
 

 

 

Gymnázium, Písek, Komenského 89 

Komenského 89 

397 01 Písek 

 

 

 

Výroční zpráva o činnosti školy  

za školní rok 2021/2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 13. 10. 2022 

        

 



2 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 

 

za školní rok 2021/2022 

 

 

 

 



3 

 

Obsah:  

 

1. Základní údaje o škole …………………………………………………………………... 4  

 

2. Charakteristika školy …………………………………....................................…………. 5  

 

3. Přehled učebních plánů …………………………………………………………………. 6  

 

4. Pracovníci školy ……………………................................................................................ 7   

 

5. Přijímací řízení ………………….................................................................................... 14  

 

6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků …………………................................................... 15  

 

7. Údaje o výsledcích inspekce ………............................................................................... 24  

 

8. Přehled školních a mimoškolních aktivit ……................................................................ 24  

 

9. Senát Gymnázia …………………………………………………………..…………… 48 

 

10. Časopis Gymnázia Písek …………………………….……………………………….. 54 

 

11. Přílohy ………………………………………………………………………………... 55 

 

 

    

 



4 

 

Základní údaje o škole Gymnázium Písek 

 
název školy:   Gymnázium, Písek, Komenského 89 

 

identifikátor zařízení:  600008541 

 

IČO:    60869020 

 

adresa školy:   Komenského 89, 397 01 Písek 

 

telefon:   + 420 382 214 913 

 

e-mail:    info@gymna-pi.cz 

 

webové stránky školy: www.gymna-pi.cz 

 

ID datové schránky:  jkekafb 

 

zřizovatel:   Jihočeský kraj 

 

adresa zřizovatele:  U Zimního stadionu 1952/2 

    370 76 České Budějovice 

 

právní forma školy:  příspěvková organizace 

 

ředitel školy:   Mgr. Michal Drnec 

 

školská rada:   Mgr. Jindřiška Kudrlová (zástupce za zřizovatele) 

    Mgr. Silvie Volfová (zástupce za pedagogy) 

    Ing. Petr Janča (zástupce za zletilé žáky a zákonné zástupce) 
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1. Charakteristika školy  

 
Gymnázium Písek je škola s dlouholetou historií. Od svého založení v roce 1778 prošla řadou 

změn a odchovala velký počet absolventů. V současné době vzdělává škola žáky ve třech 

typech studia.  

 

Čtyřleté gymnázium má po dvou třídách v každém ročníku a poskytuje klasické všeobecné 

vzdělání zaměřené především na přípravu pro studium na vysokých školách.  

 

Šestileté gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání jako ve čtyřletém oboru. Od 4. ročníku 

probíhá výuka ve vybraných předmětech ve francouzském jazyce. Jedná se o předměty 

matematika, fyzika a zeměpis. Na škole působil ve školním roce 2021/2022 jeden 

francouzský rodilý mluvčí, Mgr. Alexandre Gény. Studium je šestileté, v každém ročníku je 

jedna třída.  

 

Osmileté gymnázium je určeno pro žáky přicházející z pátých ročníků základních škol. 

Zaměření studia je podobné jako u čtyřletého gymnázia, v každém ročníku je jedna třída.  

 

Stav žáků k 31. 3. 2022 dle výkazu M 8a   

 

Typ gymnázia Počet tříd v oboru Počet žáků Počet dívek Počet chlapců 

Čtyřleté 8 246 146 100 

Šestileté 6 131 86 45 

Osmileté 8 244 132 112 

Celkem 22 621 364 257 

 
Počty žáků v jednotlivých třídách jsou uvedeny v příloze č. 2. 

  

V tomto školním roce maturovali žáci ve čtyřech třídách, po jedné v šestiletém a osmiletém 

studiu, ve čtyřletém studiu maturovaly dvě třídy. 
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2. Přehled učebních plánů  

 
79-41-K/81 – všeobecné osmileté gymnázium  

Školní vzdělávací program (tzv. ŠVP) je rozdělený na dvě části. ŠVP je zpracovaný podle 

Rámcového vzdělávacího programu (RVP) pro základní vzdělávání (nižší stupeň) a RVP 

pro gymnaziální vzdělávání (vyšší stupeň).  

Název školního vzdělávacího programu:  

ŠVP pro nižší stupeň osmiletého gymnázia  

ŠVP pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia 

 

79-41-K/61 – šestileté gymnázium   

Školní vzdělávací program zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu 

pro základní vzdělávání (nižší stupeň) a RVP pro gymnaziální vzdělávání (vyšší stupeň).  

Název školního vzdělávacího programu:  

ŠVP pro šestileté studium 

 

79-41-K/41 – čtyřleté všeobecné gymnázium  

Školní vzdělávací program zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu (RVP) 

pro gymnázia. 

Název školního vzdělávacího programu:  

ŠVP pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia 

 
Cíle stanovené Školním vzdělávacím programem se ve všech studijních oborech vcelku dařilo 

naplňovat. 

K odchylkám od stanovených cílů však v některých předmětech docházelo. Jako hlavní důvod 

vzniku těchto nedostatků je stále třeba vnímat negativní dopad distanční výuky v covidové 

době. Ten se projevoval především v rovině redukce učiva a nedostatečném utvrzení 

probírané látky, žáci nedostávali tolik prostoru pro samostatnou či skupinovou práci 

a seberealizaci, neproběhly některé akce, které jsou součástí ŠVP, resp. se realizovali ve 

značně zredukované podobě, např. sportovní kurzy, exkurze doplňující teoretické poznatky 

z výuky, větší míra zapojení odborníků z praxe, odborné přednášky, workshopy atd.,  
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3. Pracovníci školy – školní rok 2021/2022 
 

Ve školním roce 2021/2022 působilo na škole 53 pedagogů a 10 technickohospodářských 

pracovníků. 

Kvalifikovanost pedagogů byla 100 %. 

 

 

Ředitel a zástupci ředitele 

 

Příjmení, jméno, titul Pracovní 

zařazení 

Vzdělání Aprobace Pracovní 

poměr na dobu 

Roky 

praxe 

Drnec Michal, Mgr. ředitel VŠ BI – CH neurčitou 23 

Rothgang Eva, Ing. statutární 

zástupce 

ředitele 

VŠ M – F neurčitou 17 

Slabová Romana, Mgr. zástupce 

ředitele 

VŠ ČJ – NJ neurčitou 32 

 

Učitelé 

 

Bicanová Lenka, Mgr. učitel VŠ M – F neurčitou 15 

Blaha Luděk, Ing. učitel VŠ INF neurčitou 39 

Brousilová Jitka, Mgr. učitel VŠ M – CH neurčitou 27 

Brůžková Eva, Mgr. učitel VŠ ČJ – HV neurčitou 30 

Buzková Lenka, Mgr. učitel VŠ D – OV – 

ZSV 

neurčitou 7 

Cenek Jakub, Mgr. učitel VŠ D – OV – 

ZSV 

neurčitou 19 

Fojtíková Jarmila, Mgr. učitel VŠ AJ neurčitou 25 

Gény Alexandre, Mgr. učitel VŠ FJ – D neurčitou 

(rodilý mluvčí) 

3 

Gogelová Lenka, Mgr. učitel VŠ AJ – TV neurčitou 45 

Hrdlička Radek, Mgr. učitel VŠ D – Z určitou 16 

Hroudová Andrea, Mgr. učitel VŠ BI neurčitou 31 

Janda Libor, Mgr. učitel VŠ Z – TV neurčitou 20 

Janoušková Pavla, Mgr. učitel VŠ ČJ – NJ neurčitou 35 

Kadeřábková Jana, Mgr. učitel VŠ M – HV neurčitou 52 
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Kaláb Ondřej, Mgr. učitel VŠ AJ neurčitou 27 

Kothánková Alena, Mgr. učitel VŠ ČJ – FJ neurčitou 20 

Kouřimská Vlasta, Mgr. učitel VŠ ČJ – NJ neurčitou 36 

Krejčová Jana, Ing. učitel VŠ CH neurčitou 32 

Krentíková Lucie, Mgr. učitel VŠ FJ – NJ určitou 9 

Krhutová Hana, Mgr. učitel VŠ M – BI neurčitou 37 

Kučera Petr, Mgr. učitel VŠ AJ - D neurčitou 14 

Kudrnová Lenka, Mgr. učitel VŠ ČJ – VV neurčitou 26 

Kuntová Radka, PaedDr. učitel VŠ M – 

Základy 

techniky 

neurčitou 33 

Lososová Kateřina, Mgr. učitel VŠ AJ – NJ určitou 14 

Lukášová Alena, Mgr. et 

Mgr. 

učitel VŠ BI – INF neurčitou 34 

Marešová Pavla, Mgr. učitel VŠ ČJ – NJ neurčitou 27 

Mašková Vladimíra, 

Mgr. 

učitel VŠ AJ neurčitou 33 

Měšťanová Irena, Mgr. učitel VŠ RJ – VV neurčitou 30 

Musilová Hana, Ing. učitel VŠ INF určitou 29 

Novodvorská Ivana, Ing. učitel VŠ BI – TV neurčitou 41 

Pechoušková Jarmila, 

PhDr. 

učitel VŠ D – ZSV  neurčitou 30 

Poživilová Martina, Mgr. učitel VŠ ČJ – AJ určitou 23 

Rothbauerová Tereza, 

Mgr. 

učitel VŠ AJ – FJ neurčitou 17 

Sádlová Renáta, Mgr. učitel VŠ AJ určitou 7 

Stehlík Martin, Mgr. učitel VŠ M – INF neurčitou 16 

Šebellová Daniela, Mgr.  učitel VŠ ČJ – NJ neurčitou 23 

Šebková Kristýna, Mgr. učitel VŠ TV – INF neurčitou 4 

Šlechta Radek, Mgr. učitel VŠ TV neurčitou 3 

Štěpánová Vladimíra, 

Mgr. 

učitel VŠ Z – TV neurčitou 29 

Štěrbová Martina, Mgr. učitel VŠ M – BI určitou 29 

Tlapová Jaroslava, PhDr. učitel VŠ  BI – CH neurčitou 17 
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Trávníček Stanislav, 

Mgr. 

učitel VŠ ŠJ – TV neurčitou 19 

Tyle Jana, Mgr. učitel VŠ M – F neurčitou 32 

Tyle Marek, Mgr. učitel VŠ M – F neurčitou 32 

Vankátová Jarmila učitel VŠ ČJ – OV – 

ZSV 

neurčitou 35 

Vašíčková Lenka, Mgr. Učitel VŠ BI – CH určitou 11 

Viktorová Eliška, Mgr. učitel VŠ BI – Z neurčitou 15 

Veselá Silvie, Mgr. učitel VŠ FJ – D neurčitou 18 

Vlášková Vladana, Mgr. učitel VŠ ČJ – NJ neurčitou 41 

Volfová Silvie, Mgr. učitel VŠ AJ neurčitou 25 

 

 

Technickohospodářští pracovníci 

 

Příjmení, jméno Pracovní zařazení Pracovní poměr na dobu 

Kárová Pavla Účetní  neurčitou 

Šimečková Zdeňka PaM, sekretářka neurčitou 

Šmidmajerová Andrea, Bc. Ekonom, hospodář  neurčitou 

Váňa Karel Správce IT neurčitou 

 

 

Pracovníci dělnických povolání 

 

Příjmení, jméno Pracovní zařazení Pracovní poměr na dobu 

Bečvářová Ivana uklízečka neurčitou 

Bičovský David Školník neurčitou 

Jonáková Silvie uklízečka neurčitou 

Kocurová Helena uklízečka neurčitou 

Kučerová Olga uklízečka neurčitou 

Zelenková Vendula uklízečka neurčitou 

 

 

Stav pracovníků k 31. 12. 2021 dle P 1-04 

 

Fyzický počet pracovníků 63 

Průměrný přepočtený počet pracovníků 59,9789 

 



10 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Ve školním roce 2021/2022 se řada pedagogů sebevzdělávala formou dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků. 

 

Příjmení, jméno pedagoga Další vzdělávání 

Bicanová Lenka, Mgr. 3D tisk 

Blaha Luděk, Ing. Programování: MICRO-BIT 

Základy programování v Pythonu 

Blokové programování 

Brůžková Eva, Mgr. Karel Čapek a čapkovská generace 

Britský romantismus, angličtí bardi a skotští recenzenti 

Cenek Jakub, Mgr. Holocaust Terezín 

Drnec Michal, Mgr. Sdílení příkladů dobré praxe – Přijímání a začleňování žáků 

cizinců 

Dotace EU pro školy: nové období 2021 – 2027 

Fojtíková Jarmila, Mgr. Britská literatura v novém tisíciletí 

Metodický týden s angličtinou 

Hrdlička Radek, Mgr. Komiks pod lavicí 

Holocaust Terezín 

Janda Libor, Mgr. Školení DofE 

Janoušková Pavla, Mgr. Slovní zásoba v německém jazyce efektivně a zábavně 

Expresionismus a avantgarda v české literatuře 

Buřiči 

Česká moderna 

Kothánková Alena, Mgr. Literární školení – Arnošt Lustig 

Milan Kundera v letech 1945 – 1970 

Explore avec la carte mentale 

Les actualités en classe de FLE 

Les devoirs sont-ils nécessaires 

Café pedagogique: Parlons d´actualités en classe 

Kritické myšlení (nejen) na hodinách cizích jazyků 

Cap sur la rentrée (Les Zexperts FLE, Varšava) 

Krentíková Lucie, Mgr. Plus belle la classe, grâce aux séries (webinář) 

Les actualités en classe de FLE (webinář) 

Café pedagogique: Parlons d´actualités en classe 

L´école d´été IFP 
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Krhutová Hana, Mgr. Krevsající členovci: nepříjemní přenašeči nemocí 

Mikrobiom 

Členovci 

Co se děje v trávě – hmyz 

Pošli to dál (EVVO) 

Praktická mykologie 

Kučera Petr, Mgr. Semináři o využití filmových výpovědí přeživších holokaustu 

ve školní výuce 

Aktivity k procvičení různých jazykových dovedností 

Psaní esejí 

Kudrnová Lenka, Mgr. Hodnocení maturitních písemných prací z ČJ 

Práce s textem – účinný nástroj vzdělávání i osobního rozvoje 

Kuntová Radka, PaedDr. Oblastní workshop MAT – Jednotná přijímací zkouška a 

maturitní zkouška z matematiky 

Konzultační seminář pro školní maturitní komisaře 

Lososová Kateřina, Mgr. WarmUP aktivity na míru Deutschlehrertag 

Come and Let's Talk 

Lukášová Alena, Mgr. et Mgr. Základy programování v Pythonu 

Digitální technologie 

Bádání v terénu: Nerosty a jak na ně 

Vývoj života na Zemi 

Marešová Pavla, Mgr. Slovní zásoba v německém jazyce efektivně a zábavně 

Holocaust v české próze 

Mašková Vladimíra, Mgr. Britský romantismus, angličtí bardi a skotští recenzenti 

Britská literatura v novém tisíciletí 

Metodický týden s angličtinou 

Měšťanová Irena, Mgr. Arteterapie 

vzdělávací programy galerií NG Praha, DOX, GHMP, 

GAVUO 

Musilová Hana, Mgr. Programování: MICRO-BIT pro SŠ 

Základy programování v Pythonu 

Blokové programování pro SŠ 

Klíčová digitální kompetence na gymnáziu 

3D modelování a 3D tisk pro ZŠ 

Grafika – práce s fotografií pro ZŠ 

Pechoušková Jarmila, PhDr. Dějiny mezinárodních vztahů 

Výuka dějepisu nově 

ČR na rozhraní totalit 
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Poživilová Martina, Mgr. It. renesance, Dante – geniální básník, myslitel a vizionář 

Božena Němcová 

Rothbauerová Tereza, Mgr. Prezentace učebnice anglického jazyka 

Life Vision Day 

Metodický týden s angličtinou 

Rothgang Eva, Ing. Workshop pro výchovné poradce 

Fyzika 

Slabová Romana, Mgr. Zástupcovský balíček 

Šebellová Daniela, Mgr. Čtenářská gramotnost napříč předměty 

Podoby současné světové literatury 

Mezi modernou a avantgardou 

Hodnocení slohových prací z pohledu centrálního hodnocení 

Doporučená literatura jako cesta ke čtenářství žáků SŠ, SOŠ a 

SOU 

Šebková Kristýna, Mgr. Informační systémy 

Informatika 

3D tisk 

Formativní hodnocení v informatice 

Trávníček Stanislav, Mgr. Vzdělávání žáků – cizinců 

Tyle Jana, Mgr. Setkání učitelů matematiky jihočeských SŠ 

3D tisk 

Jednotná přijímací zkouška a maturitní zkouška z matematiky 

Finanční matematika 

Tyle Marek, Mgr. Skupinová intervize ICT – 3D tisk 

Finanční zralost aneb příprava na jednání s finančními 

poradci a bankéři 

Vankátová Jarmila Angličtí bardi a skotští recenzenti 

Vašíčková Lenka, Mgr. Jak učit o evoluci 

Nerosty a jak na ně? Aneb jak se vyznat v horninách 

Jak učit o neživé přírodě 

Veselá Silvie, Mgr. Badatelská výuka soudobých dějin 

Viktorová Eliška, Mgr. Podnikavý učitel 

Vlášková Vladana, Mgr. Moderna a avantgarda v české literatuře 

 

Školení pro sborovnu (účastnili se všichni pedagogičtí pracovníci): 

- Komunikace ve škole 

- Aplikované právo ve škole 

- Cítím únavu, co s tím mohu dělat? 
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Pedagogický sbor  

 

 

 

 

Odborný rozvoj nepedagogických pracovníků 
 

Bičovský David   -  Bezpečný provoz a údržba školy 

Kárová Pavla   - Účetnictví příspěvkových organizací  

Šimečková Zdeňka   - Personální a mzdová agentura 

    Právo ve škole 

Šmidmajerová Andrea, Bc. - GDPR pro školy 
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5. Přijímací řízení 

 
Ve školním roce 2021/2022, stejně jako každým rokem, a nejinak tomu bude i v roce 

následujícím, Gymnázium Písek otevřelo 4 třídy ve 3 studijních oborech. 

 

2 třídy v 4letém studijním oboru 79 – 41 – K/41 Gymnázium (všeobecné) 

1 třídu v 6letém studijním oboru 79 – 41 – K/61 Gymnázium (všeobecné) 

1 třídu v 8letém studijním oboru 79 – 41 – K/81 Gymnázium (všeobecné) 

 

Přijímací zkoušky do všech studijních oborů se konaly formou testů CERMAT (Jednotná 

přijímací zkouška) z předmětů český jazyk a matematika. 

Dílčím kritériem bylo hodnocení prospěchu uchazečů a nově i bonusové ohodnocení účasti 

v olympiádách a soutěžích, a to při přijímání uchazečů do všech studijních oborů. 

 
 

 

studijní 

obor 

počet 

přihlášených 

v 1. kole 

počet 

přihlášených 

v 2. kole 

počet 

odevzdaných 

zápisových 

lístků 

k 31. 8. 2022 

 

79-41-K/41 

Čtyřleté 

152 0 60 

 

79-41-K/61 

Šestileté 

33 0 23 

 

79-41-K/81 

Osmileté 

108 0 30 
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6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

Souhrnná statistika tříd – 2. pololetí školního roku 2021/2022 

 

TTŘŘÍÍDDAA  

počet 

žáků 

 

V 

 

P 

 

N 

 

0 

Snížená 

známka 

z 

chování 

průměrný 

prospěch 

 

třídní učitel 

1.A 28 18 10 0 0 0 1,296 Mgr. Eva Brůžková 

1.B 29 4 25 0 0 0 1,794 Mgr. Jana Tyle 

1.F 25 8 17 0 0 0 1,565 Mgr. Silvie Veselá 

1.O 32 27 5 0 0 0 1,194 Mgr. Lenka Bicanová 

2.A 31 18 13 0 0 0 1,352 Mgr. Daniela Šebellová 

2.B 32 6 26 0 0 0 1,674 PhDr. Jaroslava Tlapová 

2.F 24 16 8 0 0 0 1,292 Mgr. Petr Kučera 

2.O 32 25 7 0 0 0 1,256 Mgr. Radek Hrdlička 

3.A 31 7 24 0 0 0 1,613 Ing. Jana Krejčová 

3.B 31 8 23 0 0 0 1,605 Mgr. et Mgr. Alena Lukášová 

3.F 24 8 16 0 0 0 1,708 Mgr. Alena Kothánková 

3.O 32 27 5 0 0 0 1,152 Mgr. Lenka Buzková 

4.A 32 13 19 0 0 0 1,424 Mgr. Andrea Hroudová 

4.B 32 4 28 0 0 0 1,773 Mgr. Martin Stehlík 

4.F 18 2 16 0 0 0 1,944 Jarmila Vankátová 

4.O 31 21 10 0 0 0 1,161 Mgr. Lenka Kudrnová 

5.F 27 5 22 0 0 0 1,854 Mgr. Jakub Cenek 

5.O 30 11 19 0 0 0 1,618 Mgr. Martina Štěrbová 
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6.F 13 0 13 0 0 0 2,038 PhDr. Jarmila Pechoušková 

6.O 33 20 11 2 0 0 1,336 Mgr. Eliška Viktorová 

7.O 26 16 10 0 0 0 1,283 Mgr. Pavla Marešová 

8.O 28 16 12 0 0 0 1,277 Mgr. Jitka Brousilová 

         

Legenda: V = vyznamenání            N = neprospěl            P = prospěl           0 = neklasifikován 

 
 

 Výchovná opatření – za školní rok 2021/2022 

TTŘŘÍÍDDAA  
pochvala 

třídního 

učitele 

pochvala 

ředitele 

napomenutí  

třídního 

učitele 

důtka 

třídního 

učitele 

důtka 

ředitele 

dvojka 

z chování 

1.A 11 1 0 0 0 0 

1.B 23 2 1 0 0 0 

1.F 9 2 0 1 0 0 

1.O 8 2 3 5 0 0 

2.A 4 1 0 2 0 0 

2.B 7 9 0 0 0 0 

2.F 5 10 0 0 0 0 

2.O 14 4 1 0 0 0 

3.A 0 2 0 0 0 0 

3.B 22 6 0 0 0 0 

3.F 3 11 0 0 0 0 

3.O 6 3 0 0 0 0 

4.A 2 3 0 0 0 0 

4.B 0 1 0 0 0 0 



17 

 

4.F 4 4 0 1 0 0 

4.O 57 10 0 0 0 0 

5.F 2 1 0 0 0 0 

5.O 16 8 0 1 0 0 

6.F 1 0 0 0 0 0 

6.O 15 7 0 1 0 0 

7.O 10 7 2 2 0 1 

8.O 6 2 0 0 0 0 

celkem 225 96 7 13 0 1 

 

Pochvaly ředitele školy v jednotlivých třídách  

ve školním roce 2021/2022 

 

1.A Topinka Jiří - za práci pro Senát Gymnázia Písek a mimořádnou činnost  

pro školu 

1.B Ryska Rudolf - za práci pro Senát Gymnázia Písek 

 Chmelík Benedikt - za reprezentaci školy na Mistrovství České republiky školních 

družstev v šachu 

1.F Horáková Elen - za práci pro Senát Gymnázia Písek 

 Zvoníčková Klára - za práci pro Senát Gymnázia Písek 

1.O Kabátek Tobiáš - za práci pro Senát Gymnázia Písek 

 Kovář Josef - za práci pro Senát Gymnázia Písek 

2.A Kopencová Sára - za práci pro Senát Gymnázia Písek a mimořádnou činnost  

pro školu 

2.B Babáková Martina - za mimořádnou činnost pro školu 

 Čecháčková Pavlína - za mimořádnou činnost pro školu 

 Chromá Eliška - za práci pro Senát Gymnázia Písek a mimořádnou činnost  

pro školu 
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 Kašíková Tereza - za mimořádnou činnost pro školu 

 Krakovičová Nikol - za mimořádnou činnost pro školu 

 Nováková Kateřina - za mimořádnou činnost pro školu 

 Šašek Jaromír - za mimořádnou činnost pro školu 

 Zuklínová Iveta - za mimořádnou činnost pro školu 

 Vavruška Antonín - za práci pro Senát Gymnázia Písek 

2.F Hvězdová Kateřina - za práci pro Senát Gymnázia Písek 

 Kuchtíková Anna - za práci pro Senát Gymnázia Písek 

 Samcová Adéla  - za práci pro Senát Gymnázia Písek 

 Schwarzová Vanessa - za práci pro Senát Gymnázia Písek 

 Jandová Karolína - za 3. místo v krajském kole konverzační soutěže ve francouzském 

jazyce 

 Kuchtíková Anna - za 8. místo v národním kole mezinárodní soutěže PORTAVOZ 

EUROPA 

 Pašek Jan - za 3. místo v krajském kole konverzační soutěže ve francouzském 

jazyce 

 Trecha Tadeáš - za 10. místo v národním kole mezinárodní soutěže PORTAVOZ 

EUROPA a za 2. místo v celostátním kole soutěže Finanční 

gramotnost 

 Vu Ha My - za 1. místo v krajském kole a 8. místo v ústředním kole 

konverzační soutěže ve francouzském jazyce 

 Trecha Tadeáš - za 2. místo v celostátním kole Soutěže Finanční gramotnost 

2.O Janča Lukáš - za práci pro Senát Gymnázia Písek 

 Kocová Markéta - za práci pro Senát Gymnázia Písek 

 Čechal Dominik - za 2. místo v okresním kole konverzační soutěže v německém 

jazyce 

 Leskovcová Eliška - za 2. místo v celostátním kole Soutěže Finanční gramotnost 

3.A Štěpánek Jan - za práci pro Senát Gymnázia Písek a mimořádnou činnost  

pro školu 

 Neubauer Filip - za 3. místo v okresním kole olympiády v německém jazyce a práci 

pro školu 
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3.B Krausová Sára - za mimořádnou činnost pro školu 

 Malafová Klára - za mimořádnou činnost pro školu 

 Počtová Klára - za práci pro Senát Gymnázia Písek a mimořádnou činnost  

pro školu 

 Zborníková Rozálie - za práci pro Senát Gymnázia Písek a mimořádnou činnost  

pro školu 

 Žofka Jan - za kulturní reprezentaci školy. 

 Stinka Jakub - za reprezentaci školy na Mistrovství České republiky školních 

družstev v šachu 

3.F Atbane Linda - za mimořádnou činnost pro školu 

 Buchalová Anna - za mimořádnou činnost pro školu 

 Kozáková Barbora - za mimořádnou činnost pro školu 

 Lavičková Natálie - za mimořádnou činnost pro školu 

 Marunová Eliška - za mimořádnou činnost pro školu 

 Mistura Jan - za mimořádnou činnost pro školu 

 Navrátilová Zoe - za práci pro Senát Gymnázia Písek a mimořádnou činnost  

pro školu 

 Palička Vladimír - za práci pro Senát Gymnázia Písek 

 Brabec Tobiáš - za 6. místo v národním kole mezinárodní soutěže PORTAVOZ 

EUROPA 

 Buchalová Anna - za 4. místo v národním kole mezinárodní soutěže PORTAVOZ 

EUROPA 

 Prokopec Jan - za 3. místo v krajském kole konverzační soutěže ve francouzském 

jazyce 

3.O Šašková Radana - za práci pro Senát Gymnázia Písek a mimořádnou činnost  

pro školu 

 Pauknerová Elena - za práci pro Senát Gymnázia Písek 

 Francisty Jakub - za 2. místo v celostátním kole soutěže Finanční gramotnost 

4.A Míšková Zuzana  - za mimořádnou činnost pro školu 

 Salivar Jan  - za mimořádnou činnost pro školu 

 Ševčíková Adéla - za mimořádnou činnost pro školu 
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4.B Bečvářová Tereza  - za práci pro Senát Gymnázia Písek a mimořádnou činnost  

pro školu 

4.F Hálková Nikola - za práci pro Senát Gymnázia Písek (1. pololetí) 

 Syrovátková Lucie - za práci pro Senát Gymnázia Písek (1. pololetí) 

 Hálková Nikola - za práci pro Senát Gymnázia Písek (2. pololetí) 

 Syrovátková Lucie - za práci pro Senát Gymnázia Písek (2. pololetí) 

4.O Kadlec Milan - za vzornou reprezentaci školy v matematických a fyzikálních 

soutěžích (1. pololetí) 

 Nguyen Hoang Phuc - za vzornou reprezentaci školy v matematických a fyzikálních 

soutěžích 

 Záluský Matěj - za vzornou reprezentaci školy v matematických a fyzikálních 

soutěžích 

 Ettlerová Sára - za 3. místo v krajském kole pěvecké soutěže "Jihočeský zvonek" 

 Kadlec Milan - za vzornou reprezentaci školy v matematických, fyzikálních  

a chemických soutěžích (2. pololetí) 

 Klementová Julie - za 8. místo v národním kole, 2. místo v krajském kole olympiády  

v českém jazyce, za 2. místo v krajském kole výtvarné soutěže 

Evropa ve škole, za 1. místo v okresním kole matematické 

olympiády a za reprezentaci školy v okresním kole chemické 

 Mohňanská Viktorie - za 1. místo v krajském kole recitační soutěže v českém jazyce  

a  za 1. - 3. místo v krajské soutěži EUROLYRA v interpretaci textu  

v německém jazyce 

 Valdaufová Soňa - za 3. místo v krajském kole konverzační soutěže v německém 

jazyce a 4. místo v krajském kole olympiády v českém jazyce 

 Voráčková Barbora - za 3. místo v krajském kole olympiády v českém jazyce 

 Záluský Matěj - za reprezentaci školy na Mistrovství České republiky školních 

družstev v šachu a za vzornou reprezentaci školy v matematických 

soutěžích 

5.F Suková Tereza - za příkladnou práci pro třídní kolektiv 

5.O Kubeš Karel - za práci pro Senát Gymnázia Písek a mimořádnou činnost  

pro školu (1. pololetí) 
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 Lusková Eliška - za práci pro Senát Gymnázia Písek a mimořádnou činnost  

pro školu (1. pololetí) 

 Nováková Klára - za práci pro Senát Gymnázia Písek a mimořádnou činnost  

pro školu (1. pololetí) 

 Sobotka Ivo - za práci pro Senát Gymnázia Písek a mimořádnou činnost  

pro školu (1. pololetí) 

 Kubeš Karel - za 1. místo v okresním kole a 3. místo v krajském kole konverzační 

soutěže v německém jazyce a za práci pro Senát Gymnázia Písek 

(2. pololetí) 

 Nováková Klára - za práci pro Senát Gymnázia Písek (2. pololetí) 

 Ryashko Sofiya - za příkladnou reprezentaci školy a pomoc při organizaci 

humanitární pomoci města Písku pro ukrajinské uprchlíky 

 Sobotka Ivo - za práci pro Senát Gymnázia Písek (2. poletí) 

6.O Gerčáková Marianna - za mimořádnou činnost pro školu 

 Hesounová Tereza - za mimořádnou činnost pro školu 

 Kreibich Petr - za úspěšnou reprezentaci školy v celorepublikovém kole dějepisné 

soutěže 

 Kroupová Adéla - za úspěšnou reprezentaci školy v celorepublikovém kole dějepisné 

soutěže 

 Záluská Marie - za mimořádnou činnost pro školu 

 Velát Vojtěch - za práci pro Senát Gymnázia Písek (1. pololetí) 

 Velát Vojtěch - za práci pro Senát Gymnázia Písek (2. pololetí) 

7.O Bicanová Kateřina - za mimořádnou činnost pro školu 

 Černá Klára - za mimořádnou činnost pro školu 

 Šašková Johana - za mimořádnou činnost pro školu 

 Taterová Klára - za mimořádnou činnost pro školu 

 Větrovský Martin - za práci pro Senát Gymnázia Písek, mimořádnou činnost pro školu 

a reprezentaci školy v dějepisné soutěži (1. pololetí) 

 Větrovský Martin - za úspěšnou reprezentaci školy v Olympiádě z českého jazyka, 

dějepisu, zeměpisu, za práci pro Senát Gymnázia Písek  

a za mimořádnou činnost pro školu (2. pololetí) 
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 Wojdyla Alex - za reprezentaci školy na Mistrovství České republiky školních 

družstev v šachu 

8.O Morin Matthieu  - za práci pro Senát Gymnázia Písek a mimořádnou činnost  

pro školu 

 Kučina Václav - za reprezentaci školy v krajském kole soutěže Bobřík informatiky 
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Výsledky maturitních zkoušek 

 

Výsledky maturitních zkoušek 

třída 
počet 

žáků 

p
ři
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št
ěn

o
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ep
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p

u
št

ěn
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p
ro
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ím
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ro
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 Opakovalo 

 

část 

MZ 
 

celou 

MZ 

čtyřleté studium 

4. A 32 31 1 21 9 1 1 0 

4. B 32 32 0 8 23 1 1 0 

šestileté studium 

6. F 13 13 0 3 9 1 1 0 

osmileté studium 

8. O 28 28 0 20 8 0 0 0 

celkem 

 105 104 1 52 49 3 3 0 
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7. Údaje o výsledcích inspekce 

 
Ve školním roce 2021/2022 proběhlo na naší škole šetření ČŠI, a to Zjišťování výsledků 

vzdělávání – podzim 2021 zjišťující výsledky vzdělávání v předmětech Český jazyk, 

Matematika a Anglický jazyk. Šetření se účastnily třídy 2.O, 2.F a 4.O. Druhým šetřením bylo 

Výběrové zjišťování výsledků žáků 2021/2022, kterého se účastnily třídy 4.O a 2.F. 

 

8. Přehled školních a mimoškolních aktivit 

 

Den otevřených dveří 

Protože vzhledem k epidemiologické situaci nebylo možné v podzimním termínu realizovat 

klasický "Den otevřených dveří", který probíhá tradičně v listopadu každého školního roku,  

poskytli jsme uchazečům o studium možnost prohlédnout si naši školu, seznámit se s 

možnostmi studia, poznat některé učitele pomocí krátkých prezentačních videí, která byla 

vytvořena ve spolupráci se společností Scio, s.r.o. (viz. http://scio.cz/prezentaceskol). 

Zkrácenou verzi bylo možné shlédnout též v místním tisku, a to v Píseckém deníku pod 

odkazem Prezentace gymnázia v Píseckém deníku. 

 

 

 

 

http://scio.cz/prezentaceskol
https://pr.denik.cz/vzdelavani/gymnazium-pisek-pisek-20210119.html
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V lednu, konkrétně 17. 1. 2022, byl druhý Den otevřených dveří realizován již prezenční 

formou. Uchazeči o studium a jejich rodiče využili možnosti navštívit naši školu, seznámit se 

s učebními plány, se specifiky studia na našem gymnáziu, s akcemi, které jsou pravidelně 

školou organizovány a žáci se jich, ať již povinně nebo dobrovolně, mohou zúčastnit. Mohli 

nahlédnout do hodin, případně se i do jejich průběhu zapojit, prohlédnout si jednotlivé učebny 

i školu jako celek a spoustu dalšího. Vynikající práci při tomto dni odvedli členové 

žákovského senátu, kteří se rádi a s úspěchem ujali rolí „školních“ průvodců. 

Adaptační kurzy 

V letošním školním roce proběhly adaptační kurzy pro žáky 1. ročníků již tradiční pobytovou 

formou. Hlavním cílem těchto kurzů je vybudování příznivé atmosféry v nově se formujících 

třídních kolektivech a položení základů ke vzniku a rozvoji příznivého třídního klimatu. Třídy 

1.A a 1.B absolvovaly kurz v termínu 8. 9. – 10. 9. 2021, třídy 1.F a 1.O v termínu od 6. 9.  do 

8. 9. 2021. Kurzy proběhly v rekreačním zařízení Lažánky u Blatné. 

 

       
Adaptační kurz – Lažánky 2021/2022 
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Adaptační kurz 1. ročníků  

 

 

Zahraniční kontakty, výměnné pobyty a poznávací zájezdy 

Vzhledem k pandemii covidu-19 se v letošním školním roce neuskutečnil žádný výměnný 

pobyt na partnerské škole. V letech, které nejsou zatíženy pandemickými omezeními, 

spolupracuje naše škola s partnerskými školami v Německu. Od letošního školního roku měla 

začít aktivní spolupráce se školou ve Francii, bohužel první výměnný pobyt nemohl být 

z výše uvedeného důvodu realizován. 

Gymnázium každoročně pořádá poznávací zájezdy do Anglie a Francie. Tyto akce se však 

z důvodu vyhlášení mimořádných opatření a uzavření hranic rovněž nerealizovaly.  

 

Spolupráce s dalšími organizacemi 

Spolupráce gymnázia s dalšími organizacemi má již dlouholetou tradici. 

Každoročně se žáci gymnázia účastní celostátních sbírek jako je Srdíčkový den (probíhá 3 x 

ročně), Sluníčkový den, charitativní akce pro FOND SIDUS a dalších akcí. 

Česko-německý fond budoucnosti pravidelně přispívá na výměnný pobyt našich žáků 

v německém Vredenu. 

Za pravidelnou můžeme označit i spolupráci školy s Úřadem práce. Společně monitorujeme 

umístění našich absolventů, účastníme se schůzek výchovných poradců se zástupci ZŠ, 

organizovaných ÚP. 
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V rámci environmentální výchovy škola spolupracuje s odborem životního prostředí MěÚ 

Písek, s centry ekologické výchovy Šípek v Českém Krumlově, Tereza v Praze či Cassiopea. 

Ve spolupráci s městskou knihovnou se ve škole pořádají besedy, semináře a workshopy  

a zajímavá témata a se zajímavými osobnostmi. 

 

Zdravý životní styl, protidrogová prevence 

Problematika prevence sociálně patologických jevů je začleněna do učebních plánů 

jednotlivých předmětů podle jejich povahy, jedná se především o předmět Základy 

společenských věd, který je vyučovaný na vyšším gymnáziu, předmět Občanská výchova, 

vyučovaný na nižším stupni gymnázia, ale i Informatiku a výpočetní techniku a další. 

Problematika zdravého životního stylu se prolíná jednotlivými předměty a je začleněna do 

jejich učiva.  

Ucelené poznatky z oblasti zdravého životního stylu dostávají žáci ve vyučovacím předmětu 

Výchova ke zdraví. Tento předmět je vyučován v posledních dvou ročnících nižšího stupně 

víceletého gymnázia dle ŠVP, tj. v tercii a kvartě osmiletého gymnázia a v prvním a druhém 

ročníku šestiletého gymnázia. Do oblasti zdravého životního stylu přispívá i nemalou měrou 

předmět Tělesná výchova. 

Škola má zpracovaný Minimální preventivní program.  

Pro žáky jsou pořádány besedy s odborníky na vybranou problematiku. Za velmi úspěšnou 

můžeme považovat i spolupráci s krizovým centrem Arkáda. 

 

Preventivní aktivity pro žáky 

Preventivní aktivity pro gymnazisty jsou realizovány již celou řadu let realizovány především 

formou „Peer programu“, přednášek, besed a workshopů ve spolupráci se specializovanými 

organizacemi. Velmi intenzivní a pravidelná spolupráce, jak již bylo zmíněno, probíhá 

s krizovým centrem Arkáda. 

Na škole působí ve funkci preventisty sociálně patologických jevů paní učitelka Mgr. Andrea 

Hroudová. 

Preventivní aktivity jsou začleněny do jednotlivých vyučovaných předmětů, především 

předmětu Občanská výchova, Člověk a svět práce, Výchova ke zdraví, Základy 

společenských věd, ale též Biologie či Chemie. Využívány jsou formy výuky, jako je např. 

frontální výklad, projektové vyučování, skupinová práce, řízené diskuze, besedy atd. 

V posledním roce se výrazně na preventivních aktivitách podílí i předměty jako je 
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Informatika a výpočetní technika a Tělesná výchova. Zde především formou sportovních dnů, 

které se konají pravidelně 2x ročně, vždy před zimními prázdninami a na konci školního roku, 

a též jsou tyto aktivity součástí kurzů, sportovně turistického a lyžařského.  Informatika se 

zaměřuje na prevenci v oblasti nebezpečí na internetu, trávení času a komunikace na 

sociálních sítích apod. 

Za připomenutí v oblasti aktivit prevence stojí např. beseda o dospívání „Čas proměn“, 

workshop na téma „Problémy s přijímáním potravy“, vzdělávací pořad „Řekni ne drogám, 

řekni ano životu“, „Blázníš? No a?“ a celá řada dalších. 

Za velmi přínosný pro žáky je považován „Peer program“, který má na naší škole mnohaletou 

tradici. Bohužel, díky nepříznivě se vyvíjející Covidové situaci musel být tento program po 

několika málo aktivitách pozastaven. A co je vlastně „Peer program“? 

„Peer program“ je systém primární prevence, kdy proškolení peer aktivisté z řad žáků školy, 

ovlivňují své spolužáky, a především mladší žáky. Cílem je vytvořit síť podpory a pomoci 

ohroženým žákům. Pomáhá posilovat vazby mezi žáky ve třídě i mezi žáky různých ročníků, 

podporuje vytvoření zdravého školního klimatu a působí jako prevence sociálně 

patologických jevů. 

 

Prevence sociálně patologických jevů, rizikového chování, zajištění podpory žáků se 

speciálně vzdělávacími potřebami, nadaných, mimořádně nadaných a s nárokem 

na poskytování jazykové podpory 

Případy 

sociálně 

patologických 

jevů 

Případy 

rizikového 

chování 

Podpora 

žáků s 

SVP 

Žáci 

nadaní 

Žáci 

mimořádně 

nadaní 

Žáci s nárokem na 

poskytování jazykové 

podpory 

2 3 4 8 0 0 
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Environmentální výchova 

Škola má vypracovaný dlouhodobý i roční plán realizace environmentální výchovy, 

vzdělávání a osvěty (EVVO). Na pozici koordinátora působí již několik let Mgr. Hana 

Krhutová. 

Ve škole je zřízena samostatná informační nástěnka určená pouze pro potřeby EVVO, jejíž 

hlavním úkolem je pravidelně seznamovat žáky i vyučující s novými informacemi z oblasti 

ekologie. Kromě jiného zde žáci mohou najít odkazy na novinky a zajímavosti z oblasti 

environmentální výchovy, respektive vztahu člověka k životnímu prostředí, ochraně životního 

prostředí, zveřejněné na internetu. Seznamují se s významnými dny, jež jsou ve vztahu k 

životnímu prostředí – Světový den bez aut, Světový den vody, Světový den mokřadů, Den bez 

pesticidů a cigaret atd.  Jsou zde zveřejňovány informace o akcích, které se pořádají ve městě 

Písku a jeho okolí.  

V kabinetu biologie je žákům i pedagogům k dispozici malá knihovna s tématikou EVVO. 

V rámci ekologizace školy jsou žáci vedeni k ochraně životního prostředí. Samozřejmostí je 

třídění odpadu – papír, plasty, baterie.  

Na všech chodbách ve škole jsou rozmístěné nádoby na třídění odpadu. Přehledy o třídění 

odpadů mají žáci vyvěšené na nástěnkách ve třídách i nástěnce EVVO. Škola spolupracuje s 

firmou Ekokom a s odborem Životního prostředí města Písku. 

Problematika EVVO je začleňována do jednotlivých předmětů a zapracována do náplně 

exkurzí tříd.  

Nové první ročníky navštívili, ještě před propuknutím epidemie, dotřiďovací linku odpadů 

Smrkovice – Vydlaby a kompostárnu Písek (průvodci – pan Šimoník, pan Mára z MěÚ 

odboru ŽP). Akce je vždy pro studenty velkým přínosem.  

V hodinách estetické výchovy výtvarné tvoří žáci projekty na téma Odpady.      

 

   
 

Dotřiďovací linka Vydlaby  
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Škola je již několik let členem sítě škol zabývajících se ekologickou výchovou M.R.K.EV. 

Pravidelně nám tato organizace zasílá pro žáky a učitele materiály, se kterými dále pracujeme 

v hodinách. 

Koordinátor EVVO se pravidelně zúčastňuje akcí, kterými si prohlubuje své znalosti v dané 

oblasti (např. Podzimní dny EVVO, konference koordinátorů EVVO a dalších).  
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Školní aktivity (od kultury po fyziku) 

 

Záložka do knih spojuje školy 

Žáci naší školy se zapojili do česko-slovenského Projektu „Záložka do knih spojuje školy“. 

Tento projekt propojuje české a slovenské školy. Žáci kreslí záložky, malují a stručnou 

anotací doporučují k přečtení své oblíbené knihy českých i zahraničních autorů. Partnery 

našich žáků byli jejich vrstevníci z Popradu. 

 

       

Jak vznikaly záložky 

 

Podzimní studentská 

V pátek 24. 9. 2021 proběhla v městské knihovně festival „Podzimní studentská“. Pořadateli 

této akce byla skupina žáků naší školy, programem provázel nedávný absolvent Adam Turek. 

 

 

Přednáška o parazitech v rámci projektu Podzimní studentská 
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Projekt Písek – kulturní historie a současnost 

Celoroční projekt estetické výchovy výtvarné a hudební druhých ročníků byl v letošním roce 

věnován městu Písek, jeho kulturní historii a současnosti a navázal na městský projekt „Písek 

slaví 777. narozeniny“. V teoretické části žáky seznámil ředitel Prácheňského muzea PhDr. J. 

Prášek s historií města a přidal informace o výtvarném umění, hudbě, literatuře a filmu. Na 

teoretickou část navázali žáci praktickou činností v hodinách jednotlivých výchov. 

 

Logická olympiáda  

Mensou ČR je pořádané soutěže se účastnilo 24 žáků převážně tříd osmiletého gymnázia. 

Do krajského kola pořádaného v Českých Budějovicích postoupili Milan Kadlec a Matěj 

Záluský ze třídy 4.O, Karel Kubeš ze třídy 5.O a Lucie Pojslová ze třídy 3.A. 

Z krajského kola, kterého se účastnilo 37 soutěžích, se do celorepublikového finále, které se 

konalo v Míčovně Pražského hradu, probojoval Matěj Záluský.  

 

Bobřík informatiky 

Bobřík informatiky je online informatická soutěž žáků středních a základních škol, která 

nevyžaduje žádné předchozí speciální znalosti z informatiky. Soutěžní úlohy jsou vybírány z 

následujících oblastí: informační technologie v každodenním životě, programování a 

algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů, logika, praktické a technické otázky. 

V letošním roce se do ústředního (celorepublikového) kola probojovalo 6 žáků: Šimon Glück, 

Václav Kučina, Antonín Šimák, Martin Větrovský, Jakub Schenk a Andrej Gončarov. 

 

 
Symbol Bobříka informatiky 
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Náboj Junior 

Mezinárodní fyzikální soutěže Náboj Junior se zúčastnily 2 týmy z naší školy. Tým ze třídy 

4.O ve složení Tomáš Bouda, Filip Kortan, Phuc Hoang Nguyen a Matěj Záluský, obsadil 

krásné 26. místo ze 274 týmů. 

Tým ze třídy o ročník nižší pak obsadil hezké 110. místo. 

 

   

 

Matematická soutěž Maso 

MaSo (Matematická Soutěž) je týmová matematická soutěž pro žáky šestých až devátých tříd 

základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Žáci počítají matematické 

příklady a řeší různé logické úlohy. Za jejich správné vyřešení mohou odehrávat tahy ve hře. 

Kromě samostatné činnosti je důležitá i koordinace a vzájemná spolupráce. Umístění týmu na 

stupních vítězů záleží nejen na tom, kolik správně vyřeší příkladů, ale také na strategii ve hře. 

26. 11. 2021 se uskutečnilo MaSo již podruhé online. Z naší školy se do soutěže přihlásilo 

sedm týmů. Tým MIMAPHU ze třídy 4.O ve složení Matěj Záluský, Milan Kadlec a Phuc 

Hoang Nguyen obsadil v konečném pořadí krásné 10. místo v celkovém pořadí ze 615 týmů z 

celé republiky. 

11. 5. 2022 pak proběhlo jarní MaSo, opět prezenční formou. Gymnázium Písek bylo jedním 

ze sedmi míst v Česku, kde se soutěž konala. Organizačně průběh soutěže zajistili Mgr. Jana 

Tyle a tým žáků z 7.O a 5.O. Za naši školu se zúčastnily tři týmy, které se v obtížné 

konkurenci více než 200 škol umístili v předních desítkách. 
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Jihočeský úsměv 

V literární soutěži Jihočeský úsměv byla práce s názvem Noční motýl žákyně Eleny Střízkové 

ze třídy 3.O vybrána z celkového počtu 153 příspěvků mezi 10 vítězných prací. 

Lycée d’Europe 

U příležitosti předsednictví Francie Evropské Unii francouzské ministerstvo pro národní 

vzdělávání a Ministerstvo zahraničních věcí a evropských záležitostí uspořádalo akci „Lycée 

d’Europe“. Cílem bylo vybrat zástupce středoškolských studentů z 27 evropských zemí a 

umožnit jim prohloubit si znalosti o Evropě a rozvíjet pocit sounáležitosti evropského 

„dobra“.  

Na základě konkurzu vybrala komise 2 reprezentantky ČR. Jednou z nich se stala žákyně 

maturitní třídy 8.O Tereza Šurátová. 
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Kreativní vyučování  

21. 1. 2022 se v Galerii F. R. Dragouna uskutečnila první z několika hodin kreativního 

vzdělávání, spojení hudební a výtvarné výchovy. Hudebník Roman Dragoun a písecký textař 

a básník Milan Princ seznámili žáky s procesem tvorby jejich písní, seminář byl doplněn 

prohlídkou galerie s obrazy F. R. Dragouna. 

 

    

 

Dobrovolnictví 

Žáci naší školy jsou aktivně se zapojujícími dobrovolníky v charitativní organizaci ADRA.  

Podíleli se na projektu „Tanec Jeruzaléma“, účastí ve videoklipu natáčeném v budově školy, 

areálu firmy Interplex a v seniorském domě SeneCura. 

„ …jakoukoliv činnost, kterou děláme, bychom měli dělat s radostí a dobrým pocitem. 

U některých věcí se to zdá být poměrně těžké, až nemožné – třeba u uklízení pokoje, leštění 

oken nebo skládání prádla. Sice to nejsou jen naše povinnosti, ale chceme skrz ně pomoci 

třeba mamince nebo tatínkovi, aby neměli tolik starostí. Ovšem ne každá užitečná činnost, 

která může někomu pomoci, je nudná a neradostná – ADRA je organizace, která pomáhá 

pro radost nám i ostatním. Pomoc druhým nezná hranic, proto i ADRA pomáhá vícero 

způsoby. My dobrovolníci napomáháme třeba vařením a rozvážením jídla do rodin, které to 

potřebují, nebo zpíváním v seniorských domovech, popovídáním si s osamělými seniory… 

Nedávno jsme uskutečnili další nápad, kterým přispějeme ke zpříjemnění dne, a to videem, 

kde společně tancujeme tanec Jeruzaléma. …“ 

Výňatek z textu Sáry Ettlerové, 4.O, uveřejněného na webových stránkách gymnázia 
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Nejlaskavější deka pro lidi se lvím srdcem 

Kamenný most v Písku v sobotu 21. května 2022 v jednu hodinu odpoledne přikryla deka od 

laskavých lidí pro ještě laskavější lidi z Domácího hospicu Athelas. Během této charitativní 

akce, na jejíž organizaci se podíleli i žáci našeho gymnázia, bylo účelem vybrat co nejvyšší 

částku na právě již zmiňovaný Domácí hospic Athelas, jehož zaměstnanci poskytují péči 

nemocným v jejich domovech, aniž by museli zbytek svého života strávit na nemocničním 

lůžku. 

   

Hudební vystoupení dobrovolníků ADRA 

4. dubna 2022 žákyně třídy 4.O pod vedení paní učitelky Mgr. Lenky Kudrnové navštívily 

dům seniorů SeneCura s pásmem lidových písní s regionální tématikou.  
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Pomoc Ukrajině 

Ve čtvrtek 24. 2. 2022 započala invaze ruských vojsk na Ukrajinu. Podporu Ukrajině vyjádřili 

žáci i učitelé 25. 2. 2022 poslechem ukrajinské hymny a vyvěšením vlastnoručně vyrobených 

vlajek této země do oken školy. Mnozí žáci se v následujících dnech zapojili jako 

dobrovolníci do organizování materiálních sbírek pro ukrajinské uprchlíky. 

 

Přednáškový den pro nižší gymnázium 

„ … Jak vypadá takové pohybové divadlo? Jaké to je přejít Pyreneje? Co dělat, když chcete 

podnikat? 

To všechno a mnohem víc zjistili žáci nižšího gymnázia v úterý 16. 11. 2021 v rámci 

přednáškového dne, který pro ně připravil Senát GP neboli studentský parlament. 

Každý se mohl zúčastnit několika zajímavých, kreativních a naučných aktivit ať už 

prezenčně, či online formou. Jednotlivé třídy si vybraly přednášky, které se jim zamlouvaly. 

Mimo již zmíněných se v nabídce objevila například architektura, psychologie, život 

vrcholových sportovců, ergoterapie a jak se vlastně točí takový film. 

Žáci si mohli i vyzkoušet, jaké to je být součástí školního senátu ...“.  

Výňatek z textu Kláry Novákové, 5.O, uveřejněného na webových stránkách gymnázia. 

 

    

Přednáškový den pro nižší gymnázium 
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Výročí sametové revoluce 

Výročí zlomové události naší historie si žáci gymnázia připomněli besedou s divadelním a 

filmovým hercem, pedagogem a pamětníkem listopadových událostí roku 1989 Janem 

Potměšilem.   

   

 

Výstava prací fotokroužku 

Na začátku dubna byla v odpočinkové zóně nainstalována výstava prací fotokroužku 

vedeného žákyní 4. ročníku Zuzanou Míškovou. 
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Cvičná expedice DofE 

1. května 2022 se 4 žákyně naší školy pod vedením Mgr. Libora Jandy poprvé zúčastnily 

cvičné expedice v rámci programu DofE (Mezinárodní cena vévody z Edinburghu). Během 

dvoudenní cesty navštívily CHKO Křivoklátsko. Cvičná expedice byla přípravou na třídenní 

„ostrou“ expedici, která by měla proběhnout v měsíci září školního roku 2022/2023. 
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Maturitní plesy 

Maturitní plesy se již tradičně konaly v kulturním domě města Písku, a to v termínech:  

třída 4.A – 4. 3. 2022 – téma „Ples První republiky“  

       

 

třída 4.B – 24. 3. 2022 – téma „Hangover“ 

třída 6.F – 12. 11. 2022 – téma „13“ 

třída 8.O – 22. 4. 2022 – téma „Účastníci zájezdu“ 

 

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení proběhlo v měsíci červnu ve dnech: 

třída 4.A – 2. 6. 2022 

třída 4.B – 2. 6. 2022 

třída 6.F – 3. 6. 2022 

třída 8.O – 3. 6. 2022 
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Setkání se starostkou a představiteli města Písku 

 
Jako každým rokem se ve školním roce 2021/2022 žáci gymnázia zúčastnili mnoha soutěží. 

V těchto soutěžích dosáhli celé řady významných úspěchů.  

Úspěchy jsou potěšující sami o sobě, a o to víc nás všechny potěšilo, že i v době, která byla i 

nadále poměrně vzdálená běžné školní docházce, se žáci sami do soutěží přihlásili a dosáhli 

krásných velkých úspěchů. 

Tradiční slavnostní setkání úspěšných žáků gymnázia s představiteli města proběhlo 15. 6. 

2022 v Kostele Nejsvětější Trojice. 

Setkání se zúčastnili a ocenění převzali: 

- Lada Sobotková, třída 1.O, za 1. místo v krajském přeboru škol v orientačním běhu 

kategorie D7, 

- Zuzana Kopecká, třída 1.O, za 1. místo v krajském přeboru škol v orientačním běhu 

kategorie D7, 

- tým dívek (Anna Kratochvílová, Eliška Kovářová, Karolína Rothbauerová – třída 1.O, 

Tereza Koutníková, Ema Terčová, E. Kofroňová, Beáta Zacharová, Anna Rybáková, J. 

Záluská, M. Kocová, H. Varhanová, Eliška Leskovcová - třída 2.O), za 2. místo v krajském 

kole ve florbale dívek, kategorie III, 

- tým třídy 3.O (Marek Dobeš, Jakub Francisty, Michal Nikodým, Jan Novák), za 3. místo 

v krajském kole matematické soutěž MaSo, 

- Julie Klementová, třída 4.O, za 2. místo v krajském kole olympiády v českém jazyce, 

kategorie 1, 

- Karolína Voráčková, třída 4.O, za 3. místo v krajském kole olympiády v českém jazyce, 

kategorie 1, 

- Viktorie Mohňanská, třída 4.O, za 1. místo v recitační soutěži v českém jazyce, kategorie IV 

a za 1. – 3. místo v krajské soutěži „EUROLYRA“ v interpretaci textu v německém jazyce, 

- Soňa Valdaufová, třída 4.O, za 3. místo v krajském kole konverzační soutěže v německém 

jazyce, kategorie II B, 

- Sára Ettlerová, třída 4.O, za 3. místo v krajském kole pěvecké soutěže „Jihočeský zvonek“, 

- Julie Klementová, třída 4.O, za 2. místo v krajském kole výtvarné soutěže „Evropa ve 

škole“, 

- Barbora Motejzíková, Tereza Větrovská, třída 4.O, za 1 místo v krajském kole soutěže 

mladých zdravotníků II. stupně,  
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- Karel Kubeš, třída 5.O, za 3. místo v krajském kole konverzační soutěže v německém 

jazyce, kategorie III A, 

- Klára Nováková, třída 5.O, za postup na mezinárodní zasedání Evropského parlamentu 

mládeže (EYP), 

- Vojtěch Velát, třída 6.O, za 1. – 3. místo v krajské soutěži „EUROLYRA“ v interpretaci 

textu v německém jazyce, 

- Andrej Gončarov, třída 7.O, za 1. místo v krajské soutěži v programování, kategorie 

„Programování webu“, 

- Martin Větrovský, třída 7.O, za 1. místo v krajském kole olympiády v českém jazyce, 

kategorie 2, za 3. místo v krajském kole olympiády v zeměpise, kategorie D, za 1. místo 

v krajském kole Astronomické olympiády, kategorie A a B a za účast v Mezinárodní 

olympiádě věd o Zemi (IESO), 3x hodnocen „very good“, 1x hodnocen „good“, 

- tým (Ivo Sobotka – třída 5.O, Vojtěch Velát – třída 6.O, Filip Arnican, Pavla Feitová, 

Andrej Gončarov, Lucie Šafaříková – třída 7.O, Šimon Hrdlička – třída 1.A, Jana 

Pazderníková – třída 3.B), za 2. místo v krajském přeboru škol v orientačním běhu, kategorie 

HS a DS SŠ), 

- tým (Matěj Záluský – třída 4.O, Filip Arnican, Alex Wojdyla – třída 7.O, Jakub Stinka – 

třída 3.B), za 2. místo v krajském kole přeboru školních družstev v šachu, 

- tým (Matěj Záluský – třída 4.O, Šimon Hladík, Matěj Kofroň – třída 5.O, Dorota Putnová, 

Marie Záluská – třída 6.O, Filip Arnican, Pavla Feitová, Andrej Gončarov, Lucie Šafaříková, 

Johana Šašková – třída 7.O), za 1. místo v celorepublikovém finále Středoškolské ligy ve 

frisbee,  

- Matthieu Morin, třída 8.O, za 1. místo v krajském kole a 4. – 8. místo v celorepublikovém 

finále soutěže „Soutěž a podnikej“ (projekt Geohry), 

- Tereza Šurátová, třída 8.O, za vítězství v konkurzu IFP a reprezentaci České republiky ve 

Štrasburku na akci „Lycée d‘Europe“, 

- Vu Ha My, třída 2.F, za 1. místo v krajském kole konverzační soutěže ve francouzském 

jazyce a 8. místo v ústředním kole, kategorie ZŠ/VG1, 

- Karolína Jandová, třída 2.F, za 3. místo v krajském kole konverzační soutěže ve 

francouzském jazyce, kategorie ZŠ/VG1, 

- Jan Pašek, třída 2.F, za 3. místo v krajském kole konverzační soutěže ve francouzském 

jazyce, kategorie ZŠ/VG2, 

- Tadeáš Trecha, třída 2.F, za 1. místo v krajském kole pěvecké soutěže „Jihočeský zvonek“, 
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- Tým (Tadeáš Trecha – třída 2.F, Eliška Leskovcová – 2.O, Jakub Francisty – 3.O), za 2. 

místo v celostátní soutěži ve „Finanční gramotnosti“,  

- Jan Prokopec, třída 3.F, za 3. místo v krajském kole konverzační soutěže ve francouzském 

jazyce, kategorie SŠ1, 

- Anna Buchalová, třída 3.F, za 4. místo v soutěži „Portavoz Europa („Mluvčí Evropy“), 

v kategorii umělecká fotografie na dané téma s komentářem ve francouzském jazyce, 

- Kristýna Krajcová, třída 2.A, za 1. – 3. místo v krajské soutěži „EUROLYRA“ v interpretaci 

textu v německém jazyce 

 

Sportovní aktivity a soutěže 

Sportovně-turistické kurzy proběhly v tomto školním roce pobytovou formou. Místem 

pobytu byla Nová Pec na Šumavě. 

Třídy 5.F a 7.O absolvovaly kurz v podzimním termínu (20. 9. – 24. 9. 2021), třídy 3.A a 3.B 

v termínu jarním (6. 6. 2022 – 10. 6. 2022, resp. 20. 6. – 24. 6. 2022). 

 

    

Sportovně turistický kurz 

 

 

Lyžařské kurzy se konaly pro třídy 2.A, 2.B, 4.F a 6.O v rakouských Alpách ve středisku Zell 

am See v termínu od 27. 2. 2022 do 4. 3. 2022, kurz třídy 2.O proběhl na Božím Daru od 31. 

1. 2022 do 5. 2. 2022. 
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Závody dračích lodí 

Tradiční písecká akce Závody dračích lodí se konala v pátek 24. 9. 2021.  

V kategorii základních škol obsadilo družstvo Juniors krásné 4. místo, v kategorii středních 

škol pak tým Seniors získal skvělé 1. místo. 
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Okresní finále SŠ v basketbalu 

Vítězstvím v okresním finále, konaném 16. 11. 2021, si naše družstvo ve složení Jan Pícha, 

Daniel Hejl, Adam Polánek, Vladan Primak, František Suchánek, Prokop Vovesný, 

Bartoloměj Kačírek, Rudolf Ryska a Adam Polcar, zajistilo postup do krajského finálového 

turnaje. 

 

 

 

Vítězný tým 

 

Mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge Exams FCE a CAE 

V letošním školním roce tomu bylo již popáté, kdy se na naší škole konaly mezinárodní 

jazykové zkoušky Cambridge Exams. Zkoušky se konaly ve dvou termínech, a to v zimním a 

letním. 

Tyto jazykové zkoušky, které mají velmi dlouhou tradici, jsou celosvětovým měřítkem 

znalostí angličtiny. Připravují a vyhodnocují se v Cambridge, v Anglii. Od roku 2019 jsme 

partnerskou školou Evropského centra jazykových zkoušek v Českých Budějovicích, díky 

čemuž bylo žákům umožněno složit zkoušky přímo ve škole. Výsledky ukázaly, jak vysokou 

jazykovou úroveň naši žáci mají.  

V zimním termínu skládalo zkoušky CAE a FCE 14 žáků, v letním termínu pak 38 žáků. 

35 žáků maturitních ročníků využilo možnosti nahrazení maturitní zkoušky z aglického 

jazyka, konkrétně písemné práce a ústní zkoušky v profilové části maturitní zkoušky, 

výsledkem standardizované zkoušky, tj, certifikátem požadované úrovně. 
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Žáci, kteří úspěšně složili mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge Exams. 

 

Co nového na francouzském gymnáziu? 

 

12. ledna 2021 navštívili „francouzské“ gymnázium zástupci Francouzského Institutu v Praze. 

Atašé pro francouzský jazyk pan Eric Playout, paní Chloé Rebena, odpovědná pracovnice 

Campus France, a paní Adéla Odrihocká, projektová manažerka, zabývající se vzdělávací a 

jazykovou spoluprací, předali řediteli školy certifikát LabelFranceEducation, který 

francouzské ministerstvo zahraničí uděluje školám s kvalitní výukou francouzského jazyka a 

dalších předmětů vyučovaných v tomto jazyce. Gymnázium se stalo součástí mezinárodní sítě 

tzv. labelizovaných škol, čímž získalo přístup k řadě nových možností v oblasti vzdělávání a 

mezinárodní spolupráce. 
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Chloé Rebena, Adéla Odrihocká, Marek Tyle, Alexandre Gény, Alena Kothánková, Eric Playout, Michal Drnec 
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9. Senát Gymnázia Písek 
 

I ve školním roce 2021/2022 působila na naší škole žákovská samospráva, Senát GP. Jednalo 

se již o čtvrtý rok jeho existence poté, co nahradil předešlou tradici žákovské rady.  

Oproti předchozím letům se mnohé změnilo, nově se jeho činnost formovala ve 

třech komisích rozdělených dle činnosti.  

Byla také v prostorách školy výrazně viditelnější. Předsedou Senátu GP byl Matthieu Morin 

(8.O), kterého v únoru vystřídala dosavadní místopředsedkyně Klára Nováková (5.O). 

Dalšími místopředsedy byli Ivo Sobotka (5.O) a od února Martin Větrovský (7.O). 

Akční komise (AK) měla na starost pořádání a organizaci akcí a další zájmové činnosti na 

škole. Proběhly například tyto události: 

• Přednáškový den pro nižší gymnázium (16. 11.) 

• Vánoční pošta (21. 12.) 

• Přednáškový den pro vyšší gymnázium (8. 3.)  

• Beseda o situaci na Ukrajině (8. 4.) 

• Velikonoční akce (13. 4.)  

• No Backpack Day (28. 4.) 

• Detektivní hra (6. až 7. 5.) 

• Barevný týden (od 20. 6.) 

• Letní tančírna (24. 6.) 

Komise k výuce (KV) měla pravidelné schůzky s vedením školy, setkala se také s některými 

vyučujícími. Její zástupci rovněž navštívili pedagogickou radu (11. 4.). Podíleli se na 

organizaci vyučovacích hodin za využití inovativních a netradičních výukových metod, své 

přípravy poté poskytovali vyučujícím.  

Panu učiteli Mgr. R. Hrdličkovi členové komise pomáhali s organizací Dne naruby (16. až 17. 

6.).  

V době výrazného rozšíření covidu-19 prováděli osvětu, jak se to právě teď má s opatřeními.  

Byla též zajištěna pomoc zástupců Senátu GP s provázením zájemců o studium během Dne 

otevřených dveří (17. 1.) a následných hodin otevřených dveří. 
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Mediální komise (MK) měla za úkol spravovat senátní Instagram (@senatgp), Tik tok 

a referovat pomocí těchto platforem o dění v Senátu a na škole celkově. Pod mediální komisi 

začalo od druhého pololetí spadat též vydávání školního časopisu GP Times (viz. níže). V 

posledních měsících roku začala komise pracovat na přípravě propagačních videí naší školy. 

Senát GP také intenzivně spolupracoval s fotografickým kroužkem, který nově vznikl pod 

vedením Zuzky Míškové (4.A). 

Autor příspěvku: Martin Větrovský (za Senát GP) 

 

Senát GP uspořádal pro své spolužáky přednáškový den 

Studenti ze Senátu Gymnázia Písek uspořádali v úterý 8. března 2021 přednáškový den pro 

nematuritní třídy vyššího stupně naší školy. Šlo o akci navazující na obdobnou událost 

určenou mladším ročníkům, která proběhla v listopadu loňského roku, bohužel v omezeném 

formátu kvůli protiepidemickým opatřením. Ani v tomto případě se nám komplikace 

nevyhnuly a museli jsme původně plánovaný termín 25. ledna kvůli vrcholu omikronové vlny 

odsunout. Leč, nový termín jsme si již vzít nenechali. 

Všichni studenti vybraných 12 tříd měli v průběhu celého dopoledne možnost navštívit podle 

vlastní volby přednášky a besedy inspirativních hostů, kteří se ujali těžkého úkolu – 

představení zajímavého oboru či tématu, k němuž mají silný osobní vztah, a to vše v relativně 

krátkém čase omezeném osmou hodinou ranní a jednou hodinou odpolední. 

Naši přednášející obsáhli celou řadu témat od medicíny, přes historii, bezpečnost, 

architekturu, astronomii, podnikání, politickou geografii, finanční gramotnost, cestování, 

umění, právo, vývoj softwaru a tvůrčí psaní až po matematiku. Programy byly většinou 

koncipovány interaktivně a v případě potřeby v menších skupinkách, aby přednáška dosáhla 

kýženého efektu a zúčastnění měli možnost dosáhnout unikátního zážitku a něčemu novému 

se přiučit. Mnozí přednášející ochotně poskytli účastníkům své materiály k dalšímu použití. 

Protože je však Senát GP především organizace, která podporuje aktivní studenty, některé ze 

součástí programu zůstaly kompletně v naší, žákovské, režii. Zuzana Míšková ze 4.A si 

připravila přednášku o své největší vášni – fotografování, přičemž zároveň dokázala spolu se 

svými svěřenkyněmi z fotografického kroužku celou událost velmi profesionálně zaznamenat.  

Jelikož také víme, že dlouhé sezení v lavicích škodí lidskému zdraví, a pobyt na čerstvém 

vzduchu je přeci tak blahodárný, nechyběly ani aktivity, které kompletně probíhali ve 



50 

 

venkovním prostředí mimo školu. Klára Počtová (3.B) s Lucií Šafaříkovou (7.O) připravily 

krátkou trať orientačního běhu centrem Písku, aby účastníky seznámily s tímto sportem, který 

rozvíjí nejen tělo, ale i mysl. 

Pro milovníky historie byla spuštěna interaktivní geolokační hra Písek, město královské, jíž 

provázel její spoluautor Martin Větrovský (7.O). Hra probíhá na platformě 

geohry.skolazdola.cz, kterou pro vzdělávací účely vyvíjí spolek ŠkolaZdola, a poskytuje nové 

možnosti do výuky (nejen) zeměpisu a dějepisu. 

Nezaháleli ani samotní senátoři, kteří si pod vedením své nové předsedkyně Kláry Novákové 

(5.O) připravili workshop o tom, jak náš školní parlament funguje, jakým způsobem se podílí 

na rozvoji naší školy a také nás samotných. Zúčastnění měli možnost chvilku pracovat jako 

opravdoví senátoři. 

V neposlední řadě stojí za připomenutí dva bloky, v nichž redaktoři školního časopisu v čele 

s novým šéfredaktorem Lukášem Jančou (2.O) ukazovali, jaké je to být žurnalistou, a 

účastníci si na vlastní kůži vyzkoušeli, jak se připravuje školní časopis. 

Přednáškový den ukázal, že Senát GP je skupina lidí, kteří mají zájem na zlepšování své 

školy, na kvalitním vzdělání, na tom, aby škola byla místem inspirace, místem, kam každý 

z nás chodí bez obav a rád. A rovněž, že s tvůrčí svobodou se pojí odpovědnost, a že tito 

studenti se nebojí tuto odpovědnost převzít, protože věříme, že to nás dokáže v životě 

posunout dál. 

Děkujeme mnohokrát všem přednášejícím, dále více jak dvaceti dobrovolníkům z řad 

studentů, kteří se na organizaci podíleli, stejně jako vedení školy, které nám vyšlo 

v organizačních aspektech vstříc, stejně tak i některým vyučujícím. 

Pevně věříme, že prostředí naší školy umožní častější budoucí konání podobných 

studentských iniciativ, přičemž předpokládáme neopustit ani ideu přednáškového dne a je 

pravděpodobné, že se nějaké akce tohoto typu ještě do konce školního roku dočkáte. 

Autor příspěvku: Martin Větrovský (za Senát GP)  
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Diskuse o Ukrajině – akce SGP 

 

Sbírka na pomoc Ukrajině organizovaná SGP 
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No Back Pack Day 

 

    

Velikonoční hra – plakát     Detektivní hra – akce SGP
 

 

 



53 

 

 

 

 

redakce časopisu GP Times 
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10. GP Times – časopis gymnázia 

Ve školním roce 2021/2022 pokračovalo vydávání školního časopisu, který je zcela v „rukou“ 

gymnazistů. Redakce začala procházet výraznou generační obměnou, která se bohužel 

podepsala i na nižším počtu vydaných čísel. Šéfredaktorem byl zpočátku "otec 

zakladatel" Matthieu Morin (8.O), který ve druhém pololetí předal pomyslné žezlo Lukáši 

Jančovi (2.O). 

GP Times se i tento rok věnoval celé řadě témat od volnočasových až po závažná, a přinášel 

pravidelné reporty o činnosti prudce se rozvíjející žákovské samosprávy – Senátu GP. 

Působilo v něm více než 10 redaktorů a externích spolupracovníků z vyššího i nižšího stupně 

gymnázia, články přispěli i někteří členové pedagogického sboru. Zvláštní poděkování patří 

letošním maturantům – bývalému šéfredaktorovi Matthieu Morinovi (8.O), „článkařce“ 

Tereze Bečvářové (4.B) a fotografce Zuzaně Míškové (4.A), bez nichž bychom si v 

uplynulých letech časopis vůbec nedokázali představit. 

V květnu 2022 GP Times obdržel čestné uznání v soutěži Školní časopis roku Jihočeského 

kraje, přičemž se účastnil v kategorii „Časopisy a noviny vydávané studenty gymnázií a 

středních škol“. 

 Autor příspěvku: Martin Větrovský (7.O) 

 

 



 


