Gymnázium Děčín, příspěvková organizace
Komenského náměstí 4, 405 02, Děčín I

Výroční zpráva
školní rok 2018/19

V Děčíně 1. 10. 2019
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Základní údaje o škole
Název: Gymnázium Děčín, příspěvková organizace
Sídlo: Komenského náměstí 4, 405 02, Děčín I
Zřizovatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, 400 01 Ústí nad Labem
Resortní identifikátor školy: 600010198
IZO školy: 047274620
IČ: 472746210
Vedení školy:
Ředitelka školy: Mgr. Lenka Holubcová
Zástupkyně statutárního orgánu, zástupce ředitelky školy pro pedagogickou činnost:
PaedDr. Hana Brádková
Zástupce ředitelky školy pro materiálně technické zabezpečení školy: Mgr. Radek Zima
Kontakt:
tel. 412 704 130, 608 516 769
tel. ředitelky školy 412 704 131
web www.gymnaziumdc.cz,
e-mail info@gymnaziumdc.cz
Informace lze získat u pověřených pracovníků: Věra Horynová, hospodářka školy, vedení
školy.
Škola byla v současné podobě zřízena k 1. 9. 1991, zařazena do sítě škol 25. 7. 1996.
S účinností od 1. 3. 2006 škola užívá názvu Gymnázium Děčín, příspěvková organizace.
Poslední aktualizace v rejstříku škol a školských zařízení byla provedena ke dni 1. 9. 2007,
podle rozhodnutí o zařazení do sítě škol má instituce jednu součást: GYMNÁZIUM s celkovou
kapacitou 550 žáků. Byla však upravena kapacita oborů:
79-41-K/41 Gymnázium všeobecné – maximálně 300 žáků
79-41-K/81 Gymnázium - maximálně 330 žáků.
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Gymnázium v Děčíně je školou s více jak stoletou tradicí. Reálné gymnázium zde bylo
založeno již v r. 1899, dnešní podobu škola dostala v r. 1990/1991, kdy poprvé otevřela víceleté
studium (sedmileté), které od r. 1995/1996 probíhá nadále jako osmileté. Přibližně od této doby
škola v rámci osmiletého studia nabízela po dobu čtyř let výuku rozšířené hudební výchovy,
která již v nabídce není.
Škola nemá vlastní školní jídelnu ani domov mládeže. Žáci mohou využívat kapacity školní
jídelny ve Sládkově ulici, se kterou máme uzavřenu smlouvu o dodávce obědů pro žáky
i zaměstnance školy.
Od června 2018 byla ve spolupráci se zřizovatelem realizována i úprava areálu školního dvora,
v květnu 2019 bylo škole předáno k provozu multifunkční sportoviště pro míčové hry. Škola
má k dispozici pouze jedinou vlastní malou tělocvičnu, ostatní prostory pro výuku TV od této
chvíle (pouze v zimních měsících) škola musí najímat.
V tomto školním roce došlo k vybavení všech učeben dataprojektory, počítačem a v řadě tříd
byly vyměněny tabule. Laboratoř biologie byla vybavena novým nábytkem, dle požadavků
vyučujících byly doplněny odborné sbírky. Bylo provedeno kompletní vyčištění kanalizace,
oprava podlahy v kabinetě biologie, oprava střechy v místech, kde docházelo k pravidelnému
zatékání především v půdních prostorech. Vedení školy již 3. rokem usiluje o výměnu všech
oken ve škole a o umístění klimatizace v půdních prostorách. Prozatím byly pořízeny do všech
kabinetů v posledním patře elektrické větráky.
V červnu 2019 vedení školy zrušilo smlouvu p. Kostkové na pronájem bufetu, kvůli zjištěným
nedostatkům (hygienické problémy, nevhodné potraviny, špatná pracovní morálka). Od
školního roku 2019/2020 byla sepsána smlouva s provozovatelkou bufetu – paní Kulišovou.
V průběhu celého školního roku jsme pokračovali ve využívání úhrady nákladů bezhotovostní
formou („elektronická peněženka“), které v souvislosti s aktivitami školy (exkurze, sportovní
kurzy apod.) nelze hradit ze státních prostředků. Zástupci žáků zasílali na zvlášť zřízený
podúčet finanční částky potřebné na úhradu těchto nákladů s tím, že každý žák dostal přiděleno
své individuální číselné heslo.
Od začátku školního roku 2017/2018 jsme přešli na elektronické třídní knihy a od školního roku
2018/2019 jsme zrušili i výkazy v papírové podobě. I v tomto školním roce využíváme
elektronického vstupního docházkového systému s využitím čipů. Poskytuje nám záznamy o
příchodech i odchodech žáků, současně informuje rodiče o přítomnosti jejich dětí ve škole a
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přispívá ke zvýšení bezpečnosti objektu.

Partneři školy
Školská rada je šestičlenná. Ve školním roce 2018/2019 zasedla dvakrát (12. 11. 2018 a 29. 4.
2019). Při svých jednáních rada mj. schválila Školní řád, Výroční zprávu o činnosti školy za
rok 2017/2018, vzala na vědomí výsledky výběrového řízení, zabývala se podněty z řad rodičů.
S financováním řady akcí škole výrazně pomáhá Spolek rodičů při Gymnáziu Děčín, který je
samostatným subjektem ve formě zapsaného spolku. Je třeba konstatovat, že spolupráce
s představiteli SR je na velmi dobré úrovni, zástupci rodičů vyvíjejí řadu aktivit spojených se
získáváním dalších finančních prostředků.
Již osmým rokem společnost Constellium a.s. Děčín poskytuje finanční odměnu za mimořádné
aktivity pro nejlepšího žáka maturitního ročníku.
Při škole pracuje okresní rada AŠSK, jejíž předseda současně vede i Školní sportovní klub při
gymnáziu, do aktivit je zapojeno velké množství žáků.
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Charakteristika studia:
Škola nabízí denní studium gymnaziálních oborů 79 – 41- K/41 a 79 – 41 – K/ 81.
Tabulka stavu žáků k 30. 9. 2018

Počet
Obory vzdělání

Počet

žáků

tříd

k 30. 9.
2018

79-41-K/41
(pozn. čtyřleté vzdělávání)
79-41-K/81
(pozn. osmileté vzdělávání)

Průměrný počet
žáků na třídu
2018/19

Přestoupili na
jinou školu
v průběhu šk.
roku 2018/19

8

232

29

6

8

230

28,8

6

S výukou podle školního vzdělávacího programu jsme rozšířili nabídku volitelných
předmětů. Žáci si mohou volit v sekundě, v tercii a v kvartě ze dvou volitelných předmětů,
v tercii volí druhý cizí jazyk.
sekunda
tercie

německý jazyk

užitá tvorba

programování

francouzský

výchova k

ekologie očima

jazyk

hudebnosti

výtvarníka

přírodovědná

cvičení z českého

praktika

jazyka

kvarta

Na vyšším stupni vzdělávání si žáci mohou i nadále volit 2 semináře od třetího ročníku
(septimy) a v oktávě 3 semináře a 3 předměty, a tím se profilovat ve svém dalším studiu.
Studenti nižšího i vyššího gymnázia využívali nabídky dvou nepovinných předmětů: Přípravný
sbor a Dívčí pěvecký sbor.
V roce 2018/2019 vedoucí předmětových komisí spolu s koordinátorkou ŠVP upravili a
zpracovali ŠVP do systému ČSI.
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Učitelé gymnázia nabídli své zkušenosti a znalosti žákům i v mimoškolních aktivitách. Během
školního roku fungoval kroužek psaní všemi deseti, klub přátel divadla, hudby, filmu, sportovní
kroužek, chemický kroužek.

Údaje o pracovnících školy
Interní pedagogičtí pracovníci – školní rok 2018/19

Celkový počet
odborně i
pedagogicky
způsobilých
učitelů (fyzicky)
40

Odborná a

Celkový počet

Počet hodin

pedagog.

vyučovaných

odučených

způsobilost

hodin na škole v

odborně v

učitelů v %

týdenním úvazku týdenním úvazku

100%

740

Počet hodin
odučených
odborně v %

740

100%

Ve školním roce 2017/18 působil na škole 100% kvalifikovaný pedagogický sbor.
Provoz školy zajišťovalo 8 zaměstnanců (účetní, hospodářka, v květnu byla přijata na
poloviční úvazek mzdová účetní, školník a 4 uklízečky).
Věková skladba pedagogických pracovníků ve školním roce 2018/2019 podle odborné a pedagogické
způsobilosti

Odborná a
pedagogická

Do 35 let

Nad 35 let do Nad 45 let do
45 let

55 let

ženy

celkem

důchod. věku

Celkov
Důchodci

(včetně)

způsobilost
celkem ženy celkem

Nad 55 let do

ženy

celkem

ý
souhrn

ženy celkem

ženy celkem

6

4

6

4

14

11

10

5

4

1

40

nekvalifikovaní

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Celkem

6

4

6

4

14

11

10

5

4

1

40

úplná
pouze odborná
pouze pedagogická
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Ve školním roce 2018/2019 jsme pokračovali v projektu Šablony 1, ze kterého byla
financována většina školení, kterých se pedagogové zúčastnili. Druhý zdroj financování byl
z projektu Erasmus+KA1 " B2 Support", díky kterému vyjeli učitelé anglického jazyka do
škol v anglicky mluvících zemích.
Vzdělávání

akce

počet pedagogů

Matematická gramotnost

10

Cizí jazyky

12

Osobnostně sociální rozvoj

8

Polytechnické vzdělávání

15

Čtenářská gramotnost

2

Hejného metoda

6

Hudba do škol

2

7

akce

počet pedagogů

místo

Dvoutýdenní jazykové kurzy

4

English World, Regent

anglického jazyka (úroveň

Oxford – Oxford, UK

C1-C2)

Enhanced English Skills,
Inlingua, Edinburgh, UK
English for General Use,
Galway Cultural Institute,
Galway, Irsko
General English, The
English Language Centre,
Brighton, UK

Jazykový kurz

5

40 vyučovacích hodin s
Američankou Beth Tonder
v budově gymnázia

Konference Innovate ELT

4

Barcelona, Španělsko

Konference ELT Forum

2

Bratislava, Slovensko

Týdenní jazykový kurz

2

General English 20 lessons +

anglického jazyka (C1)

4 conversation lessons,
Cavendish School Malta,
Valetta, Malta

Dvoutýdenní jazykově-

4

metodické kurzy

Creative Activities &
Motivating Materials for the
Secondary Classroom, Focus
on Irsko, Belfast, UK
English & Culture:
Methodology of Culture for
Teachers of English, Dublin,
Ireland
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Údaje o přijímacím řízení
Žáci přihlášení ke vzdělávání ve školním roce 2017/2018 pro školní rok 2018/19

Počet v jednotlivých kolech

Název a kód oboru vzdělání

1. kolo
79-41-K/41

94

79-41-K/81

74

Celkem

168

Žáci přijatí ke vzdělávání ve školním roce 2018/2019 od 1. 9. 2018

Počet přijatých žáků
Odevzdali zápisový
Název a kód oboru vzdělání
1. kolo

lístek/přijato (po odvolání,
včetně autoremedury
celkem

79-41-K/41

85

54/59

79-41-K/81

30

22/30

Celkem

115

76

Další doplňující údaje k přijímacímu řízení
Před samotnými přijímacími zkouškami a podáváním přihlášek škola tradičně připravila
Den otevřených dveří, který se uskutečnil 15. 1. 2019. Návštěvníci byli aktivně vtaženi do
prezentace jednotlivých předmětových komisí, žáci základních škol navštívili v dopoledních
hodinách výuku vybraných předmětů. (viz příloha).
Ke studiu oboru 79-41-K/81 Gymnázium se přihlásilo 74 uchazečů. Zkoušku
v náhradním termínu nekonáme. Uchazeči byli seřazeni sestupně podle součtu získaných bodů
z testu z matematiky a z českého jazyka. Při shodě součtu bodů bylo podle kritérií přihlédnuto
k prospěchu ve druhém pololetí 5. ročníku. Rozhodnutí o přijetí bylo podle zveřejněných
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kritérií zasláno 30 uchazečům, dvě místa byla ponechána na odvolání. Zápisový lístek
odevzdalo v termínu 22 uchazečů. Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy podalo celkem 10
zákonných zástupců uchazečů. Ředitel školy změnil autoremedurou své rozhodnutí u 8
uchazečů, kteří podali odvolání. Zbývající 2 odvolání byla postoupena Krajskému úřadu, který
je zamítl.
Ke studiu oboru 79-41-K/41 Gymnázium bylo v 1. kole přihlášeno 94 žáků. Uchazeči
vykonali jednotné testy z matematiky a z českého jazyka dne 12. 4. 2018 a 16. 4. 2018. Po
započítání ostatních zveřejněných kritérií (prospěch na ZŠ a aktivita) byli uchazeči seřazeni
sestupně podle součtu získaných bodů a bylo přijato prvních 94 uchazečů. Zápisové lístky
odevzdalo v zákonné lhůtě 54 z nich. Odvolání podalo 5 uchazečů prostřednictvím svých
zákonných zástupců. Ředitel změnil autoremedurou své rozhodnutí u pěti uchazečů.
Podařilo se pozastavit klesající trend zájmu o školu, dotýkající se především čtyřletého
studia. Po krátkém období, kdy jsme přijímací zkoušky nekonali, jsme v rámci přijímacího
řízení zorganizovali státní přijímací zkoušky z českého jazyka a z matematiky a brali jsme
rovněž v úvahu výsledky studia v 8. a 9. ročníku základních škol. O osmileté studium je
tradičně zájem veliký, škola v přijímacím řízení ve školním roce 2017/18 podrobila všechny
zájemce o studium přijímacím zkouškám ve stejném modelu jako u čtyřletého studia a naplnila
kvalitně obsazený první ročník nižšího stupně osmiletého studia.
Při následném zařazování do tříd se vedení školy snaží rozmístit budoucí studenty do
skupin s odpovídající úrovní jazykové přípravy. Na konci června všichni přijatí žáci vykonali
rozřazovací testy do jazykových skupin. Jako druhý jazyk nabízíme studium N a FR. Všichni
žáci primy mají první jazyk angličtinu. Ruský jazyk se pro nezájem neotevřel, a zůstává tak
v nabídce volitelných předmětů.
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Výsledky výchovy a vzdělání
Celkový prospěch žáků ve škole za I. pololetí školního roku 2018/19:

Počet
Škola

žáků

Prospělo

1.

s vyznamenáním

Prospělo Neprospělo Nehodnoceno

pololetí
79-41-K/81

232

110

111

7

4

79-41-K/41

229

47

172

5

5

Celkem

461

157

283

12
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Celkový prospěch žáků ve škole za II. pololetí školního roku 2018/19:

Počet žáků

Prospělo

2. pololetí

s vyznamenáním

79-41-K/81

228

122

99

7

0

79-41-K/41

232

55

172

5

0

Celkem

460

177

271

12

0

Škola

Prospělo Neprospělo Nehodnocen

Výsledky výchovy a vzdělávání ve školním roce 2018/19

I. pol.
2. stupeň
chování
0

I. pol.

I. pol.

3. stupeň

podm.

chování

vyloučení

0

0

I. pol.
vyloučení
0
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II. pol.

II. pol.

II. pol.

2. stupeň

3. stupeň

podm.

chování

chování

vyloučení

1

0

0

II. pol.
vyloučení
0

Docházka žáků do školy ve školním roce 2018/19

Zameškané hodiny
celkem 1. pol.
19274

Z toho

%

Zameškané

Z toho

%

neomluvené

z celkového

hodiny celkem

neomluvené

z celk.

hodiny 1. pol.

počtu

2. pol.

hodiny 2. pol.

počtu

1

0,002

20746

25

0,054

Hodnocení ukončení studia maturitní zkouškou

Počet žáků, kteří úspěšně ukončili

Prospělo

poslední ročník v řádném termínu s vyznamenáním
Gymnázium

89

39

Prospělo Neprospělo
41

Počty žáků, kteří konali opravné maturitní zkoušky nebo zkoušky
v náhradním termínu.

Opravné maturitní
zkoušky v září 2019
9

Prospěli

Neprospěli

6

3

12
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SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY
PRŮMĚRNÝ DOSAŽENÝ % SKÓR
(ŽÁCI, KTEŘÍ ZKOUŠKU DOKONČILI)
ČESKÝ JAZYK
ČESKÁ REPUBLIKA CELKEM

ČESKÁ REPUBLIKA DLE
SKUPIN OBORŮ

OBORŮ
TŘÍDA

MATEMATIKA

68,8

80,8

59,0

GYMNÁZIUM

79,0

90,5

71,3

z toho: 8leté gymnázium

81,6

92,9

76,5

4leté gymnázium

77,1

88,9

66,4

79,7

92,4

62,8

GY4

76,8

91,4

57,4

GY8

85,0

95,4

68,7

ŠKOLA CELKEM
ŠKOLA DLE SKUPIN

CIZÍ JAZYK

SKUPINA OBORŮ

C4.A

GY4

77,4

91,0

51,3

C4.B

GY4

76,3

91,8

63,5

V8.A

GY8

85,0

95,4

68,7
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DT

PP

UZ

PRŮM.

PRŮM.

PRŮM.

%

%

%

SKÓR

SKÓR

SKÓR

64,2

65,8

76,2

GYMNÁZIUM

76,3

75,8

84,9

REPUBLIKA DLE

z toho: 8leté gymnázium

79,2

78,7

87,0

SKUPIN OBORŮ

4leté gymnázium

74,1

73,9

83,3

78,4

80,2

79,8

GY4

77,0

76,5

76,3

GY8

81,0

87,4

86,7

ČESKÝ JAZYK

ČESKÁ REPUBLIKA CELKEM
ČESKÁ

ŠKOLA CELKEM
ŠKOLA DLE
SKUPIN OBORŮ
TŘÍDA

SKUPINA OBORŮ

C4.A

GY4

75,2

75,5

80,1

C4.B

GY4

79,2

77,7

72,0

V8.A

GY8

81,0

87,4

86,7
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DT

PP

ÚZ

PRŮM.

PRŮM.

PRŮM.

%

%

%

SKÓR

SKÓR

SKÓR

83,1

81,2

78,2

GYMNÁZIUM

93,2

90,5

87,0

z toho: 8leté gymnázium

95,4

92,5

89,8

4leté gymnázium

91,6

89,1

85,0

94,4

90,7

90,3

GY4

93,5

89,3

89,2

GY8

96,8

94,6

93,3

CIZÍ JAZYK

ČESKÁ REPUBLIKA CELKEM

ČESKÁ REPUBLIKA
DLE SKUPIN OBORŮ

ŠKOLA CELKEM
ŠKOLA DLE SKUPIN
OBORŮ
TŘÍDA

SKUPINA OBORŮ

C4.A

GY4

95,2

84,8

89,0

C4.B

GY4

91,5

94,7

89,5

V8.A

GY8

96,8

94,6

93,3
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Výchovná opatření
1. pololetí

2. pololetí

Třídního učitele

70

86

Ředitele školy

41

46

POCHVALY

DŮTKY

1. pololetí

2. pololetí

Třídního učitele

5

4

Ředitele školy

1

5

PODMÍNĚNÉ VYLOUČENÍ

0

0

Pochvaly byly uděleny hlavně za: úspěšnou reprezentaci školy v soutěžích (olympiádách,
sportovních a jiných), za organizaci školní akademie, maturitního plesu, přípravu celostátního
kola Čtvrtlístek.
Důtky byly uděleny za opakovaná nebo výrazná porušování školního řádu – hlavně za
neomluvenou absenci, neukázněné či nevhodné chování, pozdní příchody na vyučování.
Vedle tradičního pojetí výchovných opatření (pochval) už desátým rokem praktikujeme další
dva způsoby kladné motivace žáků - koncem školního roku slavnostně (za přítomnosti
vedoucích předmětových komisí) vyhlašujeme žáky, kteří se aktivně zapojovali do většího
množství olympiád, odměnu za reprezentaci školy dostávají v podobě tištěného poděkování a
dárku od Spolku rodičů při Gymnáziu Děčín. Již devátým rokem je vyhlašován tzv. Lumen,
zvláštní cena (symbolicky žárovička, ale především finanční dar od SR) určená tomu žákovi,
který se nejvíce zasloužil o zviditelnění školy v daném školním roce. V roce 2018/2019 tuto
cenu získala Tereza Miškovská z C3A. Dále již čtvrtým rokem udělujeme „Cenu Constellia“,
která je udělena nejlepšímu studentovi v maturitním ročníku. Cena je spojena s finanční
odměnou, kterou věnuje společnost Constellium Extrisions Děčín (více na jiném místě zprávy).
Vítězkou se stala Magdalena Trajerová z V8A.
Přehledy úspěšnosti přijetí na vysoké školy (viz níže), příp. uplatnění žáků vykazují tradičně
dlouhodobě skvělá čísla (téměř 95 % z celkového počtu všech žáků maturitních tříd).

Ve statistikách Úřadu práce v Děčíně se absolventi školy objevují velice sporadicky, proto Úřad
práce považuje existenci školy jako výraznou pomoc místnímu trhu práce.
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UPLATNĚNÍ ŽÁKŮ GYMNÁZIA V DĚČÍNĚ MATURUJÍCÍCH VE ŠK.R. 2018/2019

V8A

C4A

C4B

CELKEM

Dívky Chlapci Celkem Dívky Chlapci Celkem Dívky Chlapci Celkem
VŠ

16

12

28

23

5

28

19

5

24

80

15

11

26

22

5

27

18

4

22

75

1

1

Zaměstnání

1

Nultý ročník VŠ

1

1

2

Nezjištěno

2
1

1

1

V8A

C4A

C4B

CELKEM

Celkem žáků

28

28

24

80

Podalo přihlášku na VŠ

28

28

23

79

Přijato na VŠ

26

27

22

75

93%

96%

96%

95%

93%

96%

92%

94%

Přijato na VŠ v % (z počtu žáků, kteří podali
přihlášku)
Přijato na VŠ v % (z celkového počtu žáků)
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1

2

Do přehledu byli zahrnuti pouze ti žáci čtvrtých ročníků, kteří v daném školním roce odmaturovali v
řádném termínu.
(Z celkového počtu žáků, kteří ukončili čtvrtý ročník, popř. oktávu, neodmaturovalo v řádném termínu 9 žáků.)

PŘEHLED VŠ, NA NICHŽ NAŠLI UPLATNĚNÍ ABSOLVENTI DĚČÍNSKÉHO GYMNÁZIA VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

VYSOKÁ ŠKOLA

FAKULTA

UK

PŘÍRODOVĚDECKÁ F.

4

F. SOCIÁLNÍCH VĚD

1

PRÁVNICKÁ F.

4

1. LÉKAŘSKÁ F.

2

LÉKAŘSKÁ F. V PLZNI

3

FILOZOFICKÁ F.

2

PEDAGOGICKÁ F.

1

F. TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU

1

MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ F.

2

F. HUMANITNÍCH STUDIÍ

1

F. SOCIÁLNÍCH STUDIÍ

1

F. INFORMATIKY

1

MUNI

18

POČET STUD.

FILOZOFICKÁ F.

1

PRÁVNICKÁ F.

1

PEDAGOGICKÁ F.

7

F. SOCIÁLNĚ EKONOMICKÁ

1

F. ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

1

FILOZOFICKÁ F.

2

PŘÍRODOVĚDECKÁ F.

4

F. PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ

1

F. MECHATRONIKY, INF. A MEZIOBOR. STUDIÍ

4

EKONOMICKÁ F.

1

F. MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ

3

F. INFORMATIKY A STATISTIKY

1

F. STAVEBNÍ

1

F. JADERNÁ A FYZIKÁLNĚ INŽENÝRSKÁ

2

F. INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

1

F. ARCHITEKTURY

2

F. AGROBIOLOGIE, POTRAV. A PŘÍR. ZDROJŮ

2

PROVOZNĚ EKONOMICKÁ F.

1

F. ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

1

UJEP V ÚSTÍ NAD LABEM

TU V LIBERCI

VŠE V PRAZE

ČVUT V PRAZE

ČZU V PRAZE

19

F. LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ

1

F. CHEMICKÉ TECHNOLOGIE

1

F. POTRAVINÁŘSKÉ A BIOCHEM. TECHNOLOGIE

1

ZČU V PLZNI

F. PRÁVNICKÁ

2

UP V OLOMOUCI

PRÁVNICKÁ F.

1

JU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

PEDAGIGICKÁ F.

1

VFU BRNO

F. VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ

1

VŠCHT V PRAZE

VŠ KREATIVNÍ KOMUNIKACE

1

VŠ APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE

2

ŠKODA AUTO VŠ

3

VŠ V ZAHRANIČÍ

1
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Výchova a vzdělávání
Koncepcí našeho ŠVP vycházíme vstříc požadavku profilace žáků - prostřednictvím
volitelných a povinně volitelných předmětů - dvou dvouhodinových předmětů od prvního do
předposledního ročníku studia (studenti vybírají ze 13 nabízených seminářů), v posledním
ročníku je nabídka rozšířena na 19 seminářů a dále pak o dvouhodinové volitelné předměty žáci si vyberou ze Z, D, B, CH, F, M, ZSV 3 předměty, v jejichž studiu budou v maturitním
ročníku pokračovat. Velkému zájmu se těší seminář připravující žáky k získání mezinárodně
uznávaného First certificate – všichni uchazeči o tento certifikát zkoušku úspěšně složili. Na
nižším gymnáziu si studenti volí od sekundy vždy mezi dvěma předměty: programování/užitá
tvorba v sekundě, výchova k hudbě/ekologie očima výtvarníka v tercii, cvičení z českého
jazyka/praktika z fyziky a biologie – chemie v kvartě. V souvislosti s naplňováním kompetencí
ŠVP vedeme žáky při práci ve vyučovací hodině nebo v různých projektových zadáních
k plánované samostatné a systematické práci.
I v letošním školním roce jsme se snažili zapojovat žáky do života školy ať už
prostřednictvím Studentské rady, či formou projektové práce, jejíž výchovně-vzdělávací efekt
je nepopiratelný. Se studentskou radou jsme např. řešili program předvánočního dne, či absenci
a její omlouvání u plnoletých žáků, projektový den maturantů, studentská rada připravila
imatrikulaci studentů prvních ročníků a primy apod.
Zájezdy
místo

datum

počet studentů

Portugalsko – odměna za
mezinárodní projekt
„eMates“ European Quality

15. – 21. 9. 2018

8 – kroužek e Twinning Club

Label
23 studentek – Dívčí

Koncertní zájezd - Kolumbie

22. 9. – 3. 10. 2018

Skotsko

3. – 12. 10. 2018

45 studentů C2A,B, V8A

Mikulov, Vídeň

1. – 5. 10. 2018

45 studentů 4. ročníků

Berlín

4. 4. 2019

48 studentů druhých ročníků

Skotsko

2. – 10. 5. 2019

44 studentů třetích ročníků

21

pěvecký sbor

V únoru 2019 jsme na naší škole uspořádali regionální kolo, v dubnu pak celostátní
kolo recitační soutěže Memoriál Rostislava Čtvrtlíka – Čtvrtlístek. Realizační tým tvořily
členky pěveckého sboru pod vedením Lenky Holubcové. Ve spolupráci s Divadlem Děčín,
děčínským zámkem a bývalou náměstkyní primátorky se podařilo připravit milá setkání
soutěžících - recitátorů se zajímavými osobnostmi kulturního života.
Jako každý rok i letos zaznamenal úspěch projektový den pro žáky maturitních ročníků.
V tomto školním roce byl zaměřen na vznik Československa (1918), v rámci tohoto tématu
vyjeli studenti 4. ročníků do Prahy, kde Navštívili Obecní dům, Senát a výstavu Paměť národa.
Studenti školy se připojili ke Dnu poezie; frekventanti komunikačního semináře
připravili komponovaný program pro své spolužáky v tělocvičně školy, kde vystoupil i básník
P. Váradi.
Úspěšně proběhl Kariérní den, který organizovala agentura Czech – us a naše škola. Zástupci
ČSOB nachystali workshop, každý student si vyzkoušel skutečný pracovní pohovor se zástupci
děčínských firem, po skončení došlo na vyhodnocení a zpětnou vazbu.
Novým projektem byl Zdravotní den, který naše škola uspořádala ve spolupráci se SZŠ Děčín
a Policií ČR. Studenti nižšího gymnázia si prakticky vyzkoušeli poskytnutí první pomoc, od
zástupkyně policie byli upozorněni na nebezpečí kyberšikany, vyslechli si přednášku o prevenci
zubů.
Spolupráce s ČVUT vyvrcholila ve školním roce 2018 / 2019 připojením naší školy k projektu
„Vodíkové autíčko“. Získali jsme maketu vodíkového autíčka, na které studenti pod vedením
odborných učitelů pracují (vylepšují ho, vytvářejí nový desing). S takto připraveným modelem
se zúčastňují mezinárodních závodů.
Škola každoročně nabízí žákům projekty mezipředmětové, projekty jiných subjektů,
mnohé koncipují jednotlivé předmětové komise. Například v biologii žáci soutěží každý měsíc
školního roku na jiné téma, výsledky jsou prezentovány na nástěnkách.
Pevnou součástí výchovně-vzdělávacího procesu jsou předmětové exkurze, jazykové
pobyty, besedy s odborníky či se zajímavými lidmi – pamětníky, umělci.
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Exkurze
místo

datum

třídy

Teplicko – dějepis.

12. 9. 2018

V3A

Českolipsko - dějepis

19. 9. 2018

V1A

Litoměřicko - dějepis

25. 9. 2018

V2A

České středohoří - dějepis

13. 10. 2018

V4A

7. 11. 2018

čtvrté ročníky

12. 11. 2018

čtvrté ročníky

13. 11. a 15. 11. 2018

seminář – čtvrté ročníky

4. 12. 2018

čtvrté ročníky

17. 12. 2018

studenti druhých ročníků

14. 2. 2019

seminář – čtvrté ročníky

Glanzstoff Bohemia chemie
Radiologické oddělení ND chemie
Jurta Nebočady- ZSV
Hrdličkovo muzeum Prahabiologie
Škoda AUTO Mladá
Boleslav- fyzika
Okresní soud Děčín -ZSV
Technické muzeum,
planetárium Praha - fyzika
Oblastní galerie v Liberci –

7. 5. 2019

studenti prvních ročníků a
kvarty

7. 5. 2019

studenti druhých ročníků

7. 5. 2019

studenti druhých ročníků

17. 5. 2019

V3A

29. 5. 2019

studenti prvních ročníků

29. 5. 2019

studenti prvních ročníků

České Švýcarsko- zeměpis

4. 6. 2019

V4A

ZOO Praha - biologie

6. 6. 2019

C2A,B

ZOO Praha- biologie

21. 6. 2019

V6A

VV
Novosvětská–Praha–
Rudolfinum - HV
Jáchymovské doly, muzeum
hodin - fyzika
Veletržní palác Praha - VV
Hudební workshop V kůži
B. Martinů –PrahaRudolfinum-HV
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Přednášky, besedy
obsah
Dobrovolnická činnost –
Slunečnice- ZSV
Přednáška Dr. K. Olivy O
českých a cizích slovech- ČJ
EU a ČR – Eurocentrum- p.
Rohancová- ZSV
Jak se neutopit v obalech biologie
Bez obalu - biologie
Unikátní rukopisy na

datum

třídy

12. – 13. 9. 2018

seminář – čtvrté ročníky

2. 10. 2018

výběr studentů

3. 10. a 2. 11. 2018

studenti druhých ročníků

21. 11. 2018
16. 11. 2018

volitelný předmět – čtvrté
ročníky
volitelný předmět – čtvrté
ročníky

2. 12. 2018

seminář – čtvrté ročníky

Plastic ocean - chemie

11. 12. 2018

čtvrté ročníky

Drogy a právo – Policie ČR

12. – 13. 12. 2018 a 4. 1.

– JUDr. Kotas

2019

děčínském zámku - dějepis

Úvod do rakouské literaturydr. Karin Wozonig -NJ
Saské Vánoce - NJ

studenti prvních ročníků

20. 12. 2018

studenti čtvrtých ročníků

20. 12. 2018

studenti kvarty a kvinty

20. 12. 2018

studenti čtvrtých ročníků

20. 12. 2018

studenti třetích ročníků

15. 2. 2019

studenti druhých ročníků

27. – 28. 2. 2019

seminář – čtvrté ročníky

Německá literatura raného
novověku z českých zemíMgr. Jan Kvapil, Ph.D.- NJ
Cestování, studium a práce
v zahraničí – Ing. P. Piskač –
kariérová poradkyně
Střední Asie – Tomáš Kubeš
- zeměpis
EU a mladí lidé
Setkání s M. Štenglem,
motoristický novinář - ČJ

28. 3.2019
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Starověký Řím –
dramatizace historie -

26. 4. 2019

dějepis
Prevence rakoviny prsu -

V1A, a studenti prvních
ročníků

23. 5. 2019

dívky- třetí ročníky

obsah

datum

třídy

Cyklokurz- TV

10. – 14. 9. 2018

studenti druhých ročníků

Plavecký kurz- TV

20. 9. – 22. 11. 2018

V1A

26. 10. 2018

studenti nižšího gymnázia

2. 11. 2018

C1A. B, V4A

2. 11. 2018

V1A, V2A, V3A

5. 12. 2018

studenti třetích ročníků

5. 12. 2018

studenti druhých ročníků

17. 12. 2018

studenti čtvrtých ročníků

6. – 11. 1. 2019

studenti prvních ročníků

9. – 15. 2. 2019

V2A

4. 4. 2019

vybraní studenti

biologie

Kulturní a sportovní akce

Staré řecké báje a pověsti –
Městské divadlo Děčín - ČJ
Frank Novotny and the Case
of the Present Perfect –
divadlo - AJ
The Detectives – divadlo AJ
History of English
Literature- divadlo - AJ
The Best of Czenglish –
divadlo - AJ
History of England part I a
History of England part II –
divadlo - AJ
LVK – Alpy Rakousko,
Janov nad Jizerou - TV
LVK – Paseky nad JizerouTV
Présentation en francais –
Den frankofonie - FJ
Nikdy nezestárnou - film dějepis

12. 4. 2019
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V4A a studenti vyššího
gymnázia

Babička – Městské divadlo
Děčín - ČJ
Přebor škol v orientačním
běhu - TV
Sportovní kurz – Chorvatsko
- TV
Sportovní kurz Bedřichov –
Janov- TV

9. 4. 2019

studenti prvních a druhých
ročníků

15. 5. 2019

vybraní studenti

24. 5. – 2. 6. 2019

studenti třetích ročníků

27. 5. – 31. 5. 2019

Na gymnáziu byl plněn program primární prevence, jako každý rok využívali žáci
služeb výchovného poradce. Environmentální problematika je ve škole začleněna
především do tematických plánů biologie (ekologický přírodopis na nižším stupni víceletého
gymnázia), chemie, občanské výchovy, zeměpisu - včetně seminářů.
Za přínosnou pro naše žáky považujeme dlouhodobou spolupráci s Divadlem Děčín.
Nejde pouze o školní představení, stále výborně fungoval Divadelní klub Gymnázia Děčín,
jehož členové jsou díky spolupráci Divadla Děčín se Spolkem rodičů při Gymnáziu Děčín
výrazně zvýhodňováni při pravidelných návštěvách divadla. Ti studenti, kteří během divadelní
sezóny navštíví alespoň čtyři mimoškolní představení v děčínském divadle, mohou počítat
nejen s tradiční finanční podporou MDD, ale i s příspěvkem od Spolku rodičů. Podobně je
podporován Klub přátel hudby při Gymnáziu v Děčíně a Filmový klub.
Škola se připojila k programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE).
Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti,
schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.
K image Gymnázia Děčín bezesporu patří pěvecké sbory – Přípravný sbor a Pěvecký
sbor Gymnázia Děčín – oba sbory s úspěchem organizují vlastní koncerty, doprovázejí
kulturní a společenské akce ve městě. V letošním školním roce navštívil sbor Kolumbii, kde
uskutečnil 15 koncertů, při kterých představil kolumbijskému publiku českou hudbu.
V tomto roce také začala příprava Česko – německého projektu – TISÁ. Jedná se o
muzikál, který orchestr z Phaffenhofenu a sbor naší školy představí v Děčíně v září 2019.
Tradičně oba naše sbory doprovodily celou řadu akcí: rozsvěcování vánočního stromu,
vánoční trhy na děčínském zámku, zahájení výstavy středních škol, předávání maturitních
vysvědčení apod. Výtvarnými pracemi doprovodili naši žáci charitativní výstavu na zámku,
přispěli významně organizačně.
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Vedení školy pokračovalo v pravidelných výměnách zkušeností s ostatními gymnázii
díky Asociaci ředitelů gymnázií a CZESHe, dobře komunikuje s ostatními středními školami
v regionu, spolupracuje s Gymnáziem v Pirně. Někteří zaměstnanci pracují na PF UJEP, příp.
na ČVUT, což nám pomáhá udržovat kontakt s VŠ. Užší spolupráce již několik let probíhá
právě s ČVUT, s Přírodovědeckou fakultou UK, jejíž jsme fakultní školou, a s katedrou hudební
a výtvarné výchovy PF UJEP; Gymnázium Děčín poskytuje studentům možnost vykonávat
souvislou pedagogickou praxi. Gymnázium Děčín spolupracuje se statutárním městem Děčín
(např. při zahraničních návštěvách, dva pedagogové naší školy jsou v kulturní a sportovní
komisi).
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Hodnocení výsledků výchovného působení
Výchovné poradenství má trvale vysokou úroveň, spočívá jednak v individuální
poradenské činnosti (individuální přístup při volbě povolání, pomoc při řešení kázeňských
a prospěchových problémů, konzultace osobních problémů žáků, konzultace s rodiči některých
žáků se studijními problémy), a jednak v plošném předávání informací studentům, především
maturitních ročníků (schůzky se studenty posledních ročníků, informace o nabídkách VŠ, VOŠ,
pomoc při vyplňování přihlášek na VŠ, zprostředkování semináře k NSZ, zajištění kariérního
vyšetření psychology pro zájemce ze 3. ročníků a septimy). Výchovná poradkyně využívá i
dalších forem informování studentů - nástěnek, brožur, letáků, zajišťuje besedy s Úřadem práce
v Děčíně či s představiteli VŠ.
Výchovná poradkyně spolu s vedením školy zprostředkovává kontakt žáků
s organizacemi, které pracují na bázi dobrovolnické činnosti – Slunečnice. Každoročně
zajišťuje přednášku pro děvčata třetích ročníků k samovyšetření prsu.
Ve třídách se přiměřeně pracuje i se studenty, u nichž byla indikována vývojová porucha
učení, zvláště v případech dyslexie, dysortografie volíme individuální přístup v hodinách ČJ,
cizích jazyků. Vycházíme přitom ze šetření pedagogicko-psychologické poradny, jejíž
doporučení učitelům zprostředkovává výchovná poradkyně.
Předsedové předmětových komisí vytipovali nadané studenty, se kterými budeme
v příštím roce individuálně pracovat.
Výchovná

poradkyně

zpracovává

v součinnosti

s pedagogicko-psychologickou

poradnou individuální vzdělávací plány žákům s povolenou individuální formou studia (ve
školním roce 2018/2019 to bylo 7 žáků).
Ve školním roce byl realizován Minimální program primární prevence, za
který zodpovídá vyučující ve funkci preventistky. Minimální preventivní program na naší
škole je součástí školního vzdělávacího programu, který vychází z příslušného rámcového
vzdělávacího programu, je obsažen v učebním plánu a v učebních osnovách příslušných
předmětů. Cílem programu je maximálně omezit negativní vlivy na optimální rozvoj žáků a
posílit jejich odolnost vůči různým zdraví poškozujícím a život znehodnocujícím závislostem
a rizikovým projevům chování. Na jeho realizaci se podílejí téměř všichni pedagogičtí
pracovníci. Aktivity, které byly v tomto školním roce realizovány, jsou již ověřené, tudíž
víceméně zdařilé. Míra jejich „úspěšnosti“ vždy závisí na konkrétních podmínkách, při
kterých byly uskutečňovány. Preventivní program zasahuje průběžně do celého školního roku,
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jednotlivé aktivity jsou systematicky zařazeny do všech tříd a ročníků, adekvátně věku žáků.
Aktivity začleněné přímo do vyučovacího procesu byly doplněny jednorázovými,
doplňkovými akcemi. Celý program byl obohacen dobrovolnými a mimoškolními aktivitami,
které se alespoň částečně staly vhodnou náplní volného času žáků.
Ve školním roce byl řešen problém studentky z V1A, jejíž chování bylo natolik závadné, že
muselo být opakovaně hlášeno na Policii ČR.
V souvislosti s tímto problémem proběhlo i sociometrické šetření ve V1A pod vedením PhDr.
Sofie Wernerové Dimitrovové.
Výsledkem těchto opatření byl (po domluvě s rodiči) uskutečněn přestup studentky na ZŠ a na
základě ankety plošný zákaz používání mobilních telefonů v době pobytu ve škole pro studenty
nižšího gymnázia (viz školní řád).
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Významné úspěchy v olympiádách a soutěžích, kterých se zúčastnili naši studenti ve
školním roce 2018/19

akce

školní kolo

počet

Olympiáda - dějepis

městské
kolo
počet

8

Poznej Děčín

oblastní

krajské kolo /

kolo/umístění do 3.

umístění do

místa

3. místa

počet

počet

počet

1/2. místo

1/2. místo

5
družstvo -4/1. m.

Basketbal

družstvo - 8/2. m.

Volejbal - dívky

kategorie V

družstvo - 10/1. m.

Volejbal - dívky

kategorie IV

družstvo - 10/2.m.

Basketbal dívky

kategorie V

družstvo - 7/1. m

družstvo -

Juniorský maraton

Florbal - Týden florbalu
v Děčíně

kolo

1/1. m.

Stolní tenis

Florbal KB Chalenge -cup

celostátní

10/3. m.
družstvo - 11/2.m.
družstvo - 11 /1.m.

30

mezinárodní

Pěvecká soutěž

4

Skřivánek
Logistická olympiáda

1/1.m.

Matematická

3/1.m.

olympiáda-kategorie Z6
Matematická olym-kat.

1

B
Matem. Olymp. - kat. C

1

1/2.m.

Matemat. klokan

Benjamín

26

Matemat. klokan

Kadet

52

Matemat. klokan

Junior

29

Matemat. klokan

Student

18

Fyzik.olymp.

kat.D

1

Fyzik.olymp.

kat.E

2

2/1. a 3.m.

Fyzik.olymp.

kat.F

2

2/1. a2.m.

Archimediáda

1/1.m.

6/1. a 3.m.

Intersteno

9

Bobřík inf.

Benjamin

9

Bobřík inf.

Kadet

15

Bobřík inf.

Senior

3

PišQworky

2/1x1.m.

družstvo - 5/1.m.

Staň se na den polit.EU

2.místo
6/1x3.m.

31

družstvo -5

Můj hrdina-lit. jazyk.

4/1x3.m.

sout.
Němčinář roku

5/1x2.m.

1x30.m.

Angličtinář roku

10/1x7.m.

1x119.m.

Olymp. v něm.j. kategorie IIB
Olymp. v něm.j. kategorie IIIA
Olymp.v angl.j. kategorie IB
Olymp.v angl.j. kategorie IIB
Olymp.v angl.j. kategorie IIIA
Olymp. ve fr.j. -kategorie
B1
Olymp. ve fr.j. -kategorie
B2

9

2/1x1.m.

6

2/1. a 2. m.

1/3.m.

6

15

2/1. a 2.m.

10

3/1. a 3.m.

2

1/3.m.

3

1/3.m.

Olymp.v č.j. 1

13

2/1. a 2. m.

Olymp. V č.j. 2

31

3/1x1.m.

Dětská scéna - recitace

5

2

32

1/1.m.

Dc v srdci, v srdci Dc. lit.sout.

2/1.m.a2.m.

3

Zem.olymp. - kategorie
A
Zem.olymp. - kategorie
B
Zem.olymp. - kategorie
C
Zem.olymp. - kategorie
D
Biol. olymp. - kategorie
A
Biol. olymp. - kategorie
B
Biol. olymp. - kategorie
C
Biol. olymp. - kategorie
D

30

1/2.m.

6

1/1.m.

1/2.m.

2/1. a 2.m.

1/1.m.

6

30

4

21

5

2/1x1.m.

14

2/1x1.m.

družstvo -

Ekologická olymp. NG
Přírodovědný klokan

1/1.m.

6/3.m.
154

33

1/14.m.

Chem. olymp. kategorie B
Chem. olymp. kategorie C
Chem. olymp. kategorie D

3

1

5

2/1x1.m.
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Závěr výroční zprávy

V průběhu školního roku se vedení školy i někteří učitelé maximální měrou snažili
zveřejňovat hodnotné výsledky výchovně-vzdělávacího procesu i svých mimoškolních aktivit,
a postarat se tak o dostatečnou prezentaci školy. Je nutné poděkovat všem vyučujícím, kteří
nám v tomto směru pomáhají a prezentují informace o škole veřejnosti.
Pevnou součástí činnosti školy zůstaly a zůstanou mezinárodní a příhraniční aktivity.
Na základě uzavřené rámcové smlouvy o spolupráci s Gymnáziem F. Schillera v Pirně jsme již
tradičně organizovali výběrové řízení pro studium českých žáků ve dvojnárodnostním studiu.
Každoročně organizujeme výměnné pobyty se střední školou v Nantes (Francie).
Pěvecký sbor Gymnázia Děčín uskutečnil koncertní turné po Kolumbii.
Úspěšně jsme ukončili projekt Erasmus+KA1 " B2 Support", který byl zaměřen na
jazykové zdokonalení našich učitelů anglického jazyka, kteří vzdělávají naše studenty od
úrovně B2 výše a projekt Šablony 1.
Zároveň jsme podali dvě žádosti o Erasmus +KA1 a Erasmus +KA2 a obě žádosti
byly schváleny.
V květnu 2019 jsme podali žádost o Šablony 2, který byl schálen.
Stali jsme se vyhlašovateli a organizátory 8. ročníku celorepublikové soutěžní přehlídky
mladých recitátorů Memoriál Rostislava Čtvrtlíka. Republikové kolo, které se konalo v dubnu
2019 v děčínském Městském divadle a na děčínském zámku, bylo zajišťováno především
našimi studenty a pedagogy. Akce byla podpořena z fondu ÚK.
15 studentů ze čtvrtých ročníků vykonalo zkoušky First Certificate in English
a Certificate in Advanced English a získalo certifikát z anglického jazyka vydaný univerzitou
v Cambridge.
V oblasti zájmové mimoškolní činnosti se žáci zapojili do kroužků. Na škole působil:
kroužek psaní všemi deseti, foto a video kroužek, sportovní kroužek a divadelní, filmový a
hudební kroužek, které byly finančně podporovány Spolkem rodičů. V dubnovém přijímacím
řízení, které se na jaře 2019 konalo na všech středních školách s maturitními obory, jsme u
čtyřletého studia přijali do dvou tříd žáky, kteří byli úspěšní v testech z ČJ a M a dosahovali
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v posledních dvou ročnících základní školy nejlepších výsledků.
Nadále trvá větší zájem o přijetí žáků 5. tříd ZŠ do primy, bylo přijato 30 nejúspěšnějších žáků
po přijímacích zkouškách do jedné třídy osmiletého studia.
Nedílnou součástí vzdělávacího procesu jsou olympiády a soutěže. Uspořádali jsme
školní kola v celé řadě olympiád, zapojili žáky do okresních, regionálních i celostátních soutěží.
Vyhodnocení a odměnění nejlepších žáků proběhlo v závěru školního roku v aule školy.
Naše škola je fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Tato
skutečnost opravňuje studenty i učitele naší školy k bezplatnému vstupu do muzeí, mapové
sbírky a botanické zahrady této vysoké školy.
Ve spolupráci se společností Constellium Děčín byla předána finanční odměna
Magdaleně Trajerové, studentce oktávy, která byla oceněna za výborné studijní výsledky,
reprezentaci školy v olympiádách a soutěžích.
Na škole působí odborová organizace, se kterou spolupracujeme převážně v oblasti
sociální, při stmelování kolektivu, pořádání společných kolektivních akcí. Máme podepsanou
kolektivní smlouvu. Došlo ke změně předsedkyně odborové organizace. Mgr. Dana Náhlíková
ukončila pracovní poměr a organizace si do této funkce zvolila Mgr. Olgu Kouřimskou.
V oblasti vzdělávání nevzešel na spolupráci ze strany odborové organizace žádný podnět.
V průběhu roku proběhla kontrola celkového hospodaření školy z Krajského úřadu, která
neshledala žádné pochybení.
Z vlastních prostředků jsme vybavili všechny třídy dataprojektory, proběhlo kompletní
vyčištění kanalizace, byla provedena oprava střechy a okapů, opraven kabinet biologie.
Dovybavili jsme sbírky dle potřeb jednotlivých předmětů. Nechali jsme vyrobit nový nábytek
do biologické laboratoře.
Krajským úřadem byla schválena dotace na výměnu plynových kotlů. Právě probíhá výběrové
řízení.
Všem pedagogickým pracovníkům je nutné znovu poděkovat za profesionální přístup
nejen k běžným pracovním povinnostem, ale i ke zvládnutí všech kroků nezbytných pro
naplňování školního vzdělávacího programu Gymnázia Děčín.
Datum zpracování zprávy:

1. 10. 2019

Datum schválení Školskou radou: 21. 10. 2019
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Datum projednání pedagogickou radou: 25. 10. 2019

Podpis ředitele a razítko školy: Mgr. Lenka Holubcová v. r.- ředitelka školy

Předseda školské rady: Mgr. Václav Trajer v. r. – předseda školské rady
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