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                      Výroční zpráva o činnosti školy 

 

 

a) charakteristika školy 

 

Jméno školy:               České reálné gymnázium s.r.o. 

 

Adresa školy:              Pražská 54a, České Budějovice, 370 04      

 

Pracoviště školy:        Pražská 54a, České Budějovice                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                  

Zřizovatel školy:         RNDr.Alois Bohůnek  r.č.490622/198                                                                                                     

                                                                                                                                         

                                    RNDr.Ludmila Kadlecová  r.č.535916/100                                                                       

 

Právní forma školy:    společnost s ručením omezeným                                                                  

 

IČO:                            49060317                                             

 

Bankovní spojení:       Komerční banka ČB ú.č.84501231/0100                                                                             

 

Telefon, fax:                387423122,  

e-mail:                         crg@crg.cz,  http://www.crg.cz                                                                            

mailto:crg@crg.cz


 

 

Vedení školy: 

 

Ředitel Českého reálného gymnázia: 

                                                                                                                                      

RNDr.Alois Bohůnek,nar.22.61949, bytem Polní 311 Roudné 370 07  

 

vzdělání MFF UK v Praze aprobace matematika a fyzika, promoce  

 

v roce  1972                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Manažer - jednatel: 

 

RNDr.Ludmila Kadlecová, nar.16.9.1953, bytem Pod Hrází 1045, Hluboká nad Vltavou   

 

373 41,   vzdělání MFFUK v Praze, aprobace matematika a fyzika, promoce  

 

v roce  1977 

 

 

 

 

Poslání a cíle školy: 

 

České  reálné  gymnázium  s.r.o.  připravuje  studenty  pro  studium   na  všech  vysokých 

školách v České republice. V průběhu studia se studenti seznámí se všemi předměty, které jsou 

obsahem gymnaziálních osnov v České republice, a získají tak všeobecné znalosti ve všech oborech. 

Hlubší a odbornější vědomosti ve vybraných oborech pak studenti získávají především ve volitelných 

seminářích v posledních dvou letech studia na Českém reálném gymnáziu. Počet studentů ve 

volitelných předmětech na Českém reálném gymnáziu s.r.o. není předepsán, a proto každý student má 

možnost navštěvovat všechny ty vybrané volitelné předměty, o které má zájem. Učebním plánem byl 

ve školním roce 2006/07 předepsán minimální počet hodin, které musel student navštěvovat na vyšším 

stupni gymnázia 33. 

  

 Základní filosofie ČRG s.r.o. vychází z faktu, že škola je místo, kde student čerpá nové 

informace a dovednosti a své dosavadní názory na svět koriguje. Je tedy nezbytná co nejvyšší osobní 

angažovanost studenta v procesu vzdělávání. Každý student v průběhu vzdělávání musí neustále 

prezentovat svůj stupeň poznání a názorů a v konfrontaci s ostatními je musí korigovat. V průběhu 

vzdělávání nemůže být student postihován za své i mylné představy. Teprve ve chvíli předem 

stanovených testů a zkoušek je stupeň poznání a schopností konfrontován s přiměřeným standardem. 

 

 Tento způsob vzdělávání klade vysoké nároky na odbornou i lidskou úroveň učitelů. Učitel 

musí být pro studenty autoritou, které věří po odborné i lidské stránce. Učitel vede své studenty po 

cestě vzdělání, které je u každého studenta vlastní. Každý učitel musí být odborník a psycholog a musí 

pro každého studenta najít ty formy, metody a příklady, které studenta posunou vpřed. 

 

 Toto jsou hlavní cíle, metody a poslání Českého reálného gymnázia s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 



 

b) Přehled oborů vzdělávání 

 

 

Osmileté studium  79-41-K/81 

Zařazeno do sítě 1.9.2007  ŠVP ČRG s.r.o. 

 

    1r 2r 3.r 4.r  

Český jazyk   5 4 4 4  

Anglický jazyk   3 3 3 3  

Německý jazyk   2 2 3 3  

Výchova k občanství  1 1 1 1  

Dějepis    2 2 2 2  

Zeměpis   2 2 2 2  

Matematika   5 4 4 4  

Fyzika    - 2 2 2 

Chemie    - 2 2 2 

Přírodopis   2 2 2 2 

IVT     2 2  

Hudební výchova  1 1 1 1 

Výtvarná výchova  2 2 1 1 

Výchova ke zdraví  - - 1 1  

Těl.výchova   2 2 2 2 

Člověk a svět práce  1 1 - 1 

 

Celkem    29 30 31 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Čtyřleté studium 79-41-K/41 

Zařazeno do sítě od 1.9.2009 ŠVP ČRG s.r.o. 

 

   1.r,V  2.r,VI  3.r,VII  4.r,VIII 

Český jazyk  3  3  4  5 

Anglický jazyk  3  3  3  3 

Německý jazyk  3  3  3  3 

Obč.a spol.věd.zákl. 0  1  1  1  

Dějepis   2  2  2  - 

Grografie  2  2  2  - 

Matematika  4  4  3  3 

Fyzika   3  3  2  - 

Chemie   3  3  2  - 

Biologie  3  3  2  - 

Inf. a IKT  2  2  -  - 

Umění a kultura 2  2  -  - 

Tělesná výchova 2  2  2  2 

Výchova ke zdraví 1  -  -  - 

1.volit.předmět  -  -  2  2 

2.volit.předmět  -  -  2  2 

3.volit.předmět  -  -  2  2 

4.volit.předmět  -  -  -  3 

5.volit.předmět  -  -  -  3 

6.volit.předmět  -  -  -  3 

 

Celkem   33  33  33  33 

 

1., 2. a 3. volitelný předmět   4.,5.. a 6. volitelný předmět 

Anglická konverzace    Seminář z matematiky 

Německá konverzace    Seminář z fyziky 

Deskriptivní geometrie    Seminář z biologie 

Cvič.z přír.věd     Seminář z chemie 

Práce s počítačem    Seminář ze zeměpisu 

Latina      Seminář z dějepisu 

Cvič.z matematiky    Jazykový seminář 

 Cvič.z českého jazyka    Literární seminář 

       Filosofický seminář 

       Seminář ZSV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seznam všech tříd a počty žáků ve školním roce k 30.9.2018 

 

prima - osmileté studium   26 žáků 

sekunda - osmileté studium   29 žáků 

tercie - osmileté studium    28 žáků 

kvarta - osmileté studium  29 žáků 

kvinta – osmileté studium  24 žáků 

sexta  - osmileté studium  26 žáků 

septima – osmileté gymnázium  17 žáků 

oktáva – osmileté gymnázium  15 žáků 

1. ročník - čtyřleté studium   24 žáků 

2. ročník - čtyřleté studium   27 žáků 

3. ročník – čtyřleté studium  24 žáků 

4. ročník – čtyřleté studium  14 žáků   

                 

Celkem k 30.9.2018                          283 žáků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



c) Přehled pracovníků školy.   

 

Ve školním roce 2018/2019 na Českém reálném gymnáziu s.r.o. vyučovali: 

RNDr.Alois Bohůnek, 70 let, MFF UK v Praze, obor M-F , praxe 48 let 

RNDr.Jana Bohůnková, 53 let, Př.F UKv Praze, obor Z-M, praxe 29 let 

Mgr.Monika Bavorová 40 let JU ČB N-Čj praxe 18 let 

Mgr.Jana Brcková 45 let JU ČB  N-Čj praxe 14let 

Mgr.Jan Flaška  43 let  PF UJEP v Ústí n Labem  A – IVT  praxe 17 let 

Mgr.Soňa Hřídelová, 53 let, PF  v Č.Budějovicích, obor M-F, praxe 30 let 

Mgr.Kateřina Boháčová  41 let  PF JU v ČB  Bi –Ch praxe 17 let 

Mgr.Zuzana Chánová, 27 let JU ČB, Č-A , praxe  2 roky 

Mgr.Václav Kabíček, 47 let, PF JU v Českých Budějovicích, obor Č-D, praxe 19 let 

RNDr.Ludmila Kadlecová, 66 let, MFF UK v Praze, obor M-F, praxe 42 let 

Mgr.Jiří Křížek, 71 let, UJEP v Brně, obor Bi-Z, praxe 48 let 

Mgr.Hana Novotná   45 let  FF UK v Praze Čj 19 let paxe  

Ing.Eva Polenská, 57 let, státní jazyková zkouška, mezinárodní certifikát učitele anglického jazyka, 

praxe 26 let 

Mgr.Zdeňka Pytlová, 59 let, FTVS v Praze, obor TV-On, praxe 31 let 

Mgr.Klára Svobodová  35 let JU v ČB  Č-ZSV praxe 7 roky 

PaedDr.Ondřej Švejda, 54 let, PF v Č.Budějovicích, obor M-F, praxe 31 let 

BcA. Petr Tichý 41 let,  VUT v Brně, obor Vv praxe 11 roky 

Mgr.Irena Vlková, 61 let, PF v Č.Budějovicích, obor Aj-Hv, praxe 36 let 

Mgr.Jan Kopecký 43 let ZU Plzeň Aj  10 let praxe 

Mgr.Lukáš Zoch 42 let FTVS v Praze Tv 17 let 

Mgr.Jana Častová 32 let JU ČB obor Nj, D praxe 8 let 

Mgr.Petr Němec 33 let JU ČB obor Bi,TV praxe 6 roky 

Mgr.Jaroslav Kala  32 let, JU ČB  obor  M-F, paxe 3 roky 

 

Externě vyučovali  na Českém reálném gymnáziu s.r.o. 

Mgr.Věra Červenková, 66 let, Dg – SPŠ stavební, praxe 40 let 

Janeta Midžič, 69 let, La – Biskupské gymnázium 

RNDr.Karel Lichtenberg   71 let  Ch 

Mgr.Zdeněk Kohout 69 let Hv 

Mgr.Marie Hornová 43 let IKT 

Mgr.Radovan Mikeš  46 let F 

 

Celkem vyučovalo na Českém reálném gymnáziu s.r.o 23 interních učitelů v hlavním pracovním 

poměru a 6 externích učitelé. Všichni vyučují své aprobované předměty. Jedna učitelka je na mateřské 

dovolené. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

d) Údaje o přijímacím řízení. 

          

   Ve školním roce 2018/2019 proběhlo přijímací řízení do 1.ročníku čtyřletého gymnázia a primy 

osmiletého studia . Přijímací řízení  probíhalo nově formou  centrálních testů MŠMT. O studium na  

Českém reálném gymnáziu s.r.o. projevilo v prvním kole zájem 45 žáků pro osmileté studium a 24 

žáků pro čtyřleté studium . Všichni zájemci o studium konali jednotnou přijímací zkoušku 

z matematiky a českého jazyka . Na volná místa byli přijati uchazeči v 2.kole  Na základě výsledků 

těchto jednotných přijímacích zkoušek, s přihlédnutím ke studijním výsledkům, bylo pak přijato ke 

studiu na Českém reálném gymnáziu s.r.o. 23 studentů pro osmileté studium a 23 studentů pro čtyřleté 

studium  

Do tercie byl přijat 1 student,  

               

e) Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků. 

Školní rok 2018/2019 
počet žáků (z toho dívek) 

1. pololetí   2. pololetí 

 

prima – osmileté studium   26 (13)    25 (12) 

prospělo s vyznamenáním   14    13 

prospělo     12    12 

neprospělo      0      0 

 

sekunda – osmileté studium   29 (21)    29 (21) 

prospělo s vyznamenáním   15    16 

prospělo     14    13 

neprospělo      0      0 

 

tercie – osmileté studium   29 (21)    28 (20) 

prospělo s vyznamenáním     9    8 

prospělo     20    20 

neprospělo      0      0 

 

kvarta – osmileté studium   29 (16)    29 (16) 

prospělo s vyznamenáním   11      9 

prospělo     18    20 

neprospělo      0      0 

 

kvinta – osmileté studium   23 (8)    23 (8) 

prospělo s vyznamenáním     7      8 

prospělo     16    15 

neprospělo      0      0 

 

sexta – osmileté studium   26 (16)    26 (16) 

prospělo s vyznamenáním     8      6 

prospělo     17    20 

neprospělo      1      0 

 

septima – osmileté studium   18 (9)    17 (9) 

prospělo s vyznamenáním     1      3 

prospělo     15    14 

neprospělo      2      0 

 

oktáva – osmileté studium   15 (10)    15 (10) 

prospělo s vyznamenáním     2      2 

prospělo     13    13 

neprospělo      0      0 

 

1. ročník – čtyřleté studium   24 (16)    24 (16) 

prospělo s vyznamenáním     4      5 

prospělo     20    19 

neprospělo      0      0 

 

2. ročník – čtyřleté studium   27 (16)    27 (16) 



prospělo s vyznamenáním     1      2 

prospělo     26    25 

neprospělo      0      0 

 

3. ročník – čtyřleté studium   24 (18)    24 (18) 

prospělo s vyznamenáním     2      2 

prospělo     18    20 

neprospělo      2      2 

nehodnoceno      2      0 

 

4. ročník – čtyřleté studium   14 (6)    14 (6) 

prospělo s vyznamenáním     0      0 

prospělo     12    14 

neprospělo      2      0 

 



Maturitní zkoušky v řádném jarním termínu školního roku 2018/2019 konalo 

15 studentů (z toho 10 dívek) oktávy a 14 studentů (z toho 6 dívek) čtvrtého ročníku. 

 

Předsedou maturitní komise v oktávě byl Mgr. Bohumír Lisý, místopředsedou RNDr. Ludmila Kadlecová. 

 

Počet žáků s vyznamenáním     5 

 prospělo    10 

 neprospělo     0 

 

Hodnocení v jednotlivých předmětech: 

předmět     průměrná známka 

 

společná část – státní maturita 

Čj     2,200 

Aj     1,111 

Nj     2,000 

Ma     2,250 

 

profilová část 

Čj     1,000 

Aj     1,875 

Nj     1,667 

Dě     1,000 

Ze     2,000 

OSZ     3,333 

Ma     1,333 

Bi     1,750 

Ch     1,500 

IKT     2,500 

 

 

 

Předsedou maturitní komise ve 4. ročníku byl Mgr. Bohumír Lisý, místopředsedou RNDr. Ludmila Kadlecová. 

 

 

Počet žáků s vyznamenáním     2 

 prospělo   12 

 neprospělo     0 

 

Hodnocení v jednotlivých předmětech: 

předmět     průměrná známka 

 

společná část – státní maturita 

Čj     2,500 

Aj     1,200 

Nj     3,000 

 

profilová část 

Aj     1,889 

Nj     2,000 

Dě     3,000 

Ze     2,333 

OSZ     3,000 

Ma     2,000 

Fy     3,000 

Bi     2,000 

Ch     2,000 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 e) Údaje o výsledcích absolventů v přijímacím řízení na VŠ. 

 

 V roce 2019 byli studenti úspěšní na tyto VŠ: 

 

Univerzita Karlova Praha 

 Filosofická fakulta 

 FSV 

ZU Plzeň 

 Strojní fakulta 

 Lékařská fakulta 

Jihočeská univerzita 

 Pedagogická fakulta 

 Fakulta přírodovědecká 

 Zemědělská fakulta 

Filosofická fakulta 

Fakulta rybářství a ochrany vod 

Univerzita obrany Brno 

Univerzita Vídeň 

Univerzita Haidelderg 

VUT Brno 

 Fakulta architektury 

VŠE Praha 

 Národohospodářská fakulta 

 Fakulta mezinárodních vztahů 

ČZU Praha  

 Ekologická fakulta 

Univerzita obrany  

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů  
  

Minimální preventivní program  Českého reálného gymnázia 

v Českých Budějovicích v oblasti zneužívání návykových 

látek a prevenci rizikového chování pro rok 2018-2019 
 
Název a adresa školy: České reálné gymnázium s.r.o., Pražská 54 a, 370 04 České 
Budějovice 
 
Jméno a příjmení ředitele: RNDr. Alois Bohůnek, tel. 387 423, e-mail crg@crg.cz 
 

Školní metodik prevence: Mgr. Zdeňka Pytlová, tel. 728232490, e-mail 
z.pytlova@seznam.cz 
 
Výchovný poradce: Mgr.Klára Svobodová, mob. 737846647, e-mail  
klarkasvob@gmail.com 
 
Počet tříd: 8 leté gymnázium 8 tříd, počet studentů  195 
                  4 leté gymnázium 4 třídy, počet studentů  82 
Minimální preventivní program vychází z materiálů MŠMT „Strategie prevence 
krizového chování u dětí a mládeže v působnosti resortu školství“ a podkladů této 
strategie pro Jihočeský kraj. 
 
Vstupní informace a jejich zdroje 
 

1. Sociální a jiné okolí školy 
 
Škola se nachází v místech, kde se většinou nevyskytují žádné problematické 
skupiny, ani jednotlivci ( někdy u chodníku po noci stříkačky, pak je volána 
městská policie. 
Rodiče většiny studentů mají vzdělání jako prioritu a vytvářejí svým dětem 
optimální rodinné zázemí, rodiče jsou dostatečně informováni školou o všech 
problémech. 
Funguje spolupráce s PPP, psychology, KHS, Zdravotně sociální fakultou JU 
ČB, SZÚ Praha, soudem v Českých Budějovicích, s občanskými sdruženími 
Asteria, Theia, Portus, policií, Odborem sociálních věcí KÚ Jihočeského kraje 
  

2. Informace od pedagogů 
 
Pedagogové a třídní učitelé se v případě závažných problémů – častá 
absence, chování s náznaky agrese zaměřené proti spolužákům, zásadní 
změny v chování žáků – apatie, nesoustředěnost, zhoršování prospěchu, 
obracejí na školního metodika prevence a ten ve spolupráci s výchovným 
poradcem, ředitelem školy a rodiči problém řeší. 
 

3. Informace od rodičů 
Rodiče s pedagogy a vedením školy komunikují přes Komens, telefonicky, 3x 
do roka jsou třídní schůzky. 

mailto:crg@crg.cz
mailto:z.pytlova@seznam.cz


 
4. Informace od žáků 

 
Každé tři roky je prováděna autoevaulace školy z pohledu studentů, rodičů i 
pedagogů, výsledky zpracovává společnost SCIO. 
Většina studentů je ve škole spokojena, v rámci výchovy ke zdraví a výchovy 
k občanství jsou otvírána témata sociální interakce a komunikace, kde studenti 
reagují na konkrétní situace ve třídě. 
 

5. Hodnocení MPP v minulém školním roce 
Problémem bylo sebepoškozování tří studentek kvarty, vše bylo konzultováno 
s rodiči, třídní učitelkou, psycholožkou, pracující pro linku bezpečí. 
Všechny studentky byly v péči odborníků a nyní již na ČRG nestudují. 
 
Snaha ČRG je ukázat studentům prostřednictvím informací v jednotlivých 
předmětech v rámci ŠVP a osvětových přednášek principy zdravého způsobu 
života. 
 

 
Minimální preventivní program pro České reálné gymnázium je postaven na 
dobré spolupráci všech účastníků výchovně vzdělávacího působení na studenty, 
počínaje vedením školy, přes práci jednotlivých pedagogů a konče ve většině 
případů úzkými kontakty s rodiči. 
České reálné gymnázium se snaží vytvářet pozitivní prostředí, kde není místo pro 
stres a frustraci, kde převládá přátelská atmosféra a vzájemná důvěra mezi studenty 
a pedagogy. 
To vše probíhá v rámci stanovených pravidel školy ( školní řád) a právních norem. 
Důležitý je prvek individuálního přístupu k jednotlivým studentům s cílem připravit 
všestranně rozvinutou osobnost v rámci vzdělávacích, kulturních, poznávacích a 
sportovních aktivit, do kterých je zapojena většina studentů ČRG, to považujeme za 
prioritu v primární protidrogové prevenci . 
 
Krizová intervence – postup školy v případě zneužívání návykových látek a 
rizikového chování studentů: 
V případě, že selhala preventivní opatření školy a je podezření, že student (ka) 
zneužívá návykové látky, školní metodik primární prevence dle svých odborných 
schopností a možností provede diskrétní šetření a pohovor s dítětem. 
Může mu doporučit rozhovor s odborníky (zdravotnická zařízení, PPP, psycholog aj. 
Při důvodném podezření kontaktuje ředitel školy rodiče (zákonné zástupce) a 
upozorní je na další postup školy, pokud dojde k akutnímu ohrožení zdraví po požití 
psychotropních látek, ohrožení ostatních studentů, případně pedagogů (alkohol, 
marihuana, jiné nebezpečné látky či předměty.) 
Při negativní reakci, případně nezájem rodičů studentů na sdělené skutečnosti, 
upozorní Oddělení sociálně právní ochrany dětí v Českých Budějovicích. 
 
KRIZOVÝ PLÁN V PŘÍPADĚ VÝSKYTU ŠIKANY 
Situace, které škola zvládne řešit vlastními silami.  
Postupy pro počáteční stádia šikanování a třídní program s vysvětlením a způsobem 
řešení. 
 



Situace, kdy škola koordinuje svoji činnost se specializovanými institucemi a policii. 
Řešení případů pokročilé šikany, například skupinové násilí vůči oběti 
 
Řešení šikany, výchovná opatření 
A. 
 Třídní učitelé, metodik prevence, výchovná poradkyně 
-rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili a s oběťmi 
-nalezení vhodných svědků 
-individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky 
-zajištění ochrany obětem 
-rozhovor s agresory, případně konfrontace 
-práce s agresorem (jeho náhled na vlastní chování, motivy, rodinné prostředí).V 
případě potřeby zprostředkování péče PPS, střediska výchovné péče nebo jiných 
odborníků, klinických psychologů, psychoterapeutů, nebo psychiatrů. 
B. 
 Bezprostřední záchran oběti 
-domluva pedagogických pracovníků na spolupráci a postupu s třídním kolektivem 
-zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi 
-podpora oběti 
-nahlášení policii 
Výchovná opatření pro potrestání agresorů 
Podmínečné vyloučení, snížené známky z chování 
Ředitel, školní metodik prevence, výchovný poradce 
Doporučí rodičům dobrovolné umístění dítěte do pobytového oddělení SVP, případně 
doporučí pobyt v diagnostickém ústavu, dále podá návrh na OSPOD k zahájení 
práce s rodinou, případně k zahájení řízení předběžného opatření ústavní výchovy. 
 
Vypracovala: Mgr. Zdeňka Pytlová, školní metodik prevence. 
V Českých Budějovicích, 8.10.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



g) Údaje o aktivitách a prezentaci 

 

Plán akcí na ČRG s.r.o. ve školním roce 2018/2019 
 

 1. Vzdělávací  

-Matematická olympiáda        Kl,Hř,Šv,Bá, 

-Olympiáda v Čj         No,Cha,Sv 

-Chemická olympiáda        Bč 

-Olympiáda v Nj         Bv,Ča,Br                                                                                                                         

-Zeměpisná olympiáda        Bá 

-Dějepisná olympiáda         Kb  

-Biologická olympiáda        Ně 

-Fyzikální olympiáda         Kl 

-Archimediáda         Kl 

-Pythagoriáda          Bá,Hř  

-Klokan          Ně,Hř,Bá,Ka   

-Genius Logikus         Hř,Šv 

 

          

 2. Poznávací a společenské mimoškolní aktivity 

  

-Besedy s významnými osobnostmi  ng,vg   průběžně Bv 

-Cambridge zk.     ng,vg   jaro  Po 

-Spolupráce s Britským centrem       Po,Be 

-Divadlo V.Marčíka    1,2,V,VI  říjen  Py 

-Besedy na téma sociálně patologické jevy      Py 

-Krajský soud     V,VII,2.r.    Py,Sv 

-Ústav pro neslyšící    3.r,VII     Py 

-Den jazyků     ng,vg   26.9.  Bv,Ča,Br,Po 

-Jazykové workshopy  Goethe centrum a JU   celoročně Ča,Br 

-Projekt s partnerským gymnáziem     březen  Ča,Bv,Br 

-Účast rodilých mluvčích ve výuce       Br 

-Projekty ve spolupráci s katedrou germanistiky JU     Br 

-Divadelní představení   III,3.r,VII,1.r,V,VI  No,Cha,Be,Sv 

-Exkurze ČRo     III,2.r     No,Cha 

-Historický kroužek         Kb 

-Historické události na nástěnce       Kb 

-Dny evropského dědictví      září  Kb  

-Mezinárodní den  památek      duben  Kb,Ně 

-Českobudějovický archiv   HS   únor  Kb  

-Dějiny regionu    Hs   duben  Kb 

-Návštěva archivu    Hs     Kb 

-Planetárium     I   září  Bá 

-Festival voda,moře,oceány   III,IV   září  Bá 

-Výstava hub     2.r.,VI    září  Kř,Ně, 

-Výstava orchideí    1.r,CPV,V  březen  Kř,Ně, 

-Výstava bonsají       červen  Kř,Ně 

Den otevřených dveří AV ČR  SBi,CPV    Kř 

-Zeměpisná exkurze    IV   červen  Kř 

-Kroužek mikroskopování   I-III     Ně 



-Spolupráce s JČU         Ně 

-Týden vědy a techniky   III,IV,V,1.r  listopad Ně 

-Týden vědy          Ně 

-Projektové dny         učitelé ČRG   

-Exkupze do Parazitologického ústavu 2.r,VI   listopad Kl,Ně 

-Projektový den ČČK    1.r,V   duben,květen Kl,Ně 

-Hvězdárna a planetárium   IV   duben,květen Kl 

-Exkurze grafitové doly   IV   září  Bč 

-Exkurze čistička odpadních vod  II     Bč 

-Divadelní představení   I,II,     Cha 

-Jihočeská záchranné služba        Cha 

-Vánoční jarmark       prosinec Bv 

-Zeměpisné exkurze    III,IV,VII  květen,červen Bá,Bv,Bč 

-Planeta Země 3000    ng   červen  Bá 

-Festival voda, moře, oceány   ng   září  Bá 

-Kroužek digitální fotografie,grafiky a multimedií   průběžně Fl 

-Počítačová poradna pro studenty  ng,vg   průběžně Fl 

-DOD         list.,leden Bo,Ka 

-Schůzky rodičů    všichni  září,list.,březen Bo 

-Návštěva knihovny    I     Sv 

-Spolupráce s domem umění   I,II     Ne,Ti 

-Kroužek matematiky         Hř,Ka,Kl,Šv 

-Kroužek robotiky         Mi,Hn 

-Kroužek fotografie a počítačové grafiky      Fl 

-Kroužek fyzikálních a chemických experimentů, 3D tisk    Kl,Bč 

 

 

3. Sportovní aktivity    

-Itálie         červen 

-LVVZ Itálie         1.r.,V,   leden  Py,Bá,Zo,Ně          

-LVVZ          II   únor  Py,Zo,Ně,    

-Cyklistický kurz    3.r.,VII  květen  Py,Zo,Ně 

-Vodácký kurz    VI,2.r   září,červen Py,Ně,Sv,Hř 

-Sportovně zážitkový kurz   1r,I   září  Py,Cha,Kl --

Sportovní kurz Chorvatsko   III,další  červen   Py 

-Školní vánoční turnaj v bedmintonu     prosinec Zo 

-Středoškolské hry basketbal,volejbal,sálová kopaná,softbal,florbal  Py,Zo 

-Sportovní dny       pros,kvě Py,Zo 

-Mezitřídní turnaje ve sportovních hrách      Py,Zo 

-Aquapulco     I,II,III,IV  20.12.      Bá,Bv,Ne,Cha,Po 

  

 

4. Zájezdy 

-Banelux        Velikonoce Kř 

-Itálie         červen  Kb,Sv,Ja 

 

 

   

 

 



 

 

5. Třídní 

 

-Gotika Tábor     III,IV   říjen  Kb,Ti,Ně 

-Literární exkurze Praha   4.r.,VIII  říjen            No,Cha 

-Advent v Bavorsku    III,IV   prosinec Kb,Ně 

-Osvětim,Krakov    IV,2r     Kb,Ně,Zo 

-Praha Senát,PS,    3.r.,VII    Po 

-Praha      VII,3r         listopad Ba,,Po,Bá-a 

-Praha ZOO     II,2.r     Ne,Kř 

-Berlín      V,3.r   jaro  Ča,Br 

-Rakousko     1.r,2.r,IV  jaro  Ča,Br 

-Vídeň      II,III   prosinec Bá, Bv,Po 

-Praha Senát, PS, Žid.město,ND,Bot.z. 1.r,V,VI,VII,3.r   Py,Sb,Kř 

-Severní Německo    VI,VII   jaro  Bá,Bv,Po 

-Tábor Husitské muzeum1   I,IV,II   listop.,duben Kb 

-Zlatá Koruna          Cha 

-Třídní výlet     1.r   červen  Kl 

-Třídní výlet     I   červen  Cha 

-Třídní výlet     II   červen  Bá 

-Třídní výlet     VII   červen  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



h) Údaje o inspekční činnosti provedené ČŠI. 

 Poslední inspekce proběhla na Českém reálném gymnáziu s.r.o. inspekce ČŠI ve dnech  16. a 

17.5.2013. Hodnocení školy – nadprůměrná. 

 Inspekční zpráva je uložena na ČRG s.r.o.  

 

 Audit o ověření nákladových a výnosových účtů a způsobu vynaložení dosaženého 

hospodářského výsledku k 31.12.2018 s ohledem na ustanovení §6 odst.5 zákona 306/1999 Sb. byl 

proveden 5.6.2019. Audit byl odevzdán na Krajský úřad – Jihočeského kraje  odb. školství, mládeže a 

tělovýchovy. 

Bez závad. 

 

 Dne 18.9.2017 proběhla kontrola OSSZ 

Bez závad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



i) Základní údaje o hospodaření školy 

 

 

                        

 

 

  Výroční zpráva o hospodaření za školní rok 20118/2019 

 

 

a) Příjmy 

 

Celkové příjmy                                         18797464   Kč 

                                                        

 

Školné                                        4 212 400   Kč   

Státní dotace                 14 290 518   Kč   

Úroky                            143   Kč   

Tržby ze služeb               116113   Kč   

Stravenky               178290   Kč   

 

 

 

 

 

 

b) Výdaje 

 

Celkové výdaje                                              19013942 Kč                 

 

Neinvestiční výdaje celkem    19013942 Kč 

    Spotřeba materiálu            385550 Kč  

    Spotřeba energie,voda          365722 Kč    

    Opravy a udržování                                          188709 Kč   

     Náklady na reprezentaci                                        28991 Kč    

    Provozní leasing             309854 Kč  

    Ostatní služby                  886567 Kč  

    Mzdové náklady                                                     12017129 Kč   

    Sociální  pojištění                                     3969505 Kč  

    Zák.soc.náklad                                   438820 Kč  

    Pojistné         57584 Kč  

    Ostatní provozní poplatky                112975 Kč  

    Úroky                         238173  Kč  

    Ostatní fin.náklady                                                 14663 Kč  

    

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

j) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů. 

 

 Ve školním roce 2009/2010 byl na ČRG s.r.o. dokončen projekt Modernizace ČRG s.r.o. . 

V rámci tohoto projektu byla vybudována nová jazyková učebna, multifunkční učebna přídních věd. 

ČRG s.r.o. bylo vybaveno novou audiovizuální technikou a novým počítačovým vybavením. Byla 

vybudována oddychová zóna pro studenty a proběhla rekonstrukce některých částí ČRG s.r.o. 

 

 Ve školním roce 2011/2012  byla ČRG s.r.o. poskytnuta dotace v oblasti podpory 1.5. prioritní 

osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost. Od 10.2.2012 

byla zahájena realizace projektu Inovace ICT, projekt byl úspěšně ukončen. Učitelé školy vytvořili 

424 digitálních učebních materiálů, které jsou k dispozici žákům i učitelům ostatních škol na stránkách 

ČRG s.r.o. 

 

 Ve školním roce 2013/2014 byl ČRG s.r.o. schválen projekt Zefektivnění výuky 

přírodovědných předmětů digitalizací – CZ.1.14/2.4.00/27.02880 z Regionálního operačního 

programu NUTS II Jihozápad, škola byla vybavena pomůckami pro výuku přírodovědných předmětů. 

 

            Ve školním roce 2014/2015 byl ČRG s.r.o. schválen projekt Modernizace učebny IVT, mobilní 

notebookové učebny a vybudování jazykové laboratoře CZ.1.14/2.4.00/34.03283 z Regionálního 

operačního programu NUTS II Jihozápad a projekt Zkvalitnění výuky cizích jazyků, rozvoj čtenářství 

CZ.1.07/1.1.0056.1754. 

První z těchto projektů byl ukončen v srpnu 2015. Moderní vybavení výrazně zkvalitnilo výuku 

v oblasti informačních technologií a cizích jazyků.  

Druhý projekt byl ukončen v prosinci 2015.  Žáci ČRG s.r.o. se zúčastnili jazykového pobytu 

v Rakousku a ve Velké Británii. V rámci tohoto projektu jsme také vybavili školní knihovnu o více 

než 300 titulů a pořídili jsme elektronické čtečky, které jsou velkou pomocí pro maturanty. 

Ve školním roce 2015/2016 byly připraveny dva projektové záměry, zařazené do KAPu : PZ1-

Obnova, modernizace a dovybavení ICT a  PZ2- Odborné učebny pro využití digitálních technologií.  

Na těchto projektech pracujeme. 

 

Ve školním roce 2017/2018 jsme dokončili projekt  Obnova, modernizace a dovybavení ICT 

reg.č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0001499, v rámci kterého jsme obnovili digitální jazykovou učebnu, 

mobilní notebookovou učebnu a pořídili tablety pro digitální výuku přírodovědných předmětů. 

Současně jsme zahájili realizaci projektu Odborné učebny pro využití digitálních technologií ve výuce  

reg.č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002080, jehož cílem je vybudování odborných učeben Matematiky 

a fyziky, robotiky a kybernetiky a učebny přírodovědných předmětů. Součástí tohoto projektu je 

vybavení učeben novým nábytkem, robotickými stavebnicemi, 3D tiskárnami, interaktivním 

displejem, notebooky a zasíťováním učeben. V rámci těchto projektů jsme zajistili kromě špičkové 

konektivity i bezbariérový přístup do učeben v celé budově ČRG s.r.o.. projekt bude dokončen ve 

školním roce 2018/2019. 

 

Ve školním roce 2017/18 jsme také uzavřeli Smlouvu o partnerství s finančním příspěvkem 

s Jihočeským krajem a v letech 2018-2020 se podílíme na realizaci Projektu Implementace Krajského 

akčního plánu Jihočeského kraje  I reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008367, v rámci Operačního 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. V rámci tohoto projektu vybavujeme školu fotoaparáty, 

speciálními notebooky, magnetickými a elektronickými stavebnicemi pro výuku fyziky, stavebnicemi 

pro výuku matematiky, laboratorními mikroskopy a dalšími pomůckami pro zvýšení zájmu žáků o 

polytechnické předměty. Všechny projekty navozují spolupráci gymnázia zejména se základními 

školami, ale i  vysokými školami v Českých Budějovicích i v zahraničí. 

 

Ve školním roce 2018/2019 jsme dokončili projekt Odborné učebny pro využití digitálních 

technologií ve výuce reg.č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002080. Přístavbou školy jsme získali novou 

učebnu přírodovědy  a  dvě stávající malé učebny jsme zvětšili a vybavili nejmodernější technikou. 



V rámci tohoto projektu jsme pořídili mimo již uvedené vybavení, robotické stavebnice, které žáci 

využívali ve výuce i v rámci kroužku robotiky. 

S využitím vybavení z projektu Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje   

reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008367, jsme organizovali kroužky mikroskopování, matematiky, 

digitální fotografie a počítačové grafiky, fyzikálních a chemických experimentů a 3D tisku. Dále jsme 

organizovali projektové dny s prezentacemi činností těchto kroužků. Všech těchto aktivit se vedle 

žáků ČRG s.r.o. účastnili i žáci partnerských základních škol. 

Zapojili jsme se jako partneři bez finančního příspěvku do projektu Digitální technologie ve 

výuce cizích jazyků a 3D ve výuce přírodovědných předmětů 

reg.č.CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012371. Součástí tohoto projektu je, kromě potřebného vybavení, 

vzdělávání učitelů v oblasti nových vyučovacích metod a využití digitálních technologií. 

 

 

 

 

k) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 

 

 ČRG s.r.o. neorganizovala ve školním roce 2018/2019 žádné akce v rámci celoživotního 

učení. 8 vyučujících pracuje jako lektor nebo spolupracovník institucí zabývajících se touto 

problematikou. 

 

 

 

l) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů. 

 

Viz j) Projekty spolufinancované EU 

 

 

m) Údaje o spolupráci s dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. 

 

  ČRG s.r.o. tomto školním roce spolupracovala s www.scio.cz, SSŠČMS, UIV, CERMAT, 

Terno ČB, , AV Media, Globe s.r.o., Best,  Sally Tour, KÚ Jčk. kraje, Školní zájezdy, s.r.o., G-projekt,  

JU – katedra cizích jazyků, VŠTE ČB, ZŠ Hluboká, Boršov, Hrdějovice, Pohůrecká, VŠTE České 

Budějovice, Střední škola polytechnická Č.Budějovice 

 

. 

 

V Českých Budějovicích,  11.9.2019 

       RNDr.Alois Bohůnek 

          Ředitel ČRG s.r.o. 

http://www.scio.cz/

