednosti. 

Opět byly na škole zorganizovány mezinárodní jazykové zkoušky, kterých se tentokrát zúčastnilo 40 zájemců. 

Díky tomu jsme získali prvenství mezi institucemi, které spolupracují s British Council a konají zkoušky na 

počítačích, tzv. computer based exams. Výsledky zkoušek byly velmi potěšující – dva žáci získali certifikát C2, 

15 žáků C1 a ostatní obhájili úroveň B2. 

Pokud jde o aktivity týkající se německého jazyka, byla naše škola projektem „Bee important“ zapojena do 

programu Erasmus+ V rámci tohoto projektu navštívili v září žáci s doprovodem partnerské gymnázium v SRN 

(Viechtach), kde byli ubytováni v rodinách. Pojícím prvkem jednotlivých bodů programu byly včely. Dále pak 

na přelomu března a dubna vycestovala v rámci tohoto projektu skupina žáků s pedagogickým doprovodem 

do Španělska. Další aktivitou tohoto projektu byl výměnný pobyt, kdy po dobu 3 měsíců studovali dva naši žáci 

na gymnáziu ve Viechtachu a stejně tak jeden žák z Viechtachu na našem gymnáziu. V červnu pak naše škola 

zajišťovala týdenní program pro ostatní participující školy – Gymnázium Orlová, Gymnázium v Prešově a 

střední škola v La Carlota ve Španělsku. 

Dalšími aktivitami v německém jazyce mimo uvedený projekt pak byla v dubnu týdenní akce „Digital 

international“, která se uskutečnila částečně v ČR (obec Rybník) a částečně v SRN (Waldmünchen). Na 

přelomu května a června jsme zorganizovali společné splouvání řeky Otavy se skupinou žáků a pedagogů 

z naší školy i z partnerského gymnázia v bavorském Viechtachu. 

V rámci španělského a francouzského jazyka se uskutečnily besedy s rodilými mluvčími i studenty vysokých 

škol.  

Přes výměnný studijní program AFS studoval na naší škole od září do listopadu jeden student z Itálie ve třídě 

Sx-B. 

V říjnu navštívila naši školu delegace složená ze zástupců Plzeňského kraje a pedagogů z Lichtenštejnska. 

Důvodem návštěvy bylo využití digitálních technologií ve výuce včetně ukázek v hodinách. 
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Komplexní zahraniční exkurze byla v uplynulém školním roce nahrazena exkurzí v tuzemsku z důvodu 

mimořádných opatření při cestování do zahraničí. Žáci sext a 2. ročníků tentokráte navštívili několik 

zajímavých lokalit v CHKO Český kras a v CHKO Křivoklátsko. 

16 Vyučované nepovinné předměty a kroužky ve školním 
roce 2021/22 

Nepovinné předměty: latina, francouzský jazyk, německý jazyk, matematika 

Kroužky: chovatelský, Mezinárodní cena DofE, logIQ 

17 Činnost výchovné poradkyně a metodika prevence 
Kromě standardních činností výchovné poradkyně a metodika prevence byl jejich prioritou v uplynulém 

školním roce zvýšený zájem a péče o psychický stav žáků v postcovidové době. Ve spolupráci s třídními učiteli 

monitorovali situaci, probíhaly individuální konzultace s jednotlivci a v případě nutnosti byla zajišťována 

odborná pomoc specialistů. V průběhu roku se konala řada besed a přednášek zaměřených na prevenci 

sociálně patologických jevů i zneužívání návykových látek. 

18 Účast školy na rozvojových programech 
Již 9. rokem byl realizován školní projekt na komplexní využití tabletů ve výuce. 

Ve fázi udržitelnosti byl projekt v rámci KAP z 33. výzvy IROP, z něhož byly vybudovány v podkroví 4 moderní 

učebny, 2 kabinety a venkovním výtahem byl zajištěn bezbariérový přístup do staré budovy. V rámci 

udržitelnosti tohoto projektu naše škola spolupracuje s vysokými školami (VŠCHT Praha, FAV a FEL ZČU Plzeň) 

a rovněž s 5 základními školami. Odborníci z vysokých škol konají v nových učebnách přednášky pro naše 

studenty. Dále zde probíhá výuka pro žáky základních škol vedená našimi vyučujícími. Součástí udržitelnosti 

jsou také exkurze pro naše žáky na uvedená vysokoškolská pracoviště. 

V lednu 2022 byl ukončen projekt z Operačního programu „Výzkum, vývoj a vzdělávání“ Šablony II, do něhož 

byla naše škola zapojena. V rámci tohoto projektu jsme se soustředili zejména na aktivity projektových dnů 

mimo školu, zapojení ICT technika do výuky a DVPP. 

19 Spolupráce s ostatními subjekty 
K hlavním partnerům naší školy patří hlavně vysoké školy, kam odchází studovat naši absolventi. Spolupráce 

se uskutečňuje různou formou, např. exkurzemi na tyto školy či přednáškami pro naše žáky. Dále umožňujeme 

konání informačních schůzek přímo na naší škole, jejichž cílem je poskytnout zájemcům z vyšších ročníků 

informace o studiu na těchto vysokých školách. Uzavřenou dohodu o spolupráci máme se ZČU v Plzni, dílčí 

dohody pak s FAV a FEL, Fakultou strojní i s Pedagogickou fakultou. Dále je spolupráce uzavřena s VŠCHT a 

s Farmaceutickou fakultou UK v Hradci Králové.  

Dále spolupracujeme především se základními školami v regionu, odkud se hlásí nejvíce uchazečů. 

Kromě toho spolupracujeme s mnoha dalšími subjekty (Úřad práce, Pedagogicko-psychologická poradna, 

partnerské firmy v regionu atd.). Naše škola se společně s Fakultou strojní ZČU v Plzni, o.p.s. Úhlava a dalšími 

školami podílí na pořádání Dětské technické univerzity v Klatovech. V rámci tohoto projektu vedou vyučující 

naší školy kroužky pro žáky základních škol. 
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O letních prázdninách se ve spolupráci s FAV ZČU na naší škole konal týdenní letní robotický kemp Campo 

Arduino. 

V rámci programu „Advokáti do škol“ přednášel studentům naší školy o občanském a trestím právu člen 

školské rady JUDr. Rostislav Netrval, Ph.D.   

Vzájemná spolupráce pokračuje se Sdružením rodičů. Výbor se schází dvakrát ročně, vždy před třídními 

rodičovskými schůzkami. Schůze výboru i vlastní rodičovské schůzky se v listopadu odehrály v online prostředí 

a v dubnu pak již tradiční formou. Sdružení rodičů finančně přispívá na některé aktivity žáků, odměny žáků 

nižšího gymnázia za úspěchy v soutěžích a olympiádách, adaptační kurzy a zlepšuje vybavení a prostředí školy 

ve prospěch žáků. Sdružení rodičů je rovněž pořadatelem dvou maturitních plesů. Z důvodu pandemie covidu 

– 19 se v loňském školním roce oba plesy uskutečnily v netradičním termínu, jeden v dubnu a druhý v květnu 

po maturitních zkouškách. 

Tradiční je rovněž spolupráce s Hlávkovou nadací, od níž škola pobírá trvalý legát 80 000,- Kč ročně. Tyto 

prostředky jsou využívány na odměny studentům vyššího gymnázia, kteří dosáhli vynikajících výsledků 

v soutěžích a olympiádách. Ředitel školy se účastní některých akcí pořádaných Nadací v průběhu roku, např. 

slavnostního shromáždění na zámku v Lužanech 16. 11., kde přebírá darovací smlouvu na trvalý legát. 

V uplynulém roce se toto shromáždění konalo ještě v září jako náhrada za rok 2020, kdy se konat nemohlo. 

Finanční odměny jsou pak úspěšným studentům předávány při slavnostním ceremoniálu.  

Na škole je zřízena rovněž studentská samospráva, jejíž zástupci se scházejí s ředitelem školy operativně. Při 

těchto setkáních jsou řešeny náměty a připomínky studentů k chodu školy. Funguje též školní parlament, 

v němž mají některé třídy rovněž svého zástupce. 

20 Autoevaluace 
Škola si zpracovává a vyhodnocuje vlastní průzkumy výsledků výchovně vzdělávacího procesu, stejně jako 

anonymní dotazníky pro žáky. Tyto ankety byly zadávány v septimách a 3. ročnících, dále pak ve všech nových 

třídách. 

Dosažená úroveň v cizích jazycích podle SERR byla zjišťována srovnávacími testy. 

Zároveň vyhodnocujeme úspěchy jednotlivých komisí v soutěžích, olympiádách a SOČ. 

V celostátním kole SOČ se umístila jedna práce na 1. místě, jedna práce na 14. místě. 

21 Oslavy 210. výročí založení školy 
Rok 2022 je rokem oslav 210. výročí založení naší školy. Již na počátku roku bylo výročí zmíněno 

v regionálních médiích a na stránkách školy. Dále vyšel almanach, byla vyrobena celá řada upomínkových 

předmětů, v červnu se pak uskutečnilo 4krát hudební vystoupení našich žáků. Dopoledne pro žáky a učitele, 

odpoledne pro rodiče, partnery školy a širší veřejnost. Všechna vystoupení zaznamenala hojnou účast a byla 

hodnocena velmi pozitivně. Kromě toho se uskutečnilo beachvolejbalové utkání. Po ukončení školního roku a 

rozdání vysvědčení byla uspořádána konference pro současné i bývalé zaměstnance školy věnovaná historii i 

současnosti našeho gymnázia. Ředitel školy byl také pozván  Sdružením Klatovanů v Praze, aby vykonal 

přednášku k historii i současnosti klatovského gymnázia a aktuálním oslavám. 
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Další akce se uskuteční v novém školním roce (výstava, slavnostní konference s odhalením desky J. 

Vrchlického a den otevřených dveří pro absolventy a širokou veřejnost). V průběhu celého roku se konají 

četné třídní srazy, v rámci nichž si absolventi školy přejí její prohlídku. 

Akce spojené s oslavami jsou významně finančně podpořeny Plzeňským krajem a mnoha partnerskými 

firmami v regionu. 

22 Činnost školy během mimořádných opatření 
V uplynulém školním roce již nedošlo k plošnému uzavření škol. Nicméně v podzimních a zimních měsících 

platila kvůli pandemii covidu – 19 řada mimořádných opatření. Zejména se jednalo o pravidelné testování 

žáků i zaměstnanců na toto onemocnění. Zároveň byla zaznamenána i velmi vysoká nemocnost a velké počty 

žáků i zaměstnanců v karanténě. Tato skutečnost samozřejmě značně komplikovala organizaci výuky a chod 

školy. 

23 Investice a modernizace 
O letních prázdninách roku 2022 se uskutečnila druhá etapa výměny starých a poškozených dlažeb, tentokrát 

na chodbě v přízemí staré budovy. Součástí této akce byla také výmalba chodby a renovace zábradlí. Celkové 

náklady činily 1 691 128,45 Kč a byly hrazeny z investičních prostředků školy. Zakázku prováděla na základě 

výběrového řízení plzeňská firma KRUML – POZEMNÍ STAVBY s.r.o.  

Kromě toho byla na škole firmou DATA-ing, s.r.o. nainstalována čidla a zařízení v systému vytápění, která mají 

vést ke snížení nákladů. Na tuto akce jsme získali dotaci od zřizovatele školy – Plzeňského kraje. 

V rámci možností bude i nadále snaha modernizovat a rekonstruovat některé části školy. 

24 Seznam pedagogických pracovníků školy 
Jméno Titul Aprobace Třídnictví 

Bělohoubková Libuše PaedDr. Cj, Hv  

Boučková Zdeňka Mgr.  Cj, Nj  

Bešta Lukáš Mgr. Bi, Ch  

Byrtusová Olga Mgr. Nj, Hv 3.A 

Čerbová Kristýna Mgr. Čj, Ov  

Drnková Ladislava PaedDr. Cj, Zsv  

Dvořák Karel Mgr. Inf, M  

Ekert Richard Mgr.  Z, Tv  

Farkačová Kateřina Mgr. Z, Nj  

Franta David PhDr., Mgr. Čj, D, Lat QB 

Geňatová Dagmar Mgr. Aj  

Hladký Pavel Mgr.  Inf, Pgv, M  

Hranáčová Zdeňka PaedDr. Vv  

Chobotová Šárka Mgr.  Bi, Ch OkA 

Chroustová Jana PhDr.  Aj, Čj OkB 

Jankovcová Anna Bc. M, Pdg  

Jarošíková Jitka Mgr.  M, Bi QA 

Jílková Vladimíra Mgr.  M, F 2.A 

Kadlec Daniel Mgr. Nj, Aj, D TA 

Kalivodová Hana Mgr. M, F  
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Kislinger František  Bi, Ch  

Kislingerová Eva RNDr.  M, F TB 

Kovandová Markéta Ing. Ch 2.B 

Králová Václava Mgr. Aj  

Kreuzmanová Hana Mgr. Aj, Fj 1.A 

Křišťanová Iva Mgr.  Cj, D KA 

Lišková Pavla (od 24. 1.) Ing., Mgr. Aj, Rj  

Marešovská Jaroslava Mgr. M, F SA 

Mecner Petr Mgr. Bi, Tv  

Morava Jiří Mgr. Šj, Zsv 1.B 

Mrázková Andrea (do 21. 1.) Mgr. Aj, Rj  

Ostrovská Ivana Mgr.  Nj, D, Ov  

Palátová Zuzana Ing.  Aj, Zsv, Ekn  

Panoš Miroslav RNDr., Ph.D.  F, M, Inf  

Písaříková Alena                       Mgr. Čj, Nj SpA 

Poul Susy Ing. Šj  

Protivová Dagmar Mgr.  D, Rj SxA 

Pšajdl Josef Mgr.  Z, Tv  

Pytlíková Radomíra Mgr.  D, Zsv KB 

Salvetr Rudolf Mgr. Nj, Aj  

Sedláček Roman Mgr.  Tv, Zsv  

Sedláčková Veronika Mgr. Aj, Hv  

Skřivan Václav RNDr. M, F, Inf 4.A 

Soběhart Karel Mgr.  Inf, M  

Stýblová Jiřina Mgr.  Aj, D  

Svatoňová Miloslava Mgr. DiS. Ch, Bi PA 

Šanda František Mgr.  M, F  

Šimáčková Vladana Mgr. Tv, Aj 3.B 

Šlégl Jiří RNDr.  Ch, Bi  

Šléglová Michaela Mgr. Nj, Čj 4.B 

Špád Štěpán Mgr.  Aj, Cj  

Tremlová Jitka Mgr. Fj, Tv  

Urbánková Irena Mgr.  Aj, Z  

Vágnerová Kateřina RNDr. F  

Váchová Zdeňka  RNDr. Bi, Ch  

Veselý Josef Mgr.  F, M  

Vlčková Simona Mgr. Vv  

Vogeltanz Václav Mgr.  Z, Nj  

Vrzal František Mgr. Inf  

Vyoralová Martina Mgr. Ch, M SpB 

Zdeborová Dana Mgr.  Aj, Rj, D SxB 
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25 Závěr 
Hlavním a nejdůležitějším posláním gymnázia je poskytování kvalitního všeobecného vzdělání a 

příprava na vysokoškolská studia. Dokladem toho, jak se tento úkol daří plnit, jsou výsledky 

v úspěšnosti našich absolventů v přijímacím řízení na vysoké školy. Pro přijímací řízení v roce 

2022 ji vyjadřuje následující přehled. 

25.1 Výsledky – absolventi školního roku 2021/22 

25.2 Přehled tříd: 

OKA 

Počet studentů, kteří absolvovali maturitu v řádném termínu: 28 

- Z toho podalo přihlášku na VŠ : 28 

- Na VŠ bylo přijato: 27 + 1 nezjištěno 

OKB 

Počet studentů, kteří absolvovali maturitu v řádném termínu: 34 

- Z toho podalo přihlášku na VŠ: 34 

- Na VŠ bylo přijato: 34 

4. A 

Počet studentů, kteří absolvovali maturitu v řádném termínu: 26 

- Z toho podalo přihlášku na VŠ: 26 

- Na VŠ bylo přijato: 26 (včetně 0. ročníku) 

-  

4.B 

Počet studentů, kteří absolvovali maturitu v řádném termínu: 25 

- Z toho podalo přihlášku na VŠ: 25 

- Na VŠ bylo přijato: 24 (včetně 0. ročníku) + 1 jazyková škola 

25.3 Přehled umístění: 

 Ekonomické fakulty (VŠE, JU, ZČU, MU): 12 

 FAV ZČU: 4 

 Lékařské a zdravotnické fakulty (UK Plzeň, 1. a 2. lékařské fakulty UK, ZČU – Fakulta 

zdravot. studií: 18 

 Pedagogické fakulty (ZČU, UK, JU): 19 

 Právnické fakulty (ZČU, UK): 6 

 Zemědělské fakulty (ČZU) 3 

 ČVUT Praha (Fakulty biochemie, stavební, informačních technologií, stavební) : 9 
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 Filozofické fakulty (UK, ZČU, MU): 12 

 Přírodovědecké fakulty (UK, MU): 4 

 VŠCHT: 5 

 MFF: 4 

 FTVS: 1 

 Fakulty sociálních studií (UK, MU): 6 

 Fakulta veterinárního lékařství: 2 

 Farmaceutická fakulta: 1 

 ZČU – Elektrotechnická fakulta:1 

 AMBIS – bezpečnostní management: 1 

 Slezská univerzita – astrofyzika: 1 

 0. ročník  VŠ: 2 

 Jazyková škola: 1 

 Nezjištěno: 1  

 

 

 

Datum zpracování zprávy: 30. 9. 2022 

Datum schválení Školskou radou: 12. 10. 2022 

 

 

 

 

 

Mgr. Václav Vogeltanz, ředitel školy 
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VÝROČNÍ ZPRÁVA 
O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 

A. Přehled o hospodaření k 31. 12. 2021 (v Kč) 
 

a) příjmy 

1. celkové příjmy (vč. dotací) 56 954 416 

2. poplatky od zletilých žáků, rodičů nebo jiných  
    zákonných zástupců 

0 

3. příjmy z doplňkové činnosti 365 716 

4. ostatní příjmy 4 780 644 

 

b) výdaje 

1. investiční výdaje celkem 565 736 

2. neinvestiční výdaje celkem a z toho: 61 739 453 

náklady na platy pracovníků školy 38 292 952 

ostatní osobní náklady 172 000 

zákonné odvody zdravot. a soc. pojištění 13 029 040 

výdaje na učebnice, uč. texty a uč. pomůcky 23 039 

stipendia 10 000 

ostatní provozní náklady 10 212 422 
 

 

 

B. Informace o výsledcích kontrol hospodaření. 

V roce 2021 byla provedena kontrola odboru ekonomického Krajského úřadu Plzeňského kraje 

 (červen – červenec 2021). 

 

C. Přílohy: 

Kopie účetních výkazů k 31. 12. 2021 (výkaz Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty,  

Příloha k účetní závěrce). 

 

Tyto přílohy (sestavy tvořené programem JAS) zasíláme pouze v tištěné podobě. 


