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Gymnázium J. Š Baara, Domažlice, Pivovarská 323  

__________________________________________________________ 
 

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 

2021/2022 

 

 
  1. Základní údaje o škole  

     

    1.1  Název školy, adresa: Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323  

           právní forma: příspěvková organizace 

           zřizovatel:  Plzeňský kraj, Škroupova 18, 301 00 Plzeň 

           IČO: 48342912 

           IZO ředitelství školy: 600008908  

           IZO součástí školy: Gymnázium J.Š.Baara: 048342912 

             Školní jídelna:  102576386  

                                                                                                                                           

    1.2  Vedení školy 
           ředitelka školy: Mgr. Jana Štenglová, stenglova@gjsb.cz 

           zástupce ředitelky: Mgr.Václav Kozina, kozina@gjsb.cz 

           číslo telefonu:  379414211 

           e-mailová adresa: gjsb@gjsb.cz, www.gymdom.cz 

  

                                                                                                                 

    1.3  Datum posledního zařazení do sítě škol: 1. 9. 2004 

 

  

    1.4  Údaje o Školské radě GJŠB: 

           předseda ŠR:     Rudolf Špoták 

           ostatní členové: Ing. Václava Jandečková, MUDr. Šárka Nejdlová, Jan Horejš, 

                                     Mgr. Marie Johánková, Mgr. Pavlína Vondrašová  

 

 

   1.5  Charakteristika školy  

          Vzdělávací koncepce je zaměřena především na přípravu studentů na vysoké školy. 

Svou obsahovou náplní, organizací, metodami a formami práce vede žáky k rozvoji myšlení a 

osvojení poznatků tak, aby si vytvořili pevný základ středoškolského vzdělání a pro další 

studium byli připraveni řešit teoretické i praktické problémové situace. Vede ovšem žáky i  

k rozvoji a upevňování postojů ke všem významným oblastem lidského života, ke kultivaci 

jejich mravního cítění. Vnitřní diferenciace v závěru studia - bloková výuka - umožňuje 

studentům zaměření podle volené vysoké školy, na kterou se připravují, čímž zároveň získají 

široké všeobecné vzdělání využitelné v profesích, kde vzhledem k získané všestrannosti a 

adaptabilitě stačí krátké zaškolení nebo absolvování vyšší odborné školy. 

 

 

 

 

 

mailto:gjsb@gjsb.cz
http://www.gymdom.cz/
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Součásti školy  
▲ žáci + dospělí, *údaje pouze za denní formu studia                   

     

 

 2.  Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském  

      rejstříku  

  

Obor vzdělávání 

kód - název oboru 

Forma 

studia 

Kapacita oboru 

dle školského 

rejstříku 

Počet dětí, žáků, 

studentů dle 

zahajovacího 

výkazu 

Počet tříd /  

skupin 

7941K41 DENNÍ 30 125 4 

7941K61 DENNÍ 30 156 6 

7941K81 DENNÍ 30 234 8 

     

 

Název součástí IZO součásti Kapacita součásti 

Gymnázium J.Š.Baara 048342912 540   

Školní jídelna 102576386 800 

 

 

Budovy, kde je vykonávána činnost školy, 

odloučená pracoviště 

Bezbariérovost 

Školní stadion ano 

  

 

     Učební plány:    

    Podle vlastního školního vzdělávacího programu „Otevřená škola“ se řídí: 

studium čtyřleté, šestileté a osmileté. 

Ředitelka využívá disponibilních hodin v souladu s vlastním školním vzdělávacím 

programem jednak k posílení výuky cizích jazyků a praktických cvičení předmětů 

přírodovědného charakteru (zejména na nižším gymnáziu), jednak pro specializační studium 

(volitelné semináře) na vyšším gymnáziu. Výuka pomocí tabletů probíhá ve třídě 5.8.  

 

 

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 

3.1 Údaje o zaměstnancích (stav k 30. 6. 2022)  
Počet pracovníků 

celkem 

fyzický/přepočtený 

Z toho počet 

pedagogických prac. 

fyzický/přepočtený 

Fyzický počet 

pedag. prac. se 

vzděláním 

VŠ / SŠ 

Průměrná délka 

pedagog. praxe 

/za všechny 

pedagog.prac./ 

Počet pedagog. 

prac. splňujících 

pedagogickou 

způsobilost 

63/56,6447 47/42,3760 47/0 23 46 

 

 

 

IZO a název součásti       

 

Kapacita 

součásti 

/cílová/ 

            ▲ 

Počet 

uživatelů 

celkem 

                *         

Počet 

vlastních 

uživatelů 

(žáků) 

Počet  

pracovníků 

součásti celkem 

Z toho počet 

pedagogických 

pracovníků 

 

 

Fyz. 

 

Přep. 

 

Fyz. 
 

Přep. 

Školní jídelna 800 527 472 6 6 55 55 
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3.2 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a odborném rozvoji 

nepedagogických pracovníků  

 pedagogičtí nepedagogičtí 

Počet účastníků na dalším vzdělávání 22 0 

   

 

 AKREDITOVANÉ 

MŠMT 

NEAKREDITOVANÉ 

Počet vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky 73 8 

Z toho pro pedagogický sbor 0 0 

Z toho pro skupinu pedagogů 32 4 

Z toho pro jednotlivce 41 4 

   

 
 AKREDITOVANÉ 

MŠMT 

NEAKREDITOVANÉ 

Počet vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky 73 8 

Z toho v oblasti ICT/ rozvoj digitálních kompetencí 30 1 

Z toho v oblasti osobnostně sociální rozvoj 8 1 

Z toho v oblasti jednotlivých předmětů 10 3 

Z toho v oblasti obecné didaktiky a metodiky výuky 20 3 

Z toho v jiné oblasti 5 0 

 
 AKREDITOVANÉ 

MŠMT 

NEAKREDITOVANÉ 

Počet vzdělávacích akcí pro nepedagogické 

pracovníky 

0 0 

Z toho v oblasti ICT/ rozvoj digitálních kompetencí 0 0 

Z toho v oblasti jejich odbornosti 0 0 

Z toho v jiné oblasti 0 0 

   

 

3.3   Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 
počet navštívených vzdělávacích akcí 57 

počet pedagogů školy, kteří se vzdělávání zúčastnili* 88 

*Pozn. Pokud se pedagog zúčastnil více akcí, započítá se víckrát 

                   

Finanční náklady vynaložené na DVPP………21.430,- Kč (včetně Šablon)  
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4. Údaje o přijímacím řízení pro školní rok 2022/2023 

 
 

 

 

 

Součást 

Počet žáků 

(uchazečů) 

přihlášených 

celkem 

  

Počet žáků, 

kteří skutečně 

nastoupili 

k 30. 9. 2022 

 

Počet odvolání 

proti nepřijetí ke 

studiu 

1. kolo 

př.říz. 

další 

kola 

 

7941K41 G všeobecné 49 0 32 12 

7941K61 G všeobecné 70 0 32 12 

7941K81G všeobecné    67     0 32 13 

celkem 186 0 96 37 

 

4.1 Přijímací řízení do 1. ročníku SŠ v denní formě studia (stav k 31. 8. 2022) 

            
 

 

 

 

Součást 

Počet žáků 

(uchazečů) 

přihlášených 

celkem 

 

 

Počet žáků 

(uchazečů) 

přijatých 

celkem 

k 31.8.2021 

  

Počet 

podaných 

odvolání 

proti 

nepřijetí ke 

studiu 

Počet žáků přijatých 

do 

vyššího ročníku než 

prvního 

(na základě rozhodnutí 

ŘŠ) 

 

1. kolo 

př.říz. 

2. kolo 

př.říz. 

 

 

7941K41 G-všeobecné 49 0 32 12 0 

7941K61 G-všeobecné    70 0 32 12 0 

7941K81 G-všeobecné  67 0 32 13 0 

      

celkem 186 0 96 37 0 

                            

  

4.2 Údaje o přijímacím řízení podle jednotlivých studijních oborů denního studia  

         

 

 
Kód a název oboru 

 

Počet žáků 

přihlášených 

celkem 

Počet 

žáků 

přijatých 

celkem 

 

k 31.8.2022 

 

Počet 

odvolání 

proti 

nepřijetí 

 

 

Počet 

tříd 

 

      *        

Z toho 

víceoborové 

třídy  
1. 

kolo 

př.říz. 

2.kolo 

př.říz 

7941K41 

Gymnázium – 

všeobecné 

49 0 32 12 4 0 

7941K61 

Gymnázium – 

všeobecné 

70 0 32  12 6 0 

7941K81 

Gymnázium – 

všeobecné 

67 0 32  13 8 0 

celkem 186 0  96  37 18 0 

víceoborové třídy označte vámi zvoleným symbolem 
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5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími       

programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků maturitních 

zkoušek   

   

 Prospěch žáků  

       Škola – celkové údaje                   
   

Prospěch žáků celkem  

(včetně závěrečných ročníků) 

  

  

Počet žáků 

 

  

  

% 

  
Žáci celkem (k 31. 8. 2022) 514     100,0 

Prospěli s vyznamenáním 
 

176 34,2 

Prospěli 335 65,2 

Neprospěli 2   0,4 

Neklasifikováni 0 0 

Žáci vyloučeni ze studia v průběhu hodnoceného škol. roku 1   0,2 

 

 

5.2 Výsledky maturitních zkoušek 

  
 

 

součást – kód a název 

oboru 

žáci, 

konající 

mat. 

zkoušky 

celkem 

 

prospěli s 

vyznamenáním 

 

 

prospěli 

 

 

neprospěli 

konali 

zkoušku 

v náhradním 

termínu 

nehodnoceni 

Maturitní zkouška:             

  7941K41  

G-všeobecné 

32 7 21 4 0 0 

  7941K61  

G-všeobecné 

28 8 12 8 0 0 

  7941K81  

G-všeobecné 

22 4 15 3 0 0 

celkem 82 19 48 15 0 0 

 údaje k 31. 8. 2022  

 

 

Výsledky maturitních zkoušek v podzimním období   

 

prospěl s 

vyznamenáním 

          prospěl         neprospěl Z toho počet žáků 

konajících 

opravnou MZ - 

podzim 

0 12 3 15 
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Jarní termín maturitní zkoušky – společná část 

 

Počet žáků konajících MZ - jaro prospělo neprospělo 

Český jazyk a literatura 82 0 

Cizí jazyk 55 0 

Matematika 26 1 

 

5.3 Mezinárodní jazykové zkoušky a státní jazykové zkoušky 

Název zkoušky Celkový počet 

přihlášených 

Úspěšně složili 

Německý jazykový diplom DSD 1, DSD 2 29 21 

Cambridge English 25 25 

   

 

 

5.4 Vyhodnocení přijímacího řízení na VŠ 

Úspěšnost přijetí absolventů na VŠ  

Přihlášky na VŠ jsou v současné době podávány pouze elektronicky, převážně bez požadavku 

potvrzení střední školou. Možnost přesné evidence přihlášek na VŠ  je velmi komplikovaná. 

Ze zjištěných údajů se zdá, že většina absolventů pokračuje ve studu na vysoké škole, pouze 

jedna absolventka nastoupila na VOŠ. Na tradičně nejžádanější vysokou školu ZČU Plzeň 

nastoupilo oproti loňskému roku méně absolventů - 34,4 %, na UK Praha naopak přibližně o 

třetinu více – 28,1%. Stabilní je meziročně zájem o studium na ČVUT Praha 14,1 %. 

Výsledky potvrzují v posledních letech stoupající trend oblíbenosti oborů pedagogických - 

21,9%, naopak výrazně poklesl zájem o obory zdravotnické 9,4%. Překvapivý je nárůst 

preference humanitních oborů, jež se vyrovnávají oborům technickým a přírodovědným. 
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Zpracoval: Mgr. Jan Anderle 

 

 

 

 

 

6.  Údaje o prevenci sociálně patologických jevů, rizikového chování a zajištění podpory             

dětí, žáků a studentů se speciálně vzdělávacími potřebami, nadaných, mimořádně 

nadaných a s nárokem na poskytování jazykové přípravy 

  

6.1 Údaje o chování žáků k 31. 8. 2022 (denní studium) 

Poskytovaný 

stupeň 

vzdělání 

Snížený stupeň 

z chování 2. stupeň 

Snížený stupeň 

z chování 3. stupeň 

Podmíněné 

vyloučení 

Vyloučeni 

střední 

všeobecné 

1 11 11 1 

 

 

6.2 Žáci s individuálním vzdělávacím plánem  

 v gymnáziu   

počet žáků/studentů s IVP 8   

z toho talentovaní 6   

v jakém oboru/předmětech -   
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6.3 Děti, žáci, studenti 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 

upravenými 

výstupy 

9 9 0 0 0 

 

6.4 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 2. stupeň 3. stupeň 4. stupeň 
Počet žáků/studentů 

nadaných/mimořádně 

nadaných ve stupni 

12 0 6 0 

v jakém 

oboru/předmětech+počet 

žáků v oboru* 

- - A, N, M. Č. Fr, 

Ch 

- 

*např. obory/předměty přírodovědné3, jazykové 2,společenskovědní 1, sportovní 2, umělecké 1,.. 

 

1. stupeň podpory (posuzuje škola) 

oborově řemeslně sportovně umělecky sociálně multinadaní celkem 

5 0 3 1 0 3 12 

 

 

2. stupeň podpory (dle ŠPZ) 

oborově řemeslně sportovně umělecky sociálně multinadaní celkem 

0 0 0 0 0 0 0 

 

 

3. stupeň podpory (dle ŠPZ) 

oborově řemeslně sportovně umělecky sociálně multinadaní celkem 

3 0 0 0 0 3 6 

 

 

4. stupeň podpory (dle ŠPZ) 

oborově řemeslně sportovně umělecky sociálně multinadaní celkem 

0 0 0 0 0 0 0 

 

 

6.5 Žáci-cizinci s nárokem na poskytování jazykové přípravy (§20 školského zákona) 

Počet žáků-cizinců k 30. 6.  37 

 s nárokem na jazykovou přípravu nezařazených do skupiny pro jazykovou přípravu 0 

s nárokem na jazykovou přípravu zařazených do skupiny pro jazykovou přípravu 0 

Bez nároku na jazykovou přípravu zařazených do skupiny pro jazykovou přípravu 0 
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Školní metodik prevence (ŠMP) 

Počet fyzických osob 1 

Funkci ŠMP zastává let 6 

Působí i jako výchovný poradce ne 

 

 

Vzdělání školního metodika prevence 

vysokoškolské bakalářské vysokoškolské magisterské jiné 

                      -                ano         - 

   

 

Specializační kurz pro metodiky prevence v celkové dotaci 250 hodin 

absolvoval/a ano   

studuje, studium dokončí ve šk. roce -   

 

 

 

Primární prevence rizikového chování ve škole 

Škola využívá nabízených programů neziskových či jiných 

organizací 

ano  

Pokud ano, uveďte jakých spolupráce s Policií ČR,  

PPP Domažlice 

Škola vypracovává vlastní projekt, program, aj., jehož 

realizátory jsou učitelé 

ano 

Popište, jaké vidíte v práci ŠMP výhody, nevýhody, 

možnosti, co by se mohlo podle Vás zlepšit, co by Vám 

pomohlo apod.  

výhodou je spolupráce 

s různými organizacemi  

 

(viz výše) 

 

 

Školní koordinátor environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) 

působí na škole pedagog pověřený koordinací EVVO  ano  

Počet fyzických osob               1  

 

 

Specializační studium pro školní koordinátory EVVO v celkové dotaci 250 hodin 

absolvoval/a ano  

studuje, studium dokončí ve šk. roce                       -  

 

 

Bezbariérová škola 

bezbariérová škola ano   
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7. Řešení stížností  

 

Počet stížností 

celkem 

důvodných částečně důvodných nedůvodných 

             0               0                0            0 

 

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

 k informacím 

Počet podaných žádostí o informace 0 

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0 

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0 

Počet stížností na postup při vyřizování žádosti o informace 0 

 
 

 

                                  

          

    

                                  

          
    

8.   Stručné vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího programu v souladu se 

strategickými dokumenty Plzeňského kraje 

 

1. Získat a udržet na školách učitele polytechnických a odborných předmětů  

 dlouhodobým strategickým záměrem školy je udržet plně kvalifikovaný 

učitelský sbor a podle možností získávat na krátký úvazek odborníky z praxe – 

v hodnoceném školním roce je to erudovaný praktikující ekonom 

 všichni učitelé jsou podporování ve vlastním profesním a osobnostním rozvoji 

jednak tím, že absolvují DVPP (v poslední době zejména formou webinářů), 

jednak využíváním možností projektu Šabloby (inovativní vyučování, tandem 

apod.) 

2. Zvýšit počet absolventů VŠ v Plzeňském kraji 

 škola intenzívně spolupracuje se základními školami své spádové oblasti; 

významný efekt (získání uchazečů o studium, atraktivní PR školy) přináší 

projekt Vzdělávání 4.0 v PK, prázdninový kurz Arduino, robotická soutěž 

 letitý statut GJŠB jako fakultní školy ZČU upgradovalo uzavření smlouvy 

o spolupráci s Fakultou aplikovaných věd ZČU a na ní navazující aktivity a 

dále projektová spolupráce s Pedagogickou fakultou ZČU. Studenti mají 

možnost poznat a využívat odborná pracoviště univerzity, formou odborných 

prací (SOČ) už na SŠ participujína řešení odborných zadání; jsou motivováni 

pro volbu ZČU pro své VŠ studium 

 škola má moderně a funkčně vybavené odborné učebny: robotickou a 

jazykovou (I-ROP), fyziky (nadace ČEZu), biologie (ROP), chemie (ROP) 

 učitelé se snaží implementovat nové metody výuky, na které jsou proškolování 

a které shledávají efektivními  

3. Rozvíjet ve školách podnikavost, kreativitu a kritické myšlení 

 vzdělávání pedagogů v této oblasti se týká především učitelů společenských 

věd 

 v rámci předmětu ZSV absolvovali žáci workshopy s praktikujícími 

podnikateli 
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 studenti se významně podíleli na všech akcích pořádaných u příležitosti oslav 

150. výročí založení školy (některé sami iniciovali) 

 studenti sami organizují tradiční aktivity školy: májáles a turistický pochod 

Lenochod, zajišťují průvodcovské služby na Dni otevřených dveří GJŠB 

 ve škole dlouhodobě úspěšně fungují vždy 3 JA firmy (vedou je studenti 

3. ročníku, prodávají svačiny, v hodnoceném šk. roce provozovaly 

Nostalgickou kavárnu v rámci oslav výročí) 

 studentky 3. ročníku v průběhu celého školního roku pracovaly 

v dobrovolnické organizaci MTC CZ z. s.; jako asistentky se věnovaly 

postiženým dětem při plavání 

4. Rozvíjet kompetence pro řízení vlastní kariéry 

 pro naplňování strategického cíle individuální podpory při posilování 

kariérového vzdělávání byla zřízena pozice kariérového poradce; v propojení 

s výchovným poradcem a třídními učiteli tak vznikla koordinovaná a funkční 

síť sloužící žákům při jejich rozhodování o jejich následné profesní dráze 

 usilujeme o získání možností nové a o prohlubování stávající spolupráce 

s podnikateli a zaměstnavateli 

 s ohledem na charakter školy dlouhodobě aktivizujeme naši spolupráci 

především s akademickými pracovišti 

5. Zlepšit další vzdělávání pro adaptabitlitu obyvatel Plzeňského kraje 

 GJŠB jako ojedinělá škola organizuje (13 let) ve spolupráci s městem 

Domažlice vzdělávání pro seniory Univerzitu III. věku 

6. Zajistit rovné příležitosti ve vzdělávání 

 vytváření takového vnitřního klimatu, v němž se budou cítit bezpečně jak žáci, 

tak všichni zaměstnanci školy, je modus vivendi, k němuž se vedení školy 

snaží dlouhodobě směřovat. Patří sem v materiální rovině několik let (z 

vlastních prostředků) inovované interiéry školy, rekonstrukce sborovny jako 

odpočinkové místnosti pro setkávání učitelů, postupné obměňování inventáře 

všech kabinetů podle požadavků učitelů, v oblasti nemateriální pořádání 

tradičních společných obědů stávajících a někdejších zaměstnanců (vždy po 

Novém roce a na konci školního roku s příspěvkem z FKSP) nebo dílčí 

dotazníkové šetření zjišťující, co „chybí“ našim žákům k well beingu ve škole 

 žáci mají možnost participovat na vnitřním prostředí školy např. tím, že si 

mohou navrhnout výmalbu své kmenové učebny (náklady nese škola)  

 prostřednictvím svých zástupců ve studentské radě mají žáci možnost 

diskutovat své požadavky/návrhy na zlepšení kultury školy s vedením školy  

7. Zajistit dostatečnou dostupnost poradenství a zlepšování kvality poradenských 

služeb 

 školní metodička prevence se velmi intenzívně zajímá o veškeré nové metody a 

postupy v oboru a na setkáních pedagogického sboru se snaží získané 

poznatky, a hlavně vlastní zkušenosti přenášet dále 

8. Zvýšit počet škol s bezbariérovým přístupem 

 GJŠB je v zásadě bezbariérovou školou, problémem je pouze budova C, kde 

není výtah 

 

 



 13 

9. Podpořit školy při začleňování a vzdělávání žáků cizinců 

 v hodnoceném školním roce byli ke vzdělávání přijati 4 žáci z Ukrajiny, 

kterým poskytovala dobrovolnický jazykový kurz učitelka GJŠB 

 všichni ostatní žáci-cizinci jsou zcela adaptováni (žijí dlouhodobě v ČR, 

zvládají bezproblémově češtinu jako komunikační a studijní jazyk) 

10.  Zaměřit se na systematickou podporu nadání a péči o nadané a mimořádně 

nadané žáky 

 škola se systematicky, nikoli „papírově“ věnuje identifikaci a podpoře 

nadaných žáků 

 byla ustanovena pozice koordinátora péče o nadané 

 pro učitele (zájemce, ne povinně) se uskutečnil workshop vedený lektorkou-

specialistkou v oboru  

 ve spolupráci s PPP provádíme screening žáků nižšího gymnázia 

 žákům s 1. stupněm nadání (identifikace v kompetenci školy) umožňujeme 

stáže na odborných pracovištích, další studium, individuální trénink 

apod. individuálním přístupem k hodnocení absence v řádném vyučování 

a uzpůsobením režimu ověřování znalostí 

 umožňujeme (organizujeme) vzdělávání učitelů v této problematice 

11. Zkvalitnit výuku cizích jazyků  

 1. i 2. cizí jazyk mají štědrou hodinovou dotaci (+ dělení tříd) 

 od 3. ročníku je výuka obou jazyků posilována nabídkou volitelných seminářů 

 rovněž formou volitelného semináře mohou žáci studovat další jazyk, možností 

je i studium dalšího jazyka jako předmětu nepovinného 

 GJŠB má status DSD školy, žáci jsou velmi úspěšní při skládání zkoušek jak 

v DSD I, tak DSD II (jsou bezplatné, certifikované, mezinárodně uznávané, 

umožňují nahrazování při MZK) 

 žákům umožňujeme (formou semináře i připravujeme) a ve škole organizujeme 

skládání certifikační zkoušek z angličtiny Cambridge Exams (rovněž jimi lze 

nahrazovat MZK) 

 materiální vybavení pro výuku cizích jazyků splňuje standard (jazykové 

učebny, software) a podle finančních možností je neustále inovováno (zejména 

prostředky z projektů, dotací) 

 učitelé cizích jazyků se permanentně dovzdělávají; jsme zapojeni do Erasmu+, 

spolupracujeme s Tandemem a dalšími školicími subjekty 

 po koronavirové pauze se podařilo navázat na tradiční studentskou výměnu 

s francouzskou školou, nově se podařilo uzavřít dohodu o studijní výměně se 

školou v USA (!!), uskutečnila se řada společných akcí s německými partnery 

12. Rozvíjet a zkvalitnit digitální gramotnost 

 výrazný posun v implementaci digitálních dovedností znamenala pro všechny 

učitele (i nepedagogické pracovníky) zkušenost s online výukou 

 v hodnoceném školním roce jsme pracovali na inovaci ŠVP, neboť jsme se 

rozhodli k zahájení výuky podle evidovaného RVP IVT pro ZŠ 

 pro rozvoj IT vybavení využíváme prostředky ze státního rozvojového 

programu 
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Všechny body této kapitoly výroční zprávy velmi podrobně doplňuje, vysvětluje 

následující Hodnotící zpráva ŘŘ, a zejména detailní zprávy jednotlivých předmětových 

komisí.  

 

 

9. Souhrnná hodnotící zpráva – komplexně hodnotí všechny oblasti 

 

Stejně jako v minulosti je i tato Hodnotící zpráva hlavním evaluačním nástrojem, 

který bilancuje uplynulý školní rok na Gymnáziu J. Š. Baara v Domažlicích. 

V předchozí Hodnotící zprávě jsem uvedla, že její obsah se oproti všem předchozím 

Zprávám zásadně liší, neboť „bilancuje školní rok, který byl zcela výjimečný. Chod naší 

školy, stejně jako celé nejen naší společnosti, ale společenství celosvětového poznamenala 

koronavirová epidemie…v případě naší školy tak čtyři měsíce probíhala místo řádné 

výuka distanční… hodnocený školní rok nemá - a věřme, že nebude mít – srovnání 

s ničím“. Tato formulace v sobě skrývala přání a také očekávání, že podobně fatální situace 

už nenastane a vše se vrátí k normálu. 24. únor 2022 však ukázal, že žádná krize není tak 

velká, aby nemohla následovat horší. 

Nicméně popořádku. 

Školní rok 2021/22 charakterizovaly dvě klíčové události, které sice shodně nezměnily 

výuku, respektive organizační chod vyučovacího procesu, ale byly tím, čím všichni ve škole 

žili: 

1. stopadesáté výročí založení školy 

2. válka na Ukrajině 

Ad 1/ 

K významnému výročí školy jsme od prvopočátku přistupovali s velkým respektem 

– s respektem vůči zástupům absolventů i široké galerii pedagogů, kteří společně budovali 

a budují image chodské univerzity, v neposlední řadě pak s respektem vůči velkolepým 

oslavám výročí stopětadvacátého ve skvělé režii tehdejšího ředitele Jaroslava Tobiáše. 

Nechtěli jsme nic ponechat náhodě a scénář oslav jsme začali připravovat s nejméně ročním 

předstihem. Program to byl opravdu bohatý, aktivně nebo pasivně by si v něm mohl najít své 

každý, kdo by se chtěl zúčastnit. Ukázalo se však, že práce to byla poněkud marná, protože 

hlavním režisérem nejen oslav, ale života celé společnosti se stal koronavirus. 

S ohledem na zavřené školy a následnou nejistou pandemickou situaci jsme 

rezignovali na původně stanovené datum oslav, tj. červen 2021, a s nadějí, že to snad vyjde, 

jsme zvolili termín, který byl také symbolický, a sice první víkend v říjnu 2021, jenž 

odpovídal skutečnému zahájení výuky na reálném gymnáziu v Domažlicích. Ani posunutý 

termín ale neřešil velkou nejistotu organizátorů – v zásadě neměli šanci s nacvičováním 

programu a přípravou všech dalších aktivit začít dříve než v září, žáci, kteří byli zavedenými 

„výkonnými umělci“ v řadě případů odmaturovali, další perspektivní se účastnili zářijového 

sportovně turistického kurzu, zprvu téměř neřešitelným problémem byly finance… 

Že „finis coronat opus“ se ovšem potvrdilo i v tomto případě: neuvěřitelnou ochotou, 

obdivuhodnou invenčností, obětavostí, nadšením a schopnostmi všech zainteresovaných 

kolegů i žáků se podařilo oslavit narozeniny školy nejen důstojně, ale - domnívám se – 

s kvalitou a hodnotou, které našemu gymnáziu náleží a sluší. 

Ve zkratce: v průběhu týdne probíhala sportovní klání – pod vysokými koši, 

s volejbalovým a fotbalovým míčem měli šanci měřit své síly někdejší (i velmi úspěšní) 

studenti a učitelé s těmi současnými, celý týden byla v galerii Kulturního centra Pivovar 

výstava žákovských prací - koláží vzniklých na počest A. Loose, mimořádnému zájmu se 

rovněž po celý týden těšila Nostalgická kavárna, na niž se změnila naše přednášková 

učebna, nabízející nejen kavárenské občerstvení se stylovou (studentskou) prvorepublikovou 
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obsluhou, ale i minulost připomínající noviny a živou hudbu. Samotný „výroční“ víkend 

zahájila páteční premiéra velkolepého komponovaného pořadu v sále MKS Domažlice, pro 

zájemce se otevřely dveře školy, které otevřenými s komentovanými prohlídkami zůstaly do 

sobotního večera, a hlavně – v sobotu, za krásného počasí, se všichni, kteří si chtěli 

připomenout „svou“ školu, prošli ve slavnostním, nadšením a počtem dojemném, průvodu 

domažlickými ulicemi, široké veřejnosti pak byla nabídnuta repríza komponovaného 

pořadu, opět s talk show se zajímavými osobnostmi, absolventy GJŠB, a program v neděli 

ukončila slavnostní mše svatá a tradiční pouť ke hrobu patrona školy, Jindřicha Šimona 

Baara, na klenečský hřbitov. K výročí byl připraven a vydán Almanach GJŠB, nejen pro 

nostalgiky pak bylo (a stále je) koupi množství pamětních předmětů a v neposlední řadě 

byla zkomponována hymna školy. 

Za všechno ve stručnosti výše zmíněné patří bezmezný dík každému, kdo pomohl, 

kdo „byl v týmu“, který odvedl skvělou práci! 

O detailech oslav pojednávají i některé ze zpráv předmětových komisí, 

fotodokumentace je ke zhlédnutí na webových stránkách školy.   

 

 

 

Ad 2/ 

Únorová agrese putinovského Ruska vůči suverénnímu evropskému státu 

Ukrajině pak přinesla zásadní moment v myšlení patrně nás všech – žijeme ve 21. století 

v prostoru, kde nepříliš daleko od nás zuří ne ta literární či filmová, ale skutečná válka, kde se 

prolévá skutečná krev, kde umírají vojáci i civilisté, kde se ničí hodnoty. Jakkoli se nás 

konflikt týká zprostředkovaně, týká se nás zásadně: není a nebude, co bylo, co bude, je (do 

značné míry) nepředvídatelné.  

Reálné dopady této krize konkrétně pro naši školu jsou sice zatím minimální – ke 

studiu byli přijatí pouze čtyři ukrajinští žáci, dva uchazeči prošli přijímacím řízením (nicméně 

ke studiu nenastoupí), zcela konkrétní omezení však nastávají v novém školním roce – 

bezpochyby se nás dotkne v podobě obrovsky zvýšených nákladů na provoz školy dopad 

energetické krize a možné škrty ve financování. 

Reálně se ovšem u řady z nás mění hodnotový žebříček; doufejme, že u většiny 

osazenstva školy v tom smyslu, jaký naznačila „blesková“ studentská aktivita -  humanitární 

sbírka pro Ukrajinu, o níž detailně pojednává zpráva předmětové komise společenských věd.      

Následující část Zprávy dokumentuje průběh hodnoceného školního roku, a to jednak 

prostřednictvím povinných kapitol výročních zpráv, jednak - a to výstižněji – pohledem 

aktérů vyučovacího a výchovného procesu, tj. zprávami jednotlivých předmětových komisí. 

Tyto dokumenty rovněž obsahují popis prezentování činnosti školy široké veřejnosti. 

 

 

I. Kdo byl ve škole  

            Personalistika 

 V hodnoceném školním roce začalo výuku celkem 516 žáků v 18 třídách  

 Pedagogickou činnost zajišťoval plně kvalifikovaný pedagogický sbor ve složení 

(všechna jména jsou ve Zprávě uváděna bez titulů): 

Jana Štenglová (ředitelka školy), Václav Kozina (zástupce ředitele), Jan Anderle, Petr 

Diviš, Petra Černá (TU 1.6), Josef Černý, Dana Fraňková, Šárka Fišrová (TU 3.4), 

Tomáš Javorský, Hana Jano (TU 2.8), Kamil Jindřich, Josef Johánek (TU 2.4), Marie 

Johánková (TU 5.6), Radka Kortusová (TU 7.8), Michaela Králíčková (TU 1.8), 

Lenka Ledvinová, Jiří Linart, Josef Lípa, Eva Machová, Pavlína Martincová (TU 3.6), 

Martina Morysková, Marina Mrázová, Zdeňka Němečková (TU 3.8), František Novák 
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(TU 8.8), Jan Pek, Martin Pivoňka, Michal Podestát (TU 4.4), Alena Poulová, Hana 

Slachová, Jaroslav Stýskal (TU 4.8), Martina Svobodová (TU 1.4), Klára Šerlovská, 

Josef Šerlovský (TU 2.6), Milena Šiplová, Petra Šlajsová, Sylvie Vágnerová, Jana 

Váchalová (TU 4.6), Nikola Váchalová, Petra Váchalová (TU 5.8), Jaroslava 

Vecková, Jaroslava Vondrašová (TU 6.8), Pavlína Vondrašová, Patricie Wischenbart 

(TU 6.6), Šárka Zavadilová, Blanka Zelenková, Jaroslava Žáková 

 na mateřské dovolené dále setrvávala Veronika Hronková, pracovní poměr 

v souvislosti s odchodem do důchodu ukončila Emílie Nosková 

 novými třídními učiteli se stali M. Králíčková (1.8), P. Černá (1.6) a M. 

Svobodová (1.4) 

 činnosti spojené s výchovným poradenstvím a přijímacím řízením (střední i vysoké 

školy) vykonával kvalifikovaný výchovný poradce Jan Anderle, funkci 

preventistky, do jejíž kompetence spadala rovněž péče o předcházení problémů 

v oblasti sociálně patologických jevů a poradenství v této oblasti, vykonávala rovněž 

kvalifikovaná P. Vondrašová 

 činnosti kariérového poradce vykonávala J. Vecková 

 koordinátorem ICT (a současně správcem sítě) byl J. Šerlovský 

 školní vzdělávací program GJŠB i nadále koordinovali J. Vondrašová 

a M. Podestát 

 supervizi činností spjatých s environmentální výchovou nadále vykonávala 

Z. Němečková 

 administrací projektů byl pověřen J. Anderle  

 agendu spojenou s aktivitami v rámci projektu Erasmus+ vedla P. Šlajsová 

 práci jednotlivých pedagogů koordinovalo celkem 8 předmětových komisí, garanty 

jednotlivých oborů byli předsedové PK: 

o český jazyk a literatura – S. Vágnerová 

o němčina -  P. Váchalová 

o angličtina - J. Linart 

o společenské vědy a estetická výchova – P. Vondrašová 

podkomise: garant pro dějepis – M. Podestát 

         garant pro výtvarnou výchovu – Š. Zavadilová 

                    garant pro hudební výchovu – K. Šerlovská 

o matematika, fyzika -  J. Vondrašová 

o přírodní vědy - Z. Němečková 

o tělesná výchova – F. Novák 

o informatika – J. Šerlovský 

 v úseku administrativním vykonávaly činnost účetní Anna Špirková, hospodářky 

Blanka Straková a funkci sekretářky zastávala Radka Nebehajová. Funkci 

vnitřního auditora nově vykonával Josef Černý, funkci pověřence pro GDPR Petra 

Mišková 

 provoz školní jídelny zajišťovala vedoucí stravovacího zařízení Martina Hlavatá 

ve spolupráci s hlavní kuchařkou Romanou Benešovou, kuchařkami Marií 

Hnízdovou, Lenkou Cibulkovou, Lucií Hejtmanovou a Zdeňkou Johnovou  

 správu školních budov (a činnost topiče) vykonával Jaroslav Kadlec, který rovněž 

řídil práci uklízeček Zuzany Ptákové, Anny Tomanové, Zlaty Kitzbergerové a do 

30. 6. Blanky Kardošové 

 správcem školního stadionu byl M. Forster. 
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II. Co se učilo 

Základním dokumentem zůstává Školní vzdělávací program GJŠB Otevřená škola, 

který ovšem není „mrtvým“ dokumentem, ale živě se o něm diskutuje, a jak plyne i 

z minulých Zpráv, podléhá čas od času některým změnám. V hodnoceném školním roce 

proběhly zásadní diskuse v souvislosti s revidovaným RVP pro předmět IVT a dále např. 

v komisi matematiky a fyziky (viz Zpráva PK níže). Kontinuálně se učitelé zabývají revizí 

probíraného učiva jednak v souvislosti se zkušenostmi z distanční výuky, jednak v souvislosti 

s chystanou velkou revizí národního vzdělávacího systému (Strategie vzdělávání 2030+), 

k jejímuž návrhu proběhlo první připomínkové řízení a jejíž implementací se počítá od 

podzimu 2023. 

Poté, co již minulá hodnotící zpráva avizovala změny v pojetí výuky, lze konstatovat, 

že ŠVP byl realizován bez závažnějších zásahů. Významná změna nás čeká od září 2022, 

neboť jsme se rozhodli od 1. ročníku osmiletého studia zahájit výuku předmětu IVT podle 

změněného RVP, což bude mít dopad prakticky do všech vyučovacích předmětů, neboť 

dojde k přesunu vyučovacího obsahu; nejvýznamněji se tato reforma dotkne českého jazyka 

a matematiky, nicméně tento přesun obecně vnímáme jako racionální a efektivní. 

 Z loňského roku připomínám poměrně zásadní krok, jímž bylo zavedení předmětu 

Seminární práce; smyslem tohoto předmětu, který je u nás realizován jako na jedné z mála 

škol, je cílené směřování studentů k tomu, aby byli schopni, poté co opustí střední školu, 

samostatně zpracovat odbornou práci odpovídající normám odborného textu (bakalářskou, 

diplomovou apod.). Student může práci napsat a obhájit před komisí (zpravidla vedoucí práce 

+ třídní kolektiv) v kterémkoli ročníku vyššího G, nicméně primárně se předpokládá, že bude 

výstupem semináře, který si volí od 3. ročníku.; známka z tohoto předmětu je vždy uvedena 

na vysvědčení za 1. pololetí 4. ročníku. Tímto krokem tak už v předstihu realizujeme záměr 

požadovaných změn RVP v předmětu IVT. Během celého roku jsme Pravidla předmětu 

„pilovali“ tak, aby získané dovednosti měly pro studenty opravdový přínos, aby se sjednotila 

kritéria hodnocení a aby i ze strany pedagogů byl uplatňován stejně zodpovědný přístup. 

 

 

I. Jak se učilo 

I v uplynulém školním roce bylo snahou učitelského sboru zachovat tradičně vysokou 

kvalitu výuky a současně více než v minulosti zvažovat její efektivitu, k čemuž nás vedou 

jednak zkušenosti z distanční výuky, ale zejména situace na trhu práce, pro který naše 

absolventy připravujeme. Snažíme se klást větší důraz na schopnost žáků třídit a zpracovávat 

informace, na týmovou práci, práci s chybou, na žákovskou samostatnost, zodpovědnost 

a dovednost sebeprezentace. 

Cíleně jsme se věnovali jak žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Od 

školního roku 2019/20 tato práce vykazuje systematičnost jak ve vztahu k žákům 

ohroženým studijním neúspěchem, tak k žákům s jinými studijními i osobními problémy, 

ale i k žákům mimořádně nadaným. Postupně vytváříme předpoklady k tomu, aby všechny 

zmíněné aktivity nabraly novou dynamiku a byly pro naše žáky skutečně, nikoliv pouze 

„papírově“ přínosné, což by mělo být výsledkem spolupráce výchovného poradce, školní 

metodičky prevence a nově zavedené kariérové poradkyně. 
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Kariérové poradenství                     J. Vecková 

V rámci kariérového poradenství se uskutečnily skupinové aktivity pro třídy 6.8 a 4.6, 

při kterých byli studenti vedeni, aby se zamýšleli nad různými aspekty široké škály povolání 

(nároky na kvalifikaci, fyzická obtížnost, jednání s lidmi apod.). Studenti si také rozšířili 

přehled o tom, jaká povolání jsou možná v různých oborech.  

Dále se uskutečnilo několik individuálních sezení studentů s kariérovou poradkyní, 

jejichž obsah se odvíjel od potřeb jednotlivých studentů.  

Kariérová poradkyně také koordinovala testování pro volbu povolání v Pedagogicko-

psychologické poradně. 

Do budoucna plánujeme zařadit skupinové aktivity kariérového poradenství 

pravidelně zejména pro studenty 2. ročníku a odpovídajících ročníků víceletého gymnázia a 

rozšíření individuálního poradenství. 
 

Nadaní žáci 

I když nadání žáka rozhodně není podmíněno úspěchy v soutěžích, přesto uvádíme 

drobné medailonky těch výborných studentů, o nichž bylo v uplynulém školním roce 

hodně slyšet. Takto je vidí jejich učitelé: 

 
Adéla Pavleová 

V přírodních vědách v posledních letech excelovala Adéla Pavleová z letošní maturitní 

třídy 8.8. 

Každý rok reprezentovala školu v chemické i biologické olympiádě, samozřejmostí byl vždy 

postup do krajského kola a zde výborné umístění. V posledním ročníku pak postoupila 

v obou soutěžích do kola národního. 

Do národního kola se letos probojovala i v soutěži Logická olympiáda, toho se však 

nezúčastnila z důvodu kolize termínu se svými maturitními povinnostmi. 

Adéla byla též součástí týmů, které reprezentovaly školu v olympiádě ekologické a na 

pardubickém Chemiklání. 

Eva Machová, PK přírodní vědy 

 

Dang Phan Thanh Luan (Johnny) 
Johny ze třídy 7.8  je jedním z žáků osmiletého gymnázia, který se připravuje na složení 

zkoušek potřebných pro získání mezinárodně uznávaného certifikátu Deutsches 

Sprachdiplom (DSD). Do skupiny DSD jsou vybíráni jazykově nadaní a motivovaní žáci z 

osmiletého a šestiletého cyklu gymnázia, kteří chtějí svůj talent a schopnosti intenzivněji 

rozvíjet. Tito žáci se rovněž pravidelně účastní olympiád v německém jazyce. 

Dang Phan Thanh Luan se stal několikrát vítězem nejen školního a okresního kola, ale i kola 

krajského. Ve školním roce 2021/22 se již podruhé probojoval až do kola národního, kde se 

po předchozím 3. místě umístil nyní na 2. příčce. V soutěži uplatnil nejen svůj jazykový 

talent, ale také výborný všeobecný přehled a kultivovaný projev. 

Protože olympiáda probíhala on-line, musel se na ni připravit zčásti také individuálně, tedy 

zvolit správné téma prezentace, která byla jádrem zkoušky, připravit si odpovídající slovní 

zásobu a vhodnou argumentaci.  

Jeho úspěchy jsou pro ostatní studenty bezesporu také motivací k dalšímu zlepšování svých 

jazykových znalostí a komunikačních dovedností. O jeho výsledcích informoval rovněž 

regionální tisk. 

 

Petra Váchalová, PK německý jazyk 
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Ondřej Nový 

Ondra Nový je v současné době studentem čtvrtého ročníku šestiletého gymnázia, jeho 

velkým koníčkem je informatika. Speciálně se zabývá robotikou, programováním webových 

aplikací, dále programováním v jazycích Javascript, C++ a  také bezpečností v oblasti IVT 

a v kyberprostoru. 

Ve školním roce se účastnil celé řady soutěží.  Ačkoliv věkem je velmi mlád, úspěšně svádí 

boje se staršími a zkušenějšími soupeři.  

Největšího úspěchu dosáhl v soutěži  Kraj pro bezpečný Internet, když se umístil na 4. 

místě v národním kole. 

Naši školu také velmi úspěšně reprezentoval na soutěžích: Olympiáda z programování 

(3. místo v krajském kole) a  Pilsprog LITE (3. místo) - na úrovni krajského kola. 

Dále se účastnil dalších soutěží zaměřených na programování:   

(Kasiopea, matematická olympiáda kategorie P (programování) MFF Praha). 

Neodmyslitelně je členem týmů naší školy účastnících se různých prestižních soutěží: 

Technika má zlaté dno (3. místo), Robosoutěž Plzeňského kraje, Technická olympiáda 

Plzeňského kraje Navštěvuje při škole také zájmový kroužek Programování a robotiky, ve 

kterém jeho členové významně spolupracují s fakultou FEL ZČU  v Plzni na projektu 

"Pilsen Cube aneb Pošli satelit do vesmíru". 

Úspěšně se zapojil do probíhající spolupráce s naší partnerskou školou FAV v Plzni, 

konkrétně na katedře informatiky začal psát seminární práci na téma "Webový portál pro 

diabetiky, diabetology a vědce", ve které bude pokračovat i v tomto školním roce. 

Josef Šerlovský, PK IVT 

 

Jan Herzig 

Jan je mimořádně nadaným studentem v oblasti přírodních věd. Školu reprezentuje 

v biologické, zeměpisné, matematické, fyzikální a astronomické olympiádě. 

Největších úspěchů zatím dosáhl v astronomické olympiádě, kde s velkým náskokem vyhrál 

celostátní kolo a na letním kempu byl vybrán pro reprezentaci České republiky 

v celosvětovém kole této olympiády. Honzovi jsou poskytovány individuální konzultace 

z matematiky a fyziky podle jeho potřeby. Dále je uvolňován jedenkrát týdně z odpoledního 

vyučování, aby se mohl účastnit přednášek na Západočeské univerzitě, kde také v létě 

absolvoval týdenní fyzikální kurz. V rámci hodin matematiky a fyziky jsou mu poskytovány 

rozšiřující materiály k výuce. 

Jaroslava Vondrašová, PK matematika, fyzika 

 
 

Jak se učilo, dále monitorovaly vzájemné hospitace (viz Zprávy PK níže) a tradiční 

hospitace ředitelky školy; její monitoring a následný rozbor s vyučujícím se tentokrát týkal 

38 navštívených vyučovacích hodin. 

 

II. Kde o nás 

Za mimořádně důležité považuji zadání zakázky na vytvoření nových webových 

stránek školy; jsou totiž nejnavštěvovanějším informačním kanálem zajišťujícím 

informační servis nejen stávajícím žákům i jejich rodičům a zaměstnancům školy, nýbrž i širší 

veřejnosti. Nové stránky mají nejen nadčasový design, ale jsou přehledné a uživatelsky 
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přívětivé. Ve srovnání s předchozím obdobím jsou také ze strany přispěvovatelů četněji 

„zásobované“, takže poskytují skutečně relevantní obraz života školy. 

Vedle webových stránek se zejména pro žáky (péčí žáků a Š. Zavadilové) konečně 

rozběhl školní Facebook. 

Mezi informačními zdroji poskytujícími informace především rodičům stávajících 

žáků nelze opomenout elektronický klasifikační arch, E-třídní knihu a platformu Google 

Classroom, která se osvědčila v době distanční výuky. 

Online Den otevřených dveří GJŠB 

Dne 8. 12. 2021 byla široká veřejnost pozvána na v pořadí druhý online Den 

otevřených dveří GJŠB. Hlavní program obsahoval nápaditou upoutávku, úvodní slovo 

ředitelky, virtuální prohlídku školy, dvakrát v průběhu dne Fórum s ŘŠ (s možností 

zeptat se ONLINE ředitelky na vše, co se týká chodu školy), doprovodný program pak 

zavedl zájemce přímo do učeben v rámci relací: Chemie zábavnou formou, Zajímavá 

biologie, Nebojíme se fyziky, Hrajeme zvesela, Mladí chovatelé, Staň se výtvarníkem, 

Robotika a automatizace všude, kam se podíváš, Svítící Ozoboti, Rozumíme si s 

moderními technologiemi, O prázdninách na kemp, Cestujeme se školou po Evropě, Ráj pro 

milovníky cizích jazyků, Sportovní kurzy, Sportovní a kulturní vyžití a Zájmové kroužky. 

Přesto, že i tento druhý online Den otevřených dveří měl slušný ohlas, těšíme se, až 

další návštěvníky uvítáme v reálném, nikoliv online prostředí školy. 

 

III. Kdo s námi 

Výčet spolupracujících institucí i jednotlivců by byl značně rozsáhlý (navíc s rizikem 

někoho opomenutí), proto tato Zpráva uvádí nejdůležitější subjekty: 

tradičně výborná spolupráce pokračovala se zřizovatelem, odborem školství, mládeže 

a tělovýchovy Plzeňského kraje, s nadřízeným kontrolním orgánem, krajským 

inspektorátem České školní inspekce, a městem Domažlice. 

Školská rada GJŠB 

V hodnoceném školním roce ŠR pracovala ve složení: zřizovatelem kooptovaní 

členové: předseda Rudolf Špoták, Ing. Václava Jandečková, zástupci učitelského sboru: 

Marie Johánková, Pavlína Vondrašová, zástupce rodičů nezletilých žáků: MUDr. Šárka 

Nejdlová, zástupce zletilých žáků: Jan Horejš (třída 4.6). 

Jak opakovaně uvádějí předchozí Zprávy (a výroční zprávy), působení školské rady 

našeho gymnázia není vnímáno pouze jako byrokratická direktiva, nýbrž jako funkční a 

účinný poradní subjekt. Připomínky k činnosti školy ze strany členů komise jsou velmi 

důležitým pohledem zvenčí, jsou konstruktivní a rozhodně přispívají k naší sebereflexi a 

vedou ke zkvalitňování práce. 

Spolek rodičů GJŠB 

I v tomto školním roce spolupracoval spolek rodičů v dimenzích let minulých – 

pomáhal financovat aktivity, na které škola „nemá položku“, byl tradičně organizátorem 

nakonec přece jen se uskutečnivších maturitních plesů a jedním ze sponzorů oslav výročí 

školy. Hlavní podíl na funkční spolupráci má pokladní SR Ing. M. Zavadilová a předseda 

Mgr. J. Nejdl. 

Listopadové třídní schůzky SR se ještě uskutečnily online formou, na jaře už 

proběhly standardně, tedy prezenčně.  
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Studentská rada GJŠB 

 Aktivity tohoto spolupracujícího subjektu nebyly v tomto roce příliš významné, což 

není povzbudivé, neboť se jedná o studentské sdružení, které by se touto cestou mohlo 

výrazněji spolupodílet na chodu školy. 

O zapojení dalších spolupracujících vypovídají Zprávy PK níže. 

 

 

IV. Jak v přijímacím řízení 

Na rozdíl od loňského roku letošní přijímací řízení proběhlo ve standardních 

podmínkách - s možností každého uchazeče podat dvě přihlášky ke studiu a s tím 

související možností konat dvakrát centrálně zadávanou jednotnou přijímací zkoušku, se 

započítáním prospěchu ze základní školy (v našem případě u všech typů studia 10 %), 

s právem odvolat se proti rozhodnutí o nepřijetí a s povinnosti stvrdit odevzdáním 

zápisového lístku úmysl nastoupit ke studiu na školu, na niž byl uchazeč přijat. 

Standardním způsobem, tedy prezenční formou, se uskutečnil i tradiční přípravný 

kurz před přijímacími zkouškami (tj. v rozsahu 5 lekcí obsahujících vždy po dvou 

vyučovacích hodinách českého jazyka a dvou matematiky).   

Konkrétní čísla uvádí tabulka níže, je třeba ovšem konstatovat, že oproti minulosti 

letos nejslabších výsledků v obou přijímacích testech dosáhli uchazeči nejmladší, tedy 

zájemci o osmileté studium, zatímco nejlépe dopadli „deváťáci“, tedy uchazeči o čtyřleté 

studium. 

Pokud se týká počtu podaných přihlášek, byl v tomto roce nejvyšší, což může 

korespondovat jednak s obecně velkým zájmem o gymnaziální studium, u čtyřletého oboru 

pak s velmi silným populační ročníkem opouštějícím základní školu. 

 

Tabulka uvádí konkrétní údaje:   

Součást 

Počet žáků 

(uchazečů) 

přihlášenýc

h 

celkem 

Počet žáků 

(uchazečů) 

přijatých 

celkem 

 

Počet 

podaných 

odvolání 

proti 

nepřijetí 

ke studiu 

Počet žáků 

přijatých do 

vyššího ročníku 

než prvního 

(na základě 

rozhodnutí ŘŠ) 

 

1. 

kolo 

př.říz

. 

2. 

kolo 

př.říz

. 

 

7941K41 G-všeobecné 49 - 32 12 - 

7941K61 G-všeobecné 70 - 32 12 - 

7941K81 G-všeobecné 67 - 32 13 - 

celkem 186 - 96 37 - 
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III. Jak u maturit 

Situace letošních maturantů byla nestandardní v tom slova smyslu, že se jejich 

druhý a třetí ročník studia odehrával formou distanční výuky. Za zásadní však považuji 

skutečnost, že tomuto navzdory byli k maturitě ze strany školy připraveni řádně, kromě 

toho, že byla potřebná látka probrána, absolvovali čtvrtý ročník více méně prezenčně, 

s možností konzultací a čtrnáctidenním volnem před ústními zkouškami. 

Organizační struktura maturitní zkoušky se z větší části vrátila k původní zákonné 

normě – vrátila se povinná písemná práce z českého jazyka a cizích jazyků, nicméně 

přešla ze společné do profilové části, tzn. že její obsah (témata prací) a hodnocení si určovala 

každá škola sama. Tyto podrobnosti včetně možnosti náhrady zkoušky z cizího jazyka 

jazykovým certifikátem uvádí Zprávy PK českého, německého a anglického jazyka níže. 

Výsledky našich abiturientů ve společné části (tj. u všech výsledky didaktického testu 

z českého jazyka a DT buď z cizího jazyka, nebo matematiky) byly velmi slušné – 

s výjimkou jednoho neúspěchu z matematiky všichni dosáhli hodnocení „uspěl“, 

k celkovému pozitivnímu hodnocení nás přitom vedly především individuální výsledky 

procentuální.  

Podstatně horší ovšem byla bilance ústních zkoušek profilové části; vedle výborně 

připravených maturantů se ke zkouškám dostavili i ti, kteří, zřejmě i v důsledku oslabení 

nebo ztráty studijních návyků v době distanční výuky, přípravu podcenili, předpokládali, že 

to „nějak projde“, a neprošli. Celkem 20x nedostatečná z jednotlivých zkoušek napříč 

většinou předmětů je toho důsledkem a důkazem. Pevně věříme, že takovýto výsledek, jakkoli 

byl spravedlivým a jediným možným ohodnocením podaných výkonů, se už nikdy 

v budoucnu nebude opakovat. 

 

Konkrétní čísla MZK: 

● maturitní zkoušku skládalo celkem 82 abiturientů 

● 1 žákyně k maturitě nepostoupila  

● profilovou část MZK skládala 1 absolventka v 1. řádném termínu 

z loňského roku  

● 47 abiturientů si ve společné části zvolilo anglický jazyk, 8 

německý jazyk a 27 matematiku 

● nepovinnou matematiku+ konala 1 studentka 

● ve společné části neprospěla 1 maturantka z matematiky 

● v jednotlivých zkouškách profilové části celkem neprospělo 

20 abiturientů 

● 19 maturantů prospělo s vyznamenáním, 48 prospělo 

 

Předávávání maturitních vysvědčení proběhlo podobně jako „v normálních časech“ 

slavnostně za účasti rodinných příslušníků absolventů v obřadní síni domažlické radnice. 

Protože jsme již tradičně spádovou školou pro podzimní termín MZK, byli jsme 

CERMATem osloveni, abychom opět tuto část zorganizovali i letos v září. 
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IV. Na čem participujeme 

Zapojení školy do metodických kabinetů 

Už od počátku roku 2019 se začal realizovat záměr MŠMT zastřešit systém podpory 

učitelské veřejnosti (SYPO) metodickými kabinety, které mají na národní úrovni tuto 

činnost směrovat (vytipovávat aktuální potřebná témata, poskytovat metodickou podporu), na 

krajských a oblastních úrovních síťovat konkrétní školy a realizovat podporu u jednotlivých 

učitelů. 

V první fázi byly zřízeny tři metodické kabinety: českého jazyka a literatury, 

matematiky a výpočetní techniky. Na obsazení míst z řad pedagogické veřejnosti (další 

členové byli kooptováni z MŠMT, akademického prostředí, ČŠI, NIDV) byla vypsána 

otevřená výběrová řízení. Významným oceněním naší školy je skutečnost, že na základě 

absolvování těchto výběrových řízení máme zastoupení hned ve třech kabinetech: 

v národním metodickém kabinetu českého jazyka (ředitelka školy), předsedkyní 

v krajském kabinetu Č (S. Vágnerová) a v krajském kabinetu matematiky (B. 

Zelenková). 

Jako další pak byly zřízeny kabinety přírodních a společenských věd a kabinet 

předškolního vzdělávání – jsou bez našeho zastoupení, ve fázi poslední vznikl kabinet 

anglického jazyka, do něhož byla na základě výsledku výběrového řízení jmenována naše 

angličtinářka M. Mrázová.    

Oceňována je pak práce všech zainteresovaných členek jednotlivých kabinetů, jsou 

iniciátorkami řady aktivit (viz zprávy komisí níže), ředitelka školy byla opět členkou 

expertní ministerské komise pro zjišťování relevantnosti maturitních testů CERMATu 

z českého jazyka a je členkou týmu pro práci na revizi RVP českého jazyka a literatury.  

 

 

Zahraniční spolupráce  

Spolupráce se zahraničními partnery - školami i vzdělávacími institucemi - patří 

dlouhodobě mezi silné stránky GJŠB. 

Množství rozličných aktivit dokumentují Zprávy z minulých let a je „šťastné“, že 

i v tomto hodnoceném školním roce, zejména v jeho druhém pololetí, nabrala tato spolupráce 

novou dynamiku; velmi podrobně o tom pojednává Zpráva PK německého a 

francouzského jazyka. 

Za zcela mimořádné lze považovat úspěšné uzavření dohody o spolupráci s High 

School v americkém Two Rivers, jejímž výsledkem bude studentská výměna. Tato zřejmě 

unikátní záležitost vznikla především díky tomu, že město Domažlice je „sesterským městem“ 

Two Rivers ve Wisconsinu a díky iniciativě K. Jindřicha, který jako člen partnerského 

výboru zorganizoval už v „předkoronavitové době“ výměnu žáků uměleckých škol obou 

měst. Jakkoliv se s ohledem na pandemii podařilo uskutečnit pouze pobyt amerických žáků-

muzikantů v Domažlicích a reciproční pobyt bubeníků domažlické ZUŠ se opakovaně 

odkládal, původní myšlenka a zájem uskutečnit i výměnu studentů městských středních škol 

nezapadla a letos v květnu, při návštěvě v Two Rivers, dostala konkrétní podobu: v červnu 

2023 přijedou američtí studenti k nám, na přelomu září a října pak naši žáci pojedou do 

USA. 
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Univerzita III. věku                   J. Wollerová 

V letošním školním roce bylo přihlášeno 96 posluchačů. Účast na přednáškách byla zpočátku 

poněkud nižší v důsledku doznívajících onemocnění covid-19 nebo postcovidových 

problémů. V průběhu roku se docházka stabilizovala. 

V podzimním trimestru dokončil prof. Rudolf Poledne 3 přednášky o souvislostech 

onkologických a kardiovaskulárních onemocněních a o zdravé výživě.  

Následovaly přednášky Mgr. Tomáše Javorského věnované etologii zvířat a člověka. 

V jarním trimestru přednášela Mgr. Radka Kinkorová, ředitelka SOA Horšovský Týn, o 

historii Domažlicka, městských spolcích, stavebních a lesních plánech na základě zatím 

nepublikovaných historických pramenů. 

Poslední 3 přednášky Mgr. Mileny Šiplové se týkaly francouzských zámořských území. 

Výukový program byl ukončen exkurzí do Hrdličkova a Chlupáčova muzea v Praze. 

Slavnostní závěr školního roku proběhl tradičně v obřadní síni domažlické radnice. Z rukou 

ředitelky gymnázia Mgr. Jany Štenglové a starosty města JUDr. Zdeňka Nováka převzali 

posluchači osvědčení o absolvování výuky. 

 

 

V. Jak to viděli předmětové komise, koordinátoři a vedoucí kroužků 

Hodnocení komise českého jazyka         Sylvie Vágnerová    

                                                         

Členové PK: Černá Petra, Fraňková Dana, Kortusová Radka, Štenglová Jana, Vágnerová 

Sylvie, Váchalová Petra, participující Pek Jan 

Školní rok 2021/22 nám sice dovolil navštěvovat školu prezenčně, ale události 

globálního měřítka se do něj a do životů nás všech otiskly opět velmi výrazně. Navíc bylo 

nutné vypořádat se s důsledky dlouhodobé covidové distanční výuky, což bylo nejpalčivější 

pro letošní maturanty. Časté karantény v podzimních a zimních měsících výuku komplikovaly 

– někdy se učily celé třídy distančně, jindy hybridně, kdy části studentů byla výuka 

streamována do domácího prostředí karantény. Tento model jsme pak využívali i v případě 

některých dlouhodobě nemocných studentů v jarních měsících. Valná většina členů komise i 

nadále využívala Google učebny a komunikační skupiny na různých platformách ke sdílení 

materiálů, videí, referátů, prezentací. Někteří objevili i nové aplikace, tudíž jsme nenásilnou 

formou rozšiřovali digitální kompetence studentů i samotných pedagogů, jak jsme si stanovili 

v úvodu školního roku. Úžasným tipem od lektorky online kurzu na rozvíjení čtenářských 

strategií Jitky Vyplašilové byla aplikace Čtenářský metr, která se těšila velkému úspěchu 

hlavně u studentů nižšího gymnázia a která radí dětem ve výběru kvalitních knih, obdobně 

jako dlouhodobě realizovaný projekt Čtení pomáhá. V příštím roce se v rámci revize ICT 

v budoucí primě přejde na systematičtější využívání digitálních technologií ve výuce českého 

jazyka a matematiky, proto jsme již v tomto roce hledali inspiraci k zajímavým aktivitám 

v této oblasti na mnoha školeních a členky komise si vzájemně sdílely tipy, získané materiály 

i zkušenosti s následnou realizací nabytých znalostí ve výuce.  

Pakliže jsme si v září vytyčili cíl klást v tomto školním roce důraz na mediální 

vzdělávání na nižším i vyšším gymnáziu, tak jsme zdaleka netušili, jak závažné téma se nám 

k jeho realizaci nabídne. Práce s aktuálními informacemi, odlišování fake news, vypozorování 

novinářských strategií při získávání čtenářů, práce s emocemi, tvorba skandálních clikbaitů, 

manipulace s recipientovým vnímáním událostí - válka na Ukrajině se stala prostě nedílnou 

součástí výuky a důležitým průsečíkem mezipředmětových vazeb zejména se 

společenskovědní komisí. Po čase i naši studenti mezi sebou přivítali nové spolužáky 
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z Ukrajiny a bylo nutné vypořádat se s jazykovou bariérou. NPI v rámci pomoci učitelům 

v této nové situaci vytvořila sérii materiálů, které využila v naší komisi P. Váchalová 

v kooperaci s M. Johánkovou, na jejichž bedrech zodpovědnost za seznamování ukrajinských 

studentů s českým jazykem leží nejvíce. Této situaci se přizpůsobily i přijímací zkoušky a 

mnohdy jsme při pohovoru s adepty na studium žasli, jak si i jedenáctileté dítě dokázalo za 

krátkou dobu obdivuhodně osvojit základy českého jazyka.  

Zajímavé aktivity komise ČJ: 

V rámci mezipředmětové spolupráce jsme s P. Vondrašovou realizovaly dvě online 

konference. Konference společnosti AT&T se v říjnu účastnily všechny maturitní ročníky 

a věnovala se budoucímu uplatnění absolventů na trhu práce. Naši výuku administrativního 

stylu rozšířil blok věnovaný tipům, jak napsat atraktivní strukturovaný životopis, jak uspět 

u přijímacího pohovoru, dále se studenti dozvěděli zajímavosti z oblastí leadership 

a mindfulness. Ve všech maturitních třídách pak navazovaly různé aktivity v literárním 

semináři a v ZSV, které rozvíjely konferencí představená témata. 

Během setkání členů Národního kabinetu českého jazyka NPI se diskutovala možnost 

zakotvit do výuky na SŠ nový samostatný předmět - svět médií a písemné elektronické 

komunikace, který by vedl žáky k důslednému rozpoznávání dezinformací, technik 

propagandy a reklamy, zneužití médií k politickým cílům. Zároveň by studenty učil 

dovednosti sebeprezentace písemnou formou s přihlédnutím ke všem náležitostem písemné 

elektronické komunikace. Tento nápad nás velmi oslovil, ale prozatím jsme se pokusili 

naplnit jeho případný obsah v rámci běžné výuky ČJ a ZSV. Pro první ročníky a třídu 6.8 

jsme zajistili online seminář agentury Bloomberg na téma Co jsou a nejsou Fake News, 

který byl vedený formou diskuze s novinářem. Studenti tak mohli nahlédnout do zákulisí 

přípravy novin a do mechanismu, jak probíhá ověřování pravdivosti informací, které pak 

mediální agentury pouští do světa. 

P. Černá pro studenty připravila několik zajímavých akcí, o nichž podrobněji referuje 

na stránkách školy v sekci našeho předmětu. V Muzeu Chodska zhlédli studenti tříd 1.6 a 4.8 

výstavu Malý princ Elišky Podzimkové, výtvarnice, která připravila interaktivní podobu 

známého příběhu. Za pomoci speciální aplikace Artivive a „oživlých“ obrázků se ponořili do 

světa malého hrdiny objevujícího hodnoty lidství.  

Žáci třídy 1.6 se také společně s P. Černou a P. Šlajsovou vypravili do Kdyně, kde se 

v synagoze dozvěděli zajímavé informace o historii místního židovského svatostánku, zvycích 

i tradicích židovské komunity, navštívili mikve, prohlédli si předměty spojené s židovskými 

obřady, a dokonce mohli vyslechnout i ukázku hebrejského zpěvu. Cestu za poznáním 

uzavřeli návštěvou židovského hřbitova v Loučimi. 

Studenti třetích ročníků navštívili v červnu Lidice, Vyšehrad, prohlédli si Slavín 

a zamířili následně na derniéru divadelního představení Králova řeč, někteří svůj zážitek 

umocnili osobním setkáním s představitelem hlavní role Martinem Stránským. 

Jako každým rokem i letos naše škola pořádala přípravné jazykové kurzy 

k přijímacím zkouškám. Tento rok studenty připravovali na záludnosti otázek v přijímacích 

testech z českého jazyka R. Kortusová, P. Černá a J. Pek. 

 Na chodbě v prvním patře před kabinety jazyků je k dispozici už roky fungující 

knihobudka, studenti také mohou ve výpůjčních hodinách navštěvovat školní knihovnu, kde 

byla vyhrazena i speciální sekce četby z maturitního školního seznamu. 
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 Dvě členky komise ČJ J. Štenglová a S. Vágnerová jsou aktivně zapojené v projektu 

SYPO – metodické kabinety. Máme tak možnost ovlivňovat aktivně dění v oboru, dostat se 

k zajímavým materiálům, kontaktům, webinářům a podílet se na důležitých změnách v rámci 

revizí i diskuze ohledně možné nové podoby maturitní zkoušky, která směřuje zřejmě k psaní 

a obhajobě odborné práce. Pro naši školu by to nebyla nikterak překotná novinka, neboť 

tvorba odborné seminární práce je běžnou součástí výuky a studenti jsou za její sepsání a 

následnou obhajobu hodnoceni v pololetí čtvrtého ročníku na vysvědčení. V našem předmětu 

letos vznikla pouze jedna práce pod vedením R. Kortusové, ale pro příští rok máme 

rozpracováno více prací v oblasti literatury a rýsuje se i možná práce reflektující atraktivní 

téma reklamy na digitálních platformách a role influencerů při propagování značky.  

Práce češtinářů se však odráží i v seminárních pracích z ostatních předmětů, protože 

právě v českém jazyce jsme si vzali v rámci výuky odborného stylu na starost přípravu všech 

studentů na psaní odborného textu včetně jeho formátování. Hodiny této přípravy jsou 

realizovány přímo v učebně IVT, kde si studenti vyzkouší vše prakticky pod vedením 

vyučujících českého jazyka a mnohdy zjistí, jaké úžasné vymoženosti a ulehčení jim textové 

editory nabízí. Připravujeme je i na tvorbu digitálních prezentací a v rámci rétorického stylu 

na důležitost kvality ústní prezentace získaných poznatků a upozorňujeme je na význam 

schopnosti fundovaně reagovat na otázky vznesené v rámci obhajoby seminární práce či 

referátu. V této oblasti aktivně naše komise kooperuje s komisí IVT. 

 V rámci rozvíjení digitálních kompetencí kromě výše zmíněného běžně využíváme 

ve výuce tablety (na skupinovou práci, prověřování znalostí, aktivizaci, procvičení nového 

učiva), smartphony, platformy youtube, google classroom, aplikaci Čtenářský metr. Na 

důležitost netikety i úpravy písemností v rámci elektronické komunikace dbáme i při běžné 

komunikaci se studenty. 

 Nadaní studenti reprezentovali naši školu v různých soutěžích. V tradiční 

Olympiádě z českého jazyka si nejlépe vedla K. Štenglová, která se umístila v krajském kole 

na čtvrtém místě. Velkým úspěchem bylo zasloužené třetí místo studenta třídy 8.8 V. Routa 

ve 14. ročníku soutěže SŠ o Cenu Knihovny V. Havla za nejlepší studentskou esej na 

téma Co pro tebe znamená být Evropan? Tentýž student se se svou úvahou zúčastnil 

literární soutěže EU v době moderní na téma Evropa v průmyslové revoluci 4.0. Studentka 

třídy 4.8 A. Vondrašová se již poněkolikáté zúčastnila celostátní soutěže ČAPKOVINY aneb 

Žijeme s knihou. Letošní ročník byl věnován těm, jež Čapek hned po lidech miloval asi 

nejvíce, tedy němým tvářím. Téma Měl jsem psa a kočku s jeho láskou velmi úzce 

korespondovalo. Amálie se jej zhostila velmi originálním způsobem, který ji vynesl až 

na skvělé 2. místo z bezmála 400 soutěžních prací.  V lingvistické olympiádě si vysloužila 

postup Anna Dang ze třídy 5.8. 

Všechny členky komise se v průběhu roku účastnily prezenčních i online 

vzdělávacích akcí a webinářů SYPO NPI i KCVJŠ. Ty se zaměřením týkaly hlavně 

rozvíjení čtenářské gramotnosti a posilování čtenářských aktivit i motivace ke čtení formou 

oblíbených čtenářských dílen (J. Vyplašilová, N. Vlasáková, V. Pánková). Kompletně se 

komise ČJ účastnila oblastního workshopu Dítě, škola, sítě, který nám na zakázku připravila 

pod záštitou SYPO Mgr. Jana Šindlerová, Ph.D. Ve výčtu vzdělávacích akcí jednotlivých 

členek nesměly chybět ani skupinové intervize SYPO Oprava písemných prací. Této 

problematice se zasvěceně věnovala S. Havlíčková a R. Jonášová, jejichž intervize byly 

veskrze praktické, zaměřené na užitečné rady, jak co nejlépe zajistit plynulý přechod 

maturitních slohových prací zpět do škol, jak si poradit s tvorbou témat, s hodnocením 

maturitních slohů a s přepočtem bodů na známky. Naše komise ve spolupráci s vyučující IVT 

M. Svobodovou vytvořila sofistikovanou tabulku, která zajistila přesný přepočet bodů na 

výslednou známku, tak aby byla zohledněna procentuální kvalita slohové práce i výkonu u 
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ústní zkoušky. Didaktické testy zůstaly v gesci Cermatu s výsledkem uspěl – neuspěl. Ovšem 

průměry procentuálních výsledků jednotlivých maturitních tříd byly téměř totožné, což značí, 

že naše snaha o sjednocení nároků na maturitní výstupy jednotlivých tříd v rámci komise byla 

i v roce, který se musel vypořádat s následky covidových restrikcí a dvouleté distanční výuky, 

úspěšná. I letos v srpnu se účastní S. Vágnerová a D. Fraňková dalšího ročníku Letní školy v 

Litomyšli pořádané FHS UK. Ústředním tématem v letošním běhu bude dialog jako literární 

žánr a dialogičnost řeči a textu. 

Závěrem bych ráda pochválila spolupráci všech členek komise českého jazyka, sdílení 

tipů na různá školení, lektory, vzdělávací akce, vzájemné návštěvy ve výuce, předávání 

příkladů dobré praxe, zajímavé metodiky i inspirujících nápadů. 

 

 

Hodnocení komise anglického jazyka             J. Linart 

V tomto školním roce už výuka naštěstí probíhala ve své převážné většině 

v prezenčním formátu se selektivními výlukami v distanční formě u tříd, u kterých byla 

v případě nutnosti hygienickou stanicí preventivně vyhlášena dočasná karanténa. Členové 

komise i studenti samotní byli nicméně na tyto situace díky svým zkušenostem z minulých let 

připraveni a s ohledem na svou dočasnost tyto výluky neměly zásadně rušivý charakter pro 

samotný průběh vyučovacího procesu. Naopak, zkušenosti s online nástroji a IT dovednosti 

nabyté v minulých letech mohly vhodně a účelně doplňovat většinovou prezenční výuku. 

S důrazem na výměnu příkladů dobré praxe jsme na téma využití audiovizuálních prostředků 

ve výuce a rozvíjení ICT produktivních dovedností u studentů prostřednictvím videí 

uskutečnili několik společných schůzí komise. 

 Maturitní zkoušky proběhly v plnohodnotném  formátu, odpadla možnost se zkoušky 

na poslední chvíli vzdát. Společná část maturitní zkoušky letos zahrnovala pouze didaktický 

test, písemná práce, která minulý rok součástí zkoušky vůbec nebyla, se nově po více než 

deseti letech přesunula do profilové části. Její zadání a hodnocení tedy bylo plně v gesci 

školy, stejně jako ústní zkouška. Úspěšné složení maturitní zkoušky bylo podmíněno 

složením dvou dílčích zkoušek – písemné práce a ústní zkoušky. Výsledná známka byla dána 

poměrem 60/40 ve prospěch ústní zkoušky, písemnou zkouškou se rozumělo vytvoření 

souvislého textu v rozsahu 200 – 250 slov na jedno pěvně dané téma, které nešlo volit. Text 

byl vždy nezávisle hodnocen dvěma učiteli. O náhradu maturitní zkoušky z anglického jazyka 

na základě standardizované zkoušky si zažádala téměř polovina studentů, tato možnost byla 

podmíněna nutností vykonat didaktický test ve společné části. Ve vztahu k šesti studentům 

v minulém roce to je rapidní nárůst, trend s dalším potenciálem do budoucna, ve kterém se 

propisuje práce se studenty na FCE/CAE seminářích ve třetích a čtvrtých ročnících. V případě 

setrvalého trendu náhrad maturitní zkoušky nás to staví před nutnost zásadně reorganizovat 

výuku ve čtvrtých ročnících tak, aby se v nich nevěnovalo tolik prostoru pro přípravu 

na profilovou část. 

Práce s talentovanými, sdílení příkladů dobré praxe, začleňování ICT do výuky 

a reorganizace výuky ve čtvrtých ročnících v reakci na stoupající trend náhrad budou 

hlavními body programu úvodní schůze komise v příštím roce. 

Činnost komise: 

Tradiční exkurze, divadelní představení a studijní pobyty v zahraničí byly redukovány 

s ohledem na nevypočitatelnost epidemické situace, nicméně i tak byla bohatá. 
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Spolupráce s akademickou obcí - Pedagogickou fakultou UK a MU na projektu Analýza 

sebehodnocení znalostí anglického jazyka a motivace k učení se anglickému jazyku u 

studentů 9. ročníků ( Linart, Šlajsová, Ledvinová, Vecková). 

2. III/10 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím 

vzájemných návštěv (pro SŠ) - třídenní stínování činnosti naší komise dvěma učitelkami 

ostrovského gymnázia s výměnou příkladů dobré praxe  (Linart, Diviš). 

Školení pro práci s talenty a včleňování ICT do výuky (Linart). 

Organizace školních kol Soutěže v cizím jazyce (Vecková, Ledvinová, Šiplová, Šlajsová, 

Wischenbart, Mrázová). 

Organizace okresního kola Soutěže v cizím jazyce – (Šiplová, N. Váchalová). 

Organizace online účasti žákyně Emmy Havlovicové v ústředním kole soutěže v cizím jazyce 

z výměnného pobytu ve Francii – Šlajsová. 

Projektový den ve třídě 4.8 na využití IT a práce s videi na Cinemaligea (Vecková, 

Wischenbart). 

Doplňování obsahu stránek komise – N. Váchalová. 

Návštěva jazykové školy Tandem v Praze se třídou 1.6 – hodiny konverzace s lektory ze 

Spojeného království, Kanady a USA + procházka Prahou (Černá, Ledvinová). 

Organizace Cambridge English nanečisto, načisto a předávání certifikátů (Diviš). 

Přednáška Jany Sehnálkové z Univerzity Karlovy (Diviš). 

Obsazení nově vzniklé pozice metodika okresních kabinetů za anglický jazyk (Mrázová).  

 

 

Zpráva o činnosti komise německý jazyk, francouzský jazyk a latina P. Váchalová 

                                          

Předmětová komise pracovala v tomto týmovém složení: 

M. Beberová, P. Diviš, D. Fraňková, K. Jindřich, M. Králíčková, L. Ledvinová, M. Mrázová, 

J. Pek,  M. Šiplová, P. Šlajsová, P. Vondrašová a P. Váchalová  

Školní rok 2021/2022 byl pro všechny velkým očekáváním, zda se bude opakovat 

situace s distanční výukou. Ta se naštěstí dotkla pouze některých tříd. Nicméně prvním 

úkolem pro členy komise bylo vyrovnat se s handicapy distanční výuky, která v 2. pololetí 

školního roku 2019/2020 a v obou pololetích roku 2020/2021 výrazně převažovala nad 

výukou prezenční. Bylo zjevné, že někteří žáci ztratili potřebné pracovní návyky, mnohdy se 

také prohloubily rozdíly mezi výbornými a slabými žáky. Citelně také chyběla cizojazyčná 

komunikace s vyučujícím i mezi sebou navzájem. Distanční výuka osobní interakci 

nenahradila. Proto se vyučující přednostně soustředili na obnovení, upevňování a další rozvoj 

komunikačních dovedností žáků. To je jeden z důvodů, proč se v některých skupinách 

nedodržel časový plán, neboť bylo nutné více učivo opakovat a upevňovat. Ze stejného 

důvodu byla učebna IVT 3, určená přednostně pro robotiku a cizí jazyky, využívána méně, 

než by bylo žádoucí. Ve 2. pololetí se ale situace změnila a počítačové programy instalované 

v této učebně byly využívány výrazně častěji. 
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1. Německý jazyk: 

V plánu předmětové komise byly různé akce, projekty, soutěže a tradičně příprava 

studentů na úspěšné složení  maturitní zkoušky. 

Maturitní zkoušky: 

Počet zájemců o maturitní zkoušku z německého jazyka rok od roku bohužel klesá, 

proto jsme rádi, že letos si  němčinu vybralo 18 studentů. V letošním školním roce proběhl 

modul maturit podle nového vzorce, písemné práce se přesunuly do kompetence školy. 

Předmětová komise připravila kritéria hodnocení písemné části maturitní zkoušky, která 

zveřejnila na webu školy. Ústní část probíhala standardně, zkouška se skládala ze 2 částí - 

popis obrázku a řízený rozhovor na zvolené téma. Velká část studentů využila možnosti 

náhrady MZ certifikátem DSD úrovně B1. 

Maturitní zkoušky, písemná a ústní část, proběhly bez problémů a výrazných výkyvů 

v hodnocení studenta (v porovnání se studijními výsledky během studia). Maturanti měli 

možnost přípravy v rámci semináře Konverzace v německém jazyce, který byl zaměřen 

především na výuku reálií německy mluvících zemí 

Soutěže a podpora talentovaných žáků 

Soutěže patří tradičně k možnostem, jak podpořit talentované žáky. Vítězové školních 

kol olympiády v  němčině postoupili do kol okresních, v kategorii II. A rovnou do kola 

krajského. 

Letošní soutěž v německém jazyce se uskutečnila online formou kvůli nejisté 

epidemiologické situaci. V rámci této soutěže se gymnázium může pochlubit hned několika 

úspěchy. V kategorii I. A obsadili první dvě pozice Zoja Pillmajerová a Tobiáš Jung ze 

třídy 2.8. Tato kategorie byla zároveň nepostupující. Soutěžící kategorie 8. a 9. tříd víceletého 

gymnázia postoupili rovnou do krajského kola, kde Ester Lorencová ze třídy 3.8 obsadila 

velmi pěkné 5. místo, vzhledem k tomu, že její konkurenti měli probráno i dvakrát tolik učiva. 

V kategorii středních škol pak naše škola zaznamenala úspěch největší. Na bronzové pozici se 

umístila Bohdana Vokounová (třída 5.6). Třešničkou na dortu je pak obrovský úspěch 

studenta Johnyho – Luan Dang Phan Thanh ze třídy 7.8, který se jako výherce okresního a 

poté i krajského kola probojoval do kola celostátního. Tam se umístil na výborném 2. místě. 

U Johnyho oceňovali porotci okresního kola zejména širokou slovní zásobu, velký všeobecný 

přehled, výbornou výslovnost a přirozený a souvislý projev, kdy se bez problémů pouští do 

složitých souvětí o více vedlejších větách. V rámci okresního kola prostě neměl konkurenci. 

K jeho stabilním výkonům po celé tři roky střední školy každopádně přispívá i jeho 

skromnost, touha neustále se zlepšovat a mimořádná píle. 

DSD  ( Deutsches Sprachdiplom) 

V letošním školním roce se ústní zkoušky mohly konat opět prezenčně, s účastí lektorky paní 

Dagmar Osterloh. Ta bohužel své působení v ČR končí, od září bude na naši školu delegován 

nový předseda zkušební komise. Členy komise byly dále M. Beberová v roli zkoušejícího, 

jako přísedící se střídaly P. Váchalová a D. Fraňková. 

Tradičně se konaly jak DSD I, tak DSD II zkoušky. Jak je zvykem, začínáme těžší zkouškou, 

která proběhla v posledním prosincovém týdnu. Zkoušku skládalo 12 studentů posledního 

ročníku,  další 3 studenti museli zkoušku absolvovat, z důvodu nemoci, v Plzni. 

Na výsledku zkoušek  se bohužel podepsal fakt, že téměř celá příprava probíhala online. Proto 

vidíme jako úspěch, že 4 studenti dosáhli úrovně B2 a další čtyři dokonce úrovně C1. 
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Zkoušku DSD I skládalo na jaře v náhradním březnovém termínu (v řádném termínu byly 

jarní prázdniny) celkem 14 studentů 2. ročníku. Díky možnosti prezenční přípravy všichni 

uspěli a dosáhli v ústní části úrovně B1. V písemné části dosáhlo úrovně B1 11 studentů, kteří 

si na podzim převezmou certifikát. Zbývající 3 studenti prokázali vědomosti na úrovni A2. Ve 

dvou případech se bohužel jednalo o chybějící 1 bod, který studenty o zisk certifikátu 

připravil. 

Nová skupina DSD I byla vybrána v červnu, z velkého počtu přihlášených uchazečů bylo 

ústním pohovorem vybráno 16 studentů. Od písemných testů, po špatné zkušenosti 

z předchozích let, jsme ustoupili. 

Česko - německé projekty a mezinárodní spolupráce 

Euregio - Studijní pobyt v zahraničí (SRN) 

V rámci projektu Euregia “Mezinárodní výměnný pobyt Gastschuljahr 2022/2023” 

získala naše škola možnost přihlásit studenty do výběrového řízení, ve kterém bylo vybráno 

23 žáků, kteří získají stipendium a budou studovat na gymnáziích v Bavorsku. Do tohoto 

projektu jsou zapojena i ostatní gymnázia z Plzeňského  a Jihočeského kraje. 

Tuto možnost  jsme s velkou radostí nabídli ve skupině DSD I, tedy ve 2. ročníku. Do 

výběrového řízení se přihlásil a byl úspěšně vybrán student  třídy 6.8 - Jakub Škarda, který 

bude od poloviny září studovat jeden školní rok na gymnáziu v Köztingu. Věříme, že je to 

první vlaštovka a v dalším roce bude zájem z řad studentů větší. 

Tento projekt je rovněž podporou vzájemné kooperace obou škol. 

 

Projekty 

Postupné uvolňování protipandemických opatření na české i německé straně umožnilo 

obnovit aktivní spolupráci se školami z bavorského příhraničí. Informace o všech akcích se 

objevily nejen na webových stránkách školy, ale také na nástěnkách na chodbách. 

Ve dnech 18. až 20. října 2021 se žáci ze tříd 6.8, 4.6 a 7.8 zúčastnili česko-německého 

projektu nazvaného Přepni na historii, který organizovalo Česko-německé koordinační 

centrum mládeže Tandem společně s univerzitou v bavorském Pasově. Hlavním cílem bylo 

seznámení s životem lidí u nás a v Německu před pádem tzv. železné opony. Centrem 

projektu bylo Vzdělávací středisko mládeže Jugendbildungsstätte ve Waldmünchenu a 

partnery našich žáků se stali studenti z Gymnázia Benedikta Stattlera v Bad Kötztingu. 

Účastníci projektu se setkali také se starostou Furthu im Wald Sandro Bauerem, jenž jim 

vyprávěl o životě v příhraničním regionu a o jeho změnách v posledních třech desetiletích. 

Waldmünchenské vzdělávací centrum bylo hlavní základnou také pro listopadový, 

týden trvající projekt s názvem Digitálně internacionálně/ Digital international, který 

realizovalo Sdružení pro mimoškolní vzdělávání mládeže Knoflík Plzeň. Naši školu 

reprezentovala skupina žáků ze tříd 5.8 a 3.6 připravujících se na složení zkoušek DSD 1 

a jejich partnery v projektu byli žáci z Realschule Waldmünchen. Hlavní náplní tohoto 

projektu byla strategická hra zaměřená na utváření a rozvoj podnikatelských dovedností, 

kooperaci ve skupině a prezentaci skupinové práce.  

Třetí akci přichystal a organizačně zajišťoval Goethe institut Praha. Uskutečnila se 

v předposlední listopadový pátek, naše gymnázium reprezentovala skupina žáků třídy 5.8 

připravujících se na zkoušky DSD a jednalo se opět o strategickou hru, tentokrát zaměřenou 

na aktuální problematiku životního prostředí. Její název zněl Klimaticky neutrální město. 

Všichni žáci byli vybaveni tablety, na nichž se jim zobrazily potřebné informace. Získali 
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fiktivní identitu - proměnili se ve starostku a starostu, zástupce průmyslového svazu, 

představitele dopravního podniku, odborů, nebo ekologické organizace. Přenesli se do 

smyšleného velkoměsta Fonta, které má špatné životní prostředí. Vždy dva žáci dostali 

stejnou fiktivní identitu. Na základě informací o problémech města museli předkládat návrhy, 

jak co nejvíce ozdravit životní prostředí Fonty. Bylo nutné nejen přesvědčovat o správnosti 

svých návrhů, ale také naslouchat argumentům ostatních a dělat potřebné kompromisy. 

Všichni museli mít na paměti rovněž finanční stránku svých návrhů. Vyvrcholením bylo 

„jednání na radnici u kulatého stolu“ spojené s hlasováním o jednotlivých návrzích. Během 

celé hry byl on-line připojen její vedoucí z Goethe institutu, pan Daniel Vodrážka, který 

pozorně sledoval především závěrečné jednání. Hodnotil, jak věcně a slušně jednotliví 

diskutující hovořili, zda se do diskuse zapojila většina přítomných, jaká vládla atmosféra, jak 

starostka řídila průběh jednání i jak probíhala hlasování o jednotlivých návrzích. Posledním 

úkolem bylo natočení přibližně tříminutového videa v němčině o tom, jak hra probíhala, jaký 

byl její výsledek a přínos. Na jeho vytvoření měli účastníci dvoutýdenní lhůtu. Jednalo se 

o pilotní projekt, stejnou hru si vyzkoušeli ještě soutěžící ze dvou moravských škol a také 

z pěti dalších evropských zemí. Jako vítězové celého projektu byli vyhlášeni naši žáci. 

Dalšímu rozvoji přeshraniční spolupráce určitě napomůže neformální setkání učitelů 

německého jazyka se skupinou kolegů z Realschule Waldmünchen, které se uskutečnilo 

21. června. 

 

 

Tandemová výuka  

V rámci dalšího projektu Šablon probíhala tandemová výuka ve spolupráci kolegů 

P. Váchalová a M. Beberová a M. Králíčková a M. Mrázová. Tento způsob výuky vede 

k vzájemné inspiraci a motivaci  a umožňuje rovněž jak práci s nadanými žáky, tak práci s 

žáky s pomalejším tempem.  

Výuka s rodilým mluvčím 

V rámci semináře pro 4. ročníky přizvala M. Mrázová do výuky, která se 

týkala maturitní otázky Domažlice a okolí, rodilou mluvčí. Studenti si připravili krátké 

referáty o zajímavých místech v Domažlicích. Při procházce městem pak  museli paní Evu 

s jednotlivými památkami a zajímavými místy seznámit. Tato možnost je výborný způsob, jak 

naučit studenty nebát se mluvit a reagovat v cizím jazyce na otázky k tématu s přípravou i  

bez. Rádi bychom této možnosti využili i v dalším školním roce. 

Exkurze 

Po delší pauze se nám v závěru školního roku podařilo uspořádat exkurzi pro studenty  

3. ročníku, tentokrát  do Norimberku. Téma exkurze bylo historicky zaměřeno na 

Norimberské procesy. Průvodcem celého dne byl P. Diviš, který celodenní program připravil. 

O průběhu exkurze jsme informovali prostřednictvím článku a fotodokumentace na webu 

školy. 

Webové stránky školy 

I naše komise se snaží podílet se  na prezentaci školy formou webových stránek, na 

kterých informuje studenty, rodiče i širokou veřejnost o akcích a aktivitách komise. 

Zveřejňování aktivit má na starosti P. Diviš., M. Králíčková (pro NJ) a P. Šlajsová (pro FJ). 

Snažíme se o aktuálnost a rychlou informovanost. 
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Výuka a její zpestřování,  výuka dle ŠVP 

Výuka v začínajících ročnících nově probíhala podle učebnic Direkt neu interaktiv 

nakladatelství Klett, které postupně nahrazují stávající řadu Direkt neu. Nové, aktualizované 

vydání je obohaceno o internetovou podporu s možností online cvičení pro domácí přípravu a 

možnost práce s videoukázkami, které se tematicky vztahují k jednotlivým lekcím. Rovněž 

obsah učebnice se nám líbí, především výběr a zpracování témat, jednotlivých  textů 

a konverzačních situací, které jsou zpracovány interaktivní formou, tím jsou pro studenty 

zajímavější a motivující.   

Na podporu výuky jsme i letos odebírali časopis Freundschaft a Vitamin.de, určený pro 

přípravu k DSD. 

Výuka probíhala v souladu se ŠVP, v rámci možností byly dodrženy časové plány.  

Další vzdělávání členů komise - DVPP, webináře 

Školení DSD - Praha - září 2021, P. Váchalová a M. Beberová - školení zaměřené na přípravu 

a administraci DSD zkoušek. 

Webináře: 

Webináře Klettu určené k přípravě  písemné zkoušky z NJ - P. Váchalová - příprava tématu 

PP, sestavení zadání a oprava písemné práce, včetně kritérií hodnocení 

Letní seminář v Drážďanech  - Seminární týden pro učitele jazyků - semináře se zúčastní 

hned 2 učitelky NJ, M. Mrázová a M. Králíčková. Náplní týdenního workshopu je seznámení 

se s moderními trendy ve výuce cizího jazyky. Těšíme se, až nám kolegyně předají informace, 

tipy a materiály, ale také až členům komise prakticky ukáží, jak učit moderně a atraktivně 

Vlastní aktivity studentů  - určitě nutno zmínit 

Nic nepotěší učitele tak, jako když nadchne studenta pro svůj předmět a on se rozhodne udělat 

něco navíc, aby se posunul vpřed. Naši žáci využívají nabídek, např. česko-německé 

organizace Tandem nebo Čojč a účastní se česko-německých, často víkendových, jazykových 

programů, např.  ve Waldmünchenu nebo v Drážďanech (česko-německý taneční projekt). 

 

II. Francouzský jazyk 

Francouzština je bohužel jazykem, který zůstává, i přes veškeré snahy vyučujících, ve 

stínu němčiny. Momentálně se jazyk Moliéra učí 3 skupiny studentů - 2. ročník, 1. ročník a 9. 

třída. 

Nově jsme začali používat, jako navazující učebnici na Extra II, učebnici Quartier libre.  

Jsme rádi, že po přestávce způsobené koronavirem, jsme mohli navázat na tradici výměnných 

pobytů se školou College J. Brassens v Saint-Arnoult. Opět se ukázalo, že účastníci, kteří se 

učí francouzsky, měli menší potíže s komunikací v rodině, než studenti s angličtinou. První 

část pobytu, tu ve francouzských rodinách, máme za sebou, na podzim nás čeká pobyt 

Francouzů u nás. Podrobné zprávy o konaném pobytu se nachází na webu školy a P. Šlajsová 

zpropagovala projekt také  v Domažlickém deníku. 

DVPP, webináře:   P. Šlajsová se 17. 6. zúčastnila Konference učitelů francouzštiny.  

Setkání asi 30 učitelů FJ proběhlo v Plzni, cílem bylo nejprve představit Románskou 

knihovnu včetně jejího bohatého fondu a aktivit, které knihovna připravuje pro školy. 

Smyslem setkání bylo navázat kontakty s Francouzskou aliancí v Plzni a v Praze, vyměnit si 

názory a také sdílet problémy, se kterými se vyučující potýkají. Zároveň jsme domluvili 
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budoucí spolupráci ohledně zkoušek DELF, které bychom chtěli našim studentům představit 

v následujícím školním roce.  Plánujeme také oprášit účast na Dni evropských jazyků, který 

se obvykle koná v září. 

Výměnný pobyt s Francouzi      zpráva P. Šlajsové 

Po dvouleté přestávce, kvůli pandemii Covidu, se letos našemu gymnáziu opět 

podařilo zorganizovat výměnný pobyt se školou Collège George Brassens v Saint Arnoult en 

Yvelines ve Francii. První části se z naší školy zúčastnilo 21 žákyň ze tříd 2.6, 4.8 a 5.8 a 2 

učitelky francouzského jazyka. Desetidenní výměnný pobyt se uskutečnil ve dnech 31. 5. – 9. 

6. 2022.  

Asi měsíc před odjezdem jsme na základě informací o zájmech dětí vytvořili dvojice, 

aby se žáci mohli dopředu lépe poznat a začít spolu komunikovat. Čtrnáct žákyň procvičovalo 

francouzštinu, ostatní studentky se musely spolehnout na angličtinu. 

V rámci výměny absolvovali všichni její účastníci několik celodenních výletů: 

v Normandii navštívili Rouen a Etretat, ze zámků na Loiře obdivovali Chenonceau a 

Chambord a dvoudenní poznávání Paříže jim představilo nejzajímavější místa a památky 

francouzské metropole. 

Díky návštěvě školy a několika vyučovacích hodin měly naše studentky možnost poznat 

francouzský školní systém, aktivně se účastnit výuky (např. francouzštiny, matematiky), a tak 

zaregistrovat rozdíly, které mezi našimi školami jsou. Ubytování v rodinách jim zase umožnilo 

ochutnat francouzské speciality, zažít na vlastní kůži odlišný životní styl, ale hlavně ocenit 

francouzskou pohostinnost a vřelost. Cestování pařížským metrem je naučilo orientovat se 

v jeho spletitém systému a hojné využívání jízdních kol zase upozornilo na problém 

s dopravou, který Paříž momentálně aktivně řeší. 

Během pobytu se také studentky mezi sebou lépe poznaly, jak samy zmiňují ve svých 

hodnoceních, získaly větší jistotu v cizojazyčné komunikaci a musely vystoupit ze své 

komfortní zóny a spolehnout se hlavně samy na sebe.  

I když se ve francouzské škole nepodařilo najít hostitelskou rodinu pro jednu naši 

žákyni, nakonec jsme její ubytování zajistili u paní, která již léta naše výměny podporuje. 

Naše obavy kvůli narůstajícím cenám pohonných hmot i energií se nakonec nepotvrdily a ceny 

vstupů i dopravy byly v podstatě téměř stejné jako v letech předešlých. Navíc se nám podařilo 

získat finanční podporu z Plzeňského kraje v programu Mikrogranty.   

Pobyt Francouzů u nás je plánován na podzim v termínu od 29. 9. do 7. 10. 2022, kdy 

naše škola bude hostit 19 žáků a 3 učitele.  

 

III. Latina  

Ve školním roce 2021/2022 byly otevřeny celkem 3 semináře latiny – jeden dvouletý 

a dva jednoleté. Velký zájem o tento jazyk učenců nás těší. 

Semináře byly zaměřeny následovně: 

3. ročník – latina se zaměřením na lékařskou terminologii (celkem 14 studentů) 

4. ročník 1. skupina – latina se zaměřením na lékařskou terminologii (celkem 12 studentů) 

4. ročník 2. skupina – klasická latina + latina lékařská + latina pro historiky a právníky; 

skupina se skládala z několika budoucích lékařů, právníků, historiků (nevhodné pro výuku; 

celkem 24 studentů). 

Cílem seminářů je seznámit studenty se základní terminologií, zafixovat si dané 

deklinace, konjugace, živá slova, termíny a hlavně připravit budoucí mediky na následné 
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studium latiny na VŠ. Nevýhodou bylo spojení 24 studentů odlišného zaměření, bylo nutné 

věnovat se každé skupině (historici, medici, právníci) individuálně, což bylo při dotaci dvou 

vyučovacích hodin časově náročné a nekomfortní. 

 

Hodnocení komise matematiky a fyziky             J. Vondrašová 

 

Členové PK matematiky a fyziky: 

Hana Jano, Josef Johánek, Eva Machová, Hana Slachová, Josef Šerlovský, Jana Váchalová, 

Jaroslava Vondrašová, Blanka Zelenková, Jaroslava Žáková  

Uplynulý školní rok hodnotíme jako mimořádně náročný pro studenty i učitele. Po 

covidové výuce bylo nutné provést řadu změn - učebních plánech a i v ověřování znalostí 

a dovedností. 

1) Výuka 

V prvním pololetí jsme měli velmi náročný úkol - vyhodnotit online vzdělávání 

a zaktualizovat úpravy ŠVP pro letošní rok a výhled na příští roky. Září a část října jsme 

věnovali důkladnému opakování a dobírání učiva z loňského roku. Opakování proběhlo podle 

daného plánu (malé celky učiva, redukce nejobtížnějších partií). Na konci opakovacího 

období jsme napsali ve třídách vstupní test, jehož klasifikace se nezapočítala do celkového 

pololetního hodnocení. Výsledky testů jsme na následné schůzce hodnotili jako uspokojivé. 

Bylo zřejmé, že učivo bylo probráno s porozuměním. Část studentů se potýkala s nejistotou 

při výpočtech, zjevně způsobenou malým procvičováním. 

U některých studentů jsme řešili ztrátu motivace a velmi nedbalý přístup během online výuky. 

U těchto studentů pravidelná práce a návrat k prezenční výuce znamenal i zlepšení přístupu 

k přípravě do školy. 

Velkou pozornost jsme věnovali nastupujícím ročníkům (1.8, 1.6 a 1.4), kde jsme očekávali 

velmi odlišnou úroveň znalostí. 

Třída 1.8 se jeví velmi dobře. Kromě geometrie, která distančně nebyla z pochopitelných 

důvodů dostatečně procvičená, měli žáci velmi dobré znalosti z učiva prvního stupně. Navíc 

třída je velmi aktivní, dobře pracuje, takže se chybějící učivo podařilo dobrat i dostatečně 

docvičit.  

Ve třídě 1.6 jsou větší rozdíly mezi žáky. Kromě geometrie bylo nutné dobrat ještě další 

významné celky, bez kterých bychom nemohli dál navazovat ve výuce. Třída je opět velmi 

snaživá a dokonce v závěrečném výstupním testu byla lepší než třída 3.8. 

Jako nejslabší se zatím jeví třída 1.4, kde byly nutné i úpravy ŠVP. Některé učivo bylo 

redukováno, další bylo přesunuto do druhého ročníku. Výstupní test, který byl pro všechny 

třídy prvního ročníku upraven podle probraného učiva ve třídě 1.4, potvrdil, že zatím je třída 

1.4 daleko za třídami 3.6 a 5.8.    

Na konci roku proběhly již tradiční výstupní testy ve všech třídách, které ukázaly, že 

výuku se podařilo “restartovat”. Žáci prokázali velmi dobré znalosti, srovnatelné s minulými 

roky. Testy v žádném případě neměly nízkou úroveň, přesto výsledky byly stejné nebo lepší v 
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porovnání s minulými roky. Nejslabší výsledky byly ve třídě 1.4 (viz výše), dále 2.4 a 3.4. 

Podrobnou analýzu si provedli vyučující v rámci stejného ročníku. 

2) Příprava na změnu ŠVP (digitální kompetence) 

V hodinách se zaměřujeme především na rozvíjení paměti a představivosti, logického 

a systematického myšlení (analytické, schematické analogie, nadhled, tvorba algoritmů) žáků. 

Směřujeme k tomu, aby žáci byli schopni aplikovat vzorce a početní výkony při řešení 

problémů každodenního života. To je velmi obtížné, nicméně je to jedna z nejdůležitějších 

dovedností, kterými bychom chtěli žáky vybavit.  Poskytujeme poznatky a dovednosti, které 

jsou nezbytným předpokladem k poznávání ekonomiky, techniky, přírodních jevů, k využití 

počítačů a přípravě na studium jakéhokoli vědního oboru. Učební plán měníme od prvního 

ročníku osmiletého studia. Proběhlo několik schůzek (J. Vondrašová, B. Zelenková, 

S. Vágnerová, J. Šerlovský), kde jsme promýšleli konkrétní aktivity a rozvržení výstupů v 

jednotlivých předmětech. Všichni jsme absolvovali několik webinářů, týkajících se této 

problematiky. 

3) Hospitační činnost 

Vzájemné hospitace a spolupráce probíhají zejména mezi učiteli stejného ročníku. 

Velmi dobře funguje koordinace učebních plánů, společná klasifikace, zařazení nových 

metod. Hospitační činnost - vzájemná spolupráce učitelů, byla v loňském roce součástí 

šablon, které jsme se zavázali naplnit. Zvykli jsme se na to, že rozbory po hodině jsou velmi 

přínosné. Jednak “okoukáme”, co dobrého lze zařadit do svých hodin, ale i pro to, co se 

nepovede, hledáme vysvětlení. 

4) DVPP 

Většinou navštěvujeme webináře, které souvisí s reformou ŠVP (digitální 

kompetence). 

Téměř všichni jsme absolvovali webinář M. Svobodové - Základy Excelu, další přínosné 

webináře byly např. Rozvoj logického myšlení, Hry v matematice, Obsahy a objemy). Já 

osobně nejvíce navštěvuji webináře Nadi Vondrové, která se věnuje hlavně didaktice 

matematiky. 

4) Soutěže 

Žáci se mohli konečně prezenčně zúčastnit matematických a fyzikálních soutěží. 

Hlavně pro nadané žáky je to možnost posunout se dál v matematice a fyzice. 

Zúčastnili jsme se všech tradičních matematických a fyzikálních soutěží (MO, FO, Klokan, 

Pangea, Logická olympiáda, Pythagoriáda, Astronomická olympiáda). 

V kategorii nižšího gymnázia jsme v okresních kolech obsadili všechna medailová místa.  

Na vyšším gymnáziu bylo nejlepší umístění 6. místo MO kategorie B (Jakub Škarda). Za 

úspěch považuji hlavně to, že žáci se začali zapojovat do online přednášek. 

Mimořádný úspěch zaznamenal Jan Herzig (3.8), který vyhrál národní kolo Astronomické 

olympiády. 

Další vynikající výkon předvedl D. Hilgart (3.8), který se probojoval do národního kola 

Pangei. 
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Určitě je úspěch i postup do KK FO žáků vyššího gymnázia (Hejhal, Císař, Vokounová). 

Studenti sice nezískali medaile, ale byli úspěšnými řešiteli, což považujeme ve fyzice za 

velmi kvalitní výsledek. 

5) Šablony 

Již několik let probíhá šablona - Doučování žáků ohrožených studijním neúspěchem. Tato 

šablona je hodně využívaná u žáků vyššího gymnázia. Pro některé žáky je to možnost 

pochopit učivo, které je pro ně obtížné a při hodinách nechtějí nebo neumí se zeptat.  

6) Exkurze 

Po covidové pauze jsme mohli naplánovat a uskutečnit exkurzi pro 2. ročníky na 

Čeňkovu pilu. Exkurze proběhla až na jaře a většina žáků ji hodnotila jako přínosnou. Další 

exkurze bychom rádi zase zařadili v příštím roce.  

7) Maturita 

Studenti absolvovali státní maturitu z matematiky, maturitu plus, školní maturitu 

z matematiky i fyziky. Počet studentů, kteří si volí státní maturitu z matematiky, byl tradičně 

vysoký. Ne všichni maturanti si volí tuto maturitu ze zájmu. U části z nich se jedná o “menší 

zlo” vzhledem k tomu, že maturita z cizího jazyka má několik částí.  

Dlouhodobě se snažíme získat více studentů pro maturitu z fyziky. 

 

 

8) Volitelné semináře 

I v náplni seminářů došlo ke změnám. Po úpravě učebních plánů jsme některé partie 

učiva přesunuli do seminářů pro zájemce o matematiku (např. Analytická geometrie - prostor, 

Integrální počet). Slibujeme si od toho:                

a) více času na procvičení základního učiva v klasických hodinách 

b) lepší výsledky u slabších studentů 

Víme, že tyto části jsou pro řadu studentů nad jejich síly.  

Stále diskutujeme, zda na poslední dva roky rozdělit studenty podle výkonnosti. V letošním 

roce již proběhla anketa, ze které vyšlo, že studenti rozdělení nechtějí. Jsou spokojeni 

s možností zvolit si semináře a tím se profilovat a připravovat se na studium na VŠ. 

 

 

9) Seminární práce 

I když seminární práce jsou již několik let povinnou součástí klasifikace každého 

studenta, letos poprvé studenti obhajovali práci před komisí. Za komisi jsme měli práci 

z deskriptivní geometrie, fyziky a dvě práce z matematiky. Pro studenty je volba seminární 

práce z těchto předmětů dost obtížná, protože jim chybí matematický aparát pro vytvoření 

kvalitní práce. Měli jsme rozběhnutou spolupráci s plzeňskou FAV, kterou přerušil covid. 

Studenti se podíleli na výzkumech na fakultě a pod vedením vyučujících na fakultě vytvořili 

i svoji seminární práci. Rádi bychom se k této spolupráci vrátili. 
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10) Různé 

Snažím se doplňovat naši učitelskou knihovnu o nové publikace z matematiky a 

fyziky. Letos se podařilo doplnit o sbírky pro opakování a přípravu na maturitu a publikace, 

které pracují s nadanými žáky. 

 

 

Hodnocení komise základů společenských věd             P. Vondrašová

                             

Členové PK: M. Beberová, P. Černá, J. Černý, Š. Fišrová, M. Johánková, R. Kortusová, 

J. Linart, M. Morysková, M. Podestát, A. Poulová, K. Šerlovská, P. Šlajsová, S. Vágnerová, 

P. Vondrašová, Š. Zavadilová 

Ačkoliv hodnotíme relativně standardní školní rok, bylo pro něj signifikantní, že 

navazoval na dva roky silně ovlivněné covidovými restrikcemi. Museli jsme se proto 

vyrovnávat s důsledky bezprecedentně dlouhé distanční výuky a dalšími postcovidovými 

problémy. Do atmosféry ve třídách se propsala také vyhrocená mezinárodně politická situace 

na Ukrajině a rostoucí hospodářská krize (zejména pádivá inflace a vážná energetická krize 

mají negativní dopad na finanční situaci rodin žáků), což nebylo ve výuce zejména našich 

předmětů možné ignorovat. Proto společenskovědní předměty (D, OV, ZSV, HV a VV) 

věnovaly aktuálnímu politickému dění ve 2. pololetí 2021/22 mimořádnou pozornost.  

Ekonomické potíže bylo možné předpokládat, ale zostření mezinárodně politické 

situace bylo pro mnohé z nás absolutně nečekané. Někteří vnímavější však tušili, např. 

S. Vágnerová se u tématu moderních dějin právě letos v zimě specializovala na rozpad SSSR 

a následné konflikty jako Čečensko, Karabach, probírala rysy putinismu, manipulaci 

s informacemi v Rusku, odstraňování nepohodlných lidí a novinářů jak v Rusku, tak 

v proruském režimu Kadyrova, anexi Krymu a historické podhoubí složitých rusko-

ukrajinských vztahů. Po vypuknutí války na Ukrajině v tématech samozřejmě pokračovala 

a reagovala na aktuální zprávy z bojiště i ze světa, tak jako my ostatní.  

Covidová pandemie neměla na výuku pouze negativní vliv, někteří kolegové ve svých 

podkladech k této zprávě zdůraznili i kladné dopady. Více používáme nástroje jako Google 

učebna nebo komunikace s žáky přes WhatsApp či Messenger. Ve výuce někteří z nás více 

pracují s tablety a smartphony. Je nyní vcelku přirozené vysílat (streamovat) vyučování 

dlouhodobě nemocným žákům, pro takové žáky je to velká podpora při dohánění učiva.  

Se stínem obav z možných covidových opatření proběhly na přelomu září a října 2021 

oslavy 150. výročí založení GJŠB. Členové naší PK se podíleli na nacvičování a realizaci 

vzpomínkového programu, na přípravách a provozu Nostalgické kavárny, na prodeji 

propagačních předmětů, na vzniku studentské hymny, na instalaci výstavy Svět v Loosovi – 

Loos v obrazech, na organizování průvodu městem a na dalších akcích s tím spojených.  

 V každém pololetí jsme cíleně realizovali mezipředmětovou spolupráci. V rámci 

naší velké předmětové komise (máme 15 členů) jsme si určili na začátku školního roku 

témata, kterým se budeme v určitých týdnech intenzivněji věnovat. Prvním zásadním 

tématem, na které jsme se společně zaměřili, bylo téma Volby. Podnětem bylo konání voleb 

do Poslanecké sněmovny v říjnu 2021 a očekávané vnitrostátní politické změny. V hodinách 

dějepisu se kolegové zaměřovali na historický vývoj institutu voleb, na různé historické 

souvislosti, důraz kladli na významné volby v průběhu 20. století. Probírali také výhody a 

nevýhody jednotlivých volebních systémů, jejich vývoj a současný stav. Někteří kolegové se 

zaměřili na předvolební strategie boje o voliče, na obsahy předvolebních programů, 
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marketingové strategie, populismus a fake news. V hodinách OV a ZSV jsme se věnovali 

vlastnímu významu voleb pro fungování demokratické formy vlády, dalším znakům 

demokracie, volebnímu právu, občanství a souvisejícím státovědným a ústavněprávním 

tématům.  

Druhým velkým mezipředmětovým tématem pro 2. pololetí měl být původně význam 

nadcházejícího českého předsednictví v EU. Toto téma bylo spontánně nahrazeno na konci 

února tématem ruské agrese na Ukrajině, které ovládlo po zbytek školního roku nejen 

veřejný prostor, ale i diskuze ve školních lavicích a kabinetech. Všichni kolegové naší PK se 

aktuálnímu politickému dění ve svých hodinách věnovali. Zpočátku bylo málo oficiálních 

informací, MŠMT vydalo pouze jednoduchý schematický návod, jak o válce na Ukrajině 

s žáky hovořit (ve smyslu nic nezkazit).  Museli jsme se spoléhat na své schopnosti orientovat 

se v každodenní zpravodajské realitě a žákům situaci nejen vysvětlovat, ale také umět 

reagovat na jejich dotazy a připomínky. Ne všichni ve třídě zastávali stejný postoj k tomu, co 

se na Ukrajině odehrává, co je správné a zda a jak moc by se Česko či jeho občané měli 

v konfliktu angažovat. 

Zde bych vyzdvihla aktivitu dvou studentek (ze tříd 6.8 a 4.6), které na Studentské 

radě prosadily týden po vypuknutí války zorganizování sbírky na pomoc Ukrajině. Mě přišly 

požádat o technickou podporu a také jsem zprostředkovávala komunikaci s dalšími 

pracovníky školy a s Českou poštou. Jinak si organizátorky za ochotné pomoci studentů 

z různých tříd poradily samy. Jejich snaha uspořádat ve škole humanitární sbírku pro tři 

válkou zasažené ukrajinské obce dopadla nad očekávání úspěšně. Ačkoli na přípravu akce 

bylo málo času, realizace proběhla bez potíží a ukázala velkou solidaritu žáků i zaměstnanců 

školy. Sbírka se konala ve dvou dnech na začátku března a na Ukrajinu jsme odeslali 105 

balíků s trvanlivými potravinami a dalším potřebným zbožím, což činilo cca 2 tuny zboží. 

Využili jsme akci České pošty na doručování zásilek na Ukrajinu zdarma.  

 

Mezipředmětová spolupráce nejen mezi našimi humanitními předměty, ale také 

s jazykáři a dalšími obory se dále uplatňuje při plánování a realizaci exkurzí v průběhu roku 

(viz níže). Cílem je, aby studenti během exkurze měli co nejpestřejší program, a tím se stále 

dražší jízdné trochu více „vyplatilo“. 

Napříč předměty proběhla v říjnu 2021 zajímavá dvoudenní konference AT&T 

SoftSkills 2021, kterou pořádala společnost JA Czech. Zúčastnily se všechny maturitní třídy 

a myslím, že studenti své účasti nelitovali. Absolvovali kvalitně prezentovanou profesní 

přípravu bez ohledu na obor studia či budoucí profese. Dozvěděli se, jak správně sestavit 

životopis a jak se efektivně připravit na pracovní pohovor. Jeden blok byl věnován prevenci 

syndromu vyhoření, další třeba odpovědnosti za své jednání. Akci zajišťovaly S. Vágnerová 

a P. Vondrašová. Kolegyně Vágnerová pak v Literárním semináři ještě provedla evaluaci 

a v hodinách ČJ ve třídě 6.6 podrobně vysvětlila administrativní styl. Já jsem na 

Společenskovědním semináři se studenty návazně probrala další psychologické souvislosti, 

např. jak se připravit na Rohrschachův test u přijímacího pohovoru, jak odpovídat na určité 

typy otázek, jak zvládat stres, jak oklamat tzv. haló efekt a podobně. 

 

Dalším mezioborovým tématem, kterému jsme se věnovali, bylo téma falešných 

zpráv, tzv. fake news. Mediální výchova se v budoucnu možná stane samostatným 

předmětem, nyní se jí v našich hodinách částečně, byť zatím nesystematicky, věnujeme. 
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Agentura Bloomberg pro nás v květnu 2022 zdarma připravila webinář na téma Co jsou a co 

nejsou Fake News. Řešilo se, proč a jak vznikají a jak je rozpoznat. Akce se zúčastnily 

všechny 1. ročníky a také třída 6.8.  

 

Mezipředmětová spolupráce vyvstala také z potřeby studentů maturitních ročníků, 

kteří píší povinně seminární práci a kteří potřebují mj. dobře znát formální náležitosti 

odborné práce. Kolegyně češtinářky se postaraly o proškolení studentů ohledně formy 

seminární práce. Členové naší PK si navzájem vypomohli při hodnocení hotových 

seminárních prací: vedoucí seminární práce bez potíží našel oponenta, se kterým po obhajobě 

práci zhodnotil a oklasifikoval.   

Seminárních prací jsme v komisi vedli v tomto školním roce 41 a podobný počet prací 

jsme četli a hodnotili z pozice oponenta. Kolegyně Fišrová vedla 14 prací, Vondrašová 9, 

Kortusová 6, Podestát 5, Johánková 3, Poulová 2, Beberová 1, Linart 1.  

Seminární práce nejsou jen další z mnoha povinností studentů maturitního ročníku, ale 

lze je využít jako doplnění výuky (zejména v seminářích). A nepochybujeme o hlavním 

přínosu pro studenty, který spočívá ve zdokonalování se v psaní odborného textu, v práci 

s prameny, v osvojení si a dodržování norem autorského práva ohledně citací a v dalších 

souvisejících dovednostech.  

 

Bohužel jsme se letos nezúčastnili s žádnou seminární prací soutěže SOČ. Důvodem 

může být covidové období, ve kterém neprobíhal normální kontakt studentů a učitelů, a 

studenti tak byli málo motivování k účasti v soutěži, která navíc probíhala pouze poměrně 

komplikovanou online formou. 

Přesto jsme se snažili studenty k práci SOČ motivovat – na začátku listopadu 2021 

jsem například zajistila ve spolupráci s kolegyní Slachovou pro studenty maturitních tříd a 

zájemců z nižších ročníků čtyřhodinový webinář vedený panem V. Nápravníkem 

z Gymnázia L. Pika v Plzni, který je dlouhá léta garantem soutěže SOČ. Studenti se 

dozvěděli snad vše ohledně psaní odborné práce, viděli ukázky nejlepších prací a slyšeli 

několik obhajob z minulého ročníku soutěže. Kromě typografických pravidel a formálního 

členění práce bylo zajímavé slyšet i podrobné rady (třeba taktické povahy), jak správně zvolit 

téma a následně pracovat na ověřování hypotézy.  

 

I v tomto roce pokračovala spolupráce s Katedrou společenských věd a filozofie 

(KOVF) na PedF UK, konkrétně s Mgr. Zichou, Ph.D. V září jsem vystoupila na semináři 

organizovaném PedF UK s hodnocením loni realizované distanční pedagogické praxe 

2 studentek PedF UK na našem gymnáziu. Byla to ojedinělá zkušenost pro mě jako vědoucí 

pedagogické praxe, pro praktikantky i pro naše studenty, dokonce i pro vyučující Pedagogické 

fakulty UK. 

Společenskovědní komise se angažuje i v dalším vzdělávání svých členů. Například 

se S. Vágnerovou jsme absolvovaly v březnu 2022 webinář Mediální výchova a gramotnost 

ve 21. století, který pořádal NPI a jehož kvalita byla vysoká. Odnesly jsme si mj. praktické 

tipy do výuky, jak mediální výchovu „propašovat“ do svých běžných hodin. Téma úzce 

souvisí s gramotností čtenářskou a digitální, proto se tady rýsuje do budoucna 

mezipředmětová spolupráci společenských věd a českého jazyka a IVT.  
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Líbil se mi i webinář Právo ve škole II, který jsem v květnu 2022 poslouchala online, 

kde lektorka Mgr. Michaela Veselá na konkrétních školních kauzách vysvětlovala pravomoci 

učitelů, poradenských pracovníků a dalších spolupracujících institucí. Věnovala se také 

tématu inkluze, práce s nadanými žáky nebo naopak fenoménu školní neúspěšnosti. Téma 

Inkluze bylo hlavní náplní i 8hodinového webináře pořádaného agenturou Descartes, kterého 

jsem se zúčastnila spolu s výchovným poradcem v prosinci 2021, zde se řešila inkluze 

v prostředí střední školy.  

V únoru 2022 jsem absolvovala webinář pořádaný agenturou INEV s názvem Finanční 

gramotnost: Investování a spoření, který byl čtyřdílný a jehož cílem bylo seznámit účastníky 

s nejnovějšími investičními a spořicími produkty na trhu. Dále jsem v březnu absolvovala 

vzdělávací program Finanční gramotnost: Pojištění, který byl opět čtyřdílný a velmi poučný.  

Všechny ekonomické webináře agentury INEV byly nahrávány a je možné nahrávky 

sdílet v rámci komise i mimo ni – všechny díly si se zájmem poslechla např. účetní A. 

Špirková. 

S. Vágnerová byla prezenčně na semináři M. Dubce s názvem Komunikace s rodiči, 

organizovaném NPI. Přednášející nikdy nezklame a téma bylo pro učitelskou praxi více než 

potřebné. Dále absolvovala seminář R. Čapka s tématem Alternativní a suportivní způsoby 

vyučování a komunikace ve škole. Online se S. Vágnerová zúčastnila webináře Dítě, škola, 

sítě s lektorkou J. Šindlerovou. Kolegyně se dále pravidelně koncem léta účastní Letní školy 

v Litomyšli, kterou pořádá FHS UK, bude tomu tak i letos. 

P. Šlajsová absolvovala vzdělávací seminář HistoryLab: práce s prameny v 

historickém vzdělávání, který probíhal online v době od 8. do 29. 4. 2022. Účastníkům byla 

představena aplikace, kterou si všichni prakticky vyzkoušeli, byly jim zadány konkrétní úkoly 

a následně je rozebírali se svými mentory. Poté si měli vybrat zajímavé téma pro svoji třídu, 

ukázat v hodinách práci s aplikací a žáci měli za úkol zpracovat konkrétní úkoly k tomuto 

tématu. Součástí semináře bylo i formativní hodnocení, které se při hodnocení těchto úkolů 

používá. Žáky vesměs práce s aplikací bavila, ale pro další využití je potřeba žáky cíleně učit, 

jak s prameny pracovat. Nejvíce časově náročnou věcí bylo následné hodnocení žákovských 

prací.  

 Co nového v oboru dějepis (garant M. Podestát)… 

Pro 1. pololetí jsme neplánovali žádné exkurze pro studenty, protože nebylo jisté, jak 

budou vypadat covidová opatření. Ve 2. pololetí se podařilo již ledacos realizovat, v červnu 

2022 osvědčenou exkurzi do Lidic, které zúčastnily všechny 2. ročníky. Výlet pod vedením 

M. Johánkové a Š. Fišrové byl spojený s návštěvou Senátu ČR.  

 Do Lidic zavítaly i naše 3. ročníky, jejich výlet byl spojen s prohlídkou Vyšehradu 

a návštěvou divadla Pod Palmovkou v Praze (představení Králova řeč). Akci realizovaly 

kolegyně M. Johánková, Š. Fišrová, P. Černá a R. Kortusová. 

 Ve spolupráci s fyzikou proběhla exkurze 2. ročníků do Velhratic a na Čeňkovu pilu 

pod vedením kolegyně M. Johánkové a kolegy J. Johánka. 

Studenti soutěžili v Dějepisné olympiádě. Okresní kolo zajišťovala kolegyně 

M. Johánková. V I. kategorii vyhrála 1. místo s postupem do kraje M. Randová (třída 2.6, 

připravována M. Johánkovou). Ve II. kategorii obsadili první tři místa V. Ticháček (třída 5.6, 

připravován M. Johánkovou, 1. místo a postup do kraje), K. Černý (třída 7.8, připravován 

M. Johánkovou) a Š. Šamberger (třída 2.4, připravován J. Linartem). V krajském kole pak 

2. místo ve II. kategorii obsadil V. Ticháček.  
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Na chodbě v budově A bude zřízena historická knihovna. Je již objednána, bohužel 

stále čekáme na dodání. 

V rámci dějepisné sekce došlo k dohodě o sladění učiva mezi třídami 1.4, 3.6 a 4.8. 

V září se začne tématem pravěku, nebude se (u tříd víceletého gymnázia) začínat závěrem 

20. století. Výklad ve všech 3. ročnících vyššího gymnázia bude završen tématy 21. století.  

V příštím roce bude pokračovat snaha o vzájemnou spolupráci mezi vyučujícími 

dějepisu (vzájemné konzultace, spolupráce na tématech, předávání tipů, zkušeností z hodin). 

Také bude rozvíjena spolupráce s Ekonomickým seminářem, který vyučuje Ing. Černý. 

Formu této spolupráce a očekávaný výstup budeme řešit během prázdnin. 

Úspěšně funguje tandemová výuka dějin pravěku ve spolupráci s biologií, na které se 

podílí kolegyně M. Johánková a kolega T. Javorský. Tandemovou výuku na téma Chodské 

tradice a zvyky realizovaly kolegyně M. Johánková, M. Morysková a A. Poulová v rámci 

Semináře z dějepisu pro 3. ročník. 

Seminář z dějepisu pro 3. ročník pod vedením M. Johánkové „prožil“ tradiční 

chodské Vánoce, kromě mnoha teoretických informací došlo i na praktické ukázky slavení 

doby adventní a vánoční na Chodsku. Seminaristé se podívali během roku i do Muzea města 

Domažlice a absolvovali poznávací vycházku po pamětních deskách a bustách v našem 

městě.  

S. Vágnerová svůj výklad ve třídě 1.4 zpestřila zařazením pojetí dlouhého 

středověku od Le Goffa a funkčně zapojila dějiny každodennosti. Jako češtinářka si může 

dovolit tematický přesah, např. se hodně ve svém Literárním semináři věnovala holocaustu. 

 

 Co nového ve výchovách (OV, HV, VV)… 

 Hodiny OV jsme věnovali nad rámec tematického plánu preventivní práci se třídou, 

a to zejména na podzim 2021, kdy jsme si všichni zvykali na prezenční výuku po delším 

období výuky distanční. Probírali jsme témata jako rodina, vztahy, komunikace, tolerance, 

stres, psychohygiena a další, což mělo žákům pomoci adaptovat se na každodenní povinnosti 

po znovuotevření škol. 

P. Černá vyjela se svojí třídou 1.6 v rámci OV do Kdyně, kde navštívili synagogu, a 

do Loučimi, kde hledali stopy Židů na místním hřbitově. 

 Hodiny HV (garant K. Šerlovská) v tomto roce také měly co nabídnout. V říjnu 2021 

byli pod vedením kolegyně K. Šerlovské a M. Moryskové vybraní studenti zapojeni do 

přípravy a realizace vzpomínkového programu k oslavám GJŠB, mj. secvičili originální 

hymnu našeho gymnázia. Hymna je autorským dílem M. Johánkové (text) a J. Jindřicha ve 

spolupráci s ředitelem ZUŠ J. Kunešem (hudba). Naši studenti v dubnu 2022 hymnu pod 

vedením K. Šerlovské a K. Jindřicha nahráli v MKS. Nahrávka se v současné době upravuje, 

těšíme se na výsledek. 

 Vybrané studentky vystupovaly u příležitosti předávání maturitních vysvědčení 

a u příležitosti předávání maturitních listů pro U3V. Vystoupení zajišťovala M. Morysková. 

 Kolegyně hudebkářky litují, že kvůli covidovým omezením nemohly proběhnout 

vánoční koncerty ani zpívání u stromu na náměstí.  

 Musíme zmínit, že po dlouholetých diskuzích ohledně povolení ústní maturitní 

zkoušky z „výchov“ proběhla letos úspěšná maturitní zkouška z HV, kde byl student poctivě 
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připraven a prokázal výborné znalosti v hudebním oboru. Proběhly i dvě maturitní zkoušky 

z VV, které dopadly také dobře.  

Hodiny VV (garant Š. Zavadilová) byly v září také zapojeny do příprav oslav výročí 

gymnázia. Kulisy, kostýmy a dekorace pro výročí se svými žáky vyrobila A. Poulová. 

Podílela se v rámci výročí také na přípravě výstavy k uctění památky Adolfa Loose.  

Š. Zavadilová i A. Poulová věnovaly na jaře hodně času přípravám dekorací a propriet 

pro Majáles v rámci hodin VV i mimo ně.  

Výtvarkáři pravidelně navštěvují výstavy v Muzeu Chodska či v Galerii bratří 

Špillarů. Š. Zavadilové se podařila i jednorázová návštěva výstavy fotografií v Kulturním 

centru Pivovar Domažlice – jednohodinová galerijní edukace o vnímání fotografie jako 

způsobu uměleckého vyjádření v rámci hodin VV. 

Novinkou je obohacení výuky VV o nové metody, jakými jsou např. práce s tablety 

a mobilními telefony, a celková snaha Š. Zavadilové o rozvíjení digitální kompetence žáků 

v rámci VV ve všech ročnících nižšího gymnázia – pracujeme s animačními programy, 

programy pro grafický design, programy na úpravu fotografií, zkoušíme střih videa a zvuku, 

experimentujeme s obrazem generovaným umělou inteligencí (přesah do mediální výchovy – 

deep fake).  

Š. Zavadilová a A. Poulová realizovaly pravidelné konzultace s maturanty z VV 2x 

týdně. 

Třída 2.8 pod vedením Š. Zavadilové zaznamenala úspěchy v celorepublikové 

výtvarné soutěži od Policie ČR Zebra se za tebe nerozhlédne. Více informací:  

https://gjsb.cz/vytvarnici-slavi-uspech/ 

V samém závěru školního roku se obě kolegyně zapojily do přípravy kulis pro 

divadelní představení Nebe na zemi. 

Obě výtvarnice mají na starosti také pravidelné „domácí výstavy“ – dekorují nástěnky 

na chodbách a ve třídě VV. 

Kolegyně litují, že nevyrazily se svými žáky do žádné galerie mimo město 

(Plzeň/Praha) a že se nepodařilo zrealizovat ani žádný větší výtvarný projekt nebo tandem. 

Příští rok se to snad podaří.  

 Co nového v oboru právo a politologie… 

V dubnu 2022 jsme já a Š. Fišrová zajistily pro třetí ročníky exkurzi na Úřadu práce. 

Celé dopoledne se nám věnovala pracovnice ÚP v Domažlicích paní Kopečná, která 

studentům vysvětlila fungování úřadu, jeho pravomoci na poli pracovního práva a možnosti, 

jak pomoci lidem v určitých životních situacích (nezaměstnanost, rekvalifikace, hledání práce 

např. v Německu, rozjezd podnikání). Dále ukázala aktuální situaci v našem regionu ohledně 

nabídky volných pracovních míst a poptávky po nich, věnovala se různým profesím i 

konkrétním pracovním místům. Podle toho, na jaké vysoké školy mají studenti v plánu po 

maturitě jít studovat, zasvěceně odhadovala jejich možné budoucí uplatnění v našem regionu 

a případně jim radila lukrativnější studijní obory.  

V březnu 2022 proběhl pro výběr studentů ze 3. a 4. ročníků webinář Autorské právo 

s největším odborníkem na autorské právo v Česku, s JUDr. Loutockým z MUNI Brno. 

Doktor Loutocký svým výkladem navázal na můj výklad autorského práva, který studenti 

absolvovali měsíc předtím, aby vysvětlil detaily, které jsou sporné nebo jinak právně zajímavé 

či komplikované. Na základě dotazů studentů (některé dotazy měl přednášející k dispozici už 

při přípravě webináře) pak proběhl velmi praktický workshop různých autorskoprávních 

https://gjsb.cz/vytvarnici-slavi-uspech/
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situací, které se týkají každého z nás. Řešili jsme například ochranu práv na internetu, při 

pořizování kopií, při psaní odborné práce a podobně. 

V samém závěru letošního roku vyrazily všechny 2. ročníky pod vedením Š. Fišrové 

a M. Johánkové do Prahy, kde absolvovaly komentovanou prohlídku v prostorách Senátu 

ČR. Studenti byli seznámeni s rolí Senátu v procesu tvorby zákonů a prohlédli si místa, kde 

legislativní proces probíhá. 

Snažíme se podporovat zájem studentů o společensko-politické dění v našem státě. 

Student Kamil Černý (7.8) působí již třetím rokem v předsednictvu Studentského 

parlamentu Plzeňského kraje a je jeho aktivním členem. Působí také jako předseda 

Národního parlamentu dětí a mládeže. Zmíněný student se dále zapojil do letošního již 27. 

ročníku Pražského studentského summitu. Do simulace se přihlásil v září, úspěšně prošel 

přijímacím řízením a byla mu přidělena Ruská federace, kterou bude na summitu zastupovat 

jako její delegát. Následovala pětiměsíční příprava na březnovou závěrečnou konferenci, které 

se účastnil např. ministr zahraničí Lipavský. S tím, jak se během zimy změnila pozice Ruska 

v mezinárodní politice, bylo nutné změnit i styl jednání celé delegace, což byla práce navíc a 

současně velká výzva.  

 Co nového v oboru filozofie… 

Na poli filozofie pokračuje spolupráce s dr. Zdeňkem Vyšohlídem. Je to velmi 

přínosné jak pro studenty, tak pro výuku filozofie jako takovou. První tvrzení bych podložila 

faktem, že student třídy 8.8 Vojtěch Rout, kterého kolega Vyšohlíd připravoval na přijímací 

zkoušky na FF UK, absolvoval přijímací řízení s plným počtem bodů. Ještě před touto 

přínosnou spoluprací se Vojtěch zúčastnil soutěže Nebojme se myslet, kterou organizovala 

olomoucká Filozofická UP. Prošel vítězně výběrovými koly a v celostátním kole obsadil třetí 

místo s možností postupu do kola mezinárodního. Kromě těchto faktických úspěchů je 

v případě studenta Routa důležité hlavně to, že jej nadchla výuka filozofie natolik, že si ji 

zvolil jako svůj studijní obor na VŠ, i když ještě na podzim plánoval odlišnou akademickou 

dráhu. Výuka filozofie má smysl, jen je potřeba hledat vhodnou formu a učinit ji studentům 

co nejvíce srozumitelnou a aktuální.  

Zařazení filozofie v rámci předmětu ZSV až na samotný závěr studia je zdůvodnitelné 

tím, že se jedná o nejtěžší společenskou vědu vůbec, avšak narážíme se studenty každým 

rokem na fakt, že ve SCIO testech, které studenti skládají v zimních měsících a jejichž 

výsledky rozhodují o přijetí či nepřijetí na VŠ, se testují i znalosti a dovednosti z filozofie 20. 

století, která tou dobou ještě nemůže být v hodinách ZSV probrána, a studenti se musí 

testovací úlohy učit nad rámec hodin, s minimální možností porozumět souvislostem.  

Kolega Vyšohlíd ve spolupráci se mnou vytvořil a za finanční podpory gymnázia 

tiskem vydal dvoudílná filozofická skripta s názvem Zbožnost a dva ateisté: Nietzsche a 

Kosík. I když název může působit zavádějícím dojmem, nejedná se o úzce zaměřené dílo, ale 

naopak o průřez dějinami filozofického myšlení, které začínají (možná) momentem Stvoření a 

které přes Apeiron, Platóna, Descarta a Kanta nekončí u fenomenologie a existencialismu, ale 

jdou ještě o kousek dál. Skripta byla vydána v dostatečném nákladu, financovala je naše škola 

a budou sloužit jako učební pomůcka pro studium filozofie v posledních ročnících a na 

Společenskovědním semináři. A samozřejmě budou k dispozici všem zájemcům o hlubší 

poznání filozofie, ať už pro vlastní potěšení, či pro účely přijímacích zkoušek na VŠ.  

 Co nového v oboru ekonomie… 

Povinně volitelný seminář Ekonomie běží již čtvrtým rokem a i pro příští školní rok 

je o něj velký zájem. Seminář externě vyučuje J. Černý. Seminář vznikl z potřeby studentů 
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prohloubit v rámci studia ekonomie své dovednosti s ohledem na přijímací zkoušky a 

následné studium na VŠ ekonomického zaměření. V hodinách ZSV jsou ekonomická témata 

probírána většinou z pohledu zaměstnance či spotřebitele, na semináři se pohled otočí a 

tématům se věnujeme z pohledu zaměstnavatele/podnikatele. Když to pak studentovi do sebe 

zapadne a umí se podívat např. na problematiku mezd a platů či pracovní právo jak z pohledu 

zaměstnance, tak z pohledu zaměstnavatele, můžeme konstatovat, že smysl našeho snažení 

byl naplněn. 

S J. Černým jsme podrobně konzultovali náplň semináře Ekonomie a výběr a rozsah 

ekonomických témat, která probíráme v ZSV a SVS ve 3. a 4. ročníku s cílem nezdvojovat již 

probraná témata, naopak se snažit na sebe co nejlépe navazovat a prohlubovat dosavadní 

ekonomické znalosti studentů směrem do praxe. Shodli jsme se, že budeme upřednostňovat 

praktický výklad před čistě teoretickým, byť určitá teorie je k pochopení fungování 

nejrůznějších ekonomických problémů nezbytná.  

Celkem 28 studentů závěrečných ročníků se v rámci Ekonomického semináře 

zúčastnilo školního kola Ekonomické olympiády, do níž se v letošním roce zaregistrovalo 

410 škol z celé České republiky. Co se týče jednotlivých studentů, spolu s těmi našimi 

odpovědělo na online otázky více jak 21 100. A naši si nevedli vůbec špatně. Z maximálního 

počtu 25 bodů ten nejúspěšnější získal celých 21, přičemž minimální hranice pro možnou 

kvalifikaci do krajského kola byla stanovena na 13 bodů. Pokud bychom zprůměrovali 

výsledky všech, došli bychom k velmi uspokojivému číslu 16 bodů. Úspěšnými byli studenti 

našeho gymnázia i ve srovnání s ostatními účastníky Plzeňského kraje. V konkurenci dalších 

škol obsadili velmi pěkné 4. místo a čtyři z nich se probojovali do krajského kola, které se 

konalo 26. ledna, opět online formou. 

Studenti 3. ročníků měli letos poprvé možnost navštěvovat seminář Finanční 

gramotnost. Jeho obsah je zaměřen na ekonomickou situaci a finanční rozhodování 

domácností. Rozšiřuje tak témata, která jsou probírána v rámci běžných hodin ZSV ve 

3. ročníku, zejména s ohledem na osobní finance. Seminář vede Š. Fišrová. 

Seminaristé se jako jednotlivci zapojili do 11. ročníku Soutěže FG. Školní kolo 

probíhalo od 13. 10. do 17. 12. 2021, okresní kolo pak probíhalo od 5. 1. do 3. 2. 2022 

a soutěžilo v něm soutěžní družstvo ve složení Šindelář, Batko, Larvová.  

Seminaristé prodělali také testování v rámci projektu Analýza znalostí studentů 

v oblasti finanční gramotnosti.  

M. Beberová je garantem programu „Podnikání“ v rámci projektu Vzdělávání 4.0 

v Plzeňském kraji a v rámci tohoto projektu proběhly 3 aktivity, další 2 pak byly v rámci naší 

školy.  

Přednáška pro třídu 1.4 na téma Rozvoj dovedností v oblasti podnikání 

a seberealizace proběhla v říjnu 2021. Přednášející pan Rampas mluvil poučně a byl pro 

studenty ve svém nadšení inspirující. Jeden student jako zpětnou vazbu k přednášce uvedl: 

„Pan Rampas nám poradil, jak být v životě úspěšní. Z jeho přednášky jsme si odnesli několik 

rad. Úspěchy nejsou pouze o penězích, ale hlavně o radosti z toho, jak žijeme. Důležité je také 

neporovnávat se s ostatními lidmi, ale žít si svůj život, podle sebe.“ Další studentka si 

z přednášky odnesla poznání: „Změňme svůj vztah k chybě a neúspěchu. Obojí je součástí 

cesty vpřed. Nezapomínejme také rozvíjet to, v čem jsme dobří. Obklopujme se pouze lidmi, 

kteří podporují naše já, nehází nám klacky pod nohy a nesráží nás na kolena. Život si řiďme 

pouze my sami a záleží pouze na nás, jaký si ho uděláme. Pěkným příkladem je přítel 

přednášejícího, který byl učitelem, a i přes to měl jachtu v Karibiku, a to jen proto, že ji tam 

chtěl mít a byl to jeho sen. Z toho vyplývá, že stačí jen chtít a s trochou snahy můžeš mít 
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cokoliv. Rozhodně nám tato přednáška otevřela oči a velice nás inspirovala. Tak doufáme, že 

si všichni najdeme naši jachtu v Karibiku!“ 

Po necelém půlroce se v březnu 2022 konala opět pro třídu 1.4 druhá část projektu 

Vzdělávání 4.0/Podnikavost, tentokrát na téma Týmové role – Belbinova typologie. Jedna 

studentka k tomu uvedla: „Dozvěděli jsme se, že každý člověk má vrozenou dispozici pro typ 

týmové spolupráce. Někdo se narodí jako vůdce, jiný jako klidný spolupracovník. Proto každý 

z nás absolvoval test, kterým jsme zjistili, jakou roli v týmu máme. Určitě se nám to bude 

hodit do budoucna, až si budeme hledat zaměstnání. Dále nám pan Rampas řekl něco o 

konfliktech. Například, že v konfliktu nemůžeme ovlivňovat ostatní, ale můžeme ovlivnit 

pouze sami sebe. I když si myslíme, že máme pravdu, musíme se na problém zkusit podívat i 

z jiného úhlu. Ne vždy to tak musí vypadat, ale pravdu může mít i ten druhý.“ 

M. Beberová se v březnu 2022 účastnila v rámci povinných aktivit v Projektu 

Vzdělávání 4.0 v PK 3. online setkání podnikavosti/WS na školách. Téma znělo Sociální 

inteligence a týmové role. Byl např. diskutován základní rozdíl mezi empatií a sympatií, 

mezi tolerancí a respektem. Řešila se duševní sebeobrana v konfliktech a co v konfliktu 

mohu/nemohu měnit. 

A konečně v květnu 2022 byla M. Beberová paní ředitelkou upozorněna na další 

možnost, jak u studentů podporovat zájem o podnikání. Workshop na téma Podnikání byl 

nejen poučný a inspirativní, ale pro studenty do budoucna snad i praktický, neboť pan Karel 

Kubr, manažer firmy Lintech, nabídl odborné vedení seminárních prací. Studenti by mohli 

praktickou část své práce ověřovat přímo v podnikové praxi a konzultovat s odborníky. 

Workshop kromě jiného představil domažlickou firmu Lintech a zdůraznil potřebu technicky 

vzdělaných lidí v našem regionu. Studentům přiblížil možnosti uplatnění absolventů 

technických vysokých škol přímo v Lintechu a nabídl i možnosti exkurzí do firmy. 

Třída 1.4 navštívila 2022 v doprovodu M. Svobodové a M. Beberové novou expozici 

v České národní bance v Praze s názvem Za Měnou. Navštívili také Národní muzeum a 

v něm komentovanou prohlídku. V ČNB proběhla komentovaná prohlídka o historii, službách 

a funkcích centrální banky. Studenti viděli mj. největší zlatou minci v Evropě o váze 130 kg 

a měli možnost potěžkat si zlatou cihlu.  

I letos ve škole podnikaly v oblasti poskytování drobného občerstvení o velkých 

přestávkách studentské firmy. Studenti 3. ročníků činnost zahájili netypicky brzy, aby stihli 

zajistit provoz Nostalgické kavárny na přelomu září a října během oslav výročí školy. Kvůli 

nošení roušek v podzimním a zimním období byla poptávka po svačinách mezi studenty 

menší než v předchozích letech, svoji roli hrála i nejistota, zda se škola v souvislosti 

s covidovými opatřeními zavře a případně na jak dlouho. Proto studenti nemohli nakupovat 

trvanlivé zboží do zásoby, nemohli nic moc plánovat. Jen jedna ze tří firem vydržela prodávat 

do konce školního roku, zbylé dvě ukončily činnost brzy na jaře, finančně se jim podnikání 

dlouhodobě jevilo jako ztrátové. Přesto studenti nelitují, naučili se založit společnost podle 

NOZ, rozdělit si role v týmu a vzájemně kooperovat k dosahování svých cílů. 

Hodnocení předmětové komise přírodních věd            Z. Němečková   

Komise přírodních věd v tomto školním roce pracovala ve stejném složení jako vloni. 

Všichni členové najednou se vzhledem k velkému počtu scházeli jen výjimečně. Potřebné 

záležitosti byly řešeny bezprostředně vyučujícími, kterých se týkaly. Tento způsob se nám 

osvědčil a určitě přispěl k celkem pohodovému průběhu činnosti celé komise.  

Výuka v tomto roce byla náročnější. Navazovalo se na učivo probrané převážně při 

online výuce kvůli epidemii Covid-19. U studentů bylo zřetelně vidět, jakým způsobem 
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přistupovali k distanční výuce, zda se aktivně účastnili, nebo zda jen pasivně přihlíželi, 

v druhém případě měli trochu problém se soustředěním a větším náporem učiva. Většina 

studentů se však rychle přizpůsobila vyššímu pracovnímu tempu a učivo zvládla. Zřetelně 

a výrazně se však projevila absence praktické části výuky v biologii a chemii při laboratorních 

cvičeních.  

První týdny výuky byly věnovány hlavně opakování učiva z distanční výuky. Kvůli 

tomu došlo u některých tříd k časovému zpoždění, které je jednou z příčin, proč ve druhých 

ročnících v chemii nebyly probrány areny a v seminářích z biologie kapitola týkající se 

ekologie. Toto učivo bude probráno na začátku příštího školního roku. V zeměpisu v primě 

nebylo probráno učivo z druhé učebnice, důvodem je malý počet vyučovacích hodin v tomto 

ročníku. Vyučující zeměpisu se sejdou v srpnu a proberou možnost přesunu části učiva do 

sekundy. V ostatních ročnících bylo učivo probráno dle zadaných tematických a časových 

plánů.  

Maturity letos částečně poznamenala dvouletá distanční a kombinovaná výuka. 

Většina studentů se připravila poctivě (tak jako v předchozích letech). Několik studentů však 

přípravu podcenilo a maturitu nezvládlo. Příčinu je možno hledat v přístupu k náročnosti 

učiva a také ve velké absenci na semináři, ve kterém se na maturitu připravovali.  

I letos se studentům dařilo v přírodovědných olympiádách a soutěžích. 

V ekologické olympiádě vybojovalo tříčlenné družstvo druhé místo v kraji s nepatrnou 

bodovou ztrátou na vítěze. Škoda, že v této soutěži do národního kola postupuje pouze první 

družstvo. V chemické olympiádě nám zabodovala v kraji v nejvyšší kategorii Adéla 

Pavleová z 8.8, která současně postoupila i do národního kola. V biologické olympiádě pak 

již zmíněná studentka v nejvyšší kategorii opět postoupila do národního kola. Kromě ní byl 

pozván i další student, který však vzhledem k časové návaznosti národního kola a státních 

maturit účast v národním kole odmítl. I v mladších kategoriích BiO máme úspěšné 

zastoupení, v kategorii nejmladších obsadila Sára Řeháková z 2.8 první místo v kraji, 

Magdaléně Lazarové pak jen o kousek uniklo třetí místo. V kategorii B pak Jakub Krutina 

z 5.8 obsadil krásné druhé místo. V Přírodovědném klokanovi Jan Herzig z 3.8 získal 3. místo 

v kraji. A dařilo se i v geologické olympiádě, kde se Zuzana Forsterová z 6.8 umístila na 2. 

místě v krajském kole. V některých kolech olympiád jsme neměli zastoupení z důvodu 

karantén daných tříd či vybraných studentů.   

Vytíženost a zájem o přírodní vědy dokazuje též velký počet seminárních prací, 

které byly vedené hlavně vyučujícími biologie a zeměpisu, ve čtvrtých ročnících jich bylo 

celkem 27. Zároveň už také studenti třetích ročníků pracují na svých seminárních pracích. 

Zatím se jedná o 20 prací, z toho je jich již 5 uzavřeno a ohodnoceno. Snad se mezi nimi 

objeví i takové, které by se daly využít jako SOČ. 

Covidová výuka nám také přinesla určité pozitivum. V letošním roce většina 

vyučujících přírodních věd využívala k zadávání úkolů, samostatných prací a opakování učiva 

Google classroom, tablety, quizziz, learningapps, kahoot. Při hodinách pak probíhaly 

skupinové práce, práce s přírodninami či prezentace žáků. V prvních ročnících vyššího 

gymnázia pak byl zadán i dlouhodobější úkol – zpracování herbáře s požadovaným počtem 

rostlin. Někteří vyučující využívali také tvorbu krátkých filmů vysvětlujících probírané téma 

či divadelních představení přibližujících danou látku. Při výuce biologie a chemie pak studenti 

pracovali s přístroji zakoupenými v minulých letech – klimaboxem, spektrometrem, čidlem 

pro CO2 a dalšími.  
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Při prezenční výuce opět začaly probíhat exkurze. V tomto roce jich naši studenti 

absolvovali více. V rámci výuky chemie navštívily všechny první ročníky vyššího gymnázia 

čistírnu odpadních vod v Domažlicích a všechny třetí ročníky si prohlédly domažlický 

pivovar s průvodcem – zdejší paní sládkovou. Výuku biologie ve 3. ročnících vyššího 

gymnázia doprovázela exkurze do pražského Hrdličkova muzea. První ročníky pak vyrazily 

na botanickou vycházku do okolí Domažlic. Třída 3.8 v rámci výletu absolvovala i Království 

jedu v plzeňské ZOO s jejím mluvčím – p. M. Vobrubou. V rámci zeměpisu pak studenti 

posledních ročníků nižšího gymnázia podnikli velmi zajímavou akci Putování po zaniklých 

vesnicích. Studenti tříd 1.8 a 1.4 vyrazili společně na zeměpisnou vycházku do okolí Kdyně, 

zaměřili se na práci s buzolou a mapou. V rámci mezipředmětových vztahů pak využili 

znalosti němčiny (při studiu informačních panelů), češtiny (opakováním znalostí o B. 

Němcové a povídce V zámku a podzámčí) či biologie (při určování kvetoucích rostlin). Třídy 

4.8 a 2.6 zvládly geologickou exkurzi. Naplánovaná návštěva Dne otevřených dveří na 

Akademii věd se nezdařila, neboť byla z důvodu Covidu zrušena pořadatelem. Neuskutečnila 

se také exkurze do Rybářské školy pro sekundu, za jejím zrušením byla covidová opatření 

v období výlovu. 

Vyučující biologie v letošním roce pokračovali v projektu Vzdělávání 4.0. Pro 

vybrané základní školy uspořádali seznámení s botanikou v terénu i laboratoři, s barvivy a 

pH, s nerosty a horninami nádherné školní sbírky či s využitím přístrojů Vernier při studiu 

fungování lidského těla. Pro MŠ pak byla uspořádána dvě setkání zaměřená na výcvik a 

chování psa a také na to, jak se chovat při setkání s cizím psem, což jsou pro malé děti 

opravdu důležité informace. V rámci tohoto projektu také došlo k dovybavení školního 

chovatelského zařízení novými terárii a k zakoupení speciální tabule do učebny geologie, 

která je nyní hojně využívaná při výuce. Zároveň také pokračovala spolupráce se základními 

školami v projektu IROP, která je zaměřená na důležité orgánové soustavy člověka. Při ní 

vybraní studenti 4. ročníku vysvětlují žákům ze ZŠ činnost srdce, plic či svalů s využitím 

přístrojů, např. EKG, tonometru…. 

Vzhledem k tomu, že jsme fakultní školou PřF UK, probíhala vzájemná spolupráce 

i v letošním roce. V rámci této spolupráce se například skupinka studentek s Mgr. J. 

Anderlem zúčastnila akce Minerál roku 2022 – křemen. 

Pro nový rok jsme zároveň naplánovali týdenní terénní kurz biologie (Ekologická 

praktika), jehož výstupem by bylo vypracování práce na zadané téma v rámci druhých 

ročníků. Měl to být jakýsi předstupeň seminární práce, jejíž zpracování dělá studentům potíže. 

Na kurzu se měli podílet i vyučující IVT, češtiny a cizích jazyků.   

Dále se uskutečnil GIS day se zaměstnanci katedry geomatiky z FAV ZČU, při kterém 

se studenti seznámili s geografickými informačními systémy. Přednášky nabídly nový 

a netradiční pohled na studium zeměpisu, účastnili se jich studenti prvních a druhých ročníků 

a také studenti zeměpisného semináře.  

Dříve každoroční výstava hub v průběhu Chodských slavností se tentokrát z důvodu 

covidové situace nekonala.  

T. Javorský v letošním roce přednášel účastníkům Univerzity III. věku na téma 

Evoluční biologie člověka. Zájemce seznámil s důvody lidského chování a jednání a se 

srovnáním změn v učení u předků člověka. 
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Celkově tedy lze konstatovat, že komise v tomto roce pracovala úspěšně a studenti 

opět velmi dobře reprezentovali naši školu nejen při soutěžích. 

 

Hodnocení předmětové komise IVT      J. Šerlovský 

 

Členové PK IVT: J. Šerlovský, J. Lípa, H. Slachová, M. Svobodová 

Během školního roku pravidelně a intenzivně už opět jako v minulých letech probíhaly 

schůzky členů komise IVT v prezenční formě. Na programu byla spolupráce a konzultace 

mezi vyučujícími v paralelních skupinách, řešeny byly tvorby úkolů pro opakování 

a klasifikaci studentů, hodnocení přípravy studentů k maturitní zkoušce a zajištění kvalitní 

hybridní výuky ve všech předmětech, dále pak byla probíraná témata revize ICT pro ZŠ 

a příprava na revizi RVP pro gymnázia, rozvoj infrastruktury a modernizace počítačové 

sítě a v neposlední řadě metody využívání moderních informačních technologií. 

V průběhu celého školního roku z důvodu zkvalitnění Wi-Fi připojení a zlepšení 

výuky, postupně probíhala výměna stávajících AP bodů za modernější AP body. 

Přes prázdniny bude postupně řešen nákup zařízení z dotace MŠMT na podporu 

technické výuky a jejího zahájení od 1. 9. 2022 podle nového RVP revize ICT pro ZŠ. 

Ve školním roce 2021/2022 pokračoval pod vedením J. Lípy kroužek programování, 

elektroniky a robotiky, zaměřený na práci, podporu talentovaných žáků a přípravu na 

odborné soutěže. Kroužek byl nepřerušeně veden po celý školní rok nejen prezenčně, ale po 

večerech i online. Završení celoroční práce všech účastníků kroužku bylo dne 1. 7. vypuštění 

Pikobalónu. http://jdem.cz/fg3dx8 

Dále se skupina kroužku programování pod vedením J. Lípy zúčastnila setkání 

„Mikrohackathon Pilsen Cube aneb Pošli satelit do vesmíru ve dnech 29. – 30. 4.“   

Pilsen Cube II je projekt, který nemá v tuzemsku ani daleko za hranicemi obdoby. Studenti 

středních a vysokých škol vymysleli, navrhli a připravili experimenty, které v satelitu pošlou 

na oběžnou dráhu a které budou nadále sledovat a vyhodnocovat. 

https://www.sitport.cz/kalendar-akci/pilsen-cube-ii/ 

Žáci celého gymnázia se opět jako každoročně úspěšně zapojili do soutěže Bobřík 

informatiky, kdy 9 žáků postoupilo do krajského kola, ale bohužel po změně termínu 

soutěžního krajského kola z důvodu epidemických opatření se ho nemohli zúčastnit. 

Družstvo (K. Benda, Š. Batko (5.6), E. Lokvencová (6.8), O. Nový (3.6)) pod vedením 

J. Lípy se velmi úspěšně zúčastnilo soutěže Technika má zlaté dno, kde získali 3. místo. 

Úkolem čtyřčlenných soutěžních týmů bylo sestavit pomocí stavebnic Merkur a Boffin 

funkční hledač světla. Na splnění zadání měli účastníci časový limit 4 hodiny a k dispozici 

jim byli odborní poradci a pomocný tým složený z pedagogů a žáků SOU elektrotechnického 

Plzeň. Soutěž velmi kladně hodnotím, neboť žáci si procvičili technické myšlení, práci 

v týmu, manuální zručnost a dále si procvičili pájení. https://gjsb.cz/technika-ma-zlate-dno-

2021/ 

V letošním roce jsme se opět zúčastnili velmi prestižní soutěže Technická olympiáda, 

kde nás velmi úspěšně reprezentovala 2 družstva s projekty Pikobalón 1, Pikobalón 2. 

Vedoucím obou týmů byl J. Lípa. https://gjsb.cz/pikobalon/ 

Robosoutěže pořadané FEL Praha (pro NG, VG) jsme se letos neúčastnili. 

V Robosoutěži Plzeňského kraje jsme soutěžili ve 2 kategoriích, kdy tým ve složení (O. 

http://jdem.cz/fg3dx8
https://www.sitport.cz/projekty/pilsen-cube/
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Šipla, P. Vondraš (4.8), T. Ren, A. Nováková, S. Lávička (2.6) a R. Militký (3.8)) v kategorii 

ZŠ získal 1. místo pod vedením J. Šerlovského a J. Lípy. Jejich úkolem bylo projet co 

nejrychleji vyznačenou trať a přitom vysbírat matice a zavézt je do vyznačené garáže. Tým 

NG zúročil své bohaté zkušenosti z robotického kempu Campo Arduino, který pořádáme 

pravidelně na naší škole, a potvrdil, že je velkým příslibem do budoucna. 

Okresní kolo olympiády z programování se z důvodu nízkého zájmu žáků nekonalo. 

V krajském kole olympiády z programování vybojoval O. Nový 3. místo.  

Dále jsme se poprvé zúčastnili programátorské soutěže pořádané FAV v Plzni Pilsprog 

LITE, kde O. Nový (3.6) získal 3. místo. 

Premiérově jsme se také zúčastnili soutěží v programování Kasiopea, matematické 

olympiády kategorie P (programování) MFF Praha, kde nás v obou soutěžích velmi 

úspěšně reprezentoval O. Nový (3.6).  

Na podzim jsme se zúčastnili pod vedením J. Šerlovského velmi prestižní soutěže Hackathon 

otevřených dat Plzeňského kraje. Družstvo ve složení žáků ze třídy 6.8 (K. Barhoňová, 

E. Lokvencová, K. Forstová, P. Hikl, I. Pavle) úspěšně reprezentovalo naši školu a po zásluze 

zvítězilo s prací „Školy na dosah“. 

Podle mého názoru je to velmi zajímavá soutěž, kdy studenti se naučí prakticky pracovat 

s daty a informacemi a hlavně efektivně vyhodnotit mnohdy nezáživné a nicneříkající 

množství dat pomocí platformy Microsoft Power BI a nejdůležitější je pak celé týmové 

snažení kvalitně odprezentovat a obhájit. Navíc téma Práce se daty je jeden z hlavních 

výstupů nově vznikajících RVP pro IVT.  

V době od 11. – 15. 7. se na naší škole uskutečnil ve spolupráci s katedrou FAV ZČU 

v Plzni za podpory Plzeňského kraje již 5. ročník velmi úspěšného a žádaného Campo 

Arduino. Letos bylo přihlášeno opět 35 účastníků a za naši školu ho vedli tradiční lektoři 

J. Šerlovský a M. Svobodová. 

„Campo Arduino je letní kybernetické soustředění, Kemp Robotiky v rámci projektu 

Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008356, 

pořádaný ve spolupráci Plzeňského kraje a katedry kybernetiky Fakulty aplikovaných věd 

Západočeské univerzity v Plzni. Jedná se o příměstský tábor, jehož náplní je seznámit 

účastníky s jednoduchými úlohami na vybrané robotické stavebnici. Během prvního dne se 

seznámíme s robotem a uděláme první krůčky (resp. první popojíždění). V dalších dnech se 

postupně naučíme využívat různé senzory a budeme robota učit soběstačnosti. Každý den 

bude probíhat několik malých soutěží, jejichž výsledky budou započítávány do celotáborové 

hry. Kemp vyvrcholí velkým pátečním kláním, kde jednotlivé týmy využijí vše, co se během něj 

naučily.“ 

V rámci spolupráce s partnerskou školou FAV byla uskutečněna přednáška doc. Ing. 

Luďka Hynčíka, Ph.D. z katedry mechaniky na téma „Biomechanika jako nástroj pro 

prevenci poranění“ a také jeden student začal pracovat na SOČ vypsané katedrou 

informatiky FAV (O. Nový - Webový portál pro diabetiky, diabetology a vědce).   

Dále navázali jsme v komisi spolupráci s katedrou FEL v Plzni, kdy byla uskutečněna 

přednáška doc. Ing. Jiřího Tupy, Ph.D. na téma Průmysl 4.0 a chytré továrny a dále byla 

nabídnuta týdenní stáž pro studenty SŠ se zájmem o fyziku a elektrotechniku SCIENCEFEL. 

Žáci nižšího gymnázia byli v letošním školním roce proškoleni a v rámci výuky 

poučeni o nebezpečí a vlivu kyberšikany formou filmů, kvízů a diskuzí doporučených 

MŠMT.  

https://www.kme.zcu.cz/lide/ludek-hyncik
https://www.kme.zcu.cz/lide/ludek-hyncik


 50 

Projektová dopoledne žáků ZŠ z projektu IROP byla realizovaná omezeně 

z důvodu epidemiologických opatření. 

V průběhu školního roku jsme navázali užší spolupráci se ZŠ Mrákov, v červnu se uskutečnil 

Robotický den pro žáky, kdy si vybraní žáci ZŠ Mrákov a NG vzájemně vyměňovali 

zkušenosti a nakonec si zasoutěžili mezi sebou. 

Po celý školní rok probíhal v rámci zapojení se do projektu Plzeňského kraje 

„Vzdělávání 4.0“, kroužek Robotiky. Setkání se uskutečnila vždy 1x měsíčně na naší škole 

ve 3 hodinovém bloku pro danou ZŠ + zájemci z řad NG. Tématem bylo seznámení se žáků 

s robotem a pomocí jednoduchých úloh na vybrané robotické stavebnici (Lego Mindstorms 

ev3) se naučit robota ovládat (display, jízda, zatáčení, zastavení,…). Kroužek se setkal 

s velmi kladnými ohlasy. Lektory byli J. Lípa, M. Svobodová, J. Šerlovský.   

Od října začaly probíhat díky zapojení se GJŠB do projektu Vzdělávací centrum 

knihovna pravidelně kroužky IVT. Lektoři kroužků po celý rok byli – J. Šerlovský – Grafika, 

J. Lípa – Programování Arduino, M. Svobodová – Robotika. https://gjsb.cz/projekt-

vzdelavaci-centrum-knihovna/ 

Komise IVT se intenzivně podílela na přípravě online Dne otevřených dveří 

(prezentace, videa…). 

Komise IVT se také podílela na přípravách oslav říjnového výročí 150 let od založení 

GJŠB. 

V komisi na závěrečné poradě byly zhodnoceny letošní maturity z IVT.  

V letošním školním roce bylo v komisi úspěšně obhájeno 9 seminárních prací 

studentů (Šerlovský – 3x, Lípa – 5x, Slachová – 1x). Bohužel žádná z těchto prací nebyla v 

soutěži SOČ. Úkolem komise je na tomto zapracovat a žáky více motivovat. 

Dále po obnovení prezenční výuky byly intenzivně tablety implementovány do výuky 

ve všech třídách školy, napříč všemi předměty a bylo procvičováno probrané učivo 

využíváním aplikací a také formou kvízů, testů na tabletech. 

Hlavní funkci a administraci čerpání šablony „Zapojení ICT technika do výuky“, 

v prvním pololetí školního roku vykonávala M. Svobodová, dále spolupracovali J. Žáková a 

J. Johánek. 

V komisi byla probrána plánovaná revize vzdělávání RVP pro IVT z pohledu moderních 

technologií a s ní spojená modifikace výuky informatiky a ICT. V rámci připravované změny 

RVP pro oblast IVT všichni členové komise se účastnili několika pořádaných školení na toto 

téma. 

V průběhu letních prázdnin dojde ve spolupráce s PK Č a M k přepracování učebních plánů 

ŠVP a následně k implementaci těchto změn do výuky, neboť od 1. 9. 2022 dojde k zahájení 

výuky podle nového RVP revize ICT pro ZŠ. 

 

V průběhu školního roku byly dokončeny práce na tvorbě nových a moderních www stránek 

školy, čímž byla zvýšena bezpečnost, přehlednost, informovanost webu a dále byly rodičům 

a žákům nabídnuty k využívání nové funkce webu (systém webového přihlášení na volitelné 

semináře …). 

Ve školním roce 2021/2022 byly otevřeny 3 odborné semináře z IVT. Po celý rok se 

v semináři z programování (3. + 4. ročník) vyučoval moderní programovací jazyk Python 

a v semináři IVV probíhala příprava k maturitě.  
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V příštím školním roce budou na přání studentů opět otevřen dvouletý seminář 

z programování (Lp) a jednoletý seminář zaměřený na programování v dalším moderním 

programovacím jazyce a na přípravu studentů k maturitě (Še). Bohužel je již druhý rok po 

sobě snížený zájem o seminář z programování ve 3. i 4. ročníku, kdy se ho i přes opakované 

výzvy nepovedlo více naplnit a bohužel bude seminář z programování muset být spojený pro 

3. i 4. ročník.  

V průběhu školního roku se členové dle svého zájmu a zaměření a v neposlední řadě 

i časových možností zúčastňovali pořádaných webinářů z projektu SYPO. 

Z dotace Šablon II se členové komise zúčastnili online školení v oblasti programování, 

modelování a grafiky, aby prohloubili své znalosti. Tato školení pro oblast IVT jsou velmi 

finančně nákladná a bez této projektové dotace není v podstatě šance se jinak těchto školení 

zúčastnit, neboť nabídka kvalitních kurzů v rozumném finančním limitu s akreditací MŠMT 

pro DVPP je stále velmi malá.  

Je ale velice nutné, aby pedagogové se účastnili těchto školení, neboť oblast ICT je velmi 

dynamická a je v ní potřeba neustálého vzdělávání. 

Díky zapojení se do projektů pod vedením M. Svobodové či J. Lípy byly pořízeny 2 ks 3D 

tiskáren a tím bude výuka IVT rozšířena o 3D modelování a tisk modelů na této 3D tiskárně. 

 

 

Hodnocení předmětové komise tělesné výchovy                          F. Novák 

Školní rok 2021/2022 byl rokem návratu k běžné práci. Pravidelné hodiny tělesné 

výchovy, sportovní kurzy a soutěže. Ze soutěží se na podzim uskutečnilo pouze okresní kolo 

v přespolním běhu. Naši studenti se přes vítězství v okresním i oblastním kole probojovali až 

na republikové finále n Novém Městě na Moravě. Dále se naši žáci zúčastnili oblastního kola 

Středoškolského atletického poháru, které se uskutečnilo v Klatovech. Studenti zde 

vybojovali 2. místo. 

         Na jaře naše škola obsadila soutěže v silovém čtyřboji, košíkové a atletice. Ve 

čtyřboji naši studenti absolvovali republikové finále v Karviné. V košíkové nejlepšího 

výsledku dosáhli žákyně IV. kat., které z oblastního finále v Přešticích přivezli 2. místo. 

Z atletických soutěží naši žáci závodili v Poháru rozhlasu a atletické lize, studenti 

v atletickém čtyřboji. 

 Předmět tělesná výchova byl dotován ve školním roce 2021/2022 dvěma 

hodinami týdně ve všech ročnících všech typů studia. Výjimkou je třída 1.8, kde to byly 

hodiny tři. Předmět TV vyučovali 4 aprobovaní učitelé – J. Anderle, F. Novák, J. Stýskal a Š. 

Fišrová. Dále s výukou TV vypomáhá student PF v Plzni M. Pivoňka.  

V posledním ročníku studia je výuka vedena blokovým způsobem, kdy si studenti 

sami volí sportovní odvětví, kterému se chtějí věnovat. V tomto školním roce to byly 

sportovní hry, plavání, lezení, in-line, nordic walking, posilování a blok, kde se střídá 

alpinink, spinek, trampolínky a cvičení na bosu.  K výuce sloužily dvě školní tělocvičny, 

posilovna a školní stadion. Provoz školního stadionu a volně přístupné kroužky zajišťovalo 

Centrum volného času financované z grantů města Domažlice a Plzeňského kraje. 

Nedílnou součástí výuky byly opět sportovní kurzy. Na podzim se uskutečnil STK 

v Albeři pro 3. ročník, jako náhrada za tradiční kurzy v Chorvatsku. Celkový výborný dojem 

z kurzu pokazilo 10 studentů školy, kteří pod vlivem alkoholu poslední večer odcizili značku 

obce. Celý incident byl řešen Policií ČR a následně i ve škole. Lyžařský kurz pro 2.8 

v letošním roce opět proběhl společně se ZŠ Bělá nad Radbuzou v Krkonoších na Benecku v 
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tradičním termínu. Ze třídy 2.8 se kurzu zúčastnilo 28 dětí. LVK proběhl bez větších 

problémů, ale za velmi dobrých povětrnostních a sněhových podmínek. Díky tomu proběhl 

jak výcvik na sjezdových lyžích s časovou dotací 3,5 dne, tak i na běžeckých lyžích v rozsahu 

2,5 dne. Cena kurzu v průměru činní 5500,- Kč (za dopravu, permanentku, ubytování, stravu, 

vstupy a přednášky), která je stále velice příznivá.  LVK se těší velkému zájmu za strany 

rodičů a žáků. Výhodná je i spolupráce s místní půjčovnou lyží firmy Lachmann, kde si 

studenti za příznivé ceny půjčují sjezdovou, běžkařskou i snowboardovou výzbroj.  Společný 

kurz se ZŠ Bělá nad Radbuzou tak uskuteční i v příštím roce. Termín je stanoven na 29.1. - 4. 

2.2023.  

Kurz pro druhé ročníky vyššího gymnázia se uskutečnil v malebném středisku 

Tauplitz v Rakousku. Účast byla umožněna jen očkovaným studentům. Kurz proběhl za 

výborných sněhových i klimatických podmínek. Výcvik proběhl pouze na sjezdových lyžích. 

Vedoucím obou kurzů byl Mgr. Jaroslav Stýskal (viz zpráva vedoucího kurzu). LVK kurzy se 

těší velkému zájmu studentů, proto nic nebrání tomu, pokračovat v tradici lyžařských výcviků 

v tomto středisku. V příštím roce proběhnou v lednu a únoru v tomto středisku 3 kurzy pro 1. 

a 2. ročníky.  

 Letní sportovní kurz byl v letošním školním roce nově uspořádán i pro 9. ročníky, 

tedy třídy 4.8 a 2.6. Místem byl kemp La Rocca v Konstantinových Lázních. Kurzu se 

zúčastnilo 45 studentů naší školy. Celá akce proběhla bez problémů ve velmi pěkném a 

klidném prostředí kempu s pěknými sportovišti a bazénem.  

Věřím, že v dalším školním roce se rozběhnou i ostatní tradiční soutěže pořádané 

AŠSK a výuka TV už bude moci probíhat bez jakéhokoli omezení. 

V závěru chci poděkovat kolegům za práci, kterou odvádějí při hodinách TV i na 

výcvikových kurzech. Tady nesmím zapomenout i na další sportovní nadšence Mgr. Václava 

Kozinu a Michala Podestáta. Na jejich pomoc se můžeme spolehnout hlavně při kurzech.    

Do budoucna bychom chtěli nadále vylepšovat materiální vybavení a nakoupit 

pomůcky, které nám pomůžou zvýšit fyzickou připravenost dětí a dovolí nám seznámit 

studenty s novými sporty a pohybovými aktivitami. Během letošního roku byla plně 

využívána tělocvična s nově rekonstruovanou podlahou. Dále je připravena a naplánována 

další rekonstrukce na školním stadionu. Jedná se modernizaci tenisového hřiště, oplocení, 

oprava běžecké dráhy a rekonstrukce vnitřních prostor, vyčištění a prosypání umělého 

trávníku granulátem.  

Hlavním cílem PK ale zůstává, přivést studenty k pravidelnému pohybu a sportovní 

činnosti. Vytvořit si vztah k pravidelnému sportování tak, aby se pohyb a sport stala nedílnou 

součástí každodenního života. 

                                                           

                                                     

Roční zpráva školní metodičky prevence                P. Vondrašová 

Zpráva o prevenci rizikového chování žáků ve školním roce 2021/22              

V oblasti primární prevence rizikového chování žáků se v tomto školním roce 

postupovalo podle platné legislativy a následujících dokumentů školy: 

- Preventivní program školy 

- Náplň prevence 2021/2022 

- Krizový plán školy 2021/2022 (kromě úplné verze, uveřejněné na webových 

stránkách školy, existuje také stručnější verze, která slouží jako manuál pro učitele 

„Co dělat, když…“) 
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- Školní program proti šikanování 2021/2022 

 

 V průběhu školního roku vykonávala školní metodička prevence svoji činnost 

v souladu s obsahem přílohy č. 1 vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských 

služeb ve školách a školských zařízeních. Jednalo se konkrétně o následující okruhy činností: 

I. Metodická a koordinační činnost 

- školní metodička prevence (dále jen ŠMP) seznámila pedagogický sbor na začátku 

školního roku s aktuálními školními dokumenty primární prevence, včetně krizového 

manuálu s názvem „Co dělat, když…“; každý pedagog vlastní tento manuál a byl 

seznámen s postupy v něm doporučenými pro případ výskytu některé z forem 

rizikového chování (dále jen RCH) ve škole 

- k 31. 1. 2021 (1. pololetí) a k 30. 6. 2022 (2. pololetí) ŠMP provedla evaluaci svých 

záznamů o výskytu RCH na škole a po jejich vyhodnocení zvážila úpravy 

Preventivního programu školy žádoucím způsobem do budoucna  

- ŠMP kontrolovala a koordinovala realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci 

různých forem RCH (podrobně viz příloha této zprávy) 

- ŠMP metodicky podporovala v průběhu školního roku pedagogické pracovníky školy 

v oblasti primární prevence a zajišťovala preventivní práci s třídními kolektivy 

(podrobně o aktivitách viz příloha této zprávy) 

- ŠMP koordinovala spolupráci školy s oblastní metodičkou prevence v Pedagogicko-

psychologické poradně v Domažlicích, se Střediskem výchovné péče v Domažlicích, 

s Policií ČR a s dalšími zařízeními, participovala na intervenci těchto odborníků 

v případech akutního výskytu RCH  

- ŠMP o veškerém svém konání a realizovaných opatřeních vedla písemné záznamy 

v souladu s ochranou osobních údajů dotčených osob formou Deníku ŠMP 

(v elektronické podobě) 

II. Informační činnost 

- ŠMP během školního roku zajišťovala a předávala odborné informace o problematice 

RCH, o nabídkách programů a projektů (plánované a realizované projekty jsou 

uvedeny v příloze této zprávy), o metodách a formách primární prevence 

pedagogickým pracovníkům školy 

- ŠMP získávala v průběhu roku nové odborné informace a zkušenosti (účast na 

školeních určených ŠMP a na pravidelných setkáních metodiků prevence, četba 

odborné literatury a časopisu Prevence atd.) 

- například školení Inkluze na střední škole (agentura Descartes, 6. 12. 2021) či webinář 

Právo ve škole II (agentura Společně k bezpečí, 11. 5. 2022) poskytly do školní praxe 

velmi potřebné informace 

- ŠMP průběžně vedla a aktualizovala databázi spolupracujících institucí i jednotlivých 

odborníků pro oblast primární prevence RCH žáků (orgány státní správy, SVP, Policie 

ČR, zdravotnická zařízení, orgány sociální péče, nestátní neziskové organizace 

působící v oblasti prevence, centra krizové intervence a další zařízení) 



 54 

 

III. Poradenská činnost 

- ŠMP vyhledávala žáky s rizikem vzniku projevů RCH nebo již s projevy některé 

z forem RCH, těmto žákům a jejich zákonným zástupcům poskytla ŠMP poradenskou 

službu či je odkázala do péče odpovídajícího odborného pracoviště či jiné kompetentní 

osoby 

- ŠMP spolupracovala při zachycování varovných signálů spojených s rozvojem RCH 

s třídními učiteli a dalšími vyučujícími 

- řešení případy se týkaly obtíží se zvládáním stresu (5), úzkostných stavů 

a sebepoškozování (3), depresí (2), rodinných problémů (2), vztahových problémů 

s vrstevníky (3), problémů s odlišnou sexuální orientací (1), poruch příjmu potravy 

(2), sebepřijetí a sebepodceňování (4), uzavřenosti hraničící se sociální fobií (2) 

- pokud se jednalo o kombinaci zmíněných potíží s horším školním prospěchem či 

pokud se jednalo o závažnější stavy, byl k jednání přizván také výchovný poradce, 

popř. se sešla výchovná komise 

- část řešených případů vyžadovala opakované konzultace, většina jich zřejmě přesáhne 

i  do příštího školního roku 

- proběhlo též jedno šetření podezření na šikanu, které se nepotvrdilo, a jedno šetření 

šikany s přesahem do kyberprostoru, které se díky dobré spolupráci s rodiči agresorů 

i oběti podařilo uspokojivě vyřešit, s rodiči agresorů proběhla s měsíčním odstupem 

kontrolní schůzka, kde bylo možné konstatovat úspěšné zastavení závadného jednání 

a alespoň základní nápravu vztahů ve třídě (se třídou se bude dále systematicky 

pracovat na budování bezpečného klimatu) 

- některé případy byly řešeny formou terapeutického rozhovoru s cílem podpořit žáka 

a pomoci mu pojmenovat problém a dále s ním pracovat, některé vyžadovaly od 

počátku spolupráci s odborníkem a s rodinou, některé případy byly řešeny (jak již výše 

zmíněno) i v rámci výchovné komise za účasti výchovného poradce a vedení školy 

- lze shrnout, že návrat do školních lavic po dlouhé distanční výuce znamenal pro 

většinu žáků zvýšený stres pramenící z adaptace na prezenční formu výuky, z většího 

časového vytížení, z nejistoty v osobní komunikaci a v dalších sociálních oblastech 

- od počátku školního roku byl zaznamenán nárůst zájemců z řad žáků vyššího i nižšího 

gymnázia či jejich rodičů o konzultaci a počet zájemců se v zimním a jarním období 

ještě prudce zvýšil 

- aktuální situace projevující se nárůstem RCH a psychických problémů žáků bude mj. 

řešena přijetím školního psychologa (snad) od září 2022 
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Příloha Zprávy o prevenci rizikového chování žáků ve školním roce 2021/22 

Konkrétní programy a aktivity k prevenci rizikového chování žáků realizované ve šk. 

roce 2021/22 

Poznámka: od října 2021 do března 2022 byla v platnosti proticovidová opatření, včetně 

doporučení eliminovat návštěvy cizích osob ve výuky a doporučení nebrat žáky na akce mimo 

školu, proto jsou tyto měsíce téměř bez preventivních aktivit  

Září 

 Adaptační pobyt Škola plná kamarádů pro nově nastupující žáky 

Hned na začátku školního roku ve dnech 2., 3. a 6. září 2021 proběhl seznamovací 

kurz v mimoškolním prostředí pro nově se formující kolektivy tříd 1.8, 1.6 a 1.4. Jak název 

projektu Škola plná kamarádů napovídá, šlo především o vytvoření prostoru a poskytnutí 

podpory pro počáteční navazování kamarádských vztahů v nových třídních kolektivech. Opět 

se podařilo získat finanční prostředky z projektu Šablony II, díky čemuž měli studenti celý 

program zdarma. 

Každou třídu kromě výchovného poradce a školní metodičky prevence doprovodil i 

její třídní učitel. Odborné vedení seznamovacích aktivit měla na starost školní metodička 

prevence Pavlína Vondrašová a lektorka Mgr. Petra Vorlíčková. Projekt byl realizován 

v prostorách kulturního domu v Draženově. 

 

 Kyberšikana – projekt, v jehož rámci proškolení třídní učitelé nově nastupujících tříd 

podali ve svých třídách odborné informace včetně důležitých kontaktů, kam se obrátit, 

pokud se žák ocitne v rizikové situaci charakterizované jako kyberšikana; proškolení 

TU zajistila ŠMP  

Říjen  

 Kraje pro bezpečný internet – v říjnu byl zahájen projekt podporovaný Asociací krajů 

ČR (www.KPBI.cz), do kterého se zapojilo vyšší gymnázium v rámci výuky IVT  

 

Březen 

 Beseda o nemoci AIDS – pro třídy 4.8 a 2.6 přednášel pan Řehák o problematice této 

nemoci a o svých zkušenostech s pomocí lidem nakažených virem HIV 

Duben 

 Prevence kriminality mládeže – projektový den u Policie ČR, program pro třídy 4.8 

a 5.8, přednáška na téma Trestní odpovědnost mladistvých, prohlídka areálu PČR, 

návštěva střelnice 

 Deštník držím já – 1. blok dlouhodobého preventivního programu určený pro třídu 1.8, 

realizovaný vedoucí PPP v Domažlicích Bc. Hendrichovou 

Květen 

 Deštník držím já – 2. blok dlouhodobého preventivního programu určený pro třídu 1.8, 

realizovaný vedoucí PPP v Domažlicích Bc. Hendrichovou 
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 Deštník držím já – 1. blok dlouhodobého preventivního programu určený pro třídu 2.8, 

realizovaný vedoucí PPP v Domažlicích Bc. Hendrichovou 

 Deštník držím já – 1. blok dlouhodobého preventivního programu určený pro třídu 3.8, 

realizovaný vedoucí PPP v Domažlicích Bc. Hendrichovou 

 Deštník držím já – 1. blok dlouhodobého preventivního programu určený pro třídu 4.8, 

realizovaný vedoucí PPP v Domažlicích Bc. Hendrichovou 

 Deštník držím já – 1. blok dlouhodobého preventivního programu určený pro třídu 1.6, 

realizovaný vedoucí PPP v Domažlicích Bc. Hendrichovou  

 Fake news – webinář pro všechny první ročníky a dále pro třídu 6.8 pořádaný 

agenturou Bloomberg s cílem posílit mediální gramotnost a bojovat s manipulacemi 

v mediálním prostoru 

 

V průběhu školního roku dále: 

 žáci všech tříd si mohli ve volném čase (velké přestávky, polední pauzy a volné 

hodiny) vybrat z široké nabídky deskových her a požadovanou hru si odnést do třídy 

a hraním si zpříjemnit volnou chvíli 

 protidrogová problematika byla probírána v hodinách HV (hippies, underground, 

punk atd.) – pro třídy 2.6, 4.8, 1.4, 3.6, 5.8, 2.4, 4.6, 6.8 

 v hodinách IVT byla průběžně diskutována možnost zneužití internetu a soc. sítí 

(včetně kyberšikany); v hodinách IVT dále jsou třídám nižšího gymnázia promítány 

výukové filmy (např. Na hory) v rámci projektu Seznam se bezpečně 

 v ostatních předmětech (Bi, Ch, Čj, Tv, Ov, Zsv) byly pro jednotlivé třídy nižšího 

i vyššího gymnázia zařazeny ve shodě s PPŠ tematické celky, které se zabývají 

různými formami a projevy rizikového chování, zejména problematikou zneužívání 

návykových látek včetně alkoholu (škodlivost, negativní působení na organismus, 

důsledky závislosti), kouření, zdravých partnerských a rodinných vztahů, xenofobií, 

extremismem a rasismem, šikanou (včetně rozpoznání šikany, reagování na ni, 

oznámení této skutečnosti atd.) a násilím; vyučující „výchovných“ předmětů (TV, HV, 

VV a OV) dále rozvíjeli ve svých hodinách aktivity zaměřené na sebepoznávání 

a zdravé sebepojetí a sebevědomí 

 

Nabídka volnočasových aktivit: 

V zájmu efektivního trávení volného času našich žáků zajišťovala škola v tomto 

školním roce činnost kroužků, jako např. fotokroužek, divadelní kroužek či chovatelský 

kroužek. Žákům je ve spolupráci s Farním úřadem v Domažlicích nabízena výuka náboženství 

po skončení vyučování. 

Podle možností byli žáci naší školy zapojováni do jednorázových akcí (soutěže, 

výstavy, výlety, exkurze, divadelní a filmová představení, přednášky, sportovní soutěže aj.), 

které se však kvůli proticovidovým opatřením směly konat pouze v omezeném rozsahu. Ze 

stejného důvodu se letos vůbec nerealizovaly prověřené školní akce, jako jsou vánoční 
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koncerty či zpívání u stromečku. Se zpožděním se podařilo na jaře uspořádat maturitní plesy 

a konaly se projekty s partnerskými školami v zahraničí.  

Na webu školy je žákům k dispozici elektronická schránka důvěry, jejíž provoz 

zajišťují ve spolupráci výchovný poradce a školní metodik prevence. V případě podezření na 

některou z forem rizikového chování ŠMP zajistí šetření a navrhne další postup v této věci. 

 

 

Roční zpráva koordinátora projektu Erasmus+                  P. Šlajsová 
Kvůli pandemii Covidu jsme bohužel v našem rozběhnutém projektu nemohli loni 

realizovat původně plánované aktivity a museli jsme požádat o prodloužení projektového 

období o 6 měsíců. Většina výjezdů nás čeká letos v létě. Na jazykové kurzy vyjíždí P. 

Šlajsová (španělština), J. Anderle (němčina) a M. Beberová (angličtina). P. Černá absolvuje 

metodický kurz anglického jazyka ve Velké Británii, kam do budoucna kvůli Brexitu již 

nebude možné v rámci Erasmu vyjet. Na podzim se chystá na metodický kurz anglického 

jazyka J. Vecková. Po návratu z mobilit nás čeká řada diseminačních aktivit, ke kterým 

jsme se zavázali v grantové žádosti.  

Protože bylo vyplňování žádostí o grant celkem administrativně i časově náročné, 

rozhodli jsme se pro budoucí projekty na podzim 2021 požádat o Akreditaci Erasmus, která 

má celý proces zjednodušit. Několik učitelů naší školy sestavilo společně Plán Erasmus na 

následujících 5 let, ve kterém jsme představili jednotlivé aktivity, které chceme v budoucnu 

realizovat, ale i cíle, kterých chceme dosáhnout. Na základě bodového ohodnocení žádosti 

jsme Akreditaci získali na období 2022-2027 a díky ní jsme na jaře požádali o další grant pro 

6 učitelů a 35 studentů naší školy. Ti by měli své mobility realizovat v létě 2022 a 2023. 

V červenci vyjede Š. Zavadilová, která absolvuje jazykový kurz angličtiny. Projekt sice začal 

již 1. 6. 2022, ale grantovou dohodu jsme od DZS obdrželi k podpisu až na konci června 

stejně jako vzory účastnických smluv a dalších důležitých dokumentů. Společně s paní 

hospodářkou jsme sestavily směrnici k výjezdům našich zaměstnanců. Administrace všech 

mobilit má být vedena přes nový nástroj Beneficiary Module (původní Mobility Tool), který 

ale na konci června ještě nebyl zprovozněn. Do žádosti o grant se poprvé vyplňoval pouze 

počet osob a délka jejich pobytu na mobilitě a částka na pobytové náklady byla přidělována 

průměrem. Uvidíme, jak tyto změny ovlivní účetnictví celého projektu a kolik z mobilit 

budeme moci opravdu realizovat.  

 

Roční zpráva koordinátora ICT                 J. Šerlovský 

Školní rok 2021/2022 byl pro koordinátora ICT a celou komisi IVT opět velmi 

náročný, neboť školní rok díky protiepidemickým opatřením a následným karanténám 

fungoval v prezenčním i hybridním režimu a bylo potřeba plnohodnotně zapojit ve všech 

předmětech moderní informační technologie do výuky a zajistit jejich fungování. 

Pro hybridní výuku byla využívaná zaběhnutá a vyzkoušená jednotná platforma 

Google Suite for Education a k využívání aplikací této platformy (Classroom, Meet, 

Jamboard, Breakout rooms apod.). 

Všichni vyučující si zvykli na jednotnou platformu a bez problémů zvládali i 

velmi náročnou hybridní výuku na velmi vysoké úrovni. Vyučující IVT byli neustále 

nápomocni ostatním kolegům a pomáhali jim k zavádění nových metod do výuky. Pro 

komunikaci s žáky a jejich rodiči se využívala i nadále především aplikace (Google Meet), 

která je opravu přehledná a je nejvýhodnější pro všechny zúčastněné. Přes tuto aplikaci 

fungovala dle potřeby v průběhu roku hybridní výuka, schůzky komisí, pedagogické rady, 
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hospitace i třídní schůzky. V tomto vidím velkou výhodu, neboť i v případě nemoci, 

karantén či dalších potřeb se mohli žáci nebo vyučující připojovat online a řešit problémy.  

V průběhu školního roku 2021/2022 byly i nadále průběžně upgradovány notebooky 

jednotlivým vyučujícím, aby mohli využívat moderní techniku při vyučování, ke spolupráci 

na projektech, k možnosti připravovat se na výuku a vyučovat online či hybridní formou. 

Notebooky byly pořízeny z dotace MŠMT pro ZŠ a dále z vlastních zdrojů či z účasti 

v projektech. 

Komise IVT se i nadále velmi intenzivně i v tomto školním roce zapojovala do 

různých projektů (Šablony II + III, Vzdělávání 4.0, Vzdělávací centrum knihovna) a 

soutěží. 

Žáci nižšího gymnázia byli proškoleni a v rámci výuky poučeni o nebezpečí a vlivu 

kyberšikany formou filmů, kvízů a diskuzí doporučených MŠMT. Všeobecně tématu 

kyberbezpečnosti a kyberšikany věnujeme ve výuce velký prostor a v této nelehké době plné 

kybernetických útoků a nebezpečí je toto téma zvlášť důležité. 

Naše škola se každoročně pravidelně v hojném počtu účastní Kybersoutěže a soutěže Kraj 

pro bezpečný Internet, studenti v nich dlouhodobě dosahují vynikajících úspěchů, 

nejvýraznějšího úspěchu letos dosáhl student O. Nový (4. místo v národním kole).  

Díky pravidelné a úspěšné účasti žáků v Kybersoutěži, máme navázanou od loňského roku 

spolupráci se šéfem českého týmu výzkumníků globální antivirové společnosti Trend Micro 

Jiřím Gogelou. Letos se v březnu v rámci naší spolupráce uskutečnila i ve spolupráci s komisí 

ZSV dlouhou dobu plánovaná přednáška „Autorské právo“  JUDr. Pavla Loutockého, 

Ph.D., BA. 

Ve vzájemné spolupráci a rozvoji mezipředmětových vztahů s komisí ZSV byla 

realizovaná přednáška na téma Podnikání, kdy pan ředitel Karel Kubr představil 

domažlickou firmu Lintech i možnosti uplatnění a spolupráce pro technicky vzdělané 

studenty.  

(https://gjsb.cz/technicke-vzdelani-ma-budoucnost/) 

V průběhu školního roku byl aktualizován ICT plán s dlouhodobým záměrem 

zaměřeným především na podporu technického vzdělání a s náplní výuky volitelných 

seminářů dle požadavku VŠ škol.  

Ve spolupráci a za pomoci oddělení informatiky Plzeňského kraje jsme i nadále 

využívali virtuální server a konkrétně na něm provozovali systém Bakaláři.  

Pokračuje i nadále spolupráce se společností GTS ALIVE, která umožňuje studentům 

výhodně pořídit si a využívat moderní ISIC karty a pedagogům ITIC karty. 

V průběhu celého školního roku byla z poskytnuté dotace firmy ČEPS upgradovaná 

infrastruktura počítačové sítě a Wi-Fi síť, byly zasíťovány zbývající kabinety a učebny 

a dále došlo k výměně zařízení zastaralých AP přípojných bodů za nové modernější a také 

vyměněny všechna VGA kabely za moderní HDMI. Dle finančních možností byly postupně 

vyměňovány zastaralé dataprojektory za nové modernější. 

V komisi IVT byla vybraná spolupracující firma KT Plus v oblasti oprav PC 

komponent a pro problémy se sítí, firma AUTOCONT s.r.o.  

Přes léto dojde k vytvoření nové místnosti specializované na příprava žáků na soutěže 

v oblasti (robotiky, programování…). 

https://gjsb.cz/technicke-vzdelani-ma-budoucnost/
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Přes prázdniny bude postupně řešen nákup zařízení z dotace MŠMT na podporu technické 

výuky a zahájení výuky podle nového RVP revize ICT pro ZŠ. 

 

Roční zpráva koordinátora EVVO                       Z. Němečková 

Stejně jako v předchozích letech i tentokrát se vyučující snažili probouzet citové 

vztahy studentů k prostředí, ve kterém žijí, a rozvíjet v nich porozumění nutnosti společného 

řešení ekologických, ekonomických a sociálních problémů společnosti.  

Přímá výuka ekologie probíhala v biologii prvního ročníku vyššího gymnázia 

a v seminářích z biologie, ekologické aspekty pak byly zdůrazňovány v učivu chemie, 

biologie, zeměpisu, občanské výchovy a ZSV a dalších.  

Žáci se v letošním roce, jako již tradičně, zapojili do Ekologické olympiády. Naše 

tříčlenné družstvo bylo i tentokrát úspěšné a se ztrátou pouhých 5 bodů obsadilo druhé místo 

v krajském kole. Soutěž je velmi náročná, studenti musí prokázat svoje teoretické i praktické 

znalosti nejen z ekologie, ale také z botaniky, zoologie a dalších oborů přírodních věd.  

Opět jsme se zapojili do sběru a třídění odpadů. Zaměstnanci i studenti využívali 

kontejnery na papír či plasty u školy, sbírali hliníkové obaly.  

Také jsme se zapojili do akce pro školy Recyklohraní. Tentokrát jsme odevzdali 

velké množství malých i velkých elektrospotřebičů a kabelů. 

Studenti se aktivní účastí na těchto akcích učí pečovat o přírodu a hledat způsoby pro 

její ochranu. 

 

 

Školní fotokroužek                M. Johánková 

Na domažlickém gymnáziu má dlouholetou tradici fotokroužek. V současné době má 

20 členů. Po dlouhém období covidové pandemie mohli v letošním školním roce naši mladí 

fotografové opět plně rozvinout svoji aktivní činnost.  

U příležitosti oslav 150 let gymnázia v Domažlicích i členové našeho fotokroužku 

přispěli k zdárnému průběhu připravených akcí. Jan Chlad se stal dvorním fotografem 

sportovních klání a velmi zdařile zachytil průběh slavnostního kulturního pořadu v městském 

kulturním středisku. I ostatní naši mladí fotografové během celých oslav fotili a pak se svými 

snímky uspořádali následnou výstavu o průběhu této mimořádné akce. Podobnou výstavku 

sestavili i naši nejmladší fotografové Matěj Kabourek a Kateřina Smolíková, kteří zachytili 

průběh studentské slavnosti Majáles 2022. 

Vrátili jsme se ke každoročnímu pořádání autorské výstavy v prostorách našeho 

gymnázia. Uspořádali jsme ji v lednu a v únoru 2022 a po jejím skončení jsme fotografie 

využili k výzdobě chodeb a schodišť budovy školy.  Další výstava ve vestibulu školy byla 

instalována v červnu a připomněla fotografické úspěchy dnes již bývalého studenta Jana 

Chlada, který letos zdárně odmaturoval. 

Nejvíce si ceníme úspěšného zapojení do celostátní soutěže Photocontest, která již 

desátým rokem probíhala od podzimu do jara tohoto školního roku, tentokráte opět on-line.  

Po každoročních úspěších, kdy se naši studenti dostávali do finále, se letos bohužel 

nemůžeme těšit z dalšího úspěchu. Přesto patří velký dík všem, kteří své snímky do soutěže 

poslali a tak naši školu na celostátním poli reprezentovali  
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       Vrcholnou a zároveň nejpopulárnější akcí našeho fotokroužku je „Fotomaratón“, který 

se odehrává na půdě města Domažlice. Je určen pro naše žáky a také pro veřejnost. Během 

dvouhodinové akce mají účastníci nafotit záběry k 4 tématům, které se vztahují 

k domažlickým prostorám. Ceny za nejzdařilejší snímky věnuje Sdružení rodičů při GJŠB 

Domažlice. Úspěch fotomaratónu nás vede ke znovu pořádání  této akce. Skvělé je, že jeho 

pátý ročník jsme letos 10. června konečně mohli po covidové pauze připravit a uskutečnit.  

Celkem na tuto akci dorazilo 34 nadšených „lovců“ fotografií, kteří se až při startu dozvěděli 

témata na fotografování.  Letos na ně čekalo zpracování témat: „Stromy ve městě“, „Volné 

místo“, Vůně ulice“ a „V zrcadle“. Odborná porota měla těžké rozhodování, ale nakonec 

z každé fotografované oblasti vybrala tři nejzdařilejší snímky, které ocenila hodnotnými 

cenami. Všichni účastníci si při slavnostním vyhlášení převzali pamětní list a drobný dárek. 

V září 2022 budou nejúspěšnější dílka Fotomaratónu vystavěna v prostorách naší školy.       

 

        

Školní divadelní kroužek                   T. Javorský  

Ve školním roce 2021 / 2022 měl divadelní kroužek při GJŠB 7 členů. Byli to:  

Mirka Johánková (2.6), Viktorie Anna Kučerová (2.6), Tereza Herlíková (2.6), Šimon Batko 

(5.6), Jiří Fridrich (6.6), Libor Votýpka (6.6) a Adam Mikeš (6.6). 

Jako hosté se účastnili též: Teodor Císař (3.6) – klavírní doprovod, Linda Martincová (1.6) – 

zpěv a pedagog Josef Šerlovský – herec. 

I přes nepříznivou epidemiologickou situaci předchozích let kroužek úspěšně navázal 

na předchozí činnost a fungoval bez problémů. Zkoušky probíhaly pravidelně ve středu od 

16:00 do 17:30 ve školní jídelně. Byla připravena inscenace NEBE NA ZEMI (scénář 

Werich, Voskovec), která měla premiéru 23. 6. 2022. Díky výborné spolupráci s Městskou 

knihovnou Boženy Němcové bylo představení uskutečněno nově v prostorách Komunitního 

centra Pivovar. Tato změna sálu se ukázala jako velmi dobrá, neboť ve srovnání 

s předchozími roky se premiéry hojně účastnila veřejnost (odhadem byla návštěvnost něco 

přes 100 diváků). Představení je v plánu opakovat na podzim (zatím předpokládáme některý 

víkend v říjnu či listopadu), a to nejen v Domažlicích, ale i v Klenčí pod Čerchovem a 

pravděpodobně i jinde – věříme, že takto by mohl divadelní kroužek pomoci k šíření dobrého 

jména GJŠB.  

Nutno zmínit, že představení by nebylo možno uskutečnit zejména bez pomoci Šárky 

Zavadilové a Aleny Poulové (zajištění výroby kulis), Pavlíny Martincové, Kláry Šerlovské, 

Martiny Moryskové (organizace a zkoušení hudebního doprovodu), Jaroslava Kadlece 

(technická výpomoc) a mnohých dalších, kteří svou ochotou umožnili zkoušení, půjčovali 

rekvizity atd. Za finanční výpomoc patří dík Sdružení rodičů při GJŠB.  

 

 

Kroužek programování a robotiky               J. Lípa 

Studenti se v kroužku elektroniky, programování a robotiky učí základům elektroniky 

a programování nad rámec učiva. Seznamovali se s elektronikou a pracovali na projektech 

pikobalónu, PilsenCube a přípravách na soutěže. Podzimní a zimní náplní kroužku byly 

přípravy a tvorba soutěžních prací pro soutěže Technika má zlaté dno, Robotickou soutěž 

Plzeňského kraje a Technickou olympiádu Plzeňského kraje, které se úspěšně zúčastnily 

dva týmy. 
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Schůzky se konaly nepravidelně pravidelně jednou až dvakrát týdně, případně 

přestávkách, někdy i častěji dle potřeby. Vzhledem k rozdílným rozvrhům a dojíždění členů 

kroužků (Kdyně, Staňkov) jsme pokračovali v pravidelných schůzkách online jednou až 

dvakrát týdně ve večerních hodinách. Tato forma se nám osvědčila již v minulých letech a je 

vhodná zejména ke společnému programování. 

Jeví se, že zájem o technickou činnost stoupá, projekty a soutěže typu technická 

olympiáda jsou jednoznačně v této oblasti přínosem, motivují zájemce a jsou kladně 

hodnoceny soutěžícími i pedagogy. 

Projekt PilsenCube II 

Jako jedna z několika škol jsme zapojeni do projektu studentského satelitu města 

Plzně a FEL ZČU PilsenCube II. V tomto školním roce pokračoval tým na experimentech, 

které budou na družici formou samostatné práce a hackathonu v Sitportu v Plzni.  Při těchto 

pracích úzce spolupracujeme se Správou informačních technologií města Plzně (Ing. 

Čudáková) a  KEI FEL ZČU (Ing. Veřtát, PhD.), kteří práce řídí a koordinují. Jedná se 

o dlouhodobější projekt a v současné době se pracuje na vývoji funkčního prototypu družice. 

Pikobalóny 

Pro studenty velmi zajímavým projekt, kdy jsme sestavili malý balón plněný héliem, 

k němu je připevněna sonda obsahující mikropočítač, GPS přijímač a vysílač. Existuje mnoho 

technických problémů a není jednoduché takovýto systém sestrojit. Sonda v průběhu letu 

odesílá telemetrické údaje jako polohu, výšku, teplotu a další údaje na pozemní stanice po 

světě (Internet věcí IoT). První prázdninový den jsme balón dodělali a vypustili. Letěl 

napříč Evropu a poslední poloha byla zaznamenána severně od Norska při výšce 9500 m a 

teplotě -41°C. Je to pro náš kroužek obrovský úspěch, kterého dosáhlo pouze několik týmů 

(nejen studentských) ve střední Evropě. Za podporu děkujeme opět FEL ZČU a Sitport Plzeň. 
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10. Přehled soutěží za školní rok 2021/2022 

 

Okresní kolo - Soutěže typu A 

Soutěž Kategorie Jméno a příjmení Třída Umístění 

MO Z6 VEBER Matouš 1.8 1. 

    VECKOVÁ Magda 1.8 2. 

    NOVÁKOVÁ Alice 1:8 3. 

  Z7 ŘEHÁKOVÁ Sára 2.8 1. 

    MARTÍNEK Štěpán 2.8 2. 

    ZAVADIL Jaroslav 2.8 3. 

  Z8 KAISEROVÁ Lucie 3.8 1. 

    MILITKÝ Richard 3.8 2. 

    HERZIG Jan 3.8 3. 

  Z9 PHAN HONG Quang 4.8 1. 

    ZAUJEC Lukáš 2.6 2. 

    VONDRAŠ Pavel 4.8 3. 

FO E GABRIEL Jan 2.6 1. 

    BOROVIČKOVÁ Šárka 4.8 2. 

  F HERZIG Jan 3.8 1. 

    KAISEROVÁ Lucie 3.8 2. 

    ZÍTKA Kristián 3.8 3. 

ChO D ZELENKOVÁ Natálie 4.8 1. 

    PHAN HONG Quang 4.8 2. 

    HRBÁČKOVÁ Laura 4.8 3. 

BiO C HERZIG Jan 3.8 1. 

    TULISOVÁ Anežka 4.8 2. 

    BAUEROVÁ Šarlota 3.8 3. 

  D ŘEHÁKOVÁ Sára 2.8 1. 

    LAZAROVÁ Magdaléna 2.8 3. 

GeO B FORSTEROVÁ Zuzana 6.8   1. 

    PAVLEOVÁ Adéla  8.8  2. 

    PAVLE Ivan 6.8  3. 

Soutěž v jazyce  I.B KAVALÍR David 2.8 1. 

anglickém   PILMAJEROVÁ Zoja 2.8 2. 

    THAN PHUONG Lu 1.8 3. 

  II.B HAVLOVICOVÁ Emma 4.8 1. 

    JURÁŠOVÁ Petra 4.8 2. 

    JOHÁNKOVÁ Mirka 2.6 3. 

  III.A VECKOVÁ EMA 6.8 1. 

    CÍSAŘ Theodor 3.6 2. 

OČJ I. ŠTENGLOVÁ Kristýna 4.8 2. 

    VONDRAŠOVÁ Amálie 4.8 3. 

  II. VECKOVÁ Ema 6.8 1. 

    JANDEČKOVÁ Kateřina 7.8 2. 

    LANGOVÁ Adéla 8.8 3. 
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Soutěž Kategorie Jméno a příjmení Třída Umístění 

ZO C JURÁŠOVÁ Petra 4.8 1. 

    PODESTÁT Michal 2.6 3. 

  D VRŇÁK Tomáš 6.8 1. 

    HIKL Pavel 6.8 2. 

    ŠKARDA Jakub 6.8 3. 

DO I. RANDOVÁ Magdaléna 2.6 3. 

  II. TICHÁČEK Vojtěch 5.6 1. 

    ŠAMBERGER Štěpán 2.4 2. 

    ČERNÝ Kamil 7.8 3. 

OCJ - Nj I.B PILLMAJEROVÁ Zoja 2.8 1. 

    JUNG Tobiáš 2.8 2. 

  II.B LORENCOVÁ Ester 4.8 1. 

  III.A LUAN DANG PHAN Thanh 7.8 1. 

    VOKOUNOVÁ Bohdana 5.6 3. 

 

 

 

 

Okresní kolo - soutěže typu B 

 

 

Soutěž Kategorie Jméno Třída Umístění 

Pohár rozhlasu v atletice IV. starší žákyně --- 2. 

Basketbal IV. starší žákyně --- 1. 

  IV. starší žáci --- 2. 

Pythágoriáda Z6 VECKOVÁ Magda 1.8 1. 

  Z7 ŘEHÁKOVÁ Sára 2.8 1. 

    KARÁSKOVÁ Anna Marie 2.8 2. 

  Z8 ŠTIBRANÝ Jan 3.8 1. 

    HERZIG Jan 3.8 2. 

  
 

KAISEROVÁ Lucie 3.8 3. 
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Krajské kolo - Soutěže typu A 

 

 

Soutěž Kategorie Jméno a příjmení Třída Umístění 

Logická olympiáda C PAVLEOVÁ Adéla 8.8 2. 

BiO A PAVLEOVÁ Adéla 8.8 1. 

    PIVOŇKA Jiří 4.4 4. 

  B KRUTINA Jakub 5.8 2. 

  D ŘEHÁKOVÁ Sára 2.8 1. 

    LAZAROVÁ Magdaléna 2.8 4. 

ChO A PAVLEOVÁ Adéla 8.8 3. 

OCJ - Nj III.A DANG PHAN THANH Luan 7.8 1. 

  II.B LORENCOVÁ Ester 3.8 5. 

Očj I. ŠTENGLOVÁ Kristýna 4.8 4. 

ZO D HIKL Pavel 6.8 4. 

Programování Mládež NOVÝ Ondřej 3.6 3. 

Astronomická olym. EF HERZIG Jan 3.8 2. 

GeO B FORSTEROVÁ Zuzana 6.8 2. 

    PAVLEOVÁ Adéla 8.8 5. 

Soutěž v jazyce anglickém III.A VECKOVÁ Emma 6.8 3. 

  II.B HAVLOVICOVÁ Emma 4.8 1. 

DO II. TICHÁČEK Vojtěch 5.6 2. 

 

 

 

Krajské kolo - soutěže typu B 

 

 

Soutěž Kategorie Jméno a příjmení Třída Umístění 

Ekologická olympiáda 

--- 

PIVOŇKA Jiří 4.4 2. 

  PAVLEOVÁ Adéla 8.8 2. 

  KRUTINA Jakub 5.8 2. 

Přírodovědný klokan KADET HERZIG Jan 3.8 3. 

Pangea - pořadí na základě  6.r JANOUŠKOVÁ Alena 1.8 3. 

školního kola 8.r HILGART David 3.8 1. 

    KAISEROVÁ Lucie 3.8 2. 

    HERZIG Jan 3.8 3. 

Basketbal IV. starší žákyně --- 2. 
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Celostátní kolo - Soutěže typu A 

 

 

Soutěž Kategorie Jméno a příjmení Třída Umístění 

OCJ - Nj III.A DANG PHAN THANH Luan 7.8 2. 

Astronomická olympiáda EF HERZIG Jan 3.8 1. 

GeO B FORSTEROVÁ Zuzana 6.8 13. 

BiO A PAVLEOVÁ Adéla 8.8 14. 

CHO A PAVLEOVÁ Adéla 8.8 33. 

 

 

Celostátní kolo - soutěže typu B 

 

 

Soutěž Kategorie Jméno a příjmení Třída Umístění 

Pangea 8.r HILGART David 3.8 22. 

 

 

 

11. Kontrolní činnost 

 

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

V letošním školním roce se neuskutečnilo žádné prezenční šetření ČŠI. 

 

 

12.  Základní údaje o hospodaření školy 

           

  

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

a) příjmy 

1. celkové příjmy 53 071 958,21 

2. poplatky od zletilých žáků, rodičů nebo jiných  

    zákonných zástupců                                                       

- 

3. příjmy z hospodářské činnosti (DČ)      394 209,00 

4. ostatní příjmy 52 677 749,21 

 

b) výdaje 

1. investiční výdaje celkem      427 414,41 

2. neinvestiční výdaje celkem a z toho:                                     52 643 738,01 

 náklady na platy pracovníků školy                                     31 948 438,00 

 ostatní osobní náklady        71 000,00 

 zákonné odvody zdravot. a soc. pojištění 10 663 812,00 

 výdaje na učebnice, uč. texty a uč. pomůcky      340 466,60 

 stipendia - 

 ostatní provozní náklady   9 620 021,41 
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13.       Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

               

13.1    Vyplacené rozvojové programy ve škol. roce 2021/2022 resp. do 30. 06. 2022  

                

                                                           0 

 

13.2  Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích 

zdrojů 

 
 

Název programu, projektu 

 

Vyhlašovatel 

Finanční dotace 

od vyhlašovatele 

 

Spolufinancování 

Univerzita III. věku 
GJŠB + město 

Domažlice 
51 300,-  

Nadání Plzeňský kraj 28 420,-  

Projekt „Vydělávání 4.0“ – rok 

2021 
ESF 1 625 541,80  

Otevřená sportoviště v roce 

2021 
Město Domažlice 32 679,06  

Otevřená sportoviště v roce 

2022 
Město Domažlice 56 896,94  

ERASMUS+ 
Dům zahraniční 

spolupráce, Praha 1 
285 142,48  

Moderní škola ESF 705 081,-  

 

 

 

 

14.  Závěr 

     Výroční zpráva je zpracována ve smyslu §§ 10 a 11 zákona 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve 

znění pozdějších předpisů; její osnova vychází z §7 vyhl. MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se 

stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve 

znění pozdějších předpisů, a z návrhu struktury výročních zpráv vypracované MŠMT. 

Gymnázium J. Š. Baara v Domažlicích zajistilo ve školním roce 2021/2022 

v souladu se svěřenými rozpočtovými prostředky materiálně technické a personální 

podmínky tak, aby ve shodě s platnými učebními plány a dokumenty MŠMT ČR a při 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků i ostatních pracovníků školy byly splněny 

požadované cíle ve výchově i vzdělávání. 

 

 

Datum zpracování výroční zprávy: 19. 10. 2022 

Datum schválení Školskou radou GJŠB: 25. 10. 2022  

 

 

 

                                                                                                     Mgr. Jana Štenglová 

                                                                                                      ředitelka gymnázia 
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