
Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 
Školní vzdělávací program (ŠVP) 
Pro nižší stupeň osmiletého všeobecného studia 
 

 

 
2. Charakteristika školy 

 
 
 
 

Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183, příspěvková organizace - je všeobecné gymnázium s osmiletým i čtyřletým studijním cyklem. 
Nachází se ve středu města Milevsko, asi 50 m od Malého náměstí. Gymnázium sídlí v budově školy z 19. stol. přestavěné v  r. 1975.   
 
Nyní jde o  třípatrovou budovu, kde je  15 tříd, 4 odborné pracovny s laboratořemi pro výuku FYZ, CHE, BIO a  počítačová učebna pro výuku 
IVT. Všichni vyučující mají své kabinety vybavené počítači připojenými do sítě, mají volný přístup na internet, používají tiskárnu i kopírku a 
společně se schází ve sborovně. Vyučujícím i žákům je k dispozici  knihovna, umístěná v přízemí budovy. 
 
Škola nemá vlastní tělocvičnu, na tělesnou výchovu využívá tělocvičnu v sokolovně (především pro gymnastiku), ve sportovní hale, kde je 
používána i vybavená posilovna, dále prostory letního stadionu, který je vybaven pro provozování lehké atletiky, má hřiště na kopanou a dvě 
hřiště na odbíjenou, pro bruslení a lední hokej je používán zimní stadion. V budově gymnázia je vybudována cvičná horolezecká stěna 
využívaná v některých  hodinách TEV. Učebny jsou vybavovány novým nábytkem, probíhá postupná výměna tabulí, osvětlení. Některé 
učebny jsou přizpůsobeny výuce jednotlivých předmětů. 
 
Během přestávek ve vyučování  užívají žáci koš na košíkovou a  stůl na stolní tenis horolezeckou stěnu a  počítačovou učebnu či volně 
přístupné počítače připojené k internetu.  
Pro mimoškolní činnost nabízí škola  učebnu PC (vždy po dohodě s vyučujícím), v rámci Školního sportovního klubu se mohou zapojit do 
tréninkové a závodní činnosti tenisového klubu, do cvičení v klubu jógy, případně se účastnit lyžařských zájezdů. Horolezeckou stěnu 
využívají zájemci v dohodnutých termínech pod vedením vyučujících TEV. 
Žákům je k dispozici i školní obchůdek a  občerstvovací automat, mají možnost kopírování. 
 
Na ukázky prací žáků je používáno velké množství nástěnek na všech chodbách budovy školy a ve vestibulu školy.  
Zdravé a příjemné klima školy vytváří společně žáci, učitelé i rodiče. Snažíme se vytvořit pro všechny skupiny prostředí otevřené, prostředí 
důvěry a spolupráce. Pedagogičtí pracovníci vzájemně spolupracují při organizaci školních akcí případně na školních projektech. Vedou žáky 
k slušné, otevřené a argumenty podložené komunikaci. Scházejí se na pedagogických radách a operativních organizačních poradách, pořádají 
společné akce i vzdělávací semináře.  
 



 

 

Problémy žáků řeší hlavně třídní učitel na třídnických hodinách, snaží se vést žáky k toleranci, demokracii a zodpovědnosti. Třídní kolektivy 
vyjíždí na řadu exkurzí, na divadelní představení, kulturně-vzdělávací, ozdravné, nebo sportovně zaměřené pobyty apod. Je pořádán lyžařský 
kurz pro druhý ročník nižšího gymnázia, adaptační kurz a lyžařský kurz  pro první ročníky vyššího gymnázia, sportovně-turistický kurz pro 
třetí ročníky vyššího gymnázia. 
 
Rodiče mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím, v době třídních schůzek, při dnu otevřených dveří a v době akcí 
pro veřejnost.  
 
Od školního roku 2007/2008 škola pracuje podle vlastního školního vzdělávacího programu pro nižší stupeň osmiletého gymnázia. 
Naši žáci mají možnost vybrat si z řady volitelných předmětů podle svého zájmu v mezí vzdělávacích programů (učebních plánů). 
Úzce spolupracujeme se školskou radou, obcí, Městským kulturním střediskem, Městskou knihovnou a Muzeem, Arkádou a dalšími 
institucemi.  
Organizujeme či se účastníme řady kulturních a sportovních akcí pro veřejnost, spolupracujeme se sdružením postižených spoluobčanů a 
domovem důchodců. 
 
Současný stav je následující: 
 
Osmileté gymnázium*   Čtyřleté gymnázium  
 
Počet tříd         7*                Počet tříd 4 
Počet žáků  141                Počet žáků 110 
Žáků na třídu  20,1               Žáků na třídu 27,5 
* třída 2.X není (nebyla otevřena) 
 
Charakteristika žáků a pedagogického sboru 
 
Žáci:    Pedagogický sbor: 
Chlapci 92    Aprobovaní 100% 
Dívky    159    Kvalifikovaní 95% 
Integrovaní 0    Doplňující si vzdělání 0 
 


