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ŠKOLNÍ ROK 2020/2021  
OBLAST  VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ 

 

K 30. září 2020 se vzdělávalo na gymnáziu ve čtrnácti třídách 396 žáků. Na osmiletém 

gymnáziu 239 žáků a 157 žáků v gymnáziu čtyřletém. Průměrný počet žáků ve třídě byl 

28,29. K témuž datu vyučovalo ve škole 39 učitelů včetně ředitelky a zástupkyně ředitelky, 

z toho 28 žen a 11 mužů, z nichž jeden vyučující pracuje na dohodu o provedení práce, 

1 vyučující je uvolněn (pověřen funkcí náměstka primátora), 1 vyučující čerpá mateřskou 

dovolenou. Průměrný věk pedagogického sboru k 1. 9. 2020 je 48,2 let. Celkový počet 

týdně vyučovaných hodin se ustálil na čísle 676. 

Výsledkem úrovně výchovně vzdělávacího procesu každého gymnázia je především 

úspěšnost absolventů při přijímacích zkouškách na vysoké školy. Jako každoročně i loňští 

absolventi všech maturitních tříd čtyřletého i osmiletého gymnázia prokázali u přijímacích 

zkoušek dobrou připravenost a procento přijatých ke studiu na VŠ je opět velmi vysoké.  

 

Průběh vzdělávání ve školním roce 2020/2021 byl naprosto zásadně ovlivněn 

rozhodnutími MŠMT a MZ ČR. Z důvodu opatření souvisejících s epidemií onemocnění 

COVID-19 byly třídy vyššího gymnázia převedeny od 5. října 2020 na distanční výuku, 

třídy nižšího gymnázia pak od 12. října. Tato forma výuky probíhala (s výjimkou dvou 

týdnů před Vánocemi a zvláštní výjimky pro maturanty platné od 18. listopadu) až do 10. 

května, kdy MŠMT umožnilo rotační výuku po týdnech pro žáky nižšího gymnázia, plný 

návrat žáků do škol pak proběhl 24. května. Během krátké prezenční výuky ve školním 

roce 2020-2021 byly Krajskou hygienickou stanicí uloženy čtrnáctidenní karantény pro dvě 

třídy, které byly spojeny s povinností desinfekce příslušných učeben. Jarní návrat žáků do 

škol byl provázen plošným testování antigenními testy, a to dvakrát týdně.  

Distanční výuka na gymnáziu probíhala v prostředí Microsoft Teams, část hodin byla 

nastavena synchronní výuka jako on-line setkání žáků s pedagogem, druhá část (zhruba 

1/3 - 1/2) pak probíhala asynchronně, tedy zadáváním samostatné práce žákům. Výuka 

výchov probíhala v souladu s rozhodnutími MŠMT jen v určitých částech školního roku.  

Vedení školy provedlo dvě dotazníková šetření, ve kterých se žáci vyjadřovali k 

organizaci a průběhu výuky jednotlivých předmětů. Zprávu z těchto šetření lze najít na 

webových stránkách školy, celkově lze ale uvést, že žáci byli se školou nastaveným 

systémem převážně spokojení, uzavření škol však pociťovali jako omezení přístupu ke 

vzdělávání a mnozí vyjadřovali pocity smutku, bezmoci a nespokojenosti. V souvislosti s 

masivními změnami, které výchovně - vzdělávací proces ovlivnily, bylo upraveno 

mimořádným opatřením MŠMT i hodnocení žáků. 

V souvislosti s uzavřením škol byly omezeny i soutěže, olympiády a další aktivity pro 

žáky, některé z nich byly úplně zrušeny, jiné byly převedeny do on-line podoby. I přes 

nepříznivou epidemiologickou situaci se škola snažila připravovat pro žáky rozvíjející 

aktivity, vyučující výchov zadávali žákům motivující úkoly, třídní učitelé komunikovali se 

žáky a snažili se je v nelehké situaci podpořit, v on-line prostředí běžely i některé kroužky 

(debatování, školní časopis, čtenářský kroužek, bridž, badatelský klub...), školní knihovna 

byla za dodržení všech protiepidemických opatření přístupná téměř celý školní rok. Po 
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návratu do škol připravili všichni třídní učitelů pro své žáky resocializační aktivitu, 

proběhl týdenní vodácký kurz. Na školním dvoře byl v září a pak v červnu postaven velký 

venkovní stan, kde kromě výuky mohla probíhat i jiná setkání žáků, maturanti zde za 

přítomnosti rodičů slavnostně dostali své absolventské vysvědčení.  

Velké poděkování patří pedagogům, kteří přesun do on-line světa zvládli velmi dobře, 

velkou pochvalu zaslouží žáci, kteří i v tomto nelehkém období dokázali pracovat a 

rozvíjet se, celkově lze hodnotit, že škola toto velmi náročné období zvládla se ctí a 

vzdělávání v daném školním roce můžeme i přes objektivní překážky považovat za 

úspěšné.  

 

OBLAST  MATERIÁLNĚ TECHNICKÁ 
 

Telefonní ústředna a školní rozhlas 

V průběhu letních prázdnin byla v loňském školním roce na naší škole instalována nová 

telefonní digitální ústředna. S tím souvisela i výměna telefonních přístrojů a instalace 

nových do tříd v přízemí. V letošním školním roce byla provedena instalace telefonních 

přístrojů do všech zbývajících tříd. Z těchto telefonů ve třídách mohou vyučující kdykoli 

kontaktovat sekretariát, vedení školy a rovněž se využívají také jako školní rozhlas.  

Výmalba a modernizace budovy školy 

V průběhu hlavních prázdnin byla provedena výmalba a modernizace některých tříd, 

kabinetů a kanceláří, šaten, čímž vzniklo příjemnější prostředí jak pro zaměstnance školy, 

tak pro její návštěvníky z řad rodičů i široké veřejnosti. Zmodernizována byla jazyková 

učebna č. 1 v přízemí školy (nový dataprojektor, výmalba, položení nového koberce, 

obložení). Rovněž byl zakoupen nový koberec do gymnastického sálu v malé tělocvičně. 

Školní kuchyňka 

Ve školním roce 2020/2021 byla provedena rozsáhlá rekonstrukce, modernizace školní 

kuchyňky. Žáci tercie budou tuto místnost využívat v předmětu občanská výchova. 

V rámci tematického celku Zdravý životní styl a Svět práce jsme se rozhodli zařadit do 

učiva i osvětu v oblasti zdravého stravování, etikety a hygieny práce. Místnost je rovněž 

k dispozici k setkávání tříd s třídními učiteli a jako zázemí pro školní akce konané na 

dvoře školy. Věříme, že „kuchyňka“ bude přínosem a dovednosti, které žáci získají při 

jejím využívání ve výuce, zužitkují i v budoucím životě. 
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Žákovská knihovna 

Po celou dobu mimořádných opatření v souvislosti s Covid 19 jsme dodržovali   

předepsané hygienické pokyny a knihovna fungovala formou půjčování „přes okénko“. 

Knižní fond školní knihovny byl rozšířen o knihy ze seznamu četby k maturitní zkoušce i 

z oblasti young adult.   

Zároveň se dále pracuje na plné digitalizaci knihovny, kdy každá kniha bude opatřena 

čárovým kódem a knihovna tak může přejít do digitálního režimu s možností objednávek 

přes internet.   

Doufáme, že se knihovna stane nedílnou součástí studijního života našich žáků.  

 

 
 

PRONÁJMY SPORTOVIŠŤ A JINÝCH PROSTOR 
Pronájmem tělocvičny, gymnastického sálu a školního hřiště v době, kdy tyto prostory 

nejsou využívány pro výuku nebo zájmové kroužky žáků školy, a platbami stabilních 

nájemců (Spolek Němců Těšínského Slezska, pronájem školního domku a nájem 

z provozování školního bufetu) získala organizace částku 218. 067,- Kč. Konkrétní 

rozpracování příjmů z pronájmů je obsaženo v oddíle Základní informace o hospodaření 

školy. 
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PROJEKTY  
Šablony II 02/2020 – 01/2022 

Z projektu Šablony II, který je spolufinancován Evropskou unií, obdržela naše škola 

částku ve výši 1 481 117 Kč. 

Tyto prostředky škola průběžně v daném období investuje do zlepšení kvality vzdělávání 

a volnočasových aktivit žáků. Hlavními aktivitami projektu jsou kluby pro žáky, 

doučování, projektové dny ve škole i mimo školu a také další vzdělávání pedagogických 

pracovníků.  

Ve školním roce 2020/2021 měli žáci možnost se zapojit do těchto klubů: klub občanského 

vzdělávání, badatelský klub, klub cizích jazyků (ruský jazyk), debatní klub a čtenářský 

klub. Zúčastnili se projektových dnů mimo školu a učitelé průběžně čerpali DVPP. 

Škola nadále využívala zakoupené přenosné ICT vybavení v rámci prezenční a později i 

distanční výuky a pracovní pozici školního asistenta, který vedl školní knihovnu se 

studovnou, byl nápomocen žákům ohroženým školním neúspěchem i žákům 

talentovaným a také pedagogům. 
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ZAMĚSTNANCI ŠKOLY  
Složení předmětových komisí pro školní rok 2020/2021 

  

Anglický jazyk   

předseda:   Mgr. Jarmila Sivá 

členové:   Mgr. Barvíková, Mgr. Dospivová, PhDr. Kubalová, Mgr. Lužná,  

   Mgr. Mastná, Mgr. Mlčochová, Ing. Skubidová, Mgr. Zdráhalová 

 

Druhý cizí jazyk 

předseda:   Mgr. Kamila Rozbrojová 

členové:  Mgr. Beránková, Mgr. Franková, Mgr. Hochfeld, PhDr. Kubalová,  

   Mgr. Mastná, Mgr. Onderková, Mgr. Rozbrojová, Mgr. Sivá 

 

Biologie  

předseda: Mgr. Szotkowski, Ph.D. 

členové: Mgr. Fonioková, Mgr. Chmielová  

 

Český jazyk  

předseda:  Mgr. Kolichová 

členové: Mgr. Dospivová, PhDr. Čížová, Mgr. Hrubeš, Mgr. Málek, Mgr. Sladká, 

Mgr. Rozbrojová   

 

Dějepis, základy společenských věd   

předseda:  Mgr. Krč     

členové:  PhDr. Čížová, Mgr. Hrubeš, Mgr. Kolichová, Mgr. Kotterbová, Bc. Kubiczek, 

Mgr. Ligocká,  Mgr. Málek, Mgr. Mlčochová, Mgr. Onderková, 

Ing.Skubidová 

Fyzika  

předseda: PaedDr. Polášková  

členové: Mgr. Pazdziorová 

 

Chemie  

předseda: Mgr. Adamková 

členové: Mgr. Fonioková, Mgr. Chmielová, Mgr. Mráz, Mgr. Szotkowski, Ph.D. 

 

Matematika, IVT  

předseda:   Mgr. Chrastecká 

členové:  Mgr. Adamková, Mgr. Fišer,  PaedDr. Jevická, Mgr. Krč, Bc. Konieczná, Mgr. 

Mráz, PaedDr. Polášková, Wybitul    

Zeměpis  

předseda: Mgr. Michálek 

členové: RNDr. Foniok, Mgr. Hochfeld, Mgr. Junek, Mgr. Mastná 

 

Tělesná výchova  

předseda:   Mgr. Junek 

členové:   RNDr. Foniok, Mgr. Kotterbová, Mgr. Ligocká, Mgr. Michálek 

Vyučující předmětů, které netvoří předmětové komise 
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Hudební výchova  Mgr. Sladká, Mgr. Onderková 

Výtvarná výchova  Mgr. Hochfeld 

 

Výchovně poradenská činnost 
Výchovný poradce:         Mgr. Petra Fonioková 

Poradce pro volbu povolání:       Mgr. David Málek 

Metodik prevence sociálně patologických jevů:     Mgr. Jana Ligocká 

Výkon specializovaných činností 

Koordinátor školního vzdělávacího programu:    PhDr. Hana Čížová 

Koordinátor ICT:        Mgr. Pavel Krč 

Školní asistent:       Mgr. Kateřina Onderková 

 

Další činnosti 

Organizace terénní praxe kvarty     Mgr. Petr Junek 

Archivace dokumentace historie školy    PaedDr. Jarmila Jevická 

Spolupráce s médií       Ing. Eva Skubidová 

         Mgr. Rozbrojová 

Organizace zapojování žáků do charitativní činnosti:   Mgr. Franková 

Organizace akcí reprezentujících školu (benefiční koncert):  Mgr. Sladká 

 

Správní úsek 
hospodářka – Marta Foldynová 

sekretářka – Lýdie Nogolová 

správce poč. sítě, tech. pracovník – Petr Pszczolka 

údržbář – Ilja Mazoch 

pracovnice úklidu –  Jaroslava Bryndačová  

Věra Hloušová 

Anna Hovorková 

 Anna Nekolná 

   Edita Volfová 

   Šárka Žídková 

    

Personální změny 

Ve školním roce 2020/2021 doznal pedagogický sbor gymnázia níže uvedené změny.  

 1. 9. 2020 Mgr. Irena Barvíková (AJ, ČJ) – nový pracovní poměr 

 1. 9. 2020 Bc. Michaela Konieczná (M, D) – nový pracovní poměr 

 1. 9. 2020 Bc. Michal Kubiczek (D, ZSV, IVT) – nový pracovní poměr 

 2. 9. 2020 – 5. 2. 2021 Mgr. Jarmila Žalská (F, M) 

 8. 2. 2021 Mgr. Adam Fišer (F, M) – nový pracovní poměr 

 1. 3. 2021 PaedDr.. Jarmila Jevická (M, Ch) – ukončení pracovního poměru 

 30. 6. 2021 Mgr. Eliška Beránková (M, ŠJ) – ukončení pracovního poměru 

 5. 7. 2021 PaedDr. Vladimíra Polášková (F, M) – ukončení pracovního poměru 

 1. 8. 2021 Mgr. Daniel Žídek (AJ, NJ) – nový pracovní poměr 

 16. 8. 2021 Bc. Adrián Pustówka (D, ŠJ) – počátek pracovního poměru 

 31. 8. 2021 Mgr. Zuzana Franková (ŠJ, ZSV) – ukončení pracovního poměru 
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UČEBNÍ PLÁNY 
PRO 1. AŽ 4. ROČNÍK OSMILETÉHO GYMNÁZIA  

 Obor:  79-41-K/81 Gymnázium 

 Vytvořen:  V souladu se Školním vzdělávacím programem pro základní   

  vzdělávání s účinností od 1. 9. 2007 

 Vychází z: Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP  

  ZV) č.j.  31504/2004-22 (1.- 4. ročník) 

 

  Předmět I. II. III. IV. 
celkem 

Jazyk český 4* 4* 4* 4* 
16 

Cizí jazyk 1 5 5 4 4 
18 

Cizí jazyk 2 - 3 3 3 
9 

Matematika 4* 4* 4* 4* 
16 

IVT 2 - 2 - 
4 

Dějepis 2 2 2 2 
8 

Občanská výchova 1 1 1 1 
4 

ZSV - - - - 
- 

Fyzika 2 2 2 2 
8 

Chemie - - 2 2* 
4 

Biologie 2 2 2 2* 
8 

Zeměpis 2 2 2 2 
8 

Estetická výchova 3 3 1 3 
10 

Tělesná výchova 3 2 2 2 
9 

 30 30 31 31 
122 

 

   *    z toho jedna hodina cvičení – třída je dělená na dvě skupiny 
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PRO 1. AŽ 4. ROČNÍK ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA A 5. AŽ 8. ROČNÍK OSMILETÉHO GYMNÁZIA 

 Obor:  79-41-K/41 Gymnázium a  79-41-K/81 Gymnázium 

 Vytvořen:  V souladu se Školním vzdělávacím programem pro čtyřleté   

   gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia s účinností od 1. 9.  

  2009 

 Vychází z: Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia (RVP G)  

 

Předmět 1. /V. 2. /VI. 3. /VII. 4. /VIII. celkem 

Jazyk český 4* 3* 3* 4 14 

Cizí jazyk 1 4 4 3 3 14 

Cizí jazyk 2 3 3 3 3 12 

Matematika 4* 4* 3* 4 15 

IVT - 2 - 2 4 

Dějepis 2 2 2 - 6 

ZSV 2 2 2 1 7 

Fyzika 2 3** 3** - 8 

Chemie 3** 2 3** - 8 

Biologie 3** 3** 2 - 8 

Zeměpis 2 2 2 - 6 

Estetická výchova 2 2 - - 4 

Tělesná výchova 2 2 2 2 8 

1. volitelný předmět - - 2 2 4 

2. volitelný předmět - - 2 2 4 

3. volitelný předmět - - 2 2 4 

4. volitelný předmět - - - 2 2 

5. volitelný předmět - - - 2 2 

6. volitelný předmět - - - 2 2 

 33 34 34 31 132 

 

*    z toho jedna hodina cvičení – třída může být podle počtu žáků dělená na dvě skupiny 

**  z toho jedna hodina praktická cvičení – třída může být podle počtu žáků dělená na dvě     

skupiny 
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VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ 
 

Výsledky vzdělávání ve školním roce 2020/2021 

třída 

1. pololetí 2. pololetí 

třídní učitel 
V P 5 N 

průměr

ný 

prospěc

h 
 

V P 5 

průměr

ný 

prospěc

h 

1.A 30 0 - - 1.083 30 30 0 - 1.094 Mgr. Ligocká Jana 

1.A4 9 21 - - 1.522 29 12 17 - 1.513 Mgr. Chmielová Jana 

1.B4 15 15 - - 1.494 29 11 18 - 1.541 Mgr. Sladká Veronika 

2.A 30 0 - - 1.111 30 30 0 - 1.078 Mgr. Onderková Kateřina 

2.A4 9 11 - - 1.554 20 9 11 - 1.561 Ing. Skubidová Eva 

3.A 26 4 - - 1.110 30 29 1 - 1.088 Mgr. Dospivová Andrea 

3.A4 13 16 - - 1.458 29 14 15 - 1.392 Mgr. Mráz Jiří 

3.B4 10 19 1 - 1.520 30 10 20 - 1.511 Mgr. Málek David 

4.A 19 11 - - 1.426 30 23 7 - 1.277 Mgr. Junek Petr 

4.A4 9 9 - - 1.494 18 15 2 1 1.164 Mgr. Rozbrojová Kamila 

5.A 23 4 1 - 1.262 28 24 3 1 1.152 Mgr. Szotkowski Tomáš, Ph.D. 

6.A 14 16 - - 1.367 30 14 16 - 1.415 Mgr. Fonioková Petra 

7.A 19 9 - - 1.342 28 19 9 - 1.403 Mgr. Krč Pavel 

8.A 15 18 - - 1.450 33 29 3 1 1.119 PhDr. Čížová Hana 

 

 

MATURITNÍ ZKOUŠKY  
V souladu s vyhláškou 177/2009 Sb. v účinném znění, § 35, ods. 4 a) jmenuje ředitelka 

školy PhDr. Hana Čížová místopředsedu a další členy zkušební maturitní komise 

pro ústní zkoušky společné části a zkoušky profilové části maturitní zkoušky v jarním 

zkušebním období 2021. 
 

Jarní termín 

Z celkem 51 žáků maturitních tříd ukončilo 50 úspěšně poslední ročník studia 

a maturovalo v jarním termínu 2021.  

 

Společná část  

Funkce zadavatele pro společnou část zkoušky škola obsadila kmenovými učiteli. Školní 

maturitní komisaře škola zajistila podle požadavků Centra pro zjišťování výsledků 

vzdělávání (Cermat). Z důvodu mimořádné epidemiologické situace byly žákům 

odpuštěny písemné práce z českého jazyka a z cizích jazyků. 
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Profilová část  

Ústní zkoušky společné části a zkoušky profilové části proběhly ve dnech 1. až 4. června 

2021 ve třídách 8.A a 4.A4.  

Předsedy zkušebních komisí pro ústní maturitní zkoušky společné části a profilové 

zkoušky byli jmenováni odborem školství mládeže a sportu Krajského úřadu 

Moravskoslezského kraje dva pedagogové ze Sportovního gymnázia Dany a Emila 

Zátopkových v Ostravě – Zábřehu. Recipročně byli do funkcí předsedů zkušebních komisí 

jmenováni naši pedagogové. 

Profilové zkoušky ve všech předmětech se konaly formou ústní zkoušky. Z důvodu 

mimořádné epidemiologické situace byly žákům odpuštěny ústní zkoušky z českého 

jazyka a z cizích jazyků, pouze malá část žáků projevila zájem tyto zkoušky vykonat 

dobrovolně. 

V jarním termínu složilo maturitní zkoušku všech 50 žáků, kteří ji konali.  

 

Podzimní termín 

Písemné práce a didaktické testy společné části se konaly ve spádových školách od 1. do 2. 

září 2021. Didaktické testy v tomto termínu konal jeden žák, a to úspěšně. Stejný žák ale 

nevykonal ústní zkoušku, neprospěl z předmětu ZSV. 

Celkem získalo za rok 2021 střední vzdělání s maturitní zkouškou 50 žáků maturitního 

ročníku. 

 

Souhrnná statistika tříd - maturitní zkouška 2020/2021 
 

třída žáků V P 5 N 
průměrný 

prospěch 
třídní učitel 

4.A4 18 13 4 1 - 1.442 Mgr. Rozbrojová Kamila 

8.A 33 26 7 - - 1.441 PhDr. Čížová Hana 
 

Další informace (tabulková část)  – viz příloha výroční zprávy. 
 

Maturitní zkouška 
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Slavnostní předávání maturitního vysvědčení  

V letošním školním roce proběhlo slavnostní předávání maturitních vysvědčení jako již 

loni na školním dvoře gymnázia. Pro tento účel jsme zajistili velký stan včetně vybavení 

lavičkami a stoly. 

Třídní učitelé jej na konci školního roku využili rovněž k předávání ročníkových 

vysvědčení žákům ve svých třídách. 

 

 

Předávání maturitních vysvědčení 
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PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 
Přijímací řízení proběhlo ve školním roce 2020/2021 v souladu se zákonem 135/2020 Sb., 

o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich 

ukončování ve školním roce 2020/2021. Prováděcí předpis MŠMT č. 232/2020 Sb., 

o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2020/2021 

upravil podmínky přijímacího řízení ve školním roce 2020/2021. Termín jednotné přijímací 

zkoušky byl přesunut na květen 2021. . Rovněž termín 

Součástí kritérií pro přijetí žáka ke vzdělávání bylo absolvování jednotných testů 

z matematiky a českého jazyka a literatury vypracovaných společností CERMAT. 

Výsledky vyhodnotila rovněž společnost CERMAT. Dalšími kritérii byly výsledky 

vzdělávání ZŠ uchazeče a jeho výsledky v soutěžích a olympiádách. 

Zájemci o vzdělávání na našem gymnáziu se rekrutují nejen z řad žáků havířovských 

základních škol, ale i ze škol spádových obcí – Albrechtice, Horní Suchá, Těrlicko, Šenov, 

Lučina, Dolní Domaslavice.    

 

Kód oboru vzdělání Přihlášených uchazečů 

 ,,uchazečůuchazečů 
Přijato uchazečů 

79 – 41 – K/81 94 30 

79 – 41 – K/41 83 30 

 

Pro žáky 5. a 9. tříd základních škol organizovalo naše gymnázium v měsících lednu 

až březnu přípravné kurzy pro přijímací zkoušky z předmětů český jazyk a matematika.  

Vzhledem ke coronavirové situaci probíhaly v elektronické podobě online formou. 

 

Další informace (tabulková část)  – viz příloha výroční zprávy. 

 

 

 

ZAPOJENÍ ŠKOLY  
DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO VEŘEJNOST  

V hodnoceném období škola neorganizovala žádné formy vzdělávání pedagogických 

pracovníků. 

 
EVALUACE – ZAPOJENÍ DO CELOSTÁTNÍHO SROVNÁVÁNÍ ÚROVNĚ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU 

Ve školním roce 2020/2021 jsme se nezapojili do celostátního srovnávání úrovně 

vzdělávacího procesu z důvodu uzavření škol (koronavirová epidemie COVID 19).  
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ŠKOLSKÁ RADA 
Ve školním roce 2020-2021 skončilo funkční období čtyř členů školské rady, ředitelka školy 

vyhlásila volby zástupců zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků a volby 

zástupců pedagogických pracovníků.   

Dne 22. 6. 2021 proběhly volby členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a 

za zletilé žáky. Odevzdáno bylo 84 hlasovacích lístků, což je 21% všech oprávněných 

voličů,  členy školské rady byli zvoleni MUDr. Daniel Janíček a Mgr. Petra Pomykaczová. 

Dne 30. 6.2021 proběhly volby členů školské rady zastupujících pedagogické pracovníky. 

Voleb se účastnilo 31 pedagogů z 37 oprávněných, členy školské rady byly zvoleny Mgr. 

Dospivová a Mgr. Kotterbová.  

Po celý školní rok 2020/2021 plnila školská rada i přes omezující mimořádná opatření  

úkoly, které vyplývají ze § 167 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon). Členové školské rady 

se aktivně podíleli svými připomínkami a náměty na inovaci školního řadu. 

 

 

VÝSLEDKY ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH 
Přestože byla výuka ve školním roce 2020/2021 výrazně ovlivněna uzavřením škol a 

přechodem na distanční výuku, probíhaly soutěže a olympiády aspoň v on-line režimu. 

Žáci naší školy dosáhli velmi dobrých výsledků 

 

ČESKÝ JAZYK  

Olympiáda v českém jazyce  

47. ročník -  on line forma v období pandemie  
  

Školní kolo    

I. kategorie -  Vachtarčíková Nikol (4.A)   

II. kategorie -  Štočková Tereza (6. A)    

 Okresní kolo  

7. místo   Nikol Vachtarčíková (4.A)  

 Obě kategorie -  bez dalšího postupu do vyššího kola  

 

Literární soutěž  

Povídka na téma Život v době koronavirové  

Vítězové – Natálie Pardubická (3.A4), Jan Szymurda (7.A), Anna Zegzulková (7.A)  

 

Debatní liga   

Republikové kolo - 7. místo - tým GYRA 4 ve složení Barbora Fedorková, Miriam Hýblová 

a Daniela Neoralová.   
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Soutěž Školní časopis roku 2020 

krajské kolo 1. místo v kategorii „ZŠ II. stupeň + střední škola“   

republikové kolo  4. místo v kategorii „ZŠ II. stupeň + střední škola“, 3. místo v rámci 

hodnotícího kritéria „Kvalita obsahu časopisu“  

 

Časopis Cirkulárka 

Zdeněk Tomis (4.A4), Veronika Navrátilová (4.A4), Vít Walach (4.A4), Natalie Langová 

(4.A4), Veronika Wroblová (4.A4), Daniela Neoralová (8.A),Miriam Hýblová (8.A), 

Pavel Herboczek (8.A), Milan Kolář (6.A), Ondřej Toufar (6.A), Ema Petrová (6.A), Ivo 

Walach (6.A), Thi Nga Nguyen (7.A), Anežka Závorková (7.A), Eliška Chudobová (7.A), 

Anna Zegzulková (7.A), Vendula Drastichová (1.A4), Vendula Mikulová (3.A), 

Eva Oleowniková (3.A)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANGLICKÝ JAZYK  

Školní kolo Soutěže v anglické konverzaci proběhlo kvůli nepříznivé pandemické situaci v 

rámci jednotlivých tříd, které do okresního kola nominovaly své zástupce.  

 

Soutěž v anglické konverzaci – okresní kolo  

Kat. I B 3. místo Aneta Fochlerová (sekunda A)  

Kat. II B 2. místo Lucie Němčíková (kvarta A)  

Kat. III A 2. místo Denis Pamánek (sexta A)  
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Den s překladem – pořádá Ostravská univerzita  

účast Lukáš Foniok (sexta A)  

účast Jáchym Šimko (septima A)  
  

Překladatelská soutěž – pořádá Univerzita Palackého, Olomouc  

účast Pavel Herboczek (oktáva A)  

účast Lenka Dubánková (4.A4)  

účast Lukáš Foniok (sexta A)  
  

NĚMECKÝ JAZYK  

Soutěž v prezentacích  

Druhé kolo této soutěže německého jazyka proběhlo v prosinci 2021 online a bylo na téma 

Mein Leben in der Koronazeit. Soutěž byla opětovně sponzorována Svazem Němců 

těšínského Slezska. Nejlepší prezentaci měla Ivana Wróblová z 8A. 
  

Olympiáda v německém jazyce  

Okresní kolo proběhlo online formou v únoru 2021. Úspěšní byli Ondřej Toman-2. místo v 

nižší kategorii, Thi Nga Nguyen – 3. místo ve vyšší kategorii.  
  

Den s překladem FFOU- 3. místo na německý neliterární překlad získala Ivana Wroblová z 

8A.  
  

RUSKÝ JAZYK  

Krajské kolo soutěže Puškinův památník proběhlo online v dubnu 2021. Dvě studentky ze 

třídy 3A4 zaslaly soutěžní nahrávky, které porota vyhodnotila.   

Simona Vorlová získala 2. místo v kategorii Recitace a byla navržena na postup do 

celostátního kola, kam však její nahrávka nakonec nebyla zaslána.  

Aneta Tůmová získala Čestné uznání v kategorii Sólový zpěv  
 

MATEMATIKA   

Matematická olympiáda – krajské kolo  

Kat. B   3. místo Ivo Walach (6.A)  

  účast Jiří Havlíček (6.A)  

Kat. C   účast Tereza Štočková a Petr Kučera (5.A)   

 Matematická olympiáda - okresní kolo   

Kat. Z6           6. místo Lukáš Vachtarčík (1.A)  

                        úspěš. řeš. Mariana Kolářová, Jakub Polák, Filip Rečičár (1.A)  

Kat. Z7           1. místo Marie Beranová (2.A)  

                        2.-3. místo Anežka Böhmová  (2.A)  

                        7.-8. místo Tomáš Kučera (2.A)  

Kat. Z8  4. místo  Adam Konštacký (3.A)   

  

Klokan – okresní kolo  

Kat. Benjamín 2. místo Tomáš Kučera (2.A)  

Kat. Student    3. místo  Zdeněk Tomis (4.A4)  
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Logická olympiáda – základní kolo  

Kat. C             úspěš. řeš. Zdeněk Tomis (4.A4)  
   

Internetová matematická olympiáda  

Účast v soutěži    

V. Novotný, M. Kolář, V. Jurásek (6.A), V. Klhůfek, J. Šimko, I. Walach, O. Pavelka (7.A)    

 

Matematická soutěž Náboj  

Účast v soutěži   

1. tým  V. Novotný, V. Klhůfek, J. Šimko, Jurásek, O. Pavelka (7.A)  

2. tým  Z. Klimšová, P. Herboczek, A. Pyško, V. Walach (8.A), I. Walach (6.A)    

   

INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA   

Bobřík informatiky – školní kolo – (proběhlo pouze pro zájemce)  

Benjamín  1. místo Jakub Fojtík (2.A)  

  2. místo Natálie Zacharová (1.A)  

  3. místo Mariana Kolářová (1.A)  

 Kadet  1. místo Petr Scheibinger (3.A) – shodný počet bodů  

  1. místo Matyáš Lysek (4.A)  

  2. místo Matěj Hanák (4.A)  

3. místo Vojtěch Žvak (4.A)  

   

Junior  1. místo Milan Kolář (6.A)   

  2. místo Václav Dona (1.A4)  

  3. místo Petr Kučera (5.A)  
 

Senior  1. místo Vojtěch Novotný (7.A)   

  2. místo Vojtěch Jurásek (7.A)  

  3. místo Vojtěch Klhůfek (7.A)  

 Bezpečný internet  

Účast žáků tříd 1.A. 3.A, 6.A v online kvízu KPBI.cz  
  

BIOLOGIE  

Biologická olympiáda  

Kategorie D úspěšní řešitelé Mariana Kolářová, Veronika Holoušková, Jakub Polák (1.A) 

Kategorie C  úspěšný řešitel Viktor Mašek  (4.A)  

Kategorie B 3. místo Ondřej Toufar  

  4. místo Jakub Zatloukal  

CHEMIE 

Chemická olympiáda – okresní kolo 

Kategorie D 6. místo Nikol Vachtarčíková  

Kategorie C – krajské kolo 

  24. místo Jakub Zatloukal  

  17. místo Kamil Menšík  
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DĚJEPIS  

Dějepisná olympiáda   

Okresní kolo 6. místo Ondřej Pavelka (7. A)  

  3. místo Matěj Šigut (4. A)  

Krajské kolo 6. místo Matěj Šigut (4. A)  

 

ZEMĚPIS 

Okresní kolo  

 kategorie A  8. místo Sebastián Kapec  

 kategorie B 5. místo Kristýna Szotkowská  

  26. místo Lucie Wichrová  

 kategorie C 4. místo Jan Grygar,  

  10. místo Filip Drozd   

 kategorie D 2. místo Jakub Zatloukal 

  5. místo Tomáš Zuzaňák 

  15. místo Vít Walach  
   

Krajské kolo  

Kategorie D 15. místo Jakub Zatloukal  
 

N-trophy11- 2021 Online  

19. - 21. 3. 2021 Brno 

N-trophy je soutěž pro středoškoláky, ve které týmy soupeří ve čtyřech oborech - biologii, 

chemii, fyzice a v logice.  

Tým GSH ve složení Zdeněk Tomis, Vít Walach, Petra Kozáková postoupil z 9. místa v 

základním kole, vybojoval v republikovém finále 14. místo.  
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ZSV A OV   

Ekonomická olympiáda  

Krajské kolo účast Ondřej Pavelka (7. A)  

Online debatní liga – GYRA 4  

Celostátní kolo 7. místo Miriam Hýblová (8. A), Daniela Neoralová (8. A), 

Barbora Fedorková (8. A)  
 

Filozofická soutěž Nebojte se myslet Nguyen Thi Nga (7. A), Zegzulková Anna (7. A) – 

účast  
 

TĚLESNÁ VÝCHOVA – SPORTOVNÍ SOUTĚŽE   

Z důvodu epidemické situace a z ní pramenících proticovidových opatřeních se během 

školního roku 2020/2021 nekonaly žádné sportovní soutěže, závody, turnaje a LVZ.  

Jedinou sportovní akcí byly turistické vodácké kurzy “Hron” přeložený z června 2020 na 

září a "Morava" realizovaný v červnu 2021.  

Žáci během distanční výuky plnili v rámci hodin tělesné výchovy samostatné tělesné 

aktivity, jako např. zvládnutí různě dlouhých běžeckých úseků v časovém limitu, výstupy 

na určené vrcholy Beskyd, cyklovýlety, ukázky možností domácího posilování, hledání 

“kamínků” za pomocí zaslaných indicií, apod.  
  

Další informace (tabulková část)  – viz příloha výroční zprávy. 

 

 

MEZINÁRODNÍ  JAZYKOVÉ ZKOUŠKY  
Německý jazykový diplom 

V loňském školním roce se naši studenti i přes problémy spojené s distanční výukou 

pokusili o získání Německého jazykového diplomu v obou nabízených úrovních (DSD I a 

DSD II). V obou případech byla řada úspěšných studentů.  

DSD II získalo šest studentů maturitního ročníku, DSD I pak 6 studentů ze 6.A 
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ŠKOLNÍ AKCE, EXKURZE  
 

LYŽAŘSKÉ KURZY 2020/2021 

Ve školním roce 2020/2021 se z důvodu koronavirové epidemie nekonaly žádné lyžařské 

kurzy. 

 

TURISTICKÉ KURZY 2020/2021 

Turistický kurz 2020 – voda „Hron 2020“ Slovensko 

Po letním zklidnění epidemické situace jsme se rozhodli uspořádat turistický kurz pro 

třetí ročníky netradičně na začátku září, ale tradičně na řece Hron. Počasí nám naštěstí 

přálo, ranní chlad ve stanu se dal přežít, a protože jsme přijeli takříkajíc „po sezóně“, byli 

jsme v kempech i na řece prakticky sami. Takže jsme opět zažili romantiku, pohodu, 

spoustu legrace, nechtěného i chtěného koupání, posezení u táborového ohně, 

společenských her, atd. A samozřejmě jsme zvládli i vodácké základy a dovednosti při 

jízdě na kánoi. Tak příště ahóóój. 
 

 

 

Vodácký kurz Morava 

V polovině června se nám i přes nepříznivou situaci podařilo uskutečnit se třídami  3. A/4 

a 7. A vodácko-turistický kurz v povodí řeky Moravy. Naším cílem bylo splout několik 

úseků na této řece. Základům vodáctví jsme se naučili na umělé vodní nádrži Krásné u 

Šumperka. Poté jsme v následujících čtyřech dnech spluli řeku v úseku mezi obcemi 

Postřelmov - Litovel. Počasí i pohoda v kolektivu nám vyšly na jedničku.  Studenti se 

seznámili se základy pobytu v přírodě, ale také překonávat nástrahy, které  tento typ 

trávení volného času přináší. Na závěr kurzu byli frekventanti  pasováni legendárním 

Čochtanem do stavu  „vodáckého“……             
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TERÉNNÍ PRAXE 

Terénní praxe třídy kvarta A  byla kvůli epidemie COVID 19 přesunuta. 

 
Tematické exkurze ve školním roce 2020/2021 

Tematické exkurze hrají ve výchovně vzdělávacím procesu našeho gymnázia významnou 

roli. Jako každoročně i v hodnoceném školním roce připravili a realizovali učitelé s žáky 

zajímavé exkurze, i když z důvodu epidemie se uskutečnily jen akce Po stopách českých 

spisovatelů a čtyři projektové dny mimo školu. 
   

Exkurze „Po stopách českých spisovatelů“ proběhla 23.-24.září 2020 pro třídy 3.B4 a 7.A s 

pedagogy Mgr. Boris Hrubeš, Mgr. David Málek 

Žáci navštívili Synagogu v Rychnově nad Kněžnou a muzeum Karla Poláčka, Babiččino 

údolí v Ratibořicích a muzeum Boženy Němcové, Hospital Kuks, Památník Karla a Josefa 

Čapka v Malých Svatoňovicích.                 
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Projektový den mimo školu 

 

 

 

 

 

Další informace (tabulková část)  – viz příloha výroční zprávy. 

 

 

PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI  
Den otevřených dveří 

V měsíci prosinci a lednu pozvala škola zájemce o gymnaziální studium ze základních 

škol z Havířova a spádových obcí na on-line Den otevřených dveří. Vysoký počet 

návštěvníků signalizoval opět značný zájem o vzdělávání na našem gymnáziu.  

 

Setkání s rodiči budoucích žáků školy 

Poslední den školního roku 2020/2021 se setkala ředitelka školy a zástupkyně ředitelky 

školy s rodiči žáků přijatých ke vzdělávání do prvních ročníků od 1. září 2021. Představila 

rodičům podmínky, které škola nabízí. Rodiče přislíbili aktivní spolupráci v oblasti 

materiální i v oblasti organizace mimoškolních akcí pro žáky. 

 

PREVENTIVNÍ PROGRAMY  
 

V rámci preventivního programu školy jsme se ve školním roce 2020/2021 zaměřili 

především na podporu vztahů v kolektivu. Po uzavření škol z důvodu covidové situace 

jsme se pravidelně setkávali online na třídnických hodinách. Žákům i rodičům byla 

nabídnuta podpora školského poradenského pracoviště. V době online výuky proběhla 

preventivní akce na téma HIV a Zdravý životní styl. Po otevření škol jsme realizovali 

preventivní akci zaměřenou na první pomoc, na této aktivitě se spolupodílela VOŠ Prigo, 

Havířov. Na konci školního roku jsme uskutečnili školní výlety s cílem podpořit dobré 

vztahy v kolektivu, komunikaci. 
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Adaptační aktivity 

Pro nově příchozí třídy tradičně připravujeme adaptační pobyty, které přispívají k 

vytváření pozitivních vztahů v novém třídním kolektivu, vytváření a respektování 

třídních pravidel, seznámení se s kulturou školy. Kurzy realizují třídní učitelé ve 

spolupráci se školní metodičkou prevence. 

 

MIMOŠKOLNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST ŽÁKŮ  
V rámci programu prevence sociálně patologických jevů nabízí škola efektivní využití 

volnočasových aktivit žáků v době po vyučování formou zapojení žáků do zájmových 

kroužků.  

Ve školním roce 2020/2021 byla i přes nepříznivý vývoj epidemiologické situace 

realizována řada kroužků a klubů, a to po většinu školního roku online formou.  

Vedoucí kroužků z řad učitelů i externistů uzavřeli s příspěvkovou organizací 

Gymnázium, Havířov – Podlesí dohodu o provedení práce. 

Finanční prostředky k proplácení provedené práce jsou získávány formou dotace 

z rozpočtu Statutárního města Havířov. Kroužky jsou rovněž dotovány z projektu 

ŠABLONY II, pod registrační číslem CZ.02.3X/0.0/0.0/18_065/0016797. 

Nabídka volnočasových aktivit (kroužků)  

Biologický kroužek Mgr. Fonioková středa 14.00 - 15.30 

Sportovní bridž 

(nováčci i 

pokročilí) 

Mgr. Mráz, Pszczolka, Mgr. 

Hájek 

úterý a pátek 14.00 - 15.30 

středa 14.00 - 15.30 

Cirkulárka  

(školní časopis) 
Mgr. Dospivová středa 14.00 - 15.30 

Čtenářský klub Mgr. Dospivová čtvrtek 14.00 - 15.30 

Debatní klub PhDr. Čížová pátek 14.00 - 16.00 

Kroužek čínštiny Ondřej Pavelka pátek 14.00 - 15.30 

Klub občanského 

vzdělávání 
Mgr. Pavel Krč středa 14.00 - 15.30 

Kroužek ruského 

jazyka 
Mgr. Mastná středa 14.00 -15.30 

Kroužek 

německého jazyka 
PhDr. Kubalová čtvrtek 14.00 - 15.30 

Pěvecký sbor  Mgr. Mokrošová  čtvrtek 14.00 - 15.30 

 

 

Nabídka kroužků se v následujícím školním roce bude rozšiřovat v návaznosti na vývoj 

epidemiologické situace. 
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Časopis s názvem Cirkulárka 

Ve školním roce 2020/2021 se našemu školnímu časopisu s názvem Cirkulárka podařilo 

vytvořit čtyři vydání. V měsíci září/říjnu s tématem pohádka, listopadu/prosinci 

s tématem hra, lednovo-únorové číslo se zabývalo strachem a poslední číslo prozkoumalo 

téma zodiaku. Konec roku se nesl pod taktovkou vytváření webu školního časopisu. 

Redakční rada sestává ze 16 členů ze tříd 3.A, 4.A, 7.A, 8.A, 1.A4, 2.A4 a 4.A4. 

Tento rok naši redaktoři v soutěži Školní časopis roku 2020 v krajském kole získali 1. místo 

v kategorii „ZŠ II. stupeň + střední škola“ a v kole republikovém 4. místo v kategorii „ZŠ 

II. stupeň + střední škola“. Opravdovým úspěchem bylo 3. místo v rámci hodnotícího 

kritéria „Kvalita obsahu časopisu“. 

Přihlásili jsme se také do soutěže Školní časopis roku 2021, jehož vyhodnocení se dozvíme 

v prvním pololetí dalšího školního roku. 

Během druhého pololetí tohoto roku časopis Cirkulárka hledal novou, modernější formu 

v podobě webových stránek a všichni kreslíři také zdokonalili ilustrační doprovod článků. 

 

 

 

 

 

Sportovní bridž 

 

Dvacátá první sezona Havířovské bridžové akademie, byla výrazně 

poznamenána celosvětovou pandemii a opatřeními, které se dotkly 

každodenního života každého z nás. Sezóna 2020/2021 tak předčasně skončila 

v polovině března a tak neproběhly pravidelné akce HABRY jako Velikonoční soustředění 

a Juniorské mistrovství Havířova. 
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Také na mezinárodní scéně byly zrušeny MEJ a MSJ, na kterých se měli představit 

současní frekventanti HABRY i její absolventi. 

Ve školním roce 2020/2021 se všichni žáci primy naučili pravidla bridže a pod vedením 

Mgr. Jiřího Mráze a správce počítačové sítě pana Petra Pszczolky úspěšně absolvovali část 

bridžové přípravky. Celkem bridžové kroužky navštěvovalo přes 35 žáků. 
 

Debatní klub 

Debatování se stejně jako výuka přesunulo do online světa, setkávali jsme se každý týden 

přes Teams.   

Proběhly tři turnaje Online debatní ligy, na kterých se debatovaly například tyto čtyři 

připravené teze: Zaměstnavatel by měl mít právo propustit zaměstnance bez udání 

důvod. Žáci by měli absolvovat povinnou školní docházku pouze na jednotných 

nevýběrových základních školách, Žádný zaměstnanec by neměl dostávat více než 

desetinásobek nejnižšího platu ve firmě, Veškerá reklama by měla být zakázána, Západní 

demokracie by měly zlepšit situaci obyvatelstva KLDR (P) a nepřipravené:  Sociální sítě by 

měly mazat příspěvky obsahující dezinformace a fake news,  Rodiče by neměli dětem 

říkat, že dárky nosí Ježíšek, Maturitu by měl letos dostat každý.   

  

Online debatní ligy se zúčastnily dva týmy z  našeho debatního klubu, tým Gyra 5 se 

umístil v  republikovém součtu na 15. místě, tým Gyra 4 se ve složení Miriam Hýblová, 

Denisa Neoralová, Barbora Fedorková s pomocí Thi Nga Nguyen probojoval do finále, 

kde získal 7. místo.   
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DofE, Mezinárodní cena vévody z Edinburghu  

Ve školním roce 2020/2021 se naše škola začlenila mezi poskytovatele programu DofE. 

DofE, Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (The Duke of Edinburgh´s International 

Award,) je mezinárodní program, s jehož pomocí si mladí lidé stanovují individuální 

cíle, kterých chtějí v daných aktivitách dosáhnout.  

Účastník projektu se pravidelně věnuje aktivitám ze tří oblastí - pohybu, dovednostem 

a dobrovolnictví. U každé aktivity si účastník stanoví určitý cíl, který ho bude motivovat 

a posouvat dál. Na závěr absolvuje týmovou expedici v přírodě. Celou svou cestu 

programem si zaznamenává do online aplikace. 

Účastníci mohou získat při splnění programu mezinárodně uznávaný certifikát – 

bronzový (minimálně 6 měsíců plnění), stříbrný (min. 12 měsíců plnění) a zlatý (min. 18 

měsíců plnění). Ten jim pomůže při přijímacím řízení na vysoké školy u nás i v zahraničí 

a možná bude také zajímat budoucí zaměstnavatele, jako důkaz získaných dovedností 

(komunikace, práce v týmu, adaptabilita). 

Základní školení pro vedoucí certifikovaného místního centra, které je akreditováno 

MŠMT jako součást dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, absolvovala 

Mgr. Petra Fonioková a převzala tak roli vedoucího programu DofE na našem gymnáziu. 

Expediční školení pro získání informací potřebných k výkonu činnosti hodnotitele expedic 

DofE, rovněž akreditované MŠMT, absolvovali v říjnu 2019 v Brně Mgr. Petra Fonioková 

a RNDr. Karel Foniok  

Distanční období velmi omezilo možnost realizace aktivit programu DofE, přesto se 

studentce 8.A (Báře Kutějové) podařilo v srpnu 2021 získat stříbrný certifikát. 

 

Fony Cup 2021 

V posledních předprázdninových dnech školního roku 

2020/2021 škola žila opět Fony Cupem, mezitřídním turnajem 

v kopané. 

Jelikož se kvůli covidu tato sportovně společenská akce 

v loňském školním roce, poprvé od roku 2007, nekonala, bylo 

očekávání letošního ročníku o to větší.   

Letošní Fony Cup měl ryze sportovní charakter. Stánky 

s občerstvením, které v posledních letech tradičně 

provozovala děvčata z pořadatelských tříd, zůstaly bohužel 

uzavřeny. 

Díky práci údržbáře pana Mazocha bylo travnaté hřiště Fony 

arény pro turnaj dokonale připraveno. Typicky fotbalové počasí bez tropických teplot 

nebo průtrží mračen, které jsme zažili v některých předchozích letech, turnaji přálo.  

Organizace letošního ročníku se ujala skupina studentů ze tříd 3.A4 a 3.B4 a zvládli to na 

jedničku. Z komentátorského stanoviště po tři dny akci skvěle moderoval Nguyen Hoang 

Dao (Honza) ze třídy 3.A4.  

Na soupiskách týmů některých tříd se stále častěji objevují studenti - hráči startující ve  

vyšších dorosteneckých fotbalových soutěžích. Proto řízení obou semifinálových utkání a 

finále turnaje bylo svěřeno rozhodčímu, který řídí vyšší fotbalové soutěže ČMFS. 
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Palmu vítězství a putovní pohár z letošního Fony Cupu si zaslouženě odnesli studenti 

septimy, kteří disponovali nejvyrovnanější hráčskou základnou a ve finále s přehledem 

porazili sextu. Na favorizovanou třídu 3.B čtyřletého gymnázia poté, co se těsně před 

turnajem zranila v ligovém zápase opora týmu Broňa Kotula, zbyla pouze „bramborová“ 

medaile. 

Ceny pro nejlepšího hráče a nejlepšího střelce turnaje věnovali Ing. Ondřej Baránek, 

náměstek primátora města Havířova, a  Mgr. Daniel Vachtarčík, uvolněný radní pro sport. 

Účast obou představitelů města, absolventů Horního gymnázia, ozdobila finálový zápas.  

O tom, že se Fony Cup nesmazatelně zapsal do paměti studentů Horního gymnázia, 

svědčí i divácká kulisa z řad absolventů školy. Jedni z nejlepších hráčů v historii turnaje, 

současní vysokoškoláci Jakub Heller a Vojta Kudláček, předávali na závěr turnaje medaile 

hráčům týmů umístěných na prvních třech místech.  

Poděkování za perfektní průběh Fony Cupu 2021 si zaslouží studenti ze tříd 3.A4 a 3.B4 a 

za práci rozhodčích zápasů ve skupinách Mgr. Petr Michálek a pan Petr Pszczolka. 
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DALŠÍ AKTIVITY ŠKOLY  
 

ŠKOLNÍ PARLAMENT 

Školní parlament je studentský orgán, který slouží jako fórum pro studenty k diskuzi 

o věcech v záležitostech školy. Školní parlament pomáhá sjednotit úsilí a vyjádření 

studentů ve věcech rozvoje školy a zprostředkovat je vedení školy. 

Hlavním předmětem dosavadního fungování Školního parlamentu byla zprostředkování 

organizace různých školních akcí, obvykle se jedná o přípravu Haloweenu, bláznivého 

švihfestu, valentýnské pošty či tradiční filmové pátky.  

Školní parlament se schází průměrně jednou za měsíc buď v průběhu náhodné vyučovací 

hodiny nebo před vyučováním. Schůzí Školního parlamentu se účastní zástupci 

jednotlivých tříd. Každá třída si může vybrat jakýkoliv počet zástupců. Na schůzi se pak 

členové kolem kulatého stolu baví o čemkoliv, co je zrovna tíží, co je nutné a o čem se 

bavit chtějí. 

Činnost školního parlamentu lze jen stěží realizovat distanční formou, proto v průběhu 

školního roku 2020/2021 nebyly zorganizovány žádné akce.   

Jedinou větší akcí, na které se studentský parlament spolupodílel, byl tradiční fotbalový 

turnaj Fonycup.  

 

CHARITATIVNÍ AKCE, SBÍRKY  

Obědy pro děti 

Škola se ve školním roce 2020/2021 pokračovala v projektu Obědy pro děti.  Tento projekt 

je jedním z projektů obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., 

která pomáhá ženám (popř. mužům) s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci, 

kterou nedokáží vlastními silami řešit, ale aktivně přistupují k řešení svých problémů.  

Ředitelka školy, za spolupráce pedagogů, vytipovávala potřebné žáky dle své dlouholeté 

pedagogické praxe. Děti mají uhrazeny obědy až do konce školního roku. Tento projekt se 

týká jen žáků nižšího gymnázia. 

 

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ NA ŠKOLE  

Hodnocení činnosti výchovného poradce 

Ve spolupráci se vzdělávacími institucemi, školním metodikem prevence sociálně 

patologických jevů, kariérovým poradcem, třídními učiteli i ostatními pedagogickými 

pracovníky se dařilo plnit plánované i neplánované aktivity. 

Výchovný poradce měl své pevně stanovené konzultační hodiny (týdně dvě); kromě nich 

byl k dispozici studentům kdykoliv ve volném čase. Rodičům pak po předchozí (např. 

telefonické či emailové) domluvě. Naprostá většina činností výchovného poradce nebyla 

omezena datem v kalendáři. Vycházela z aktuálních potřeb školy, třídních učitelů, rodičů 

a studentů.  

Z důvodu nařízeného uzavření škol od 12. 10. 2020  byla činnost výchovného poradce 

omezena. Přesto nebyla ukončena komunikace se žáky, zákonnými zástupci a 

poradenskými zařízeními. 
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Testování na pomoc profesní orientaci ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou 

poradnou se v letošním roce nekonalo. 

Další aktivity: 

- shromažďování informací o možnostech pomaturitního studia a dalšího uplatnění 

v praxi 

- konzultace se studenty maturitních ročníků 

- pomoc při výběru vhodného studijního oboru 

- příprava informačních materiálů o možnostech studia a poskytování informací žákům  

 
PARTNERSKÉ VZTAHY SE ŠKOLAMI V ZAHRANIČÍ  

V letošním školním roce se neuskutečnila vzájemná výměna mezi našimi a německými 

studenty.  

 

PŮSOBNOST ODBOROVÉ ORGANIZACE 

V souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., (Zákoník práce)  je uzavírána kolektivní smlouva 

mezi zaměstnavatelem, zastoupeným ředitelem školy a Základní organizací ČMOS PŠ 

při Gymnáziu v Havířově – Podlesí, příspěvková organizace, zastoupenou jejím 

předsedou. Součástí kolektivní smlouvy jsou přílohy (zásady čerpání prostředků FKSP 

včetně rozpočtu na kalendářní rok, rozpis stanoveného objemu prostředků na platy 

a stanovený limit pracovníků, systém hodnocení zaměstnanců – vnitřní platový předpis). 

 

 

SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY  

Spolek rodičů a přátel školy je dobrovolným občanským sdružením, které aktivně 

spolupracuje se školou. Rodiče a přátelé školy vytvářejí svými dobrovolnými příspěvky 

fond, ze kterého škola hradí např. cestovné žáků na soutěže, odměny a ceny žákům 

za úspěšnou reprezentaci školy, úhradu za pronájem sálů a s tím spojených služeb 

pro konání slavnostních shromáždění.  

Zástupci jednotlivých tříd v HV SRPŠ jsou kontaktními osobami mezi školou a rodiči. 

Spolek rodičů a přátel školy výrazně přispívá k jednotnému výchovnému působení školy 

a rodiny na žáka.  

 

KONTROLNÍ ČINNOST 

Ve školním roce 2020/2021 proběhla v příspěvkové organizaci Gymnázium, Havířov – 

Podlesí dne 17. 9. 2020 kontrola o dodržování povinností stanovených předpisy o požární 

ochraně provedené podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b), § 31 odst. 1 písm. a) a § 35 písm. 

a) zákona č. 133/1985 Sb. , o požární ochraně, ve znění pozdějších přepisů a § 45 odst. 1 

vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 

požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. a § 2 

zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) , ve znění zákona č. 183/2017 Sb. 

Výsledek kontroly byl jednoznačně bez zjevných nedostatků. 



33 

 

Česká školská inspekce provedla ve školním roce podle § 4 zákona č. 255/2012 Sb., o 

kontrole (kontrolní řád) ve dnech 11. - 15. května 2021 inspekci spojenou s dotazníkovým 

šetřením mezi pedagogy, cílem bylo získávání a analyzování informací o činnosti škol a 

školských zařízení v období distančního vzdělávání žáků podle § 174 odst. 2 písm. a) 

školského zákona, s ohledem na opatření související s pandemií nemoci covid-19. 

Hospitováno bylo celkem 27 synchronně vedených on-line vyučujících hodin, s každým 

hospitovaným pedagogem vedl příslušný inspektor rozhovor týkající se analýzy průběhu 

distanční výuky. Úvod a závěr inspekce rámoval rozsáhlejší pohovor s ředitelkou školy, 

týkající se organizace a realizace distanční výuky ve školním roce 2020/ 2021. 

Další informace (tabulková část) – viz příloha výroční zprávy. 

 

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY  
V roce 2020 hospodařila příspěvková organizace vzhledem k závazným ukazatelům 

vyrovnaně, v celkovém výsledku hospodaření vykazovala zisk ve výši 150 517,- Kč. 

Podrobné údaje o hospodaření organizace včetně rozborů hospodaření za rok 2020 byly 

uvedeny ve Zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za kalendářní rok 

2020, kterou škola odevzdala zřizovateli k datu 15. 3. 2021.  

 

Příjmy 

Pro rok 2020 byly organizaci usnesením rady Moravskoslezského kraje ze dne 26. 10. 2020 

stanoveny závazné ukazatele v objemu: 

 

Celkem zdroje ze státního rozpočtu prostřednictvím zřizovatele  28 460 696,- 
z toho: 

přímé náklady na vzdělání ( UZ 33353 )      28 044 818,-  

z toho :  

prostředky na platy                      20 257 091,- 

OON                 90 880,- 

zákonné odvody           6 877 614,- 

příděl FKSP               405 142,-  

přímý ONIV                         414 091,-       

 

RP - „Excelence středních škol 2017 ( UZ 33038 )             21 080,-  

z toho: 

prostředky na platy                    15 523,- 

zákonné odvody                5 247,- 

příděl FKSP                    310,- 

 

RP – Podpora financování přímé ped. činnosti učitelů ( UZ 33079 )             394 798,- 

Z toho : 

Prostředky na platy                                                                                          290 720,-  
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Zákonné odvody                                                                                              98 264,- 

Příděl FKSP                                                                                                        5 814,- 

 

Příspěvky na provoz od zřizovatele celkem (včetně účelových)   3 617 000,- 
Z toho 

provozní náklady ( UZ 1)         3 097 000,- 

účelové prostředky na krytí odpisů DHM a DNM ( UZ 205)          505 000,- 

Dotace na program DoFe ( UZ 145 )                                                               15 000,- 
Neinvestiční DOTACE z VR – Šablony II  ( UZ 33063 )                                     1 481 117,- 

Příspěvky na provoz v r. 2020 dle záv. ukazatele celkem                                  33 558 813,-                    

Příspěvky statutárního města Havířov            94.000,- 

z toho -  odměny vedoucím sportovních a mimosportovních kroužků       62 000,-  

            -  dotace za umístění v soutěži „Havířovská liga stř. škol                             7 000,- 

            - dotace na činnost kroužku „ Debatní liga „                                                        21 000,- 

            - dotace na školní časopis Cirkulárka                                                                      4 000,- 

                                                                       

Další příjmy z  doplňkové činnosti                           313 207- 

z toho: 

nájmy – tělocvična, hřiště                72 206,-  

nájmy – nebytové prostory            145 861,- 

přípravné kurzy                                                                                                     95 140,- 

 

Hlavní část příjmů organizace z doplňkové činnosti tvoří příjmy z pronájmů školního 

domku, ostatních prostor, tělocvičny a hřiště v době mimo vyučování. Další významný 

zisk v r. 2020 měla organizace z pořádání přípravných kurzů k přijímacím zkouškám. 

Bohužel vzhledem ke koronavirové krizi spojené s uzavřením školy byl výnos z pronájmů 

cca o 100 tis. nižší než v r. 2019.  

 

Dary organizaci – rezervní fond           13 952,- Kč 

Rezervní fond je vytvořen zúčtováním zdrojů z finančních darů, které byly škole 

poskytnuty v roce 2020 nebo v letech předešlých, kdy nebyly vyčerpány. 

Dárci v r. 2020 poskytli škole účelové finanční dary na obědy pro děti a plavání žáků 

v celkové výši 5 952,- Kč. Další neúčelové dary jsme dostali ve výši  8000,- Kč.  

 

Výdaje 

Neinvestiční výdaje 
Věková struktura pedagogického sboru s vysokým podílem zaměstnanců zařazených do nejvyšších 

platových stupňů negativně ovlivňuje výši nenárokových složek mezd. 

 

Náklady na platy pracovníků organizace 

Prostředky na platy celkem (včetně posílení RP)                      20 563 334,- Kč 

Prostředky na platy byly vyplaceny zaměstnancům organizace v nárokové a nenárokové 

složce platu v celkové výši.  

Nenárokové složky platu jsou přiznány v souladu s Vnitřním platovým předpisem 

vydaným ředitelem příspěvkové organizace podle  nařízení vlády 341/2017 Sb. 
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O platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění. 

Úpravy vnitřního platového předpisu projednává ředitelka školy s odborovou organizací. 

Osobní příplatky jsou poskytovány v souladu s § 131 zákona 262/2006 Sb. (zákoník práce) 

v platném znění. 

Zvláštní příplatky (příplatky za výkon práce třídního učitele) jsou poskytovány 

podle § 8 nařízení vlády 341/2017 Sb., v platném znění. 

Odměny jsou přiznávány zaměstnancům organizace v souladu s § 134 zákona 262/2006 

Sb. (zákoník práce) a § 9 vyhl. 317/2005 Sb., v platném znění. 

 

Dary při pracovních a životních výročích zaměstnanců jsou poskytovány podle platných 

Zásad pro použití FKSP, zpracovaných na základě vyhl. 114/2002 Sb. o fondu kulturních 

a sociálních potřeb v platném znění. V r. 2020 byly dary vyplaceny ve výši  8.000,- Kč. 

 

Ostatní platby za provedenou práci                                                                386 140,- Kč 

Z toho  - z přímých výdajů na vzdělávání ( UZ 33353)                                   90 880,- Kč 

             Ze Šablon II ( UZ 33063)                                                                     228 920,- Kč 

             Z DČ ( přípravné kurzy, volby )                                                         66 340,- Kč  

Ostatní platby za provedenou práci byly vyplaceny na základě uzavřených dohod.   

  

Zákonné odvody 

Zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění                                    6 981 125,- Kč 

Zákonné odvody byly plně zúčtovány a uhrazeny v souladu s vyplacenými mzdami.      

                                                                                                            

Provozní náklady  

Některé provozní náklady byly nižší než v předchozích letech z důvodu částečného 

uzavření školy / např. energie, obědy studentů a zaměstnanců /. Provozní náklady 

pokryly v roce 2020 především energie, služby, režijní náklady na stravování a náklady na 

opravy, nákup učebnic, učebních pomůcek a inventáře : 

 

vodné – stočné                      19 815,- Kč 

srážková voda                                                                                             146 226,- Kč 

teplo                                                                          604 780,- Kč 

elektřina                                                                    212 076,- Kč 

plyn                                                                                                                11 903,- Kč 

opravy a údržba majetku                                    437 845,- Kč 

stravovací režie žáků                                                108 640,- Kč 

učebnice a učební pomůcky                                              503 816,- Kč 

inventář                                                                      321 280,- Kč 

 

Hospodářský výsledek organizace v roce 2020 

V roce 2020 dosáhla organizace kladného hospodářského výsledku ve výši 150 517,-  Kč, 

a to 147 917,- Kč v doplňkové činnosti a 2 600,- Kč v hlavní činnosti. 
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Na základě usnesení č. 16/1035 ze dne 10. 5. 2021 schválila rada Moravskoslezského kraje 

zlepšený výsledek hospodaření a zároveň schválila příděl do rezervního fondu v celkové 

výši HV.  

 

 

 

 

 

Graf vývoje hospodářského výsledku (v tis. Kč)  
Vývoj hospodářského výsledku 

 

 

 

 
ČERPÁNÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ Z DOTACÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU: 
 

V roce 2020 obdržela příspěvková organizace účelové prostředky v rámci RP: 

 - „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích  – Excelence středních      

    škol 2018-2019“, v celkové výši 21 080,- Kč, 

- „Podpora financování přímé ped. činnosti učitelů ve výši 394 798,- Kč   

     

Od zřizovatele jsme v r. 2020 dostali účelový příspěvek : 

- Na financování výdajů – program DofE ve výši 15 000,- 
Z veřejných rozpočtů jsme obdrželi neinvestiční dotaci : 

- Na Šablony pro SŠ a VOŠ II ve výši  1 481 117,- Kč 
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ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
Veškeré osobní údaje, které výroční zpráva obsahuje, byly uvedeny v souladu 

s § 11 zákona č. 101/2000 Sb.  

Výroční zpráva byla předložena v souladu splatnou legislativou ke schválení školské radě 

dne 20. 10. 2021. 

 

 

 

V Havířově dne 14. 10. 2021 

 

 

 

Zpracovala PhDr. Hana Čížová, v.r.     

ředitelka gymnázia  
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PŘÍLOHY 

Firmy spolupracující při zajišťování praktického vyučování žáků 

Počet firem 
 

Dlouhodobě spolupracující firmy (uveďte názvy firem, v případě jejich velkého počtu 

stačí uvést firmy z hlediska spolupráce nejvýznamnější) 

0 ----------------------------------- 

 
 

 
 

 

Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 
 

NEPROBÍHÁ 
 

Spolupracující partner Hlavní oblasti a přínosy spolupráce Forma spolupráce 

Profesní organizace    

Firmy 
(jiné formy spolupráce než 
zajišťování praktického 
vyučování)  

  

 
  

Další partneři  (např. úřad 
práce, obec ...) 

  

 
  

Poznámka: Podle potřeby doplňte řádky. 
 

 

 
 

Stipendia žáků 

 

Počet udělených 

stipendií 

Firmy poskytující stipendium 

0 ------------------------------------------ 
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NEPROBÍHÁ 

Další vzdělávání v rámci celoživotního učení (v přehledu označte oblasti vzdělávání, které Vaše škola pořádá)  

Ano/Ne* 
Rekvalifikace (získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní 

kvalifikace) 

Ano/Ne* Příprava na vykonání zkoušky podle Národní soustavy kvalifikací 

Ano/Ne* Odborné vzdělávání pro zaměstnavatele 

Ano/Ne* Zkoušky podle zákona 179/2006 Sb. v platném znění (Zákon o ověřování a uznávání výsledků 

dalšího vzdělávání) 

Ano/Ne* Zájmové vzdělávání pro veřejnost (např. jazykové kurzy, keramika apod.) 

Ano/Ne* Vzdělávání v oblasti ICT dovedností (na objednávku firem i zájmové pro občany) 

Ano/Ne* Vzdělávání seniorů 

Ano/Ne* Občanské vzdělávání 

Ano/Ne* Čeština pro cizince 

Ano/Ne* Další vzdělávání pedagogických pracovníků  

Ano/Ne* Jiné – vypište:……………………………. 
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Nově zahájené projekty:  

Název 

projektu 

 

Operační 

program/Zdroj 

financování 

 

Registrační číslo 

projektu 

 

Role školy/ŠZ 

v projektu  - 

příjemce/partner 

(v případě, že škola je 

partner, uvést příjemce) 

 

Rozpočet 

projektu 
(v případě partnerství 

také částka, která 

připadá na školu) 

 

Obsah/Cíle 

projektu 

 

Období 

realizace  

 

------       

------       
 

Projekty již v realizaci: 

Název 

projektu 

 

Operační 

program/Zdroj 

financování 

 

Registrační číslo 

projektu 

 

Role školy/ŠZ 

v projektu  - 

příjemce/partner 

(v případě, že škola je 

partner, uvést příjemce) 

 

Rozpočet 

projektu 
(v případě partnerství 

také částka, která 

připadá na školu) 

 

Obsah/Cíle 

projektu 

 

Období 

realizace  

 

Šablony II  ESF + SR CZ.023X/0.0/0.0/18-

065/0016797 

příjemce 1 481 117,- 

 

Rozvoj v prioritních 

oblastech a 

budoucího 

směřování školy – 

viz níže 

2/2020-

1/2022 

       
 

Projekt, který je již v realizaci 

Školní asistent 

 Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích 

 Poskytování větší podpory zejména žákům ohrožených školním neúspěchem 

Tandemová výuka 

 Prohloubení spolupráce pedagogických pracovníků v oblasti podpory společného vzdělávání, rozvoje základních gramotností 

a rozvoje klíčových kompetencí 



41 

 Díky spolupráce se zlepší kvalita výuky, která má pozitivní vývoj na výsledky žáků 

Rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti využívání metod s využitím informačních a komunikačních technologií 

 Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce 

Stáže pedagogů u zaměstnavatelů  

 Podpora pedagogů ve zvyšování kvality při vzdělávání a výchově žáků, a to prostřednictvím stáží u možných budoucích 

zaměstnavatelů 

Klub pro žáky 

 Volnočasová aktivita, která vede k rozvoji klíčových kompetencí žáků 

 Získané znalosti, dovednosti a kompetence se promítají také i do povinného vzdělávání žáka 

Doučování žáků 

 Podpoření žákům ohrožených školním neúspěchem prostřednictvím doučování 

Projektový den ve škole 

 Rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky 

 Projektová výuka probíhá v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí žáků 

Projektový den mimo školu 

 Rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky 

 Projektová výuka probíhá v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí žáků 

DVPP 

 Podpora profesního růstu pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání  
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      RED IZO 600016684   IČO 62331582   
Název 
školy 

Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace     
 

    Střední škola         

Druh 
školy 

          

    
 

      

  Kontrolní činnost externích subjektů       

    Sledovaný školní rok 2020/2021 1.9.2020 31.8.2021 

  Kontrolní subjekt 
Identifikace Datum 

Kontrolní zjištění Poznámka 
Poskytovatel dotace/Jiný kontroly 

 
Hasičský sbor Hasičský záchranný sbor MSK 17.9.2021 Bez závad 

kontrola o dodržování povinností 
stanovených předpisy o požární ochraně  

 
Zdravotní pojišťovna VZP ČR 10.5.2021 Bez závažných závad 

kontrola plateb pojistného na zdravotní 
pojištění a dodržování ostatních 
povinností plátce pojistného  

 
Česká školská inspekce ČŠI 11. - 15.5.2021 

Závěrečný rozhovor, bez 
zjevných závad 

získávání a analyzování informací o činnosti 
škol a školských zařízení v období distančního 
vzdělávání, dotazníkové šetření  
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RED IZO 600016684 IČO 62331582

Název školy Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace

  Střední škola

Druh školy

Projektová činnost školy dle objemu finančních prostředků
Sledovaný školní rok 2020/2021 1.9.2020 31.8.2021

Počet žáků SŠ nebo konzervatoře dle zahajovacích výkazů v DFV sledovaného školního roku 396

Počet studentů VOŠ dle zahajovacích výkazů v DFV sledovaného školního roku

Celkový součet žáků i studentů (SŠ, konzervatoře a VOŠ) dle zahajovacích výkazů v DFV sledovaného školního roku

Identifikace projektu Finanční prostředky Poznámka

Číslo projektu
Název a stručný popis 

projektu

Role školy v 

projektu

Zahájení realizace 

projektu (měsíc a 

rok)

Stav realizace 

projektu

Poskytovatel dotace 

nebo Výše dotace v Kč 

Celkový počet 

měsíců realizace 

projektu

Počet měsíců 

čerpání ve 

sledovaném 

Dopad na druh 

školy

Čerpáno v daném 

školním roce
Přepočet

Operační program na žáka DFV v 

Kč

CZ.023X/0.0/0.0/18_0

65/0016797
Šablony II žadatel 2.20 v realizaci MŠMT 1 481 117,00 Kč 24 10 SŠ   617 132,08 Kč  
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600016684 IČO 62331582

Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace

  Střední škola

Výsledky přijímacích zkoušek přijatých uchazečů* *v potaz se berou všichni uchazeči (včetně autoremedur a odvolání), kteří odevzdali zápisový lístek k 31. 8.

Sledovaný školní rok 2020/2021 1.9.2020 31.8.2021

Český jazyk Matematika

Skupiny školooborů 

Maximální dosažený 

bodový zisk v testu z 

ČJ v oboru

Minimální dosažený 

bodový zisk v testu z 

ČJ v oboru

Cut-off skóre

Maximální dosažený 

bodový zisk v testu z 

M v oboru

Minimální dosažený 

bodový zisk v testu z 

M v oboru

Cut-off skóre Přepočtený

dle Cermatu
(body nejlepšího 

uchazeče)

(body nejhoršího 

uchazeče)
ČJ (body nejlepšího žáka) (body nejhoršího žáka) M průměrný bodový

zisk v testu z M v %

Škola celkem 60 60 60

79 Obecná příprava 7941K41 Gymnázium GY4 Gymnázium 4leté 30 0 30 30 34,9 49 21 0 50 35,6 27,1 48 11 0 50 28,2

79 Obecná příprava 7941K81 Gymnázium GY8 Gymnázium 8leté 30 0 30 30 30,9 49 19 0 50 31,5 27,1 42 16 0 50 32,3

Maximálně možný 

bodový zisk v testu z 

M dle CERMATu 

Skupina oborů Obor vzdělání
Plánovaný počet 

přijímaných žáků

Cut-off skóre z 

celkového počtu bodů 

za celé přijímací řízení 

(v %)

Počet odevzdaných 

zápisových lístků v 

oboru celkem*

Počet odevzdaných 

zápisových lístků 

uchazečů, kteří konali 

JPZ

Průměrný bodový zisk 

v testu z ČJ za obor

Maximálně možný 

bodový zisk v testu z 

ČJ dle CERMATu 

Přepočtený průměrný 

bodový zisk v testu z 

ČJ v %

Průměrný bodový zisk 

v testu z M za obor
Poznámka
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Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace

  Střední škola 0

Výsledky maturitních zkoušek ve společné části MZ za JARNÍ zkušební období
Sledovaný školní rok 2020/2021 1.9.2020 31.8.2021

Skupiny školooborů  Počet konali Konali Počet uspěli Hrubá úspěšnost Čistá úspěšnost

dle Cermatu za JARO  (v %)  za JARO (uspěli) v %

v % Počet přihlášených Počet konajících Průměrný % skór Počet přihlášených Počet konajících Průměrný % skór Počet přihlášených Počet konajících
Průměrný 

% skór

za JARO  za JARO za JARO za JARO  za JARO za JARO za JARO  za JARO za JARO

(v %) (v %) (v %)

51 51 100 50 97,9 97,9 51 50 2 50 98 100 12 11 8,3 11 91,7 100 37 37 0 37 100 100

79 Obecná příprava 7941K41 Gymnázium GY4 Gymnázium 4leté 18 17 94 17 94 100 18 17 5,6 17 94,5 100 3 2 33,3 2 66,7 100 15 15 0 15 100 100

79 Obecná příprava 7941K81 Gymnázium 33 33 100 33 100 100 33 33 0 33 100 100 9 9 0 9 100 100 22 22 0 22 100 100

Skupina oborů Obor vzdělání

Počet přihlášených 

prvomaturantů za 

JARO ve společné části 

MZ

Český jazyk a literatura Matematika

Hrubá neúspěšnost v %
Počet úspěšně 

konajících 
Hrubá úspěšnost v % 

Anglický jazyk

Škola celkem

Počet 

úspěšně 

konajících 

Hrubá 

úspěšnost 

v % 

Čistá 

úspěšnost 

v % 

PoznámkaČistá úspěšnost v % Hrubá neúspěšnost v %
Počet úspěšně 

konajících 
Hrubá úspěšnost v % Čistá úspěšnost v % 

Hrubá 

neúspěšn

ost v % 
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Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace

  Střední škola 0

Výsledky maturitních zkoušek v PROFILOVÉ části MZ 
Sledovaný školní rok 2020/2021 1.9.2020 31.8.2021

Skupiny školooborů  Počet konali Počet uspěli Hrubá úspěšnost Čistá úspěšnost

dle Cermatu po JaP  po JaP (uspěli) v %

Typ Forma
v % Průměrný prospěch

zkoušky zkoušky za JaP

115 82 18 8 6 1 1,5

7941K41 Gymnázium 7941K41 Gymnázium GY4 Gymnázium 4leté Anglický jazyk povinná ústní zkouška před zkušební komisí 5 5 5 100 100 4 1 1,2

Základy společenských vědpovinná ústní zkouška před zkušební komisí 12 12 12 100 100 6 3 1 2 1,9

Humanitní propedeutika povinná ústní zkouška před zkušební komisí 6 6 6 100 100 5 1 1,2

Chemie povinná ústní zkouška před zkušební komisí 2 2 2 100 100 1 1 2,5

Biologie povinná ústní zkouška před zkušební komisí 4 4 4 100 100 1 2 1 2

Matematika povinná ústní zkouška před zkušební komisí 2 2 2 100 100 2 1

Informační a výpočetní technikapovinná ústní zkouška před zkušební komisí 1 1 1 100 100 1 1

Dějepis povinná ústní zkouška před zkušební komisí 2 2 2 100 100 1 1 1,5

Zeměpis povinná ústní zkouška před zkušební komisí 5 5 4 80 80 4 1 1,8

Český jazyk a literatura povinná ústní zkouška před zkušební komisí 5 5 5 100 100 4 1 1,2

79 Obecná příprava 7941K81 Gymnázium GY8 Gymnázium 8leté Anglický jazyk povinná ústní zkouška před zkušební komisí 7 7 7 100 100 7 1

Základy společenských vědpovinná ústní zkouška před zkušební komisí 18 18 18 100 100 10 5 2 1 1,7

Humanitní propedeutika povinná ústní zkouška před zkušební komisí 8 8 8 100 100 4 1 2 1 2

Chemie povinná ústní zkouška před zkušební komisí 5 5 5 100 100 5 1

Biologie povinná ústní zkouška před zkušební komisí 10 10 10 100 100 8 2 1,2

Matematika povinná ústní zkouška před zkušební komisí 4 4 4 100 100 4 1

Informační a výpočetní technikapovinná ústní zkouška před zkušební komisí 5 5 5 100 100 4 1 1,4

Dějepis povinná ústní zkouška před zkušební komisí 7 7 7 100 100 5 1 1 1,7

Zeměpis povinná ústní zkouška před zkušební komisí 3 3 3 100 100 2 1 1,3

Český jazyk a literatura povinná ústní zkouška před zkušební komisí 1 1 1 100 100 1 1

Deskriptivní geometrie povinná ústní zkouška před zkušební komisí 1 1 1 100 100 1 1

Fyzika povinná ústní zkouška před zkušební komisí 2 2 2 100 100 2 1

Skupina oborů Obor vzdělání
Předmět

1 2 3 5

Škola celkem

Počet přihlášených 

prvomaturantů za JaP 

Hodnocení zkoušky (známka)

4
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Název školy Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace

  Střední škola

Druh školy

Aktivity školy a žáků v rámci výuky 
Sledovaný školní rok 2020/2021

Celkový počet žáků SŠ nebo konzervatoře dle zahajovacích výkazů v DFV a OFV sledovaného školního roku:396

Celkový počet studentů VOŠ dle zahajovacích výkazů v DFV a OFV sledovaného školního roku:

Druh aktivity Název aktivity Četnost Žáci/Studenti Časový rozsah aktivity Dopad na druh školy
Počet zúčastněných 

žáků nebo studentů

Adaptační kurz Rychta Krásensko 1 stejní dvoudenní SŠ 30

Adaptační kurz Chata Girová 1 stejní dvoudenní SŠ 30

Adaptační kurz Studeničné 1 stejní dvoudenní SŠ 30

Sportovně-turistický kurz Vodácký kurz Hron 1 stejní týdenní SŠ 36

Sportovně-turistický kurz Vodácký kurz Morava 1 stejní týdenní SŠ 39

Školní exkurze Po stopách českých spisovatelů 1 stejní dvoudenní SŠ 42

Školní exkurze Dolní Vítkovice 1 stejní jednodenní SŠ 29

Jiná  (definujte v popisu) Pozorování zatmění Měsíce 1 stejní půldenní SŠ 396

Prevence Webinář na téma HIV 1 stejní půldenní SŠ 58

Prevence První pomoc 1 různí půldenní SŠ 30

Stáž rodilé mluvčí Výuka rodilé mluvčí (NJ,MAT) 1 různí měsíc SŠ 120  
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Název 

školy
Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace

  Střední škola

Druh 

školy

Aktivity školy a žáků nad rámec výuky 
Sledovaný školní rok 2020/2021

Celkový počet žáků SŠ nebo konzervatoře dle zahajovacích výkazů v DFV a OFV sledovaného školního roku:396

Celkový počet studentů VOŠ dle zahajovacích výkazů v DFV a OFV sledovaného školního roku:

Druh aktivity Název aktivity Četnost Žáci/Studenti Časový rozsah aktivity Dopad na druh školy
Počet zúčastněných 

žáků nebo studentů

Kariérové poradenství Seminář s odborníkem 1 různí půldenní SŠ   12

Kariérové poradenství Online setkání s absolventy 1 různí půldenní SŠ 21

Jazykové zkoušky Mezinárodní jaz. zkoušky CAE -AJ 2 různí půldenní SŠ   7

Jazykové zkoušky Mezinárodní jazykové zkoušky DSD I - NJ 1 různí vícedenní SŠ 9

Jazykové zkoušky Mezinárodní jazykové zkoušky DSD II- NJ 1 různí vícedenní SŠ 9

Aktivity pro žáky jiné školy (ZŠ, SŠ) Přípravný kurz pro uchazeče o studium z 5.tříd 10 stejní půldenní SŠ 20

Aktivity pro žáky jiné školy (ZŠ, SŠ) Přípravný kurz pro uchazeče o studium z 9.tříd 12 stejní půldenní SŠ 39

Beseda s odborníkem v oboru I ty můžeš podnikat 1 stejní půldenní SŠ 60

Jiné (specifikujte v názvu) Školní debatní turnaj dvojic 1 různí půldenní SŠ 18

Jiné (specifikujte v názvu) Voda pro Afriku 1 různí dvouhodinová SŠ 200

Aktivity pro žáky školy Organizace Literární soutěže 1 různí půldenní SŠ 9

Aktivity pro žáky školy Prezentační soutěž v němčině 1 různí půldenní SŠ 7

Aktivity pro žáky školy Soutěž v čínském jazyce 1 různí půldenní SŠ 4

Kroužky pro žáky školy (realizované mimo projekty) Sportovní bridž 32 stejni vícedenní SŠ 42

Kroužky pro žáky školy (realizované mimo projekty) Debatní klub v anglickém jazyce 28 stejní půldenní SŠ 8

Kroužky pro žáky školy (realizované mimo projekty) Kroužek čínštiny 21 stejní půldenní SŠ 4

Kroužky pro žáky školy (realizované mimo projekty) Pěvecký sbor 18 stejní půldenní SŠ 11

Kroužky pro žáky školy (realizované mimo projekty) Outdoorový kroužek 4 stejní celodenní SŠ 12

Aktivity pro žáky školy Fonycup 1 různí vícedenní SŠ 396

Účast žáků v Dofe Aktivita v rámci programu Dofe 1 vícedenní SŠ 1  
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Název 

školy
Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace

  Střední škola

Druh 

školy

Úspěchy žáků v soutěžích
Sledovaný školní rok 2020/2021

Umístění -

Umístění - 

NÁRODNÍ 

úroveň

KRAJSKÁ 

úroveň 

soutěže 

soutěže

Online debatní liga odborná týmová postupová

soutěž mimo soutěže vyhl. 

MŠMT NE 7.

Matematická olympiáda kat. B předmětová individuální postupová vyhlašuje MŠMT ČR ANO 3.

Školní časopis roku 2020 umělecká týmová postupová

soutěž mimo soutěže vyhl. 

MŠMT NE 1. 4., 3.

Den s překladem odborná individuální nepostupová

soutěž mimo soutěže vyhl. 

MŠMT NE 3.

Zeměpisná olympiáda předmětová individuální postupová soutěž typu A Ano 15. 18

Biologická olympiáda předmětová individuální postupová soutěž typu A ANO 3., 4. 52

Dějepisná olympiáda předmětová individuální postupová soutěž typu A ANO
6. 30

ARS Poetika -Puškinův památník umělecká individuální postupová

soutěž mimo soutěže vyhl. 

MŠMT NE  2.

Počet 

účastníků 

soutěže 

krajské 

úrovně

Počet 

účastníků 

soutěže 

národní 

úrovně

Název soutěže Druh soutěže
Charakter 

soutěže 
Typ soutěže

Zařazení mezi soutěže a 

přehlídky vyhlašované MŠMT 

Soutěž je 

zařazena 

do 

Excelence 

ZŠ/SŠ
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Název 

školy
Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace

  Střední škola

Druh 

školy

Profesní rozvoj zaměstnanců 

Sledovaný školní rok 2020/2021

Celkový přepočtený počet pracovníků školy k 30. 9. (SŠ/konzervatoře),  a k 31. 10. (u VOŠ): pedagogičtí: 33,13

nepedagogičtí: 8,314

Počet 

zúčastněný

ch

pracovníků

pedagogický pracovník osobnostní vzdělávání Klidná mysl v zátěžovém období - J.Ševčíková mimorozpočtové zdroje 23.9.2020 celodenní 1

pedagogický pracovník odborné vzdělávání Začínáme s ruštinou bezplatné 1.10.2020 půldenní 1

zástupkyně ředitelky školy odborné vzdělávání Distanční vzdělávání - jak na to bezplatné 15.10.2020 půldenní 1

pedagogický pracovník metodický seminář Metodika výuky španělského jazyka formou didaktických her mimorozpočtové zdroje 1.10.20 + 17.06.21 16 hodin 1

pedagogický pracovník osobnostní vzdělávání Aktivizující výuka aneb Didaktická strategie líného učitele mimorozpočtové zdroje 21. a 22.10.2020 celodenní 1

ředitelka školy odborné vzdělávání Metodická poradna rozpočet školy 1.11.2020 půldenní 1

pedagogický pracovník odborné vzdělávání Projektové vyučování mimorozpočtové zdroje 4. a 5.11.2020 celodenní 1

zástupkyně ředitelky školy odborné vzdělávání Konzultační seminář pro management škol bezplatné 2.11.2020 půldenní 1

pedagogický pracovník metodický webinář Teaching with eyes closed bezplatné 7.11.2020 půldenní 1

pedagogický pracovník metodický webinář Making lessons memorable bezplatné 7.11.2020 půldenní 1

zástupkyně ředitelky školy odborné vzdělávání Hodnocení v průběhu distančního vzdělávání rozpočet školy 10.11.2020 půldenní 1

ředitelka školy odborné vzdělávání Hodnocení v průběhu distančního vzdělávání rozpočet školy 10.11.2020 půldenní 1

pedagogický pracovník osobnostní vzdělávání Jak podpořit třídu, aby byla fungujícím týmem mimorozpočtové zdroje 23.11.2020 celodenní 1

zástupkyně ředitelky školy konzultační seminář Konzultační seminář k šablonám II bezplatné 25.11.2020 půldenní 1

zástupkyně ředitelky školy odborné vzdělávání Projektové vyučování mimorozpočtové zdroje 1.-2.12.2020 vícedenní 1

pedagogický pracovník odborné vzdělávání Projektové vyučování mimorozpočtové zdroje 1.-2.12.2020 dvoudenní 1

pedagogický pracovník odborné vzdělávání Projektové vyučování mimorozpočtové zdroje 1. - 2. 12. 2020 vícedenní 1

pedagogický pracovník odborné vzdělávání  Konference Podíl zool. zahrad při enviromentálním vzdělávání bezplatné 3.12.2020 celodenní 1

pedagogický pracovník odborné vzdělávání Activities which never or hardly ever fail to entertain mimorozpočtové zdroje 18.12.2020 celodenní 1

pedagogický pracovník metodický online kurz Řešení konfliktů, taktiky a strategie mimorozpočtové zdroje 27.12.2020 půldenní 1

pedagogický pracovník odborné vzdělávání Gmail - buďte pánem své pošty mimorozpočtové zdroje 28.12.2020 půldenní 1

pedagogický pracovník metodický online kurz Google kalendář - organizace času a plánování mimorozpočtové zdroje 28.12.2020 půldenní 1

pedagogický pracovník odborné vzdělávání Orientace v dokumentech metodika prevence bezplatné 11.1.2021 půldenní 1

pedagogický pracovník metodický webinář Možnosti zatraktivnění distanční výuky chemie bezplatné 14.1.2021 půldenní 1

pedagogický pracovník metodický online kurz Možnosti zatraktivnění distanční výuky chemie mimorozpočtové zdroje 14.1.2021 půldenní 1

pedagogický pracovník odborné vzdělávání Královna rétorika mimorozpočtové zdroje 15.1.2021 celodenní 1

zástupkyně ředitelky školy odborné vzdělávání Jak na DOD bezplatné 19.1.2021 půldenní 1

pedagogický pracovník odborné vzdělávání Inspirace pro rozvoj výuky cizích jazyků bezplatné 4.2.2021 půldenní 1

pedagogický pracovník odborné vzdělávání Formativní hodnocení a role učitele bezplatné 4.2.2021 jednodenní 1

pedagogický pracovník odborné vzdělávání Inspirace pro rozvoj výuky cizích jazyků bezplatné 4.2.2021 půldenní 1

pedagogický pracovník odborné vzdělávání Rozvoj čtenářské gramotnosti pro čtenáře na SŠ I mimorozpočtové zdroje 11.2. a 12.2. 2021 celodenní 1

pedagogický pracovník osobnostní vzdělávání Růstové nastavení mysli (Grow mindset) Mudr.Jan Vojáček mimorozpočtové zdroje 12.2.2021 půldenní 1

pedagogický pracovník osobnostní vzdělávání Cykličnost v našich životech a jak nás ovlivňuje - D.Kožinová mimorozpočtové zdroje 13.2.2021 půldenní 1

pedagogický pracovník osobnostní vzdělávání Jak na třídnickou hodinu - práce se třídou rozpočet školy 02. - 03. 03. 2021 celodenní 1

zástupkyně ředitelky školy metodický seminář Kombinované vzdělávání bezplatné 3.3.2021 půldenní 1

pedagogický pracovník odborné vzdělávání Denglisch online bezplatné 4.3.2021 půldenní 1

pedagogický pracovník odborné vzdělávání Zaměřeno na poslech bezplatné 11.3.2021 půldenní 1

zástupkyně ředitelky školy osobnostní vzdělávání Vedení pedagogického týmu rozpočet školy 12.3.2021 celodenní 1

ředitelka školy odborné vzdělávání Možnosti a volby ve vedení pedagogického týmu rozpočet školy 12.3.2021 půldenní 1

pedagogický pracovník odborné vzdělávání Elektrochemie nevšedně mimorozpočtové zdroje 15.3.-16.3. 2021 celodenní 2

pedagogický pracovník odborné vzdělávání ICT - RVP v nové informatice a digit. klíčová kompet. bezplatné 16.3.2021 půldenní 1

zástupkyně ředitelky školy osobnostní vzdělávání Leadership ve škole rozpočet školy 18.3.2021 celodenní 1

pedagogický pracovník odborné vzdělávání Konference Absolventi.cz bezplatné 23.3.2021 celodenní 1

zástupkyně ředitelky školy konzultační seminář Seminář k PO bezplatné 24.3.2021 půldenní 1

zástupkyně ředitelky školy odborné vzdělávání Organizace PJZ a MZ bezplatné 26.3.2021 půldenní 1

pedagogický pracovník odborné vzdělávání Online Cambridge Day bezplatné 27.3.2021 půldenní 1

pedagogický pracovník metodický seminář Seminář k projektu Prevence rizik.jevů bezplatné 31.3.2021 půldenní 1

pedagogický pracovník odborné vzdělávání Stroj času - Cestujeme v čase za našimi vrstevníky bezplatné 8.4.2021 půldenní 1

pedagogický pracovník odborné vzdělávání Kouzelná hra se slovy bezplatné 13.4.2021 půldenní 1

pedagogický pracovník odborné vzdělávání Dotace EU pro školy rozpočet školy 14.4.2021 půldenní 1

pedagogický pracovník osobnostní vzdělávání Nedělejme si to těžší bezplatné 14.4.2021 půldenní 1

ředitelka školy odborné vzdělávání Jak na nový RVP ZV ve škole bezplatné 22.4.2021 půldenní 1

pedagogický pracovník odborné vzdělávání Kamarádíme se slovy bezplatné 22.4.2021 půldenní 1

pedagogický pracovník osobnostní vzdělávání Učitel jako lídr mimorozpočtové zdroje 22. a 26.4.2021 dvoudenní 1

pedagogický pracovník vzdělávací program

Revice RVP ZV - Startovací balíček - Základy algoritmizace a 

programování bezplatné 27.4.2021 půldenní 1

pedagogický pracovník metodický seminář Promoting learner autonomy in our students bezplatné 27.4.2021 půldenní 1

pedagogický pracovník odborné vzdělávání

Revice RVP ZV - startovací balíček, základy lagoritmizace a 

programování bezplatné 27.4.2021 půldenní 1

pedagogický pracovník odborné vzdělávání Sebepoškozování: proč děti dobrovolně volí boles bezplatné 27.4.2021 půldenní 1

pedagogický pracovník konzultační seminář Informace k přezkumům maturitních zkoušek bezplatné 28.4.2021 půldenní 2

pedagogický pracovník odborné vzdělávání Práce s interaktivním portálem k výukové sadě Interaktiv bezplatné 6.5.2021 půldenní 1

pedagogický pracovník odborné vzdělávání Procesy učení a zrání žáka mimorozpočtové zdroje 10.5.2021 celodenní 1

pedagogický pracovník vzdělávací program

Revice RVP ZV - startovací balíček - Základy algoritmizace a 

programování bezplatné 11.5.2021 půldenní 1

pedagogický pracovník vzdělávací program Revice RVP ZV - práce s daty, základy informatiky bezplatné 11.5.2021 půldenní 1

pedagogický pracovník odborné vzdělávání Metoda CLIL ve výuce bezplatné 11. 05. a 14. 05. 2021 celodenní 1

pedagogický pracovník odborné vzdělávání Cesty ke kritickému myšlení mimorozpočtové zdroje 12. 5. a 20. 5. 2021 celodenní 1

pedagogický pracovník odborné vzdělávání Food in English mimorozpočtové zdroje 13.5.2021 celodenní 1

pedagogický pracovník odborné vzdělávání Rusko z různých úhlů pohledu - mezipředmětové vztahy bezplatné 13.5.2021 půldenní 1

pedagogický pracovník metodický seminář  Práce s daty s žáky na ZŠ bezplatné 18.5.2021 celodenní 1

pedagogický pracovník osobnostní vzdělávání Storytelling mimorozpočtové zdroje 18.5.2021 celodenní 1

pedagogický pracovník vzdělávací program

Revize RVP ZV - Startovací balíček - Práce s daty, základy 

informatiky bezplatné 18.5.2021 půldenní 1

pedagogický pracovník vzdělávací program Revice RVP ZV - práce s daty, základy informatiky bezplatné 18.5.2021 půldenní 1

pedagogický pracovník odborné vzdělávání Města a zajímavá místa – plánujeme si výlet bezplatné 18.5.2021 půldenní 1

pedagogický pracovník odborné vzdělávání Jak rozvíjet matematickou gramotnost anb matematika v praxi mimorozpočtové zdroje 21.5.2021 celodenní 1

pedagogický pracovník odborné vzdělávání Revize RVP ZV -  Vzdělávání koordinátorů změny bezplatné 28.5.2021 půldenní 1

pedagogický pracovník odborné vzdělávání Developing Intercultural Communicative Competence bezplatné 31.5.2021 půldenní 1

pedagogický pracovník odborné vzdělávání Algoritmizace a programování bezplatné 3.6.2021 půldenní 1

zástupkyně ředitelky školy odborné vzdělávání Práce v systému Inspis ŠVP rozpočet školy 7.6.2021 celodenní 1

pedagogický pracovník osobnostní vzdělávání Aktivizující výuka aneb Didaktická strategie líného učitele mimorozpočtové zdroje 8. a 9.6.2021 celodenní 1

pedagogický pracovník odborné vzdělávání Reálie s internetovými platformami bezplatné 10.6.2021 půldenní 1

pedagogický pracovník odborné vzdělávání Různé metody pro začlenění ICT technologií do výuky mimorozpočtové zdroje 25.6.2021 celodenní 1

pedagogický pracovník odborné vzdělávání Paraziti lidí v ČR v současnosti mimorozpočtové zdroje 28.8.2021 půldenní 3

Celkový počet vzdělávacích akcí ve sledovaném školním roce: 85

Kvalifikovanost pedagogických pracovníků (přepočet na plně zaměstnané)

Kvalifikovanost  PPPřepočtený počet PP včetně externistů
Podíl kvalifikovaných

v %

Kvalifikovaní 31,9 96,4%

Nekvalifikovaní 1,2

Celkový součet 

přepočtených PP
33,1 96,4%

Pracovník školy Typ vzdělávací akce Název vzdělávací akce Způsob finacování vzdělávání Datum

Časová dotace 

na vzdělávací 

akci

Další vzdělávání pracovníků školy



50 

 
 

 

 

Identifikace organizace       

RED IZO 
600016684 IČO 62331582 

Název školy Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace 

Druh školy   Střední škola     

Sledovaný školní rok 2020/2021 1.9.2020 31.8.2021 

Počty žáků SŠ nebo konzervatoře v DFV a OFV dle 
zahajovacích výkazů daného škol. roku 

396     

Počty studentů  VOŠ v DFV a OFV 
      

dle zahajovacích výkazů daného škol. roku 

    
  

SUMÁŘ TABULEK:       

Kontrolní činnost dalších subjektů   

 

  

Projektová činnost školy   

 

  

Jednotné přijímací zkoušky   

 
  

Maturitní zkoušky - společná část - Jaro     

 

  

Maturitní zkoušky - společná část - Jaro a 
Podzim 

  

 

  

Maturitní zkoušky - profilová část   

 

  

Aktivity v rámci výuky   

 

  

Aktivity nad rámec výuky   

 

  

Úspěchy žáků v soutěžích   

 

  

Profesní rozvoj zaměstnanců školy   

 

  

Prezentace školy (web a sociální sítě)   

 

  

Prezentace školy na veřejnosti       

 


