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1.

Mezinárodní spolupráce; účast v projektech

Tradičními zahraničními partnery zůstaly v průběhu školního roku Realschule
Vohenstrauss a francouzská škola College Charles Peguy v Moncoutantu. Vzájemná
spolupráce tří škol vychází z podepsané partnerské smlouvy z roku 2009.
Škola ve Vohenstraussu je naším dlouholetým partnerem a spolupráce má již rysy
dlouhodobé tradice. Žáci a učitelé obou škol pracovali na projektu Tři školy, jeden
projekt. Realizovaly se výměnné pobyty žáků partnerských škol s ubytováním v rodinách.
V průběhu školního roku se pořádají setkání žáků i učitelů u příležitosti různých akcí
(Vánoční aula, společenská setkání atp.). V prosinci 2014 uspořádala předmětová komise
NJ exkurzi pro zájemce z řad studentů školy do Drážďan. Zodpovídající osobou byla
Mgr. Mašková.

Účast v projektech:
a) Projekt mobility – Leonardo da Vinci - Erasmus
- cílem projektu jsou zahraniční odborné stáže studentů OA v Anglii
Finanční dotace 16 960 EUR
Zodpovědná osoba za realizaci projektu: Bc. Andrea Janečková
b) Erasmus – Tandem
- cílem projektu jsou zahraniční odborné stáže studentů OA v Německu
Finanční dotace 4 875 EUR
Zodpovědná osoba za realizaci projektu: Mgr. Petra Lukšíková
c) Projekt technického a přírodovědného vzdělávání žáků ZŠ a SŠ
Plzeňského kraje /IPO44
- cílem projektu je podpora technického a přírodovědného vzdělávání žáků,
klíčové aktivity jsou přírodovědné kroužky, sdílená výuka v laboratořích,
exkerze a projektový den
Finanční dotace 3 981 947,45 Kč
Zodpovědné osoby za realizaci projektu: Mgr. Milan Deredimos
Ing. Ivana Strachotová
PhDr. Jitka Soukupová
Ing. Věra Šedivá

2.

Přehled úspěšnosti žáků v soutěžích

1. místo
2. místo
1. místo
9. místo
9. místo
4. místo
7. místo
8. místo
účast
účast
účast

a)
soutěže celorepublikového a mezinárodního charakteru
Navrhni projekt
Václav Hlaváč, Karel Hornyicki
Pohár vědy
družstvo G3
O klobouk Kouzelníka Pokustóna
1. družstvo G3
O klobouk Kouzelníka Pokustóna
2. družstvo G2
SOČ
Václav Hlaváč, Karel Hornyicki
OČJ
Adéla Kapicová
Plážový volejbal SŠ, dívky
družstvo dívek
Silový čtyřboj – dívky
družstvo dívek
Nejlepší Studentská společnost JA
družstvo OA3
Pražský model OSN – celoroční soutěž s účastí
na závěrečné konferenci
družstvo G6
Historická soutěž
družstvo G5 a G7

b)
1. místo
1. místo
1. místo
3. místo
6. místo
5. místo
7. místo
4. místo
6. místo
10. místo
2. místo
2. místo
2. místo
1. místo
3. místo
4. místo
5. místo
5. místo
2. místo
4. místo

soutěže oblastního – regionálního rozsahu

Václav Hlaváč, Karel Hornyicki
SOČ
OČJ
Adéla Kapicová
Navrhni projekt
Václav Hlaváč, Karel Hornyicki
Olympiáda NJ
Lukas Schmucker
Olympiáda AJ
Ondřej Kos
Olympiáda ZEM
Jan Petr
Olympiáda ZEM
Hana Pěchoučková
Olympiáda NJ
Clara – S. Boušková
Olympiáda NJ
Lukas Schmucker
Logická olympiáda
Michaela Matúšová
Finanční gramotnost
družstvo G3
Finanční gramotnost
družstvo OA2
družstvo dívek
CORNY středoškolský atlet. pohár
Silový čtyřboj
družstvo dívek
Plážový volejbal SŠ, dívky
družstvo dívek
Volejbal SŠ, dívky
družstvo dívek
Sportovní hry SŠ – atletický čtyřboj, dívky
družstvo dívek
Minikopaná
družstvo chlapců
Pohár rozhlasu s ČP
družstvo chlapců
Florbal
družstvo chlapců

3. Vyhodnocení plnění Plánu práce školy 2014 / 2015

Vyhodnocení plnění hlavních úkolů
V obecné poloze formulované hlavní úkoly
- zabezpečení potřebných optimálních pracovních podmínek,
- ve všech třídách gymnázia i obchodní akademie pracovat podle
zpracovaného školního vzdělávacího programu,
- společné, vědomě náročné a jednotné působení na studenty,
- průběžné seznamování se s novými, závaznými dokumenty (vyhlášky; nové
zákonné normy…)
byly v průběhu školního roku plněny. Nelze konstatovat vždy plné, stoprocentní plnění,
ale nelze zároveň konstatovat, že by některý z hlavních úkolů byl podceňován, nebo
dokonce vědomě opomíjen.
Většina uvedených, splněných úkolů, byla náročná a pro školu přínosná (př. podávání
projektů, nábor nových žáků, přijímací řízení, akce pro stříbrskou veřejnost, certifikace
kvality školy, úspěšná realizace státních maturit na škole, oprava střechy budovy školy).
Stále se nedaří navázání kontaktu s anglicky mluvící školou, ale pro výuku anglické
konverzace škola využívá rodilou mluvčí.
Dařilo se plnit (termínované úkoly splnit) stanovené, svým obsahem velmi rozmanité
a náročné úkoly.

Závěr
Plán práce školy pro školní rok 2014 / 2015 obsahoval celkem 38 úkolů.
Částečně splněno: 3 úkoly - dovybavení školy – chybějící finance;
- spolupráce s rodiči žáků;
- účast žáků v SOČ – nedaří se zapojit studenty ve větším
počtu
Splněno:
35 úkolů
Struktura a obsah Plánu práce školy na školní rok 2014 / 2015 byly předpokladem
pro systematičnost a efektivnost práce jak každého pracovníka, tak školy jako organizace.
Přes viditelnou rozdílnost v míře pracovního nasazení, zájmu o školu a v kvalitě práce
jednotlivých zaměstnanců školy, nelze žádnému z pracovníků, z jakékoliv pracovní
oblasti, vytknout nezodpovědný přístup k práci či vědomé neplnění stanovených cílů
a úkolů.
Respektování obsahu plánu práce školy všemi zaměstnanci bylo zřejmé.

Projednáno na pedagogické radě konané dne 24. června 2015.

4.

Přehled zájmových útvarů ( kroužků )
V úvodu školního roku bylo ustaveno na základě zájmu žáků
a nabídky vyučujících celkem 11 kroužků.

1. Debrujáři
2. Kreativní tvorba
3. Příprava k maturitě
4. Kondiční posilování
5. Funkční fitness
6. Mezi psychologií a filozofií
7. Badminton
8. Florbal
9. Volejbal
10. Basketbal
11. Příprava IVT k maturitě

PhDr. Soukupová, Mgr. Kalčíková
Mgr. Javorská
Ing. Zuzana Holáková
Mgr.Mužík
Mgr.Mužík
Mgr. Frouz
Mgr. Hufeislová
Mgr. Pour
Mgr. Mužík, Mgr. Urbanová
Ing. Žáček
Ing. Prokopcová

