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Úvod 

Priority Gymnázia, České Budějovice, Jírovcova 8 zůstávají dlouhodobě neměnné a na kvalitu vý-
chovně vzdělávacího procesu, kvalitní přípravu žáků na přijímací řízení na vysoké školy i aktivní účast 
našich žáků v předmětových soutěžích jsme kladli důraz i ve školním roce 2021/2022. Tento školní rok 
byl také výrazně spojen se sjednocováním učiva v jednotlivých třídách po distanční výuce. 

Dlouhodobě se ukazuje, že i přesto, že byla na gymnáziu distanční výuka vedena velmi kvalitně, 
tak nemůže plnohodnotně nahradit výuku prezenční. 

V loňském školním roce se také měla konat oslava 50. výročí od založení školy, ale díky opatřením, 
která byla zavedena kvůli epidemii COVID19, byla oslava přeložena až do školního roku 2022/2023. 

I ve školním roce 2021/2022 jsme udrželi nepřetržitou účast našich žáků v mezinárodních soutě-
žích. A to díky týmu gymnázia (Martin Kohout ze sekundy, Dan Trnka, Vojtěch Jan Schreib a Evelýna 
Anežka Semrádová, všichni z kvarty), který se probojoval do mezinárodního kola soutěže Pohár vědy, 
kde nakonec obsadil krásné 5. místo. Díky tomu si držíme účast v mezinárodních kolech olympiád ne-
přetržitě už od roku 2005. Děkuji nejenom tomuto týmu, ale i všem ostatním žákům za skvělou repre-
zentaci školy a kolegům za skvělou přípravu žáků. Díky. 

  



1 Přehled oborů vzdělání 

Gymnázium je právnickou osobou, od 1. ledna 2005 je ke dni nabytí účinnosti zákona   

č. 561/2004 Sb. zapsáno v rejstříku škol a školských zařízení. Podle rozhodnutí MŠMT ve věci zápisu 

změny v údajích o právnické osobě Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 ze dne 23. ledna 2009, 

č.j. 20 555/2008-21, jsou s účinností od 1. září 2009 zapsány ve školském rejstříku obory vzdělání 

podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy: 

a) 79-41-K/81 Gymnázium 

denní forma vzdělávání 
délka vzdělávání: 8 r. 0 m. 

Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého gymnázia zpracovaný 
podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (motivační 
název PŘÍMKA) s platností od 1. 9. 2007 počínaje prvním ročníkem – třídy 1.E, 
2.E, 3.E, 4.E 

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a pro čtyřleté 
gymnázium zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia 
(motivační název PŘÍMKA) s platností od 1. 9. 2009 počínaje pátým ročníkem – 
třídy 5.E, 6.E, 7.E, 8.E 

b) 79-41-K/41 Gymnázium 

denní forma vzdělávání 
délka vzdělávání: 4 r. 0 m., 

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a pro čtyřleté 
gymnázium zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia 
(motivační název PŘÍMKA) s platností od 1. 9. 2009 počínaje prvním ročníkem – 
třídy 1.A, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B 

 

 

Výuka oboru uvedeného pod písmenem a) byla ve třídách nižšího stupně osmiletého gymnázia zahá-
jena ve školním roce 2007/2008 počínaje prvním ročníkem v souladu s opatřením ředitele školy  
č. 20/2007 ze dne 28. 8. 2007, kterým byl vydán ŠVP pro nižší stupeň osmiletého gymnázia a ve třídách 
vyššího stupně osmiletého gymnázia ve školním roce 2009/2010 počínaje pátým ročníkem v souladu 
s opatřením ředitele školy č. 17/2009 ze dne 28. 8. 2009, kterým byl vydán ŠVP pro vyšší stupeň osmile-
tého gymnázia a pro čtyřleté gymnázium. 

Výuka oboru uvedeného pod písmenem b) byla zahájena ve třídách čtyřletého gymnázia ve škol-
ním roce 2009/2010 počínaje prvním ročníkem v souladu s výše uvedeným opatřením ředitele školy 
č. 17/2009, kterým byl pro vzdělávání v Gymnáziu, České Budějovice, Jírovcova 8, vydán ŠVP pro vyšší 
stupeň osmiletého gymnázia a pro čtyřleté gymnázium. 

  



2 Rámcový popis personálního zabezpečení 

Pedagogický sbor zůstává dlouhodobě stabilní. Všichni učitelé vyučují předměty, pro které získali 
vysokoškolskou kvalifikaci. 

Výkonové parametry školy jsou dlouhodobě stabilní, ve shodě se schváleným rozvojovým pro-
gramem je na gymnáziu 15 tříd (z toho v tomto školním roce 4 třídy nižšího stupně osmiletého gymná-
zia, 7 tříd oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium a 4 třídy vyššího stupně osmiletého gymnázia Cel-
kový počet žáků (448) odpovídá cílové kapacitě školy (450 žáků). 

Výchovná poradkyně školy splňuje požadované kvalifikační předpoklady pro výkon této funkce. 

Minimálním program prevence, zpracovává ve spolupráci s ředitelem školy jmenovaný metodik 
prevence, který splňuje veškeré kvalifikační předpoklady. Jeho činnost je zaměřena zejména na osob-
nostní a sociální rozvoj žáků a také na preventivní působení v oblasti sociálně patologických jevů, pro-
jevů diskriminace nebo nepřátelství. Více viz kapitola č. 6. 

Oblast rozvoje environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) patří k zásadním tématům, 
kterým se škola věnuje. Cílem je zejména výchova k harmonickému postoji člověka k přírodě, druhým 
lidem a prohlubování odpovědnosti ve vztahu k vlastnímu zdraví. EVVO je začleněna do učebních do-
kumentů nejen jako integrální součást vyučovacích předmětů, ale i v mimoškolní činnosti. 

S metodickým začleněním ICT do výuky většiny předmětů pomáhá vyučujícím plně kvalifikovaný 
ICT koordinátor a metodik.  

  



3 Údaje o přijímacím řízení pro školní rok 2022/2023 

Zákonní zástupci žáků mohli v 1. kole přijímacího řízení podat dvě přihlášky a písemné přijímací 
zkoušky proběhly podle zadání firmy CERMAT. Uchazeči museli skládat písemnou přijímací zkoušku 
z českého jazyka a matematiky. 

V přijímacím řízení pro školní rok 2022/2023 byli přijati žáci do jedné třídy nižšího stupně osmile-
tého gymnázia (obor vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium, denní forma vzdělávání) a do dvou tříd čtyřle-
tého gymnázia (obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium, denní forma vzdělávání).  

Přijímací řízení na oba obory (79-41-K/81 Gymnázium a 79-41-K/41 Gymnázium) proběhlo v jed-
nom kole. 

 Do 1. ročníku čtyřletého gymnázia (79-41—K/41 Gymnázium) bylo přijato ze 145 uchazečů 59 
žáků, kteří uspěli v přijímacích zkouškách. Pořadí uchazečů ve výsledkové listině bylo stanoveno podle 
hodnocení výsledků předchozího vzdělávání, výsledků ve stanovených předmětových soutěžích a 
podle výsledků přijímacích zkoušek (viz. Kritéria přijímacího řízení). 

Celkový počet přihlášených žáků byl v tomto oboru vzdělání 2,46 x vyšší než počet přijatých.  

V přijímacím řízení pro obor vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium bylo přijato do jedné třídy  
1. ročníku celkem 30 ze 167 uchazečů. Všichni uchazeči konali písemné zkoušky z českého jazyka a 
matematiky podle firmy CERMAT. 

Celkový počet přihlášených žáků byl v tomto oboru vzdělání 5,57 x vyšší než počet přijatých 
uchazečů. 

Po výzvě k doplnění odvolání nespatřovali zákonní zástupci uchazečů v našem jednání při přijí-
macím řízení chybu. 

  



4 Stručné vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího programu 

 Výuka probíhá podle školních vzdělávacích programů „Školní vzdělávací program pro vyšší 
stupeň osmiletého gymnázia a pro čtyřleté gymnázium“ a „Školní vzdělávací program pro nižší stupeň 
osmiletého gymnázia“.   

Cíle školního vzdělávacího programu se nám daří naplňovat dlouhodobě. Výuka probíhá 
v souladu se stanovenými cíli a zásadami vzdělávání na gymnáziu. Že se nám daří cíle naplňovat do-
kládají např. výsledků žáků u maturitních zkoušek (viz. kapitola 5) nebo u přijímacího řízení na VŠ. Vý-
sledky předmětových soutěží pak dokládají, že se nám daří budovat i smysluplnou nadstavbu nad tyto 
základní vědomosti a dovednosti.  

 Loňský školní rok byl poznamenán pandemií COVID19 a nesl se ve znamení sjednocování vě-
domostí a dovedností po distanční výuce a rozumným doháněním v tématech, která se nestihla pro-
brat. V tom pomáhal například i Národní plán obnovy, z kterého jsme měli možnost doučovat žáky, 
kteří se cítili ohrožení neúspěchem. 

 Zásadní změnou pro školní rok 2021/2022 byla změna ŠVP v oblasti Informatika. Probíhalo 
pilotní testování nových vzdělávacích programů, v kterých dochází k začlenění nové klíčové digitální 
kompetence. Informatika se nově zaměřuje především na rozvoj informatického myšlení a na porozu-
mění základním principům digitálních technologií. 

 

 

 
  



4 Údaje o výsledcích vzdělávání ve školním roce 2021/2022 
 

4.1 Údaje o výsledcích vzdělávání, výchovných opatřeních a hodnocení chování žáků 

Přehled výsledků vzdělávání ve školním roce 2021/2022 

Třída 

1. pololetí 2. pololetí 

Počet 
žáků 

Studijní 
průměr 

Prospěli 
s vyzna-

menáním 

nepro-
spěli 

Počet 
žáků 

Studijní 
průměr 

Prospěli s 
vyzname-

náním 

Nepro-
spěli, ko-

nali 
opravnou 
zkoušku 

Nepro-
spěli po 
oprav-
ných 

zkouškách 

1. E 30 1,172 14 0 30 1,242 13 0 0 

2. E 29 1,259 25 0 29 1,374 18 0 0 

3. E 30 1,682 18 0 30 1,436 16 0 0 

4. E 31 1,357 19 0 31 1,342 20 0 0 

5. E 30 1,405 21 0 30 1,495 18 0 0 

1. A 27 1,527 14 0 27 1,607 13 0 0 

1. B 31 1,506 12 0 31 1,500 14 0 0 

6. E 32 1,321 19 0 32 1,336 19 0 0 

2. A 30 1,607 10 1 30 1,630 11 0 0 

7. E 31 1,424 16 0 31 1,429 20 0 0 

3. A 29 1,682 6 0 29 1,674 9 0 0 

3. B 30 1,466 14 0 30 1,616 9 0 0 

8. E 31 1,465 15 1 31 1,484 14 1 1 

4. A 29 1,674 9 0 29 1,631 10 0 0 

4. B 29 1,571 13 0 29 1,527 15 0 0 

 

Ve srovnání s 1. pololetím školního roku 2020/2021 došlo k relativně výraznému zhoršení celkového 
průměrného prospěchu z 1,270 na 1,447.  

Celkový průměrný prospěch za 2. pololetí se ve srovnání s předchozím školním rokem zhoršil (srv.  

1,186 x 1,483). Zhoršení je jednoznačně dáno návratem žáků k prezenční výuce po tom, co se téměř celý 

rok učilo distančně. Počet žáků, kteří prospěli s vyznamenáním, se ve školním roce 2021/2022 proti 

předchozímu roku výrazně snížil (231 x 388 vyznamenaných žáků v 2. pololetí). Opět je to ale návratem 

žáků od distanční výuky k výuce prezenční a celkovým kontextem situace ve školství a ve společnosti. 

Neprospěli 
1.  pololetí 2.  pololetí  před opravnými zkouškami 

Třída předmět(y) počet žáků třída předmět(y) počet 
žáků neprospěl(i) z jednoho předmětu  (1 žáků) neprospěl(a) z jednoho předmětu     (0 žáků) 

2. A Chemie 1 - - - 

-   - - - 

-   - - - 

neprospěl(a) z více předmětů   neprospěl(a) z více předmětů 

-   8.E Matematika, Seminář z dějepisu 1 

Počet zameškaných hodin na žáka (43, 775) byl v 1. pololetí výrazně vyšší než ve školním roce 
2020/2021 (19,022). V 2. pololetí se průměrný počet zameškaných hodin na žáka ještě zvýšil na 47,198 



(ve školním roce 2020/2021 12,084) hodiny. Výrazně vyšší nemocnost je dána návratem žáků do školy 
po nošení roušek. Do statistiky se také významně promítá povinné zařazení karantén při výskytu nemoci 
COVID19 ve třídě. 

 

Hodnocení chování 

 1. pololetí 2. pololetí 

snížené známky z chování  (2) - - 

(3) - - 

pochvala ředitele školy 14 72 

pochvala třídního učitele 37 60 

důtka ředitele školy - 1 

důtka třídního učitele 1 1 

napomenutí třídního učitele - 1 

 

4.2 Výsledky maturitních zkoušek 

Model maturitní zkoušky platný pro rok 2021/2022 zahrnoval ve společné části 2 povinné 
zkoušky (český jazyk a literatura, cizí jazyk, nebo matematika) a maximálně 2 nepovinné zkoušky, 
v profilové části 3 povinné zkoušky a maximálně 2 nepovinné zkoušky.  

Ve společné části žáci volili žáci jednu povinnou zkoušku z českého jazyka a druhou z cizího jazyka 
nebo matematiky. 

Ředitel školy stanovil 3 povinné zkoušky profilové části z nabídky: cizí jazyky (anglický jazyk, fran-
couzský jazyk, německý jazyk), základy společenských věd, dějepis, zeměpis, matematika, fyzika, che-
mie, biologie, informatika a výpočetní technika a dějiny umění; ze stejných předmětů mohli žáci konat 
i nepovinné zkoušky profilové části reformované maturitní zkoušky. „Matematika+“ byla v letošním 
školním roce vyčleněna mimo maturitní zkoušky.  

Do profilové části maturitní zkoušky byla zařazena zkouška formou obhajoby maturitní práce a 
zároveň bylo žákům umožněno, aby jim byla uznána zkouška z cizího jazyka v případě, že doložili mezi-
národní certifikát z cizího jazyka v určené úrovni. Tato úroveň vycházela ze ŠVP a byla pro anglický ja-
zyk určena na obtížnost B2, pro druhý cizí jazyka na obtížnost B1 podle společného evropského refe-
renčního rámce. 

Do profilové části se podle novelizované vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončo-
vání vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění účinném od 15. 10. 2020 přenášela 
písemná a ústní část zkoušek z českého a cizího jazyka. Písemné práce se psaly v termínech od 12. 4. 
do 19. 4. 2022 a žáci tyto práce psali na témata stanovená školou. Písemné práce nově opravovali vyu-
čující školy. 

Maturitní zkoušky na škole proběhly v souladu s platnou legislativou a upraveným kalendářem ma-
turitní zkoušky pro jarní zkušební období roku 2022. Všichni žáci tříd maturitního ročníku podali při-
hlášky k maturitní zkoušce se zvolenými zkušebními předměty povinných a nepovinných zkoušek spo-
lečné i profilové části maturitní zkoušky ve stanoveném termínu k 1. 12. 2021. 



Didaktické testy ze zkušebních předmětů společné části maturitní zkoušky konali žáci ve dnech  
2. 5. 2022 - 6. 5. 2022 podle Jednotného zkušebního schématu písemných zkoušek společné části matu-
ritní zkoušky. Písemné zkoušky z českého a cizího jazyka se v letošním školním roce nekonaly. 

V jarním období proběhly zkoušky profilové části současně s dílčími ústními zkouškami společné 
části maturity konané před zkušební maturitní komisí z českého jazyka a literatury a z cizích jazyků: ve 
4. A a 4. B ve dnech od 16. 5. do 20. 5. 2022. Třída 8. E od 23. 5. do čtvrtka 27. 5. 2022. 

 

SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY  

zkušební předmět 4.A 4.B 
30 
12 

8.E celkem 

 Český jazyk a literatura 28 29 29 87 

 Anglický jazyk 13 16 11 40 

 Německý jazyk - - - - 

 Španělský jazyk - - - - 

 Francouzský jazyk - - 1 1 

 Matematika 15 13 18 46 

 
 

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY - povinné zkoušky 

zkušební předmět 4.A 4.B 
19 
- 
1 
2 
5 
4 
1 

8.E celkem 

 Český jazyk 28 29 29 87 

 Anglický jazyk 21 24 20 65 

 Francouzský jazyk - - 2 2 

 Španělský jazyk - 4 - 4 

 Německý jazyk 1 2 1 4 

 Základy společenských věd 7 4 1 12 

 Dějepis 5 2 2 9 

 Zeměpis 3 8 4 15 

 Matematika 2 2 5 9 

 Fyzika 1 3 1 5 

 Chemie 10 9 10 29 

 Biologie 11 12 10 33 

 Informatika a výpočetní technika 2 1 7 10 

 Dějiny umění 3 3 3 9 

 Deskriptivní geometrie 3 1 2 6 

 

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY - povinné zkoušky 

zkušební předmět 
4.A 4.B 8.E 

počet žáků Ø počet žáků Ø počet žáků Ø 

  Český jazyk 28 1,143 29 1,793 29 1,100 



  Anglický jazyk 21 2,059 24 1,571 20 2,000 

  Francouzský jazyk - - - - 2 - 

  Španělský jazyk - - 4 1,500 - - 

  Německý jazyk 1 - 2 - 1 1,000 

  Základy společenských věd 7 1,714 4 1,250 1 1,000 

  Dějepis 5 1,600 2 2,000 2 2,000 

  Zeměpis 3 1,667 8 1,500 4 1,500 

  Matematika 2 1,000 2 3,000 5 1,200 

  Fyzika 1 3,000 3 2,000 1 1,000 

  Chemie 10 1,500 9 2,000 10 1,900 

  Biologie 11 1,636 12 2,667 10 1,500 

  Informatika a výpočetní technika 2 1,000 1 1,000 7 2,286 

  Deskriptivní geometrie 3 1,000 3 1,667 3 1,333 

  Dějiny umění 3 1,000 1 3,000 2 1,500 

I v letošním roce byli žáci hodnoceni podle nového systému, ve kterém se z didaktických testů 
neuvádí známka, ale pouze hodnocení „uspěl/neuspěl“ a procento úspěšnosti. Podle oficiálních vý-
sledků společné části maturitní zkoušky - 2022 jsou výsledky školy v hodnocených parametrech vy-
soce nadprůměrné. Výjimku v letošním roce tvoří výsledky MZ z matematiky na osmiletém gymnáziu 
ve společné části, kde se v Jihočeském kraji naše gymnázium umístilo až na osmém místě. Mezi čtyř-
letými gymnázii bylo na místě druhém. V anglickém jazyce se nám dařilo výrazně lépe a umístili jsme 
se shodně na 1. místě v osmiletých gymnáziích a na 1. místě v gymnáziích čtyřletých v rámci Jihočes-
kého kraje. Stejně tak jsme byli úspěšní ve zkoušce z českého jazyka, kde jsme obsadili 1. místo v kraji 
ve čtyřletých gymnáziích a dělené 2. místo v osmiletých gymnáziích. 

 

4.3 Výsledky předmětových soutěží za školní rok 2021/2022 

 

Značení soutěží: 
mezinárodní kolo 
celostátní kolo 
krajské kolo (pouze 1. – 10. místo) 
okresní kolo (pouze 1. – 5. místo) 

 

Pohár vědy 
Družstvo gymnázia  mezinárodní  kolo 5. místo 
Martin Kohout, Dan Trnka, Jan Vojtěch Schreib, Evelýna Anežka Semrádová 
 

Chemická olympiáda 
Tadeáš Grabic kategorie A celostátní kolo 15. místo 
 kategorie A krajské kolo 4. místo 
Petr Kalina kategorie A krajské kolo 3. místo 
Klára Mládková kategorie A krajské kolo 6. místo 
Jakub Savula kategorie A krajské kolo 7. místo 
Jáchym Předota kategorie A krajské kolo 9. místo 
 
Tadeáš Grabic kategorie B krajské kolo 1. místo 
Klára Mládková kategorie B krajské kolo 3. místo 



Šimon Kubeš kategorie B krajské kolo 5. místo 
Jáchym Předota  kategorie B krajské kolo 7. místo 
Jakub Savula kategorie B krajské kolo 8. místo 
Vojtěch Palkoska kategorie B krajské kolo 10. místo 
 
Klára Mládková kategorie C krajské kolo 1. místo 
Monika Králová kategorie C krajské kolo 3. místo 
Jakub Savula kategorie C krajské kolo 4. místo 
Kateřina Kozáková kategorie C krajské kolo 6. místo 
Jáchym Předota kategorie C krajské kolo 9. místo 
 
Petr Starý kategorie D krajské kolo 1. místo 
Kryštof Podhrázský kategorie D krajské kolo 2. místo 
 kategorie D okresní kolo 4. místo 
Šárka Litvínová kategorie D krajské kolo 3. místo 
 kategorie D okresní kolo 1. místo 
Jan Vojtěch Schreib kategorie D krajské kolo 5. místo 
 kategorie D okresní kolo 3. místo 
Helena Fojtíková kategorie D krajské kolo 6. místo 
Anna Doležalová kategorie D krajské kolo 9. místo 
 kategorie D okresní kolo 5. místo 
Vojtěch Oulehla kategorie D okresní kolo 2. místo 
 

Biologická olympiáda 
Tereza Maxerová kategorie A celostátní kolo 2. místo 
 kategorie A krajské kolo 1. místo 
Tereza Kučerová kategorie A krajské kolo 2. místo 
Julie Vrtková kategorie A krajské kolo 3. místo 
Klára Mládková kategorie A krajské kolo 6. místo 
Jan Vegricht kategorie A krajské kolo 10. místo 
 
Monika Králová kategorie B krajské kolo 1. místo 
Kateřina Kozáková kategorie B krajské kolo 2. místo 
Zuzana Dostálová kategorie B krajské kolo 3. místo 
 
Šárka Litvínová kategorie C krajské kolo 1. místo 
 kategorie C okresní kolo 1. místo 
Alena Koutecká kategorie C krajské kolo 2. místo 
 kategorie C okresní kolo 2. místo 
Helena Fojtíková kategorie C krajské kolo 4. místo 
 kategorie C okresní kolo 5. místo 
Jáchym Řehounek kategorie C krajské kolo 8. místo 
 kategorie C okresní kolo 3. místo 
 
Jindřich Koutecký kategorie D krajské kolo 6. místo 
 kategorie D okresní kolo 3. místo 
 

Matematická olympiáda 
Martin Červený kategorie A celostátní kolo 28. místo 
 kategorie A krajské kolo 2. místo 
Ladislav Nagy kategorie A krajské kolo 4. místo 



Václav Bauer kategorie A krajské kolo 6. – 8. místo 
Kryštof Hrádek kategorie A krajské kolo 6. – 8. místo 
Kristián Petr Šulista kategorie A krajské kolo 6. – 8. místo 
 
Martin Červený kategorie A celostátní kolo 20. místo 
 kategorie P krajské kolo 1. místo 
Kryštof Maxera kategorie P krajské kolo 4. – 5. místo 
Ladislav Nagy kategorie P krajské kolo 6. – 7. místo 
 
Monika Králová  kategorie B krajské kolo 2. místo 
Jakub Savula  kategorie B krajské kolo 5. místo 
Magdalena Hrubešová  kategorie B krajské kolo 10. místo 
 
Hubert Štěpánek  kategorie C krajské kolo 1. místo 
Zdeněk Chval   kategorie C krajské kolo 6. místo 
Vít Předota  kategorie C krajské kolo 7. místo 
Matěj Nejedlý kategorie C krajské kolo 8. - 10. místo 
Jáchym Předota  kategorie C krajské kolo 8. - 10. místo 
 
Kryštof Podhrázský  kategorie Z9 krajské kolo 7. – 11. místo 
Petr Starý Kategorie Z9 okresní kolo 1. – 4. místo 
 
Jáchym Řehounek  kategorie Z8 okresní kolo 3. – 5. místo 
 
Vojtěch Švojgr  kategorie Z7 okresní kolo 4. – 5. místo 
 
Lenka Litvínová  kategorie Z6 okresní kolo 1. - 5. místo 
Lucie Mašková kategorie Z6 okresní kolo 1. - 5. místo 
Helena Vydrová kategorie Z6 okresní kolo 1. - 5. místo 

 

Fyzikální olympiáda 
Martin Červený kategorie A celostátní kolo 27. místo 
 kategorie A krajské kolo 4. místo 
Ladislav Nagy kategorie A krajské kolo 8. místo 
 
Lukáš Kotek kategorie B krajské kolo 2. místo 
Václav Bauer kategorie B krajské kolo 5. místo 
Kristián Petr Šulista kategorie B krajské kolo 7. místo 
 
Jakub Savula kategorie C krajské kolo 6. místo 
Ondřej Suchan kategorie C krajské kolo 8. místo 
 
Hubert Štěpánek kategorie D krajské kolo 2. místo 
Zdeněk Chval kategorie D krajské kolo 5. místo 
Jáchym Předota kategorie D krajské kolo 7. místo 
Alexandr Štiller kategorie D krajské kolo 9. místo 
 
Petr Starý kategorie E krajské kolo 2. místo 
 kategorie E okresní kolo 3. místo 
Jan Vojtěch Schreib kategorie E krajské kolo 5. místo 
 kategorie E okresní kolo 1. místo 



Karel Šustr kategorie E krajské kolo 7. místo 
 kategorie E okresní kolo 5. místo 
Evelyna Anežka Semrádovákategorie E okresní kolo 4. místo 
 
Matěj Bajgar kategorie F okresní kolo 1. místo 
Tereza Santariusová kategorie G okresní kolo 5. místo 
 
Jan Souček kategorie G okresní kolo 1. místo 
Jáchym Bauer kategorie G okresní kolo 2. místo 
Adam Domín kategorie G okresní kolo 3. místo 
Martin Kohout kategorie G okresní kolo 5. místo 
 

Středoškolská odborná činnost 
Hana Marková kategorie fyzika celostátní kolo 6. místo 
  krajské kolo 1. místo 
 
Tereza Kučerová kategorie biologie krajské kolo 6. místo 
 
Martin Plachý kategorie zdravotnictví krajské kolo 4. místo 
 
Rudolf Žák kategorie strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design 
  krajské kolo 3. místo 

 

Olympiáda v českém jazyce 
Karolína Marková kategorie I. celostátní kolo 7. místo 
 kategorie I. krajské kolo 1. místo 
 kategorie I. okresní kolo 1. místo 
Barbora Duníková kategorie I. okresní kolo 2. místo 
 
Lucie Procházková kategorie II. okresní kolo 2. místo 
Tereza Kubešová kategorie II. okresní kolo 4. místo 

 

Olympiáda v německém jazyce 
Šárka Litvínová kategorie II. B krajské kolo 4. místo 

 

Olympiáda ve španělském jazyce 
Jakub Savula kategorie SŠ I. krajské kolo 8. místo 

 

Geologická olympiáda 
Šárka Litvínová kategorie A celostátní kolo 2. místo 
 kategorie A krajské kolo 1. místo 
Alena Koutecká kategorie A krajské kolo 3. místo 
Jan Vojtěch Schreib kategorie A krajské kolo 5. místo 
Petr Starý kategorie A krajské kolo 6. místo 
Helena Fojtíková kategorie A krajské kolo 8. místo 
Dan Trnka kategorie A krajské kolo 9. místo 
Evelyna Anežka Semrádovákategorie A krajské kolo 10. místo 
 
Kateřina Kozáková kategorie B krajské kolo 1. místo 



Julie Vrtková kategorie B krajské kolo 2. místo 
Lota Mihulková kategorie B krajské kolo 3. místo 
 

Zeměpisná olympiáda 
Jindřich Koutecký kategorie A krajské kolo  9. místo 
Lenka Litvínová kategorie A okresní kolo  4. místo 
 
Jan Souček kategorie B okresní kolo 4.místo 
Adam Doležal kategorie C krajské kolo  8. místo 
 kategorie C okresní kolo 4.místo 
 
Daniel Sebastian Gribbin kategorie D krajské kolo  10. místo 
Ondřej Suchan kategorie D okresní kolo 3.místo 

 

Dějepisná olympiáda 
Jáchym Řehounek kategorie 8. a 9. tř krajské kolo  10. místo 
 kategorie 8. a 9. tř okresní kolo  4. místo 

 

Matematický klokan 
Ladislav Nagy  kategorie Student krajské kolo 3. místo 
 kategorie Student okresní kolo 2. místo 
Václav Bauer  kategorie Student krajské kolo 8. místo 
 kategorie Student okresní kolo 5. místo 
Jakub Kružberský  kategorie Student krajské kolo 9. místo 
 
Monika Králová  kategorie Junior krajské kolo 2. místo 
 kategorie Junior okresní kolo 2. místo 
Hubert Štěpánek  kategorie Junior krajské kolo 8. místo 
 kategorie Junior okresní kolo 5. místo 
 
Karel Šustr  kategorie Kadet krajské kolo 2. místo 
 Kategorie Kadet okresní kolo 2. místo 
Petr Starý  kategorie Kadet krajské kolo 3. místo 
 kategorie Kadet okresní kolo 3. místo 
 
Jan Souček kategorie Benjamin okresní kolo 4. místo 

 

Přírodovědný klokan 
Šárka Litvínová kategorie Kadet krajské kolo 1. místo 
 
Monika Králová kategorie Kadet krajské kolo 1. místo 
Hubert Štěpánek kategorie Kadet krajské kolo 6. místo 
Klára Mládková  kategorie Kadet krajské kolo 8. místo 
Kateřina Kozáková kategorie Kadet krajské kolo 10. místo 

 

Talent Jihočeského kraje 
Nela Vítů kategorie humanitní (starší) 3. místo 
Kateřina Kozáková kategorie přírodovědná (mladší) 1. místo 
Hubert Štěpánek kategorie přírodovědná (mladší) 3. místo 



Tereza Maxerová kategorie přírodovědná (starší) 2. místo 
Kryštof Maxera kategorie technická (mladší) 2. místo 

Sportovní soutěže 
Přespolní běh kategorie dívky V  okresní kolo 3. místo 
Přespolní běh kategorie chlapci V  okresní kolo 2. místo 
Středoškolský atletický pohár 
 družstvo dívek okresní kolo 3. místo 

 

Astronomická olympiáda 
Hubert Štěpánek kategorie CD celostátní kolo 9. místo 
 kategorie CD krajské kolo  1. místo 
 
Jan Vojtěch Schreib kategorie EF celostátní kolo 4. – 5. místo 
 kategorie EF krajské kolo  1. místo 
 
Štěpán Vančura kategorie GH krajské kolo  1. místo 

 

Zlatý list 
Tým gymnázia kategorie mladší celostátní kolo 2. místo 
„Dědictví po babičce“ kategorie mladší krajské kolo 1. místo 
Tým gymnázia kategorie starší celostátní kolo 2. místo 
„Kaštani“ kategorie mladší krajské kolo 1. místo 

 

Logická olympiáda 
Evelýna Anežka Semrádovákategorie B celostátní kolo 55. místo 
 kategorie B krajské kolo  1. místo 
Kristián Petr Šulista kategorie B krajské kolo  5. místo 
Šimon Kubeš kategorie B krajské kolo  8. místo 
Amálie Jirotková kategorie B krajské kolo  9. místo 

 

Soutěž Best in English 
Tým gymnázia  celostátní kolo 25. místo 
  krajské kolo 1. místo 

Ekologická olympiáda 
Tým gymnázia  celostátní kolo 2. místo 
„Přerostlí Kaštani“  krajské kolo 1. místo 

 

Soutěž mladých zdravotníků 
Tým gymnázia kategorie mladší krajské kolo 1. místo 

 

  



5 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů vychází z hodnocení plnění plánu Minimálního pre-
ventivního programu pro školní rok 2021/2022: 

Základní údaje Počet 

Školní metodici prevence 1 

Kumulovaná funkce s výchovným poradcem, vychovatelem NE 

Finanční ohodnocení za práci školního metodika prevence ANO 

Vlastní kabinet Sám NE 

 S výchovným poradcem NE 

 S jinými pedagogy ANO 

 

5.1 Vzdělávací akce pro ŠMP v oblasti prevence  rizikového chování 

Název a odborné zaměření vzdělávání 
Počet 
hodin 

Realizátor – organizace, odborník 

Setkání metodiků prevence, 8. 11. 2021       4 PPP, online 

Krajská konference prevence 14. - 15. 10. 2021 7-7 Krajský úřad 

 

5.2 Preventivní aktivity pro žáky školy 

Preventivní aktivity pro žáky ve výuce, které nereagují na aktuální problémy, jsou součástí strate-
gie prevence nastavené školou, a jejichž realizace probíhá pro jednotlivé třídy zvlášť. 

Adaptační kurz 

Dřípatka 

Adaptační kurz globální vý-
chovy  

16. -18. září 2021 prima GJ ČB – Ichová 

TRH zdravé výživy Projekt 24.  února 2022 prima Vyučující  Bi 

Den Země Projekt 22. dubna 2022 prima Vyučující  Bi 

Bezpečně v kyberprostoru  PORTUS PRACHATICE 16. dubna 2022 prima ŠMP/lektoři   

Upevnění třídního kolektivu PORTUS PRACHATICE 10. září 2021 sekunda Lektoři/třídní 

TRH zdravé výživy Projekt  22. února 2022 sekunda Vyučující  Bi 

Den Země Projekt 22. dubna 2022 sekunda Vyučující Bi 

Závislosti PORTUS PRACHATICE 25. ledna 2022 tercie ŠMP, lektoři 



Zdravá výživa-koláž Projekt  22. února 2022 tercie Vyučující  Bi 

TRH zdravé výživy Projekt 24. února 2022 tercie Vyučující Bi 

Jeden svět Filmový festival 29. března 2022 tercie Vyučující  OV 

Den Země Projekt 22. dubna 2022 tercie Vyučující Bi 

Psychohygiena PORTUS PRACHATICE  24. ledna  2022 kvarta ŠMP, lektoři 

TRH zdravé výživy Projekt 24. února 2022 kvarta Vyučující  Bi 

Jeden svět Filmový festival 29. března 2022 kvarta Vyučující OV 

Den Země Projekt 22. 4. 2022 Kvarta Vyučující Bi 

Adaptační kurz Dřípatka Adaptační kurz globální vý-
chovy 

7. 9.–9. 9. 2021   1. A GJ ČB – Ichová 
TU 

Poruchy příjmu potravy Portus Prachatice 25. 1. 2022 1. A ŠMP, lektoři 

Adaptační kurz Dřípatka Adaptační kurz globální vý-
chovy 

5.9.– 7 . 9. 2021   1. B GJ ČB – Ichová 
TU 

Poruchy příjmu potravy Portus Prachatice 28. 1. 2022 1. B ŠMP, lektoři  

Jeden svět Filmový festival 30. března 2022 1. B Vyučující  OV 

Adaptační kurz Dřípatka Adaptační kurz globální vý-
chovy 

9.-10. 9. 2021  kvinta  GJ ČB – Ichová 

Poruchy příjmu potravy Portus Prachatice 28. 1. 2022 kvinta ŠMP, lektoři 

Jeden svět Filmový festival 30 . března 2022 kvinta Vyučující OV 

Trestní odpovědnost mlá-
deže 

Beseda-POLICIE 5 . dubna 2022 kvinta Vyučující  OV 

Plakát Plakát proti závislosti  2021 2. A ŠMP 

Bezpečně na netu KB- finanční gramotnost 21. 10.  2021 sexta ŠMP, lektor 

Beseda Holocaust-p. Slunečková 14. 3.  2022 sexta ŠMP, lektor 

Jeden svět Filmový festival 6. dubna 2022 3.r. a sexta Vyučující  OV 



Beseda Holocaust-IZRAEL  21. dubna 2022 3.r.  a sexta OV, lektor 

Účast na soudním jednání SOUD ČK 9. června 2022  3.r. a sexta OV, OS ČK 

  



6 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

Na další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo ve školním roce 2021/2022 čerpáno  
207 120 Kč. Dále uvádíme přehled nejvýznamnějších školení, kterých se pracovníci zúčastnili: 

1. Programování v jazyce Scratch 

2. Úžasné fyzikální pokusy 2x 

3. Hodnocení a zpětná vazba 11x 

4. Třídní učitelé v době postcovidové 

5. Jak učit programování na druhém stupni 

6. Celtis Kaleidoskope 

7. Brána jazyků otevřená 

8. Canva pro školy 

9. Instagram v komunikaci školy 

10. Neberte to osobně 

11. Šikana a proces jejího řešení 

12. Programování Python 

13. Cloudové technologie 

14. Školení chemie - UK Praha 3x 

  



7 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

Přehled nejvýznamnějších aktivit, kulturních, sportovních, a vzdělávacích aktivit a prezentace školy na 
veřejnosti: 

 
 
Září 2021 Geologicko-adaptační kurzy pro první ročníky  
 Sportovní kurzy (třetí ročníky) 
 Okresní kolo v přespolním běhu 
   
Říjen 2021 Přírodovědný klokan 
 Návštěva planetária (1. E) 
 Energetická olympiáda 
 Divadlo pro školy Hradec Králové (3. A, 3. B, 7. E) 
  
Listopad 2021 Informační odpoledne pro rodiče žáků 
 Logická olympiáda 
 Ekonomická olympiáda 
 Lingvistická olympiáda 
 Bobřík informatiky 
 Soutěž Best in English 
 Hodina moderní chemie 
  
Prosinec 2021 Astronomická olympiáda 
 Vánoční bazar 
 Schody 
 
Leden 2022 Online den otevřených dveří gymnázia 
 Lyžařský kurz (2. E, 6. E, 1. B, 1. A) 
 Matematická olympiáda 
 Fyzikální olympiáda 
 Preventivní akce „Závislost“ a „Co jíme a co nejíme“ 
 Přednáška „Základy Judaismu“ 
 
Únor 2022 Prezentace ČVUT eForce formule 
 Přednáška „Příběh Oty Wolfa“ 
 Biologická olympiáda 
 Inspiromat PřF JČU 
 Fyziklání  
 Chemická olympiáda 
 Chemiklání 
 Beseda o energetice 
 Divadélko pro školy 
 Olympiáda z německého jazyka 
 Webinář „Zločiny komunismu“ 
 Trh zdravé výživy 
 Februáles 
  
Březen 2022 Lyžařský kurz (2. A, 3. E, 5. E) 
 Přednáška J.A.Komenský (1. E) 
 Matematický klokan 



 Matematický náboj 
 Exkurze do firmy Bosch 
 Festival Jeden svět (3. E, 4. E, 1. B, 5. E, 6. E) 
 Přednáška „Finanční matematika“ (3. A) 
 Zeměpisná olympiáda 
 
Duben 2022 Prezentiáda 
 Prevence „Bezpečnost na internetu“ (5. E, 6. E) 
 Geologická olympiáda 
 Festival Jeden svět (3. A, 3. B, 7. E) 
 SOČ – školní kolo 
 Dějepisná olympiáda 
 Jihočeské divadlo – Návrat krále Šumavy (1. A, 1. B) 
 Beseda s Ing. Danou Drábovou  Ph.d. 
 Workshop „Kofein“ na PřF JČU (3. A, 3. B, 7. E) 
 Botanická exkurze (6. E)  
 Atletické dny gymnázia 
 Filmové představení „S láskou Vincent (1. A, 1. B, 4. E, 5. E) 
 Interaktivní program „Příběh našeho města“ Jihočeské muzeum (2. A) 
 Testování PISA 
 Den Země 
 Exkurze do infocentra ETE (4. E) 
 Exkurze na ETE (Strojovna, simulátor) (2. A) 
   
Květen 2022 Talentakademie JčK 
 Soutěž MASO 
 Úžasné divadlo fyziky (2. E, 3. E, 2. A, 6. E) 
 Astronomická olympiáda 
 Jaderná maturita 
   
Červen 2022 Divadelní představení „Revizor“ (2. A, 6. E, 7. E) 
 Den  lékařským fyzikem 
 Návštěva Okresního soudu v Českém Krumlově (3. A, 3. B, 7. E) 
 Ekonomická olympiáda 
 Soutěž Zlatá včela 
 Sportovní kurz (3. A, 3. B, 7. E) Slovinsko 
 Pohár vědy 
  
   



  

8 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedenou Českou školní inspekcí 

Ve školním roce 2021/2022 neproběhlo na škole žádné prezenční inspekční šetření.   

Bylo realizováno pouze online šetření k návratu žáků do škol po distanční výuce. 

  



9 Základní údaje o hospodaření školy 

Závazné ukazatele 

 Pro rok 2021 byl stanoven jako závazný ukazatel přepočtený počet zaměstnanců na 43,5. Sku-
tečnost na Gymnáziu, České Budějovice, Jírovcova 8 k 31. 12. 2021 byla 43,5 přepočtených zaměst-
nanců. 

 

Účel dotace UZ Výše dotace 

Dotace na přímé výdaje 33353 38.293.075  Kč 

Dotace na provozní výdaje 88888 7.024.000 Kč 

 

Závazné ukazatele přímých výdajů 

Prostředky na platy 27.302.858 Kč 

Prostředky na OON 466.228 Kč 

Prostředky na odvody 9.442.405,80 Kč 

Prostředky na tvorbu FKSP 546.058 Kč 

Prostředky na přímé ONIV 535.525,20 Kč 

V roce 2021 nedošlo k překročení limitu mzdových prostředků, částka mzdových prostředků 
v celkové výši 27.302.858 Kč byla v plné výši vyčerpána. V souladu s rozpočtem bylo i čerpání pro-
středků OON, které byly vyčerpány v plné výši tj. v částce 466.228 Kč.  

Výnosy z pronájmu majetku zřizovatele byly v roce 2020 ve výši 15 864 Kč. 

V roce 2021 skončila organizace své hospodaření se zlepšeným hospodářským výsledkem. 
V hlavní činnosti byl dosažen zisk 277.212,58 Kč. Doplňková činnost byla zisková, výsledek zde činil 
86.737 Kč. Zlepšený hospodářský výsledek byl po schválení zřizovatelem přidělen do rezervního 
fondu. 

Čerpání mzdových prostředků bylo v roce 2021 v souladu s metodickými pokyny MŠMT, všechny 
mzdové prostředky pro obě součásti byly vyčerpány. 

  



10 Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních grantů 

Ve školním roce 2021/2022 byla škola zapojena do těchto grantů: 

1) Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, Výzva č. 02_16_035 pro Podpora škol formou 
projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ I pro méně rozvinutý region v pri-
oritní ose 3 OP 

a) Projekt „Šablony 2017“, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007904, celková dotace 
1.096.752 Kč 

2) Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 
a) Projekt  „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III“, reg. číslo  

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008367, celková dotace 3.249.605,84 Kč 
3) Erasmus+ 

a )  Inclusion, Building a School of Future and with Future, reg. číslo 2020-1-ES01-KA229-
082671, zapojené země Španělsko, Turecko, Bulharsko, Portugalsko, Francie, Česká republika 

b) Break Down the Barriers , reg. číslo 2020-1-PT01-KA229-078858_6, zapojené země Bul-
harsko, Rumunsko, Portugalsko, Turecko, Litva, Chorvatsko a Česká republika 
 

c) akreditace ERASMUS+ , celková výše dotace 47 030 Euro, určeno na zahraniční výjezdy a 
stáže žáků a zaměstnanců gymnázia 


