
 
 

 

Gymnázium Dačice | B. Němcové 213/V | 380 11 Dačice 
T +420 384 420 432 | E reditel@gymn-dacice.cz | www.gymn-dacice.cz 

 

 
 

 

 

 

 

Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213 

 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2020/2021 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Zpracoval: Mgr. Milan Točík 



 
 

 

2 

 

Obsah: 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ..................................................................................................... 3 

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ...................................................................................................... 4 

PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ A OBLASTÍ VZDĚLÁVÁNÍ ...................................................... 6 

PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY............................................................................................... 7 

ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ .......................................... 8 

ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY .......................................... 8 

ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ....................................................................................... 9 

VÝSLEDKY MATURITNÍCH ZKOUŠEK..................................................................................... 11 

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ ŠKOLY V ROCE 2021 .................................................................. 13 

ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI ............................................. 14 

ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI ............................................. 14 

ÚDAJE O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB. O SVOBODNÉM 
PŘÍSTUPU K INFORMACÍM .................................................................................................. 23 

STAV EVVO ........................................................................................................................... 23 

ÚDAJE O PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ......................................................................... 23 

ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ .............. 24 

ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ .. 24 

ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI 
ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ ................ 24 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V KALENDÁŘNÍM ROCE 2020 .......................... 27 

Seznam obrázků: 

Obrázek 1: 1. ročník před odjezdem na adaptační pobyt do Radíkova ................................ 4 
Obrázek 2: Nová laboratoř biologie a chcemie ..................................................................... 5 
Obrázek 3: Oktáva po slavnostním předávání maturitních vysvědčení .............................. 12 
Obrázek 4: Hanuš Musel (vpravo) s Michaelou Kořínkovou a Lukášem Rellou .................. 18 
Obrázek 5:  Jan Klivan po vítězství v krajském kole SOČ ..................................................... 22 
Obrázek 6: Alexandra Palánová, Kryštof Blažek a Martin Urbanec po vítězství  
v regionálním kole soutěže YPEF ......................................................................................... 22 

Přílohy: 

PŘÍLOHA Č. 1 – PŘEHLED SOUTĚŽÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 
 



 
 

 

3 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

 
název: Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213 

identifikátor zařízení: 600008347 

IČO: 60816929 

  adresa (sídlo): 

  

Gymnázium, Dačice 

ul. B. Němcové 213/V 

380 11 Dačice 

telefon: 384 420 432   

E-mail: reditel@gymn-dacice.cz 

 webové stránky: www.gymn-dacice.cz 

www.G-ONE.tv 

zřizovatel: Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích 

U Zimního stadionu 1954/2 

370 76 České Budějovice    

právní forma: příspěvková organizace 

  ředitel školy: Mgr. Milan Točík 

školská rada: Bc. Vít Svoboda, předseda ŠR 

Mgr. Petra Uchytilová, pověřený člen ŠR 

Ing. Karel Macků, MUDr. Martina Habrová,  

Lenka Nováková, Mgr. Marcela Blahová   

 



 
 

 

4 

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

Gymnázium Dačice je střední škola zřízená Jihočeským krajem. Poskytuje všeobecně 

zaměřené vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Nabízí studium ve čtyřletém  

i osmiletém oboru v denní formě pro žáky z mikroregionu Dačicko i z okrajových částí 

Jindřichohradecka a Kraje Vysočina. Přibližně dvě třetiny žáků do školy dojíždí. Výuka 

probíhá dle RVP G a ŠVP s názvem „Komplexní škola I“ (prima–kvarta) a „Komplexní škola 

II“ (kvinta–oktáva, 1.–4. ročník). Celkový počet 247 žáků (stav k 30. 9. 2020) ve dvanácti 

třídách a řada společných aktivit mimo vyučování vytváří předpoklady pro individuální 

přístup k žákům na základě poznání jejich osobnosti, což významným způsobem přispívá  

k utváření pozitivních vztahů učitelů a žáků a k budování příznivého klimatu školy. 

 

 
Obrázek 1: 1. ročník před odjezdem na adaptační pobyt do Radíkova 

Škola vykonává svou činnost v části pavilonového školního areálu v ulici  

B. Němcové v Dačicích, který vlastní město Dačice. V prostorách dalších pavilonů sídlí 

základní škola. V budově gymnázia se na čtyřech podlažích nachází čtrnáct učeben, jež 

jsou moderně zařízeny didaktickými pomůckami a jejichž vybavení v oblasti digitálních 

technologií je nadstandardní. V deseti třídách jsou instalovány interaktivní tabule. 

Zbývající čtyři místnosti využívané jako odborné učebny přírodních věd (biologie, fyziky 

a chemie) a výtvarné výchovy mají k dispozici projektor a plátno. Všechny učebny 

disponují učitelským počítačem a Apple TV. Wi-fi je dostupná v celé škole. Dvě třídy jsou 
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vybaveny dohromady 39 počítačovými stanicemi s technologií Robotel pro výuku cizích 

jazyků. Využívány jsou také jako počítačové učebny.   

Od září 2020 školního roku 2020/2021 je v provozu nová laboratoř biologie a chemie. 

Stavební práce financoval vlastník budovy, Město Dačice. Vybavení laboratoře bylo 

hrazeno z Integrovaného regionálního operačního programu (7. výzva MAS Česká Kanada 

– IROP – Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol) za finanční spoluúčasti 

zřizovatele školy Jihočeského kraje. Nová laboratoř je určena především pro výuku 

přírodovědného praktika a laboratorní techniky. V laboratoři je šestnáct pracovních míst 

pro žáky, kteří zde budou moci sami provádět různé experimenty, sestavovat aparatury, 

mikroskopovat, pracovat s měřícím systémem Pasco apod. Vyučující má v laboratoři 

k dispozici počítač, vizualizér i interaktivní dotykový panel a novou moderní digestoř, 

která je velkým přínosem pro provádění především demonstračních pokusů. 

 
Obrázek 2: Nová laboratoř biologie a chcemie 

Zázemí pro učitele tvoří dvě sborovny a kabinet biologie a chemie. Kabinet tělesné 

výchovy stejně jako velkou a malou tělocvičnu, které se nacházejí v jiném pavilonu, 

gymnázium sdílí se základní školou. V přízemí pavilonu gymnázia je kabinet využívaný jako 

televizní studio pro práci školní internetové televize G-ONE.tv a aula uzpůsobená 

k pořádání kulturních akcí. I tato místnost je společná pro naši a základní školu.  
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V 1. nadzemním podlaží sídlí školní jídelna jako samostatný subjekt nabízející stravování 

žákům a učitelům gymnázia i ZŠ. Oběd si mohou strávníci vybrat ze dvou jídel. 

V průběhu celého školního roku probíhala jednání mezi školou, Jihočeským krajem 

(zřizovatel gymnázia) a městem Dačice (vlastník budovy) o přístavbě pavilónu gymnázia, 

která vyřeší nedostačující prostorové podmínky školy. Třístranná jednání byla úspěšná  

a v srpnu byla vyhodnocena veřejná zakázka na dodavatele projektové dokumentace 

stavby, kterým se stala firma DELTA projekt s.r.o. Po dokončení projektové dokumentace 

budeme připravení podat žádost o dotaci na přístavbu z Integrovaného regionálního 

operačního programu 2021–2027. 

PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ A OBLASTÍ VZDĚLÁVÁNÍ  

1.   Gymnázium, 79-41-K/81 – výuka v primě až oktávě dle RVP G a ŠVP s názvem  

      „Komplexní škola I“ (prima–kvarta) a „Komplexní škola II“ (kvinta–oktáva) 

2.   Gymnázium, 79-41-K/41 – výuka v 1.–4. ročníku dle RVP G a ŠVP s názvem  

      „Komplexní škola II“ 

Oba uvedené obory jsou všeobecně zaměřené. Vedle hlavních oblastí vzdělávání, kterými 

jsou Jazyk a jazyková komunikace, Matematika a její aplikace, Informační a komunikační 

technologie, Člověk a příroda a Člověk a společnost, v nich své místo zaujímají i oblasti 

Umění a kultura, Člověk a zdraví a Člověk a svět práce.  

Od školního roku 2020/2021 byla posílena výuka v oblasti Informační a komunikační 

technologie na nižším stupni osmiletého gymnázia. O jednu vyučovací hodinu v sekundě  

a o jednu vyučovací hodinu v kvartě na úkor výtvarné výchovy.  Hodiny sekundě i kvartě 

jsou zaměřeny na rozvoj algoritmického myšlení a programování. 

Určitou míru diferenciace ve vzdělávání umožňuje skupina povinně volitelných předmětů, 

které jsou zařazovány v kvartě osmiletého oboru (laboratorní technika, digitální 

technologie), ve druhém a třetím ročníku čtyřletého a v sextě a septimě osmiletého 

gymnázia (deskriptivní geometrie, konverzace v anglickém jazyce, konverzace  

v německém jazyce, programování, přírodovědné praktikum, ruský jazyk a základy 

administrativy) a v maturitních třídách, kde se jedná o systém maturitních seminářů 

pokrývajících prakticky všechny obory společné a profilové části maturitní zkoušky, 

přičemž konkrétní semináře jsou v daném školním roce vyučovány v případě 

dostatečného zájmu žáků. 
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PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 

 
ředitel školy: Mgr. Milan Točík 

zástupkyně ředitele: Mgr. Petra Mašátová 

výchovná poradkyně: Mgr. Jana Vacková Hezinová 

školní metodička prevence sociálně 

patologických jevů: Mgr. Jana Vacková Hezinová 

školní psycholožka: Bc. Michaela Babická 

koordinátor tvorby ŠVP: Mgr. Marek Krajíček 

ekonomka školy: Alena Zezulová 

provozní zaměstnanci: Pavel Urbánek 
Silvie Bělíková 
Jaroslava Zacharová 

Pedagogičtí pracovníci školy 

Titul, příjmení a jméno Aprobace 

Mgr. Marcela Blahová M, Dg 

Bc. Jan Dohnal Bi, Z 

Ing. Dana Elsterová Bi, Vv 

Mgr. Renata Holčapková Bi, Ch 

Mgr. Miroslava Chňoupková Bi, Ch 

Mgr. Pavla Kloiberová Rj, D 

Mgr. Renata Kopačková Nj 

Mgr. Naďa Koprová Aj, Vv 

Mgr. Marek Krajíček Čj, Ov/Zsv 

Mgr. Luboš Krátký Čj, Ov/Zsv 

Bc. Daniel Lovětínský Tv 

PaedDr. Vladimír Mareček M, F 

Mgr. Petra Mašátová Čj, Ov/Zsv, Aj 

Mgr. Jakub Nemčik M, F 

Mgr. Stanislava Nevrklová Nj, Aj, švédština 

Mgr. Kateřina Němečková Čj, D 

RNDr. Alena Smejkalová M, Bi 

Mgr. Jana Šuhajová Nj, D 

Mgr. Karel Tobolka F, Ivt 

Mgr. Milan Točík M, F, Ivt 

Mgr. Petra Uchytilová Aj, Hv 

Mgr. Jana Vacková Hezinová Aj, Ov/Zsv 

Mgr. Zuzana Voldřichová Z, Př 
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Složení pedagogického sboru z hlediska délky pedagogické praxe k 30. 6. 2020  

 
Délka pedagogické praxe Počet vyučujících 

0–5 let 3 

5–10 let 1 

10–15 let 3 

15–20 let 4 

20–25 let 0 

25–30 let 5 

30–35 let 1 

35 a více let 6 

 

 

Celkový počet pracovníků fyzických k 30. 6. 2020 23 

Přepočtený počet zaměstnanců  21,62 

 

ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

Počet účastníků 67 

Počet navštívených akcí 35 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2020/2021 bylo zaměřeno na 

aktualizaci poznatků v jednotlivých oborech. Celý pedagogický sbor absolvoval v lednu 

školení zaměřené na aktivizující metody výuky a formativní hodnocení. Zadavatelé  

a hodnotitelé MZ absolvovali školení vztahující se k maturitním zkouškám. Mgr. Marek 

Krajíček úspěšně ukončil specializační studium pro koordinátory ŠVP. V průběhu celého 

školního roku čerpala škola peníze na školení z projektu Podpora výuky s využitím ICT 

financovaného OP VVV. Vzhledem k situaci probíhala většina školení distanční formou. 

ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY 

Přijímací řízení ve školním roce 2020/2021 probíhalo v souladu s platnými právními 

předpisy. V rámci přijímacího řízení se pro obor osmileté gymnázium konala dvě kola 

přijímacího řízení, pro obor čtyřleté gymnázium proběhlo jedno kolo přijímacího řízení. 

Počty přihlášených a přijatých uchazečů jsou uvedené v následující tabulce: 
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Obor 
Počet přihlášených  

v 1. kole 

Počet přihlášených  

ve 2. kole 

Počet přijatých  

k 31. 8. 

79-41-K/81 56 1 29 

79-41-K/41 33 ------- 18 

   Přijetí do vyššího ročníku: 0 

ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ  

Průběh výchově vzdělávacího procesu byl ve školním roce 2020/2021 výrazně ovlivněn 
uzavřením škol od 14. 10. 2020 v důsledku pandemie COVID-19. Výuka na naší škole 
pokračovala ihned po uzavření distančním způsobem. Pro vzájemnou komunikaci s žáky  
a rodiči jsme využili informační systém školy Bakaláři, jehož součástí je i komunikační 
systém Komens. Pro on-line výuku jsme zvolili aplikaci Microsoft Teams. Bakaláře s MS 
Teams žáci také používali pro odevzdávání domácích úkolů v elektronické podobě.  

Na případný přechod na DVZ jsme se důkladně připravovali již po skončení školního roku 
2019/2020. V červnu jsme pečlivě vyhodnotili průběh DVZ, včetně zpětné vazby od žáků. 
V přípravném týdnu v srpnu jsme provedli aktualizaci skupin v aplikaci MS Teams a pod 
vedením zkušených kolegů proběhlo rozsáhlé školení zaměřené na nejpoužívanější funkce 
MS Teams, vytváření schůzek, zadávání úkolů, sdílení dokumentů. Dostatečný prostor 
jsme věnovali také aplikacím Forms a OneNote. Ihned po zahájení školního jsme se ve 
všech předmětech zaměřili na zvládnutí on-line komunikace s využitím aplikací Bakaláři  
a MS Teams. Dotazníkovým šetřením jsme získali přehled o technickém vybavení našich 
žáků a nabídli jim technickou pomoc. Díky pečlivé přípravě, jednotným pravidlům on-line 
výuky a stálému rozvrhu, který se neměnil ani v době DVZ, probíhalo DVZ a také přechod 
na rotační a prezenční výuku bez větších problémů a do výuky se zapojili všichni žáci 
školy. 

Po uvolnění opatření jsme školu otevřeli pro výuku v maximální možné míře tak, aby byla 
zajištěna zvýšená hygienická opatření a zároveň mohly řádně proběhnout přijímací 
a maturitní zkoušky. Po návratu žáků do škol se všichni vyučují zaměřili především na 
upevňování poznatků získaných při DVZ. 

Vyučujícím se i v nelehké situaci distanční výuky podařilo látku probrat dle ŠVP v naprosté 
většině předmětů a tříd. Žáci svým aktivním přístupem a pílí dokázali nejen udržet, ale 
mnohdy i zlepšit studijní výsledky z prvního pololetí. 
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pololetí 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 

prima 28 28 19 20 9 8 0 0 1,34 1,27 

sekunda 26 26 19 23 7 3 0 0 1,25 1,21 

tercie 18 18 8 9 10 9 0 0 1,54 1,55 

kvarta 18 18 7 14 11 4 0 0 1,39 1,25 

kvinta 24 24 12 13 12 11 0 0 1,53 1,46 

sexta 28 28 17 15 11 13 0 0 1,39 1,40 

septima 18 18 9 9 8 9 1 0 1,64 1,58 

oktáva 13 13 8 8 5 5 0 0 1,37 1,25 

1. ročník 21 21 14 15 7 6 0 0 1,36 1,37 

2. ročník 16 16 12 14 4 2 0 0 1,29 1,17 

3. ročník 21 21 12 12 9 9 0 0 1,49 1,45 

4. ročník 16 16 7 9 9 6 0 1 1,66 1,59 

CELKEM 247 247 144 161 102 85 1 1 1,44 1,38 
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Hodnocení chování za obě pololetí  

výchovná opatření snížený stupeň chování 0 

 pochvala třídního učitele 14 

 pochvala ředitele školy 22 

 důtka ředitele školy 2 

 důtka třídního učitele 0 

 napomenutí třídního učitele 1 

 podmíněné vyloučení ze studia 0 

VÝSLEDKY MATURITNÍCH ZKOUŠEK 

Ve školním roce 2020/2021 přistoupilo na dačickém gymnáziu k maturitním zkouškám 

celkem 39 studentek a studentů, z toho 13 z oktávy osmiletého gymnázia a 16 ze 

4. ročníku čtyřletého gymnázia. Písemné práce z českého a anglického jazyka byly ve 

školním roce 2020/2021 v důsledku předchozího uzavření škol zrušeny. Didaktické testy 

z českého jazyka, anglického jazyka a matematiky proběhly v řádném termínu od 24.  

do 26. května 2021 a mimořádném termínu od 7. do 9. července 2021. Ústní maturitní 

zkoušky společné a profilové části se ve 4. ročníku i v oktávě konaly od úterý 1. 6. do 

pátku 4. 6. 2020. Předsedkyní maturitní komise byla pro obě třídy PhDr. Ivana Pečtová 

z Gymnázia Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci.  

Vzhledem k uzavření škol ve školním roce 2019/20 a 2020/21, byla profilová (ústní) 

maturitní zkouška z českého jazyka a literatury a cizího jazyka, který si zvolili ve společné 

části maturitní zkoušky, pro žáky dobrovolná. Na našem gymnáziu si český jazyk 

dobrovolně zvolilo 15 maturantů a anglický jazyk 13 maturantů, 6 z nich využilo možnosti 

nahrazení zkoušky z anglického jazyka mezinárodním jazykovým certifikátem. 

V celkovém hodnocení 16 studentů prospělo s vyznamenáním, 12 studentů prospělo  

a neuspěla pouze jedna žákyně, a to u profilové zkoušky z dějepisu. 
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Slavnostní předávání maturitních vysvědčení proběhlo v pátek 11. června 2021 v KD 

Beseda v Dačicích za účasti představitelů města, pedagogického sboru školy a především 

rodičů, prarodičů a přátel letošních absolventů. 

 

 
Obrázek 3: Oktáva po slavnostním předávání maturitních vysvědčení 

  

Číselné údaje týkající se maturitních zkoušek přehledně zachycují tabulky 

Obor Počet žáků Připuštěno Nepřipuštěno 

79-41-K/41 16 16 0 

79-41-K/81 13 13 0 

 

Obor 
Prospělo s 

vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo Odstoupilo 

79-41-K/41 8 8 1 0 

79-41-K/81 8 5 0 0 

 

Obor 
Opakovalo část 

maturitní zkoušky 

Opakovalo celou 

maturitní zkoušku 

Skládalo maturitní 

zkoušku v podzimním 

termínu 

79-41-K/41 1 0 1 

79-41-K/81 0 0 0 
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UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ ŠKOLY V ROCE 2021  

V oktávě osmiletého gymnázia podalo přihlášku na VŠ všech 13 maturantů. 12 absolventů 

bylo přijato ke studiu na VŠ a 1 studentka se zapsal na jazykovou školu. 

Ve 4. ročníku čtyřletého gymnázia podalo přihlášku k vysokoškolskému studiu také všech 

16 maturantů. Na vybrané VŠ jich bylo přijato 14, 1 absolventka nastoupila na VOŠ  

a jedna studentka nesložila maturitní zkoušku. 

 

Přehled vysokých škol a jednotlivých kateder umístěných absolventů  

Masarykova univerzita v Brně 11 

- pedagogická fakulta 2 

- filozofická fakulta  1 

- právnická fakulta  3 

- ekonomická fakulta  1 

- farmaceutická fakulta 1 

- fakulta sociálních studií 1 

- přírodovědecká fakulta 1 

- lékařská fakulta 1 
  

Vysoké učení technické v Brně 1 

- fakulta chemická 1 
  

Univerzita obrany v Brně 1 

- fakulta vojenského leaderschipu 1 
  

Mendelova univerzita v Brně 1 

- lesnická a dřevařská fakulta  1 
  

AMBIS Brno 1 

- kriminalistika a kriminologie 1 
  

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 4 

- filozofická fakulta 3 

- přírodovědecká fakulta 1 
  

České vysoké učení technické v Praze 1 

- elektrotechnická fakulta 1 
  

Vysoká škola ekonomická v Praze 2 

- podnikohospodářská fakulta 1 

- fakulta informatiky a statistiky 1 
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Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 3 

- fakulta chemické technologie  2 

- fakulta chemicko-inženýrská 1 

ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI 

Ve školním roce 2020/2021 se naše škola přihlásila k účasti v dobrovolném zjišťování 

výsledků žáků 7. a 9. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií 

z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka, které bylo původně plánováno na 2. 

pololetí školního roku 2020/2021. V důsledku nepříznivé epidemiologické situace bylo 

testování přesunuto na podzim 2021. 

Ve dnech 25. 1. – 27. 1. 2021 proběhlo na našem gymnáziu tematické inspekční šetření 

ČŠI zaměřené na dopady distanční výuky na vzdělávání v ZŠ a SŠ. Z tohoto šetření 

nevznikla zpráva pro naši školu, výstupem byla tematická zpráva ČŠI Distanční vzdělávání 

v základních a středních školách. 

ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 

 

Září 2020 

 

3. – 4. 9. Seznamovací pobyt žáků primy ve Vnorovicích 

7. 9. Projektový den v Podyjí, sexta 

9. – 11. 9. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku v Radíkově 

11. 9. Beseda o knihách pro mládež v Knihovně Matěje Mikšíčka, prima 

14. 9.  Beseda o informačních systémech v Knihovně Matěje Mikšíčka, 

kvinta 

16. 9. Projektový den Zoopark Na Hrádečku, 3. ročník 

21. 9. Regionální kolo soutěže YPEF v Brně 

21. 9. Projektový den v Ústavu biologie obratlovců ve Studenci, septima 

22. 9.  Beseda o knihách pro mládež v Knihovně Matěje Mikšíčka, 

sekunda 

29. 9.  Beseda o informačních systémech v Knihovně Matěje Mikšíčka, 

1. ročník 

30. 9.  Projektový den v Zooparku Na Hrádečku, tercie 

 

 

Říjen 2020 

14. 10. Energie – budoucnost lidstva (on-line beseda), 3. ročník, septima 

 

Listopad 2020 
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3. – 11. 11. Veletrh pomaturitního vzdělávání Gaudeamus on-line, 3. ročník, 

septima, 4. ročník, oktáva 

18. 11.  Příběhy bezpráví, kvarta 

25. 11.  Školní kolo olympiády z dějepisu  

27. 11. Příběhy bezpráví, 4. ročník, oktáva 

27. 11. Národní kolo soutěže YPEF 

 

 

Prosinec 2020 

 

3. 12. Kinopříběh Odsunuté děti, projekce filmu společnosti Post Bellum 

s následnou diskusí, tercie  

4. 12.  Kinopříběh Odsunuté děti, projekce filmu společnosti Post Bellum 

s následnou diskusí, kvarta 

4. 12. Streetlaw, výuka práva studenty Právnické fakulty MU, 2. ročník, 

sexta 

9. 12. Kinopříběh Tak to neprojde, projekce filmu společnosti Post 

Bellum s následnou diskusí, septima 

9 . – 16. 12. Kariérové poradenství, osobnostní testy a dotazníky osobního 

rozvoje pro 3. ročník a septimu 

11. 12. Kinopříběh Tak to neprojde, projekce filmu společnosti Post 

Bellum s následnou diskusí, 3. ročník 

 

 

Leden 2021 

 

12. – 14. 1. On-line burza škol Jihočeské hospodářské komory 

18. 1. Školní kolo olympiády ze zeměpisu, kategorie A, B 

19. 1. Školní kolo olympiády ze zeměpisu, kategorie C, D 

 

 

Únor 2021 

 

3. 2. On-line prezentace studia na Masarykově univerzitě, 3. ročník, 

septima 

 

 

Březen 2021 
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10. 3. On-line vzdělávací program Nehodou to začíná, 1. ročník, kvinta, 3. 

ročník, septima 

17. 3. Krajské kolo olympiády ze zeměpisu 

18. 3. Krajské kolo olympiády z dějepisu 

25. 3.  Krajské kolo olympiády z německého jazyka 

 

30. 3. Krajské kolo matematické olympiády, kategorie C 

31. 3. Krajské kolo olympiády z matematiky, kategorie A, B 

 

 

Duben 2021 

 

12. 4. On-line úniková hra Fakescape na téma dezinformací  

16. 4. Krajské kolo chemické olympiády 

 

 

Květen 2021 

 

4. 5. On-line přednáška v rámci výzvy AV ČR Pozvi vědce do výuky: Co 

drží českou společnost pohromadě? 3. ročník, septima 

11. 5.  Workshop organizace AIESEC: Self-management, sexta 

12. 5. On-line přednáška v rámci výzvy AV ČR Pozvi vědce do výuky: Kolik 

instagramových fotografií si zapamatujeme? 1. ročník 

12. 5.  Workshop organizace AIESEC: Organizační dovednosti, septima 

12. 5.  Workshop organizace AIESEC: Prezentační schopnosti, kvinta 

18. 5.  Workshop organizace AIESEC: Self-management, 2. ročník 

19. 5.  Workshop organizace AIESEC: Organizační dovednosti, 3. ročník 

19. 5.  Workshop organizace AIESEC: Prezentační schopnosti, 1. ročník 

20. 5.  Regionální kolo YPEF 

31. 5. Projektový den v Podyjí, 1. ročník 

 

 

Červen 2021 

 

2. 6.  Projektový den v Jaroměřicích nad Rokytnou, sexta 

9. 6.  Beseda s absolventy o vysokoškolském studiu, septima 

11. 6.  Slavnostní předávání maturitních vysvědčení v KD Beseda 

11. 6.  Beseda s Michalem Koudelkou, šéfem BIS, v Českých Budějovicích, 
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vybraní žáci vyššího gymnázia 

11. 6. Maturitní večírek oktávy 

12. 6.  Celostátní kolo SOČ (on-line), Jan Klivan 

14. 6.  Projektový den: Výstava Body Worlds v Brně, 2. ročník 

16. 6.  Beseda s absolventy o vysokoškolském studiu, 3. ročník 

16. – 17. 6. Asociace ředitelů jihočeských gymnázií na Gymnáziu Dačice 

17. 6.  Dějepisná soutěž gymnázií 

18. 6. Maturitní večírek 4. ročníku  

22. 6.  Projektový den na hradě Roštejn, tercie 

23. 6. Nohejbalový turnaj dvojic, vybraní chlapci z tercie, kvarty a vyššího 

gymnázia 

23. 6. Projektový den na téma Les v Kázku, 2. ročník 

24. 6.  Projektový den na téma Les v Kázku, sexta 

24. 6.  Školní výlet 1. ročníku na Bítov 

25. 6. Pěší výlet do Vnorovic, kvarta, sexta 

29. 6.  Školní výlet sekundy na Bítov 

29. 6. Legiovlak, prima, tercie, kvarta, kvinta, sexta, 1. ročník, 2. ročník 

29. 6. Výstava Koloniál pana Bajzy v Městském muzeu v Dačicích 

29. 6. Výstava v domě U Kamenného zvonu v Praze, sexta 

 

 

Projekty 

Studentská školní internetová televize G-ONE.tv 

I ve školním roce 2020/2021 ovlivněném uzavřením škol v důsledku pandemie COVID-19 

pokračovali žáci pod vedením Mgr. Karla Tobolky v natáčení a zpracovávání videí pro  

G-ONE.tv. Za 10 let fungování televize je v archivu televize více než 930 videí zachycujících 

nejen studentský život našich žáků. Ve školním roce přibylo v archivu G-ONE.tv 50 videí, 

jde zhruba o poloviční počet oproti standardním školním rokům. Práci pro televizi si 

v různých rolích (moderátoři, scenáristé, střihači, kameramané) vyzkoušelo již více než 

200 žáků naší školy. 

Bezpochyby zatím největšího úspěchu za dobu působení studentské televize dosáhl Hanuš 

Musel, student kvinty, který se zapojil do soutěže „I ty jsi filmařem“, organizované 

společností Mezinárodní filmový festival Praha – FEBIOFEST s.r.o., u příležitosti konání 28. 

MFF Praha. Hanuš na vzniku snímku spolupracoval s Michaelou Kořínkovou z 1. ročníku  

a Lukášem Rellou z kvinty. V kategorii jednotlivci postoupil se svým snímkem „Moje město 

pohledem mladé výletnice“ mezi 6 finalistů soutěže.  
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Obrázek 4: Hanuš Musel (vpravo) s Michaelou Kořínkovou a Lukášem Rellou 

 

Čtyři žáci Viktor Martinů (kvinta), Ondřej Novák (sexta), Nikol Koukalová a Kryštof Blažek 

(oba septima) se zapojili do soutěž „Co pro mne znamená svoboda“ vyhlášené Kanceláří 

Senátu Parlamentu České republiky. Celkové 3. místo v této celorepublikové soutěži 

získal Ondřej Novák. 

Týmy školní internetové televize G-ONE.tv se opět zapojily do celostátní soutěžní 

přehlídky amatérských filmů s tematikou rizikového chování. Na našem gymnáziu vznikly 

4 krátké filmy pro 2. ročník AntiFetFestu, které soutěžily v kategorii středních škol.  

A v republikovém finále se jim dařilo náramně. Posuďte sami. 

Celkové pořadí v kategorie středních škol: 

• 1. místo: tým Matlalové (Martin Břečka, Ondřej Novák, Eliška Kunkalová, Vojtěch 

Bartoň a Vojtěch Kameník) se snímkem Proti proudu. 

• 3. místo: tým Šreci (Kryštof Blažek, Nikol Koukalová a Iva Pham) se snímkem 

Živoření 

• 5. místo: tým LemOn1 (Přemysl Kříž, Terezie Leitgebová, Michaela Pešáková, 

Patrik Javůrek a Kristýna Teplá) se snímkem 005 

• 6. místo: tým Šestikrásky (Ondřej Štěrba, Barbora Kepeňová, Filip Přikryl, Marek 

Svoboda a Radek Štěrba) se snímkem Pills 
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Zvláštní ceny odborné poroty: 

• Týmu Matlalové (Martin Břečka, Ondra Novák a spol.) za nejlepší technické 

zpracování 

• Kryštofu Blažkovi za nejlepší kameru 

• Týmu LemOn1 (okolo Přemka Kříže) za artové zpracování 

• Báře Kepeňové za nejlepší herecký výkon v hlavní roli 

 

 

Posilování klíčových kompetencí žáků Gymnázia Dačice 

Projekt hrazený z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (výzva č. 02_18_065 

pro Šablony pro SŠ a VOŠ II). V rámci projektu jsou realizovány aktivity: Tandemová výuka 

v SŠ, Nové metody ve výuce v SŠ, Klub pro žáky SŠ, Doučování žáků SŠ ohrožených školním 

neúspěchem, Projektový den ve škole, Projektový den mimo školu, Vzdělávání 

pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin, Vzájemná spolupráce pedagogů 

SŠ. Realizace projektu byla zahájena 1. 2. 2020 a probíhala po celou dobu školního roku 

2020/2021 i v době uzavření škol. 

 

Vybudování laboratoře biologie a chemie včetně kabinetu 

Projekt hrazený z  Integrovaného regionálního operačního programu (7. výzva MAS Česká 

Kanada – IROP – Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol) za finanční 

spoluúčasti zřizovatele školy Jihočeského kraje. Předmětem projektu bylo vybudování 

moderní laboratoře biologie a chemie včetně vybavení kabinetu odpovídající současnému 

vývoji a moderním výukovým metodám pro praktické i teoretické vyučování tak, aby byla 

na požadované úrovni technického vývoje a umožňovala rozšíření nových forem výuky 

a zvýšila zájem studentů o výuku přírodních věd, technických a řemeslných oborů a práci 

s digitálními technologiemi. Ve školním roce 2019/2020 byl vydán právní akt a město 

Dačice jako vlastník budovy provedlo v průběhu letních prázdnin stavební úpravy 

potřebné pro realizaci projektu. Realizace projektu byla dokončena na začátku školního 

roku 2020/2021. 

 

Studentský parlament 

I ve školním roce 2020/2021 pokračoval ve své činnosti studentský parlament, který je 

tvořen zástupci jednotlivých tříd, aby projednali záležitosti související s jejich životem ve 

škole a své nápady a náměty předložili vedení školy. 

Ve školním roce proběhly, vzhledem k uzavření škol v důsledku pandemie COVIV-19, 

pouze dvě schůze studentského parlamentu – ustavující v září a závěrečná v červnu. Na 

červnové schůzi studentský parlament hodnotil průběh DVZ a ocenil zavedení zpětné 

vazby, na jejímž zefektivnění se bude v budoucnu podílet. 
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Vzhledem k situaci nebyla ve školním roce 2020/2021 udělena cena ředitele školy pro 

mimořádné studentské osobnosti, které navrhuje studentský parlament. 

Spolupráce s rodiči a veřejností 

Ve školním roce 2020/2021 jsme využívali pro komunikaci s rodiči komunikační systém 

Komens, spuštěný ve školním roce 2018/2019. Systém Komens nám výrazně usnadnil 

přípravu a přechod na distanční výuku po uzavření škol. Zároveň jsme Komens využili 

k získání zpětné vazby na DVZ, díky které došlo k navýšení počtu synchronních on-line 

hodin na nižším gymnáziu.  

Konzultační odpoledne pro rodiče proběhla v listopadu a v dubnu po zveřejnění čtvrtletní 

klasifikace individuálně přes Komens, MS Teams nebo telefonicky. V červnu 2019 

proběhly schůzky vedení školy s žáky budoucích prvních ročníků a jejich rodiči. 22. června 

to byla schůzka 1. ročníku a 24. června schůzka primy. 

Pro zájemce o studium osmiletého gymnázia jsme připravili akci Odpoledne pro páťáky, 

na středu 11. 11. 2020. Den otevřených dveří jsme naplánovali ve středu 9. prosince 2020.  

Obě akce jsme bohužel museli zrušit. V lednu jsme uvítali nabídku Jihočeské hospodářské 

komory a prezentovali naše gymnázium s využitím MS Teams na Burze škol on-line 12. – 

14. ledna 2021. Další propagace školy probíhala průběžně na www stránkách školy  

a v internetové televizi G-ONE.tv, v regionálním tisku a televizi, formou návštěv základních 

škol a také na facebooku a instagramu školy. 

Škola se pravidelně prezentuje veřejnosti na maturitních plesech, které připravují studenti 

4. ročníku a oktávy, ve školním roce 2020/2021 se bohužel konat nemohly. Slavnostní 

předání maturitních vysvědčení se uskutečnilo v pondělí 11. června 2021 v KD Beseda v 

Dačicích za účasti představitelů města, pedagogického sboru školy a rodin  

i přátel absolventů. 

Pedagogická praxe 

Škola umožňuje svým absolventům, popřípadě dalším zájemcům, kteří na univerzitách 

studují obory s pedagogickým zaměřením, absolvování souvislé pedagogické praxe nebo 

získání podkladů pro jejich diplomovou práci. Ve školním roce 2020/2021 využila této 

možnosti absolventka naší školy Natálie Hotařová (aprobace Bi–Z). 

Spolupráce s vysokými školami 

 „Pozvěte si vědce do výuky“, projekt AV ČR 
V úterý 27. 5 2021 se do hodiny zeměpisu ve třetím ročníku připojil dr. Balon  
z Filosofického ústavu AV ČR s přednáškou na téma „Co drží českou společnost 
pohromadě?“. 
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„Street law – Studenti učí studenty“, projekt Právnické fakulty MU 
Street law je způsob výuky práva, ve které laiky právo učí studenti Právnické fakulty 
Masarykovy univerzity. Má tradici začínající v 70. letech v USA a od té doby se globálně 
rozšířilo. Jedná se o přístup, který studentům práva umožňuje blíže poznat, jak o právu 
přemýšlí laici, a zlepšit jejich dovednosti v jeho vysvětlování. Jejich žákům potom dává 
možnost učit se o právu od právníků, interaktivně a i v netradičních formách, jako je např. 
simulace soudního jednání. Celkově potom Street law napomáhá zvyšovat právní vědomí 
ve společnosti, a to jak po znalostní, tak po hodnotové stránce. 
Na našem gymnáziu vedl výuku student právnické fakulty Petr Kouba. Projekt byl 
realizován on-line v prostředí MS Teams pro žáky 2. ročníku a sexty v pátek 4. prosince 
2020. 
 

Soutěže 

Také ve školním roce 2020/2021 se žáci školy pod vedením svých vyučujících zúčastňovali 
celé řady vědomostních a sportovních soutěží, jejich počet byl z důvodu uzavření škol 
značně omezen. Jejich přehled je v příloze č. 1 této zprávy.  
 
Největších úspěchů tentokráte dosáhli následující žáci a týmy:  

• Jan Klivan, který se svou mobilní aplikací pro výuku cizích jazyků, aplikací 
nazvanou 3N, vyhrál krajské kolo OSČ v oboru informatika a v republikovém 
finále obsadil 3. místo. Honza se vývojem této aplikace zabýval přibližně dva roky. 
Aplikace je rozdělena na studentskou část, která umožňuje studentovi učit se slova 
prostřednictvím sady testů a přidávat si svá slova z webových stránek nebo 
skenováním textu. Učitelská část umožňuje učitelům zadávat slova k naučení skrze 
domácí úkoly. Práce se také zabývá vytvořením neuronové sítě pro rozpoznání řeči 
na mobilních zařízeních. 

• V doplňkové soutěži k ZO o „Nejlepší mapu na geografické téma“ dosáhli velkého 
úspěchu členové školního klubu zaměřeného na Geografické informační systémy. 
V celostátním klání se umístil na 2. místě Jakub Mareček (1. ročník) s mapou 
Kůrovcová apokalypsa na Dačicku a na 3. místě Vojtěch Kameník (sexta) s mapou 
Návrh Dačického obchvatu.  

• Družstvo ve složení Saša Palánová, Kryštof Blažek (oba septima) a Martin 
Urbanec (3. ročník) vyhrálo regionální kolo lesnické soutěže YPEF (Young People 
in European Forests) v Brně a postoupilo do celostátního kola. Celostátní kolo se 
již tradičně konalo v Kostelci nad Černými lesy, naši studenti uspěli v tvrdé 
konkurenci odborných škol a obsadili skvělé 4. místo. 
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Obrázek 5:  Jan Klivan po vítězství v krajském kole SOČ 

 
Obrázek 6: Alexandra Palánová, Kryštof Blažek a Martin Urbanec po vítězství v regionálním kole 
soutěže YPEF 
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ÚDAJE O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB. 
O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM 

a) Celkový počet písemných žádostí o informace                                                        4 
   

 
b) Počet odvolání v rámci přijímacího řízení 

                                                                                                                                   25 

STAV EVVO 

Vyučující přírodovědných předmětů, Ov a Zsv zapracovali tématiku environmentální 

výchovy do vlastních výukových dokumentů. Na škole je k dispozici didaktická pomůcka 

k EVVO Zelený balíček, který využívají zejména vyučující biologie. 

Škola je zapojena do programu separace komunálního odpadu, na němž spolupracuje se 

společností FCC, dále je ve škole umístěn sběrný box určený pro odkládání nefunkčních 

drobných elektrospotřebičů a také boxy na separovaný sběr plastů, papíru, tetrapakových 

obalů a použitých baterií.  

Žáci úspěšně reprezentují školu v mezinárodní soutěži YPEF a zapojují se pravidelně do 

projektu „Den Země“. 

Cíle  EVVO 

• uvědomění si postavení člověka v přírodě a hodnoty přírody 

• získání dovedností pro pobyt v přírodě a zacházení s přírodou 

• poznání přírodních a kulturních hodnot životního prostředí ve svém okolí  
a chápání příčin, následků a projevů jejich poškozování 

• získání citového vztahu k životnímu prostředí  

• rozvoj a využití kooperativních a komunikačních dovedností pro řešení problémů 
životního prostředí 

• seznámení se s globálními problémy a chápání globálních souvislostí 

• propojení poznatků a zkušenosti z různých oborů a uplatnění těchto poznatků při 
řešení konkrétních environmentálních problémů v praxi 

ÚDAJE O PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 

Škola má vypracovaný Minimální program prevence sociálně patologických jevů, jehož 

realizace spočívá v integraci dané problematiky do vyučovací náplně jednotlivých 

vzdělávacích oborů, ve výchovném působení pracovníků školy na žáky v rámci školních 

i mimoškolních aktivit a v soustavné snaze o vytváření příznivého klimatu školy. Při 

uskutečňování preventivního programu škola úzce spolupracuje s partnery v něm 

uvedenými. Preventivní program je na konci školního roku pravidelně vyhodnocován.  

Od školního roku 2020/2021 působí v rámci Školního poradenského pracoviště také školní 

psycholožka, která ve spolupráci s výchovnou poradkyní zajišťuje poradenské služby pro 
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žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce. V minulém školním roce společně 

spolupracovaly na řešení krizových situací, poskytovaly kariérní poradenství, 

spolupracovaly s PPP a OSPOD, zajišťovaly část programu na adaptačních kurzech pro 

primu a 1. ročník. Školní psycholožka v minulém roce poskytovala po předchozí domluvě 

individuální osobní konzultace (některé v pravidelném intervalu), realizovala pro studenty 

besedy s psychologickou tématikou jako prevence psychopatologických jevů,  

v předpoledních ročnících provedla a vyhodnotila Test profesních zájmů B-I-T II. Proces 

práce byl pravidelně konzultován ředitelem školy, který taktéž poskytoval supervizi.  

ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ 

Pro školní rok 2020/2021 získala naše škola na stáž rodilou mluvčí jako asistentku pro 

výuku anglického jazyka z Komise J. Williama Fulbrighta. Jedná se o mezivládní česko-

americkou organizací založenou za účelem podpory vzdělávacích, vědeckých a kulturních 

výměn mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými prostřednictvím 

stipendijních programů a poradenských a informačních služeb. Vzhledem ke covidové 

situaci bohužel stáž neproběhla a byla odložena na školní rok 2021/2022. 

ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO 
UČENÍ 

V rámci vedlejší činnosti je škola oprávněna organizovat vzdělávací kurzy včetně zajištění 

lektorské činnosti. Ve školním roce 2020/2021 však žádné kurzy dalšího vzdělávání 

organizované školou neproběhly. 

ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI 
ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ 

Na Gymnáziu Dačice pracovala ve školním roce 2020/2021   Rada zaměstnanců Gymnázia 

Dačice. Rada spolupracovala s vedením školy při řešení aktuálních problémů týkajících se 

zaměstnanců, především na aktualizaci směrnice pro čerpání prostředků z FKSP. Rada se 

výraznou měrou podílela na stanovení pravidel pro distanční výuku.   

Při realizaci úkolů ve vzdělávání škola spolupracovala s celou řadou partnerů uvedených 

ve Školním vzdělávacím programu a v Minimálním programu prevence sociálně 

patologických jevů. Mezi nejvýznamnější partnery školy patří instituce a subjekty v níže 

uvedené tabulce (řazeno abecedně).  

 

 

 

 



 
 

 

25 

Společnost/instituce/organizace Oblast spolupráce 

CERMAT Zajišťování maturitních a přijímacích 

zkoušek 

ELEC České Budějovice Mezinárodní jazykové zkoušky 

G-projekt České Budějovice Zpracování projektových žádostí 

a administrace projektů 

Jihočeská univerzita České Budějovice Prezentace možností studia, partner 

v projektu Počítačem podporované 

přírodovědné experimenty 

Kulturní dům Beseda Dačice Pořádání kulturních akcí, filmová 

představení 

Město Dačice Poskytování prostor pro činnost školy, 

partner projektů 

Knihovna Matěje Mikšíčka Dačice Čtenářská gramotnost, podpora výuky 

Čj a Zsv 

Městské muzeum a galerie Dačice Výstavy, přednášky, besedy  

Městská policie Dačice Prevence kriminality a zajišťování 

bezpečnosti 

NCDB Alive Vydávání a správa ISIC a ITIC karet 

Nemocnice Dačice Dobrovolnická práce, projekty v oblasti 

výchovy ke zdraví 

Pedagogicko-psychologická poradna České 

Budějovice, pracoviště Jindřichův Hradec 

Spolupráce v oblasti pedagogické 

a psychologické diagnostiky a prevence 

patologických jevů 

Policie České republiky, obvodní oddělení 

Dačice 

Prevence kriminality a zajišťování 

bezpečnosti 

SCIO Pilotování testů pro NSZ 

Střední odborné učiliště zemědělské 

a služeb Dačice 

Partner projektů 

Školní jídelna Dačice Stravování žáků a zaměstnanců školy 

TJ Centropen Dačice, z. s. Spolupráce při sportovních akcích, 

využívání sportovišť, sportovní zájmová 

činnost 

THK Rhythm Automotive Czech,a. s., Dačice Partner projektů, prezentace možností 

uplatnění technicky zaměřených 

studentů 

Banka Creditas Bankovní služby, partner projektů 
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Základní škola a Mateřská škola Nová Říše Partner projektů 

Základní a Mateřská škola Velká Lhota Partner projektů 

Základní škola Dačice, Boženy Němcové 213 Partner projektů 

Základní škola Dačice, Komenského 7 Partner projektů 

Základní škola, Neulingerova 108, Dačice Partner projektů 

Základní škola Sira Nicholase Wintona 

Kunžak 

Partner projektů 

Základní škola v Jemnici, příspěvková 

organizace 

Partner projektů 

Základní umělecká škola Dačice Umělecká zájmová činnost, společné 

projekty 

Z + M Partner, spol. s.r.o., Ostrava Zpracování projektových žádostí 

a administrace projektů 
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V KALENDÁŘNÍM ROCE 2020 

 

Výnosy Celkem z toho 

Přímé 
17 885 859,00 

platy 12 802 144,00 

UZ 33353 OON 60 250,00 

Provozní 
1 598 000,00     

UZ 88888 

RP „Hodnocení žáků a škol podle 

výsledků v soutěžích – Excelence 

středních škol   platy   

UZ 33038 

Operační program Výzkum, vývoj a 

vzdělávání (OP VVV I a OP VVV II) 
48 822,00 

    

UZ 33063 165 280,84 

projekt "Lyžařský výcvikový kurz" 
214 559,00     

UZ 471 

projekt iROP – vybudování laboratoře 

biologie včetně kabinetu 689 651,43     

UZ 106 a 17016 

Transferový podíl odpisů 524 184,00     

účet 672 21 126 356,27     

Ostatní výnosy z činnosti 

231 915,78 

výnosy 

z prodeje  
156 228,00 

  čerpání fondů 31 157,10 

  
ostatní 

výnosy 
44 530,68 

Finanční výnosy - úroky 3 092,94     

Výnosy celkem 21 361 364,99     

 
   

 
   

Přehled majetku    

Dlouhodobý nehmotný majetek 60.000,-- (včetně) a více 0,00 

Dlouhodobý hmotný majetek 40.000,-- (včetně) a více 7 813 828,45 

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 7.000 až 60.000,-- 629 813,50 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 3.000 až 40.000,-- 7 141 483,91 

Drobný dlouhodobý nehmotný  

majetek – podrozvaha 
méně než 7.000,-- 208 790,44 

Drobný dlouhodobý hmotný  méně než 3.000,-- 2 991 058,77 
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majetek – podrozvaha 

Majetek celkem     18 784 975,07 

 
   

 
   

Náklady Celkem 

Spotřeba materiálu 395 017,07 

Spotřeba energie 353 415,24 

Opravy a udržování 43 055,00 

Cestovné 13 982,00 

Ostatní služby 746 434,67 

Mzdové náklady 12 996 037,00 

Zákonné sociální pojištění 4 356 072,00 

Jiné sociální pojištění 50 820,84 

Zákonné sociální náklady 380 843,92 

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 10 000,00 

Dary a jiná bezúplatná předání 10 026,73 

Prodaný materiál (prodej učebnic a 

sešitů) 
136 910,00 

Odpisy dlouhodobého majetku 737 851,93 

Náklady z drobného dlouhodobého 

majetku 
1 120 228,59 

Ostatní náklady z činnosti 10 670,00 

Náklady celkem 21 361 364,99 

    

Hospodářský výsledek z hlavní 

činnosti 
0,00 

  

Hospodářský výsledek z hospodářské 

činnosti 
0,00 

  
  

  

Investice pořízené v roce 2020  
  

pracoviště 3D tiskáren 48 346,00   

firewall (switch) 73 505,89   

kofinancování projektu iROP  

- vybudování laboratoře biologie a 

chemie 

62 993,97 
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Aktiva Celkem z toho 

Dlouhodobý hmotný a nehmotný 

majetek  
15 585 125,86     

Krátkodobé pohledávky 872 233,16     

Krátkodobý finanční majetek 3 417 356,16 běžný účet 1 810 728,51 

    FKSP 397 455,78 

    pokladna 6 744,00 

    
fond 

odměn 
70 000,00 

    
rezervní 

fond 
896 816,06 

    
fond 

investic 
235 611,81 

Aktiva celkem 19 874 715,18     

    

Pasiva Celkem z toho 

Jmění účetní jednotky 3 387 996,02 401 1 010 246,22 

    403 2 377 749,80 

Fondy účetní jednotky 1 625 496,87     

Dlouhodobé závazky 847 723,16     

Krátkodobé závazky 1 816 369,29     

Pasiva celkem 7 677 585,34     

 





 Přehled soutěží ve školním roce 2020/2021

Datum Místo Kategorie Pořadí Datum Místo Kategorie Pořadí Datum Místo Kategorie Pořadí Datum Místo Kategorie Pořadí

Neuvirtová Anette sexta 4.

Pejčochová Eva 3. ročník 6.

Míchalová Natálie 2. ročník 7.

Vican Petr tercie 3. 16.03.2021 Č. Budějovice ZŠ a G 22.

Klimešová Valentýna kvarta 5.

Leitkepová Natálie tercie 16.

Urbanec Martin 3. ročník 1. 12.

Blažek Kryštof septima 2. 7.

Kaláb Jakub kvinta 9.

Kolářová Lucie prima Z6 - II 2. - 3. Z6 - II 2. - 3.

Němcová Eliška sekunda Z7 - II 1. Z7 - II 1.

Klivan Jan oktáva

Blažek Kryštof septima 12.01.2021 A 11.

Rella Lukáš kvinta C 30.03.2021 C 7.

Macura Jiří prima 2. 15.

Kolářová Lucie prima 4.

Křížková Julie prima 5.

Novák Filip sekunda B 4.

Vican Petr tercie 7.

Novák David tercie 10.

Urbanec Martin 3. ročník 1. 5.

Nehyba Bedřich 1. ročník 3. 17.

Hrouda Partik 3. ročník 9.

Kameník Vojtěch sexta 3.

Mareček Jakub 1. ročník 2.

Bartoň Vojtěch sexta

Wolf Tomáš 1. ročník

Jelínek Kryštof 2. ročník

SŠ a G

31.03.2021

J. Hradec

A

D

III. A

1.

D

4.
Kostelec 
nad Č. L.

15. - 16. 9. 
2021

20.05.2021

Jakub Kaláb kvinta 1.25.02.2021 Tábor

oktáva

J. Hradec

J. Hradec

Olympiáda z Čj

Palánová, Blažek, Urbanec5
Lesnická soutěž 

"YPEF"

6
Zeměpisná 
olympiáda

Olympiáda z 
dějepisu

25.01.2021

4
Soutěž v 

německém jazyce

Celostátní, zemské, ústřední, zahraniční 
kolo

Školní kolo, místní soutěže Okresní kolo Krajské kolo
Soutěž

J. Hradec

14.01.2021

Účastníci Třída

SŠ a G1

17.03.2021

18.03.2021

A

07.04.2021

A

C

29.04.2021 Č. B. Informatika

Č. Budějovice

8
starší 

kategorie
09.07.2021

Klivan Jan7 SOČ 1.

Č. 
Budějovice

SŠ a G

Matematická 
olympiáda

3

2

19.01.2021

ZŠ a G

O nejlepší mapu 
na geografické 

téma - doplňková 
soutěž k ZO



 Přehled soutěží ve školním roce 2020/2021

Datum Místo Kategorie Pořadí Datum Místo Kategorie Pořadí Datum Místo Kategorie Pořadí Datum Místo Kategorie Pořadí

Celostátní, zemské, ústřední, zahraniční 
kolo

Školní kolo, místní soutěže Okresní kolo Krajské kolo
Soutěž Účastníci Třída

Matlalové 1.

Šreci 3.

LemOn 1 5.

Šestikrásky 6.

Matlalové technické zpracování 1.

Blažek Kryštof nejlepší kamera 1.

LemOn 1 za artové zpracování 1.

Kepeňová B. za herecký výkon 1.

Němcová Eliška sekunda B 30. - 32.

Nečadová Veronika 2. ročník C 38. - 39.

Nehyba Bedřich 1. ročník

Bartušek Jakub kvinta

Kolář Michael prima

Kolářová Lucie prima

Muselová Ema tercie C 30.04.2021 Č. Budějovice C 42.

Kaláb Jakub kvinta

Blažek Kryštof septima 22.

Palánová Alexandra septima 16.

Kořínková Michaela 1. ročník

Nekulová Ema 1. ročník

Kučerová Eliška sexta B 27.

Novák Ondřej sexta 3.

Blažek Kryštof septima účast

Koukalová Nikol septima účast

Martinů Viktor kvinta účast

01.02.202115
Co pro mne 

znamená svoboda

10.12.2020 Praha SŠ9
Antifetfest - soutěž 
amatérských filmů

20.01.202110 Fyzikální olympiáda Klivan Jan oktáva
Č. 

Budějovice
A 6.

11 Logická olympiáda

17.06.2021 Č. B.

Č. 
Budějovice

30.04.2021

14 Dějepisná soutěž
Urbanec Martin, 
Blažek Kryštof, 

Rella Lukáš
družstvo

11.

A

13 Chemická olympiáda Rella Lukáš kvinta Dačice C

12
Biologická 
olympiáda

25.03.2021 Dačice

D

A i B

5.

1. Č. B. C




