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ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 OBLAST – VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ 
K 30. září 2018 se vzdělávalo na gymnáziu ve čtrnácti třídách 395 žáků. Na osmiletém 

gymnáziu 234 žáků a 161 žáků v gymnáziu čtyřletém. Průměrný počet žáků ve třídě byl 

28,22. K témuž datu vyučovalo ve škole 36 učitelů včetně ředitele a dvou zástupců 

ředitele, z toho 27 žen a 9 mužů, z nichž jedna vyučující pracuje na dohodu o provedení 

práce, 1 vyučující čerpá mateřskou dovolenou. Průměrný věk pedagogického sboru k 1. 9. 

2018 je 51,6 let. Celkový počet týdně vyučovaných hodin se ustálil na čísle 643. 

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.  

 

ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 OBLAST – MATERIÁLNĚ TECHNICKÁ 

Informační tabule 

Ve školním roce 2018/2019 byla instalována elektronická informační tabule ve vestibulu 

školy. Žáci školy, zaměstnanci i návštěvníci, tak jsou pravidelně informování o chodu 

školy, úspěších našich žáků v různých soutěžích a olympiádách. Jsou zde rovněž 

zachyceny zážitky z různých exkurzí, poznávacích zájezdů, lyžařských či turistických 

kurzů pořádaných naší školou. Ve vestibulu bylo zřízeno příjemné posezení 

pro návštěvníky školy, kteří se mohou při vstupu do gymnázia prostřednictvím 

elektronické informační tabule seznámit s historií a chodem gymnázia  

ISIC karty 

Počátkem nového školního roku, škola za zvýhodněných podmínek nabídla žákům 

pořízení ISIC karty. ISIC (International Student Identity Card) je jediný celosvětově 

uznávaný doklad prokazující status studenta střední, vyšší odborné nebo vysoké školy 

a vybraných jednoletých pomaturitních studijních oborů. Průkaz vydává světová 

organizace ISIC Association pod záštitou UNESCO, a to již více než 65 let. Kromě 

mezinárodního uznání statusu studenta na držitele čeká velké množství výhod po celém 

světě. 

Zasíťování 

Ve školním roce 2018/2019 byla rozšířena WIFI sít i pevný kabelový internet. Do všech 

kmenových učeben byly pořízeny nové počítače. Od druhého pololetí školního roku 

2018/2019 byly zavedeny elektronické třídní knihy, které zjednodušily práci třídním 

učitelům. 

Skartovačka 

Ochrana dat a informací před zneužitím je v dnešní době nanejvýš aktuální téma. 

Nákupem výkonné skartovačky škola vyřešila problém likvidace dokumentů, citlivých 

dat, údajů v rámci GDPR.  

Modernizace školního bufetu 

Zmodernizován byl školní bufet, kde vznikla malá „kavárnička“, kterou hojně navštěvují 

žáci školy v době přestávky, volných vyučovacích hodin.  

Výmalba a modernizace kanceláří, kabinetů 

V průběhu školního roku byla provedena výmalba a modernizace některých tříd, kabinetů 

a kanceláří. Byly položeny do kanceláří školy nové koberce, čímž vzniklo příjemnější 
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prostředí jak pro zaměstnance školy, tak pro její návštěvníky z řad rodičů i široké 

veřejnosti. 

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 190. 211,- Kč. Konkrétní 

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

školy. 

Spolek rodičů a přátel školy 

SRPŠ poskytlo ve školním roce 2018/2019, stejně jako v minulých letech, finanční pomoc, 

jejíž celková výše dosáhla 81. 822,- Kč. Tyto prostředky byly využity na úhradu jízdného 

a startovného žáků reprezentující školu v soutěžích a olympiádách, na ceny pro žáky 

za umístění ve školních soutěžích, náklady spojené s návštěvou partnerských škol, 

příspěvky na estetizaci školy a na provozní zajištění maturitních zkoušek. 

 

PROJEKTY 
Dvouleté projekty z operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost 

„Zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů na GSH“ a „Hravě a zajímavě moderními 

metodami“ byly ukončeny v roce 2014.   

Školní rok 2018/2019 byl ve znamení příprav pro zapojení se do budoucích projektů.  

 

ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 
Složení předmětových komisí pro školní rok 2018/2019 

Cizí jazyky  

předseda:   Mgr. Lužná 

členové:  Bc. Beránková (leden – červen 2019), Mgr. Dospivová, Mgr. Fachinelli,  

   Mgr. Franková D.  (září – prosinec 2018), Bc. Franková Z.,  

   Mgr. Hochfeld, PhDr. Kubalová, Mgr. Mastná, Mgr. Mlčochová,  

   Mgr. Onderková, Mgr. Rozbrojová, Mgr. Sivá, PhDr. Šimková,  

   Mgr. Zdráhalová 

Biologie  

předseda: Mgr. Szotkowski, Ph.D. 

členové: Mgr. Fonioková, Mgr. Chmielová  

 

Český jazyk  

předseda:  Mgr. Aniolová  

členové: PhDr. Čížová, Mgr. Hrubeš, Mgr. Kolichová, Mgr. Málek, 

Mgr. Rozbrojová   

 

Dějepis, základy společenských věd   

předseda:  Mgr. Krč     

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

 Mgr. Málek, Mgr. Onderková, PhDr. Šimková 
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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, PaedDr. Jevická, Mgr. Krč, Mgr. Mráz,  

   PaedDr. Polášková, Mgr. Vachtarčík, Mgr. Žalská 

Zeměpis  

předseda: Mgr. Michálek 

členové: RNDr. Foniok, Mgr. Junek 

 

Tělesná výchova  

předseda:   Mgr. Berková 

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

 

Vyučující předmětů, které netvoří předmětové komise 

Hudební výchova Mgr. Aniolová, Mgr. Hrubeš 

Výtvarná výchova Mgr. Hochfeld 

 

Výchovně poradenská činnost 

Výchovný poradce       Mgr. Petra Fonioková 

         Mgr. David Málek 

 

Metodik prevence sociálně patologických jevů  Mgr. Alena Kotterbová 

 

Výkon specializovaných činností 

Koordinátor školního vzdělávacího programu   RNDr. Karel Foniok 

Koordinátor ICT       Mgr. Pavel Krč 

 

Další činnosti 

Organizace terénní praxe kvarty     Mgr. Kateřina Onderková 

Archivace dokumentace historie školy    PaedDr. Jarmila Jevická 
      

Správní úsek 

hospodářka – Marta Foldynová 

sekretářka – Lýdie Nogolová 

správce počítačové sítě – Petr Pszczolka 

údržbář – Miroslav Slíž (do 31. 7. 2019), Ilja Mazoch (od 12. 8. 2019) 

pracovnice úklidu – Jaroslava Bryndačová  

Martina Bublíková (do 31. 1. 2019) 
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Věra Hloušová 

Maria Mucha 

Anna Nekolná (od 1. 2. 2019) 

   Edita Volfová 

 

Personální změny 

Ve školním roce 2018/2019 doznal pedagogický sbor gymnázia níže uvedené změny.  

1. 9. – 31. 12. 2018 Mgr. Danuše Franková (ŠJ) – pracovní poměr 

1. 9. 2018  Bc. Zuzana Franková (ŠJ, ZSV) – počátek pracovního poměru 

3. 1. 2019  Bc. Eliška Beránková (ŠJ, M) – počátek pracovního poměru 

1. 8. 2019  Ing. Eva Skubidová (E, AJ) – počátek pracovního poměru 

31. 8. 2019  Mgr. Marcela Aniolová (ČJ, HV) – ukončení pracovního poměru 

31. 8. 2019  Mgr. Eva Berková (Z,TV) – ukončení pracovního poměru 

 

UČEBNÍ PLÁNY 
Pro I. až IV. 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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UČEBNÍ PLÁNY 
 Pro 1. až 4. ročník čtyřletého gymnázia a V. až VIII. 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 2018/2019 
 

třída 

1. pololetí 2. pololetí 

třídní učitel 
z toho 

hodnocení 
průměrný 

prospěch 

 průměrný 

prospěch 
V P 5 N V P 5 N 

1.A 29 1 - - 1,133 29 1 - - 1,117 Mgr. Dospivová Andrea 

1.A4 2 28 - - 2,089 2 27 - - 1,899 Mgr. Mráz Jiří 

1.B4 6 24 - - 1,905 5 25 - - 1,850 Mgr. Pazdziorová Dana 

2.A 19 11 - - 1,464 17 13 - - 1,542 Mgr. Junek Petr 

2.A4 5 13 2 - 1,853 7 12 - - 1,806 Mgr. Michálek Petr 

3.A 25 5 - - 1,219 27 3 - - 1,181 Mgr. Chmielová Jana 

3.A4 8 17 - 1 1,762 9 16 - - 1,779 Mgr. Málek David 

3.B4 5 21 - - 1,753 2 24 - - 1,776 Mgr. Hrubeš Boris 

4.A 11 19 - - 1,510 24 6 - - 1,285 Mgr. Onderková Kateřina 

4.A4 9 19 1 - 1,586 10 19 - - 1,631 PhDr. Šimková Zdeňka 

5.A 11 18 - - 1,690 13 16 - - 1,678 Mgr. Krč Pavel 

6.A 15 18 1 - 1,546 17 16 1 - 1,515 PhDr. Čížová Hana 

7.A 7 18 - - 1,617 9 16 - - 1,609 Mgr. Kotterbová Alena 

8.A 15 11 - - 1,432 11 15 - - 1,426 PaedDr. Polášková Vladimíra 

 

MATURITY – CÍL A VRCHOL STUDIA 
Jarní termín 

Z celkem 55 žáků maturitních tříd ukončilo všech 55 úspěšně poslední ročník studia 

a maturovalo v jarním termínu 2019. Z předchozích termínů maturitních zkoušek se 

k opravné zkoušce přihlásila jedna žákyně. 

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). 

Profilová část  

Ústní zkoušky společné části a zkoušky profilové části proběhly ve dnech 21. až 24. května 

2019 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. 
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V jarním termínu nesložili maturitní zkoušku 2 žáci (jedna žákyně byla omluvena z DT 

ČJL z důvodu nemoci a jeden žák neuspěl v PP SČ ČJL).  

Nepovinnou maturitní zkoušku Matematika+ konali 4 žáci třídy 4.A4 a 6 žáků třídy 8.A. 

Podzimní termín 

Písemné práce a didaktické testy společné části se konaly ve spádových školách od 2. do 4. 

září 2019. Oba přihlášení žáci úspěšně společnou část maturitní zkoušky v tomto termínu 

vykonali. 
 

Přehled výsledků MZ v termínu jaro 2019 
 

Část Předmět Obor 
Počet Úspěšně vykonalo 

přihlášených maturujících DT PP ÚZ 

S
p

o
le

čn
á

 

ČJ 
79-41-K/41 29 29 28 28 29 

79-41-K/81 26 26 26 26 26 

AJ 
79-41-K/41 22 22 22 22 22 

79-41-K/81 17 17 17 17 17 

NJ 
79-41-K/41 1 1 1 1 1 

79-41-K/81 x x x x x 

ŠpJ 
79-41-K/41 x x x x x 

79-41-K/81 x x x x x 

M 
79-41-K/41 6 6 6 x x 

79-41-K/81 9 9 9 x x 

P
ro

fi
lo

v
á

 

AJ 79-41-K/41 3 3 x x 3 

Bi 79-41-K/41 16 16 x x 16 

ČJ 79-41-K/41 7 7 x x 7 

D 79-41-K/41 6 6 x x 6 

DG 79-41-K/41 x x x x x 

DU 79-41-K/41 x x x x x 

F 79-41-K/41 1 1 x x 1 

Ch 79-41-K/41 14 14 x x 14 

M 79-41-K/41 2 2 x x 2 

Rj 79-41-K/41 2 2 x x 2 

Šp 79-41-K/41 x x x x x 

Z 79-41-K/41 4 4 x x 4 

ZSV 79-41-K/41 7 7 x x 7 

AJ 79-41-K/81 4 4 x x 4 

Bi 79-41-K/81 9 9 x x 9 

ČJ 79-41-K/81 5 5 x x 5 

D 79-41-K/81 2 2 x x 2 

DG 79-41-K/81 x x x x x 

F 79-41-K/81 1 1 x x 1 

FrJ 79-41-K/81 x x x x x 

ŠJ 79-41-K/81 x x x x x 

Ch 79-41-K/81 7 7 x x 7 

NJ 79-41-K/81 1 1 x x 1 

M 79-41-K/81 6 6 x x 6 

IVT 79-41-K/81 4 4 x x 4 

Z 79-41-K/81 4 4 x x 4 

ZSV 79-41-K/81 7 7 x x 7 
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Přehled celkových výsledků MZ za školní rok 2018/2019 

          

Obor Termín 

Jarní termín Podzimní termín 

prospěl 
prospěl 

s vyzn. 
neprospěl prospěl 

prospěl 

s vyzn. 
neprospěl 

79-41-K/41 řádný 15 12 1 x x x 

opravný x x x 1 x x 

náhradní x x x x 1 x 

79-41-K/81 řádný 7 19 x x x x 

opravný 1 x x x x x 

náhradní x x x x x x 

 

Celkem získalo za rok 2019 střední vzdělání s maturitní zkouškou 55 žáků maturitního 

ročníku a z předchozích termínů 1 žákyně.    
 

 

Třída: 4.A4 (rok nástupu 2015) 

Termín: úterý 21.5. - pátek 24.5.2019 

Předseda: Mgr. Eva Holingrová 

Místopředseda: Mgr. Alena Kotterbová 

Třídní: PhDr. Zdeňka Šimková 
 

 

Předměty zkoušející přísedící 

Český jazyk a literatura PhDr. Hana Čížová Mgr. Radmila Kolichová 

Anglický jazyk Mgr. Andrea Dospivová Mgr. Hana Lužná 

Anglický jazyk Mgr. Hana Lužná Mgr. Andrea Dospivová 

Německý jazyk Mgr. Kamila Rozbrojová PhDr. Radmila Kubalová 

Ruský jazyk PhDr. Zdeňka Šimková Mgr. Magdalena Hochfeld 

Základy společenských věd PhDr. Zdeňka Šimková PhDr. Hana Čížová 

Biologie Mgr. Petra Fonioková Mgr. Jana Chmielová 

Chemie Mgr. Tomáš Szotkowski, Ph.D. Mgr. Alena Adamková 

Zeměpis RNDr. Karel Foniok Mgr. Petr Michálek 

Dějepis PhDr. Zdeňka Šimková Mgr. David Málek 

Matematika PaedDr. Jarmila Jevická Mgr. Danuše Chrastecká 

Fyzika PaedDr. Vladimíra Polášková Mgr. Dana Pazdziorová 
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Třída: 8.A (rok nástupu 2011) 

Termín: úterý 21.5. - pátek 24.5.2019 

Předseda: Mgr. Václav Štencel 

Místopředseda: Mgr. David Málek 

Třídní: PaedDr. Vladimíra Polášková 
 

Předměty zkoušející přísedící 

Český jazyk a literatura Mgr. Boris Hrubeš Mgr. David Málek 

Anglický jazyk Mgr. Hana Lužná Mgr. Andrea Dospivová 

Anglický jazyk Mgr. Andrea Dospivová Mgr. Hana Lužná 

Německý jazyk PhDr. Radmila Kubalová Mgr. Kamila Rozbrojová 

Základy společenských věd Mgr. Pavel Krč PhDr. Zdeňka Šimková 

Dějepis Mgr. David Málek Mgr. Boris Hrubeš 

Zeměpis RNDr. Karel Foniok Mgr. Petr Michálek 

Matematika PaedDr. Vladimíra Polášková Mgr. Danuše Chrastecká 

Fyzika PaedDr. Vladimíra Polášková Mgr. Dana Pazdziorová 

Chemie Mgr. Jana Chmielová Mgr. Alena Adamková 

Biologie Mgr. Petra Fonioková Mgr. Tomáš Szotkowski, Ph.D. 

Informatika a VT Mgr. Daniel Vachtarčík Mgr. Danuše Chrastecká 

 

Souhrnná statistika tříd - maturitní zkouška 2018/2019 
 

Třída Žáků 
Z toho hodnoceni Průměrný 

prospěch V P 5 N 

4.A4 29 13 16   1,789 

8.A 26 19 7   1,442 

 

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 
Přijímací řízení proběhlo v souladu s platnou legislativou v dubnu 2019. 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.    
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Kód oboru vzdělání Přihlášených uchazečů 

 ,,uchazečůuchazečů 
Přijato uchazečů 

79 – 41 – K/81 127 30 

79 – 41 – K/41 65 16 

 

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. 

Kurzy absolvovalo 81 žáků, což dokladuje výrazný zájem o služby poskytované našim 

gymnáziem.  
 

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 
Také ve školním roce 2018/2019 přistupovali učitelé školy za podpory vedení školy velmi 

aktivně k nabízeným možnostem prohlubování kvalifikace v rámci DVPP. 

 

Český jazyk 

Seminář Rozvoj pozornosti a všímavosti  

– KVIC Ostrava    11/2018  PhDr. Čížová        

    Mgr. Dospivová 

 

Kurz kritického myšlení - Praha  12/2018    PhDr. Čížová        

                                                                                                Mgr. Dospivová 

Seminář k organizaci dotačního programu  

Šablony II     2/2019   PhDr. Čížová        

 

Anglický jazyk 

Webinář  Video-based Case Studies         1/2019                        Mgr. Dospivová      

Webinář  The Road to Personalisation     5/2019                        Mgr. Dospivová 

 

Německý jazyk  

Školení k debatování   2/2019   PhDr. Kubalová 

 

Španělský jazyk 

Seminář  Una Clase Memorable               6/2019                         Mgr. Beránková 

 

Matematika 

E-learning kurz- Funkce a obsluha  

kalkulátoru Casio fx-82CEX    10/2018  Mgr. Chrastecká 

 

Výchovný poradce 

Vzdělávání žáků nadaných  

a mimořádně nadaných na SŠ  10/2018  Mgr. Fonioková 
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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 
Také v tomto školním roce se žáci školy podrobili plošnému testování. Způsob testování 

žáků byl zvolen tak, aby co nejméně narušil pravidelnou výuku v uvedených třídách, 

ale také v dalších třídách školy z důvodu obsazení učeben výpočetní techniky testováním 

na úkor výuky. 

 

Testování Kvalita (v rámci MS kraje) prováděla Společnost pro kvalitu školy. 

Testováni byli žáci septimy, 3.A4 a 3.B4 z matematiky, českého jazyka a anglického jazyka 

v jarním termínu. Celkem bylo testováno 76 žáků. 

 
 

Testování žáků 3. ročníku a septimy oborů vzdělání 

poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou  

    

Předmět 

Výsledky školy v rámci 

všech testovaných škol 

Výsledky školy 

v rámci skupiny 

oborů vzdělání  

úspěšnost percentil percentil  

Jazyk český 83,9 % 51 7 

Matematika 60,9 % 59 14 

Jazyk anglický 82,3 % 62 14 
 

Žáci třídy osmiletého studia dosáhli v testech z matematiky a z jazyka anglického výrazně 

lepších výsledků než žáci čtyřletého studia. V testu z jazyka českého byl výsledek u žáků 

osmiletého studia jen nepatrně lepší než u žáků čtyřletého studia. 

 

VÝSLEDKY ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH 
Stalo se v posledních letech již pravidlem, že ve výsledkových listinách soutěží a olympiád 

na úrovni okresních, regionálních i celostátních kol figurují na čelních místech žáci  

Gymnázia v Havířově – Podlesí. Ne jinak tomu bylo i ve školním roce 2018/2019.  

 

Český jazyk 

Olympiáda v českém jazyce 

Okresní kolo 

I. kategorie 2. místo  Tereza Štočková (3. A, připravila Mgr. Kolichová) 
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Krajské kolo 

I. kategorie 15. místo  Tereza Štočková (3. A, připravila Mgr. Kolichová) 

 

Literární soutěž 

Předmětová komise jazyka českého v průběhu měsíce listopadu 2018 vyhlásila v pořadí 

6. ročník literární soutěže o nejlepší povídku na téma:  

1) „Vánoční přání“  

2) „Probudil/a jsem se a …“ 

Soutěže se zúčastnili žáci vyššího gymnázia. 

1. místo Michael Kania (4.A4, připravila PhDr. Čížová) 

2. místo Ondřej Kohut (7. A, připravil Mgr. Aniolová) 

3. místo Kristýna Kolářová (5. A, připravil Mgr. Málek) 

 

Debatní liga  

Celonárodní kolo 

Tým našeho Debatního klubu se v letošním roce XXIV. Debatní ligy umístil na 7. místě 

(připravila PhDr. Čížová). 

 

Anglický jazyk 

Recitační soutěž (organizace Mgr. Dospivová, Mgr. Sivá) – školní kolo 

Kat. I                          1.místo          Jiří Havlíček (4A, připravila Mgr. Lužná) 

Kat. II                         1.místo         Eliška Chudobová (5.A, připravila Mgr. Dospivová) 

 

Okresní kolo konverzační soutěže 

Kat. I.B  3. místo Thea Paznochtová, (2.A, připravila Mgr. Mastná) 

Kat. II.B  1. místo Jakub Janík (4.A, připravila Mgr. Mastná) 

Kat. III  2. místo Daniel Němčík (7.A, připravila Mgr. Zdráhalová) 

 

Krajské kolo konverzační soutěže 

Kat. II.B                     2. místo          Jakub Janík (4.A, připravila Mgr. Mastná) 

 

Regionální soutěž  Jazyky hrou     

1. místo           Jakub Janík, Ivo Walach (4.A, připravila Mgr. Mastná) 

 

Překladatelská soutěž Ostravské univerzity 

 úspěšní řešitelé Miriam Hýblová, Bára Kutějová (6.A, připravila Mgr. Lužná) 

Daniel Němčík (7.A, připravila Mgr. Zdráhalová) 

Ivo Šalomon (5.A), Natálie Krečmerová (2.A4, připravila 

Mgr. Dospivová) 

 

Mezinárodní Cambridžské zkoušky  

4 studenti získali certifikát CAE (úroveň C1) 

   3 studenti získali certifikát FCE (úroveň B2) 
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Německý jazyk 

Okresní kolo konverzační soutěže 

Kat. II B  3. místo Milan Kolář (4.A, připravila Mgr. Onderková) 

Kat. IIIA  2. místo Miriam Hýblová (6.A, připravila PhDr. Kubalová) 

 

Celostátní soutěž v debatování JDI 

Miriam Hýblová  skončila mezi 8 nejlepšími – účast v semifinále (6.A, 

připravila PhDr. Kubalová) 

4 studenti získali certifikát DSD II 

Miriam Hýblová získala stipendijní pobyt v Německu 

 

Překladatelská soutěž Ostravské univerzity          

pochvala a ocenění FF OU Dan Mikušťák (8.A, připravila 

PhDr. Kubalová) 

  

Španělský jazyk 

Olympiáda v jazyce španělském  

krajské kolo  1. místo   Pavel Herboczek (6.A,připravila Bc. Franková)   

celostátní kolo 2. místo   Pavel Herboczek (6.A,připravila Bc. Franková)  

 

Překladatelská soutěž Ostravské univerzity  

úspěšní řešitelé Lucie Častoňová (5.A, připravila Bc. Franková)    

Pavel Herboczek (6.A, připravila Bc. Franková)      

 

Biologická olympiáda 

Okresní kolo 

Kat. C   2. místo Tereza Štočková (3.A, připravila Mgr. Chmielová) 

    3. místo Ondřej Toufar (4.A, připravila Mgr. Fonioková) 

    6. místo Jakub Zatloukal (4.A, připravila Mgr. Fonioková) 

Kat. D   13.-14. místo Viktor Mašek (1.A, připravila Mgr. Chmielová) 

 

Krajské kolo 

Kat. A   20. místo Ondřej Kohut (7.A, připravila Mgr. Fonioková) 

Kat. C   7. místo Ondřej Toufar (4.A, připravila Mgr. Fonioková) 

Kat. C   9. místo Tereza Štočková (3.A, připravila Mgr. Chmielová) 

 

Soutěž mladých zoologů ZOO Ostrava 

Podzim 2018 (finále)  

Kat. I   2. místo družstvo 1.A (připravila Mgr. Chmielová) 

Jaro 2019 (finále) 

Kat. I   2. místo družstvo 1.A (připravila Mgr. Chmielová) 

Kat. II   2. místo družstvo  4.A (připravila Mgr. Fonioková)  
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Olympiáda mladých chovatelů  

Oblastní kolo  

kočky   1. místo Karolína Kozlová (4.A, připravila Mgr. Fonioková) 

okrasné ptactvo       1. místo Ondřej Toufar (4.A, připravila Mgr. Fonioková) 

 

Celostátní kolo   

kočky   1. místo Karolína Kozlová (4.A, připravila Mgr. Fonioková) 

okrasné ptactvo       3. místo Ondřej Toufar (4.A, připravila Mgr. Fonioková) 

 

Geologické kladívko 

Krajská soutěž 

Kategorie nižších gymnázií         

                                    1. místo         Štěpán  Urbańczyk, Ondřej Zatloukal, Milan Kolář             

     (4.A, připravila Mgr. Fonioková) 

Kategorie vyšších gymnázií 

   4. místo Vít Urbańczyk, Čeněk Romanowski, Matyáš Kozel             

     (6.A, připravila Mgr. Fonioková) 

   5. místo Adam Pyszko, Bára Kutějová, Zuzana Klimšová (6.A, 

                připravila Mgr. Fonioková) 

 

N-trophy 

Mezinárodní česko-slovenské kolo 

                                    11. místo         Ondřej Kohut 7.A, Ondřej Kaštovský 7.A, Zdeněk   

                                                             Tomis 2.A4 (připravila Mgr. Fonioková) 

Matematika  

Matematická olympiáda - okresní kolo 

Kat. Z6  1. místo Petr Scheibingr (1.A, připravila Mgr. Žalská) 

úspěš. řeš. Viktor Král, Matyáš Lysek 

Kat. Z7  úspěš. řeš. Veronika Žalská (2.A připravila PaedDr. Polášková) 

Kat. Z8  4. místo Petr Kučera (3.A, připravil Mgr. Mráz) 

Kat. Z9  1. místo Milan Kolář (4.A, připravila Mgr. Adamková) 

   2. místo Jiří Havlíček (4.A, připravila Mgr. Adamková) 

   3. místo Ivo Walach (4.A, připravila Mgr. Adamková) 

   úspěš. řeš. Marek Menšík (4.A, připravila Mgr. Adamková) 

 

Klokan – okresní kolo 

Benjamín  3. míst o Filip Drozd (1.A, připravila Mgr.Žalská) 

Kadet   3. míst o Milan Kolář (4.A, připravila Mgr. Adamková) 

úspěš. řeš. Petr Kučera (3.A připravil. Mgr. J. Mráz) 

Student  1. míst o Zdeněk Tomis (2.A4 připravil. Mgr. J. Mráz) 

   

Pythagoriáda – okresní kolo 

6. r.   úspěš. řeš.  Viktor Král 

   úspěš. řeš. Adam Konštacký 
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   úspěš. řeš. Jan Grygar 

   úspěš. řeš. Matyáš Lysek 

7. r.   3. místo Filip Drozd (2.A připravila PaedDr. Polášková) 

   úspěš. řeš. Nikol Vachtarčíková (2.A připravila PaedDr. Polášková) 

8. r.   3.-11. místo Petr Kučera (3.A připravil Mgr. Mráz) 

3.-11. místo  Kateřina Zelenková (3.A připravil. Mgr. Mráz) 

 

Informatika a výpočetní technika 

Bobřík informatiky – školní kolo (koordinátor soutěže Mgr. Vachtarčík) 

Bobřík informatiky se zúčastnilo celkem 147 našich studentů. Soutěž si postupně 

vyzkoušeli všichni přítomní žáci nižšího gymnázia a ze 111 soutěžících se 36 stalo 

úspěšnými řešiteli (tzn. získali alespoň 150 bodů z 240 možných).  

Z vyššího stupně gymnázia uspělo 6 z 36 soutěžících studentů. V nejstarší a nejtěžší 

kategorii Senior uspěla jen maturantka Kristýna Mašková (8.A). 
 

Benjamín  19 úspěšných řešitelů ze 58 soutěžících 

Kadet   17 úspěšných řešitelů z 53 

Junior   5 úspěšných řešitelů z 23   

Senior  1 úspěšný řešitel ze 13 

 

Chemie  

Chemická olympiáda 

Okresní kolo 

Kat.D   1. místo Milan Kolář (4.A, připravila Mgr. Fonioková) 

   2. místo Jakub Zatloukal (4.A, připravila Mgr. Fonioková) 

   4. místo Eva Janíčková (4.A, připravila Mgr. Fonioková) 

5. místo Kamil Menšík (4.A,připravila Mgr. Fonioková) 

Krajské kolo 

Kat. D   1. místo Kamil Menšík (4.A, připravila Mgr. Chmielová) 

6. místo Milan Kolář     (4.A,připravila Mgr. Fonioková) 

17. místo Jakub Zatloukal (4.A,připravila Mgr. Fonioková) 

18. místo Eva Janíčková (4.A,připravila Mgr. Fonioková) 

Kat. B    účast     Natálie Krečmerová (2A.4, připravila, Mgr. Adamková) 

Kat. A   účast (8. místo) Radim Kolář (8.A,připravila Mgr. Adamková) 

 

N-trophy                    

Celostátní kolo 11. místo Ondřej Kaštovský (7.A, připravila Mgr. Fonioková) 

Ondřej Kohut (7.A,připravila Mgr. Fonioková) 

Zdeněk Tomis (2A.4, připravila  Mgr. Fonioková) 

    

Fyzikální olympiáda 

Okresní kolo    

Kat. F     Petr Kučera (tercie A) – úspěšný řešitel okresního kola  

    fyzikální olympiády (připravila Mgr. Dana Pazdziorová)                             
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Krajské kolo     

Kat. C Zdeněk Tomis (2.A4) - úspěšný řešitel (připravila 

PaedDr. Vladimíra Polášková) 

 Vít Walach (2.A4) – účast v krajském kole fyzikální 

olympiády (připravila PaedDr. Vladimíra Polášková) 

Dějepis    

Slezský pohár     

Okresní kolo 3. místo družstvo: Ondřej Pavelka (5. A), Čeněk Romanowski 

  (6. A), Lukáš Trecha (7. A) - připravil Mgr. Hrubeš. 

 

Dějepisná olympiáda 

Okresní kolo účast  Kateřina Zelenková (3. A) připravila Mgr. Onderková 

 

Základy společenských věd, občanská výchova 

Olympiáda lidských práv 

Celostátní kolo účast  Michal Kania (4. A4) připravila PhDr. Šimková 

 

Ekonomická olympiáda 

Krajské kolo  účast  Marek Messing (4. A4) připravila PhDr. Šimková 

     Petr Šancl (8. A) připravil Mgr. Krč 

     Adam Pyzsko (6. A) připravila PhDr. Čížová 

 

Nebojme se myslet (filozoficko-logická soutěž FF UP) 

Celostátní kolo účast  Kateřina Vašíková (3. A4) připravila PhDr. Šimková 

 

Peníze a bydlení (ekonomická soutěž nakladatelství CEED) 

Celostátní kolo 3. místo  Kateřina Vašíková (3. A4) připravila PhDr. Šimková 

 

SOČ (Pedagogika, psychologie a volný čas) 

Okresní kolo účast   Noemi Káňová (7. A) připravila Mgr. Kotterbová 

 

Projekt Akademie mladých občanů 

Celostátní kolo účast  Natálie Krečmerová (2. A4) připravila PhDr. Čížová 
 

Zeměpis  

V letošním roce se zúčastnilo a úspěšně řešilo školní kolo zeměpisné olympiády 30 žáků. 

Do okresního kola postoupilo celkem pět žáků. 

Okresní kolo 

Kat. A   5. místo  Kudláček Matyáš (1.A, připravil Mgr. Michálek) 

Kat. B   19. místo Szymurda Jiří (2.A, připravil Mgr. Junek ) 

Kat. C             13. místo Zatloukal Jakub (4.A, připravil Mgr. Junek) 

Kat. D   1. místo Trecha Lukáš (7.A, připravil Mgr. Junek) 

   12. místo Schwangmeier Jakub (8.A. připravil RNDr. Foniok) 
 

Do krajské kola postoupil Trecha Lukáš, který se umístil na 11. místě. 
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Tělesná výchova – sportovní soutěže  

V letošním školním roce dosáhli naši studenti výborných výsledků ve sportovních 

soutěžích na městské, okresní, krajské  i  celostátní úrovni.  

Významného sportovního výsledku se podařilo dosáhnout dívčímu družstvu 

basketbalistek, které postupně zvítězily v okresním, krajském a regionálním kole, aby si 

vybojovaly účast v celostátním finále. Tady se děvčatům opět podařilo dosáhnout 

na stupně vítězů umístěním na vynikajícím 1. místě.  

Úspěšní byli rovněž hoši v okresním kole ve florbalu, kde nakonec skončili na 2. místě. 

Výborným výsledkem je také umístění našich studentů v Soutěži o nejsilnějšího 

dorostence a dorostenku - hoši skončili na 1. místě a dívky na místě 3.  Ve veslování 

na trenažéru byla naopak děvčata první a hoši třetí.  

V rámci havířovské středoškolské sportovní ligy naše děvčata dosáhla na druhé a chlapci  

na  páté místo. 

Basketbal  celostátní finále – dívky  1. místo 

Plavání  městské kolo – ml. žáci   2. místo  

  městské kolo – st. žáci  2. místo 

  městské kolo – st. žákyně  3. místo 

Soutěž o nejsilnější dorostence a dorostenky              

   městské kolo – dívky   3. místo 

   městské kolo – chlapci  1. místo 

smíšená družstva   1. místo  

Volejbal  městské kolo – dívky  3. místo 

městské kolo – hoši   4. místo 

Florbal  okresní kolo – chlapci  2. místo 

   okresní kolo – dívky  3. místo 

Futsal   městské kolo – dívky  1. místo   

Veslování  městské kolo – dívky  1. místo 

   městské kolo – chlapci  3. místo 

Stolní tenis  městské kolo – dívky  3. místo 

   městské kolo – chlapci  2. místo  

 

Turistický kurz školního roku 2018/2019 

První červnový týden strávily třídy 7.A, 

3.A4 a 3.B4 v blízkosti Pieninského 

národního parku. Naším cílem bylo zdolat 

několik úseků na řece Dunajec, a tím v nás 

(znovu) probudit lásku k vodáckému 

sportu.   

Krásné počasí, inspirativní peřeje pod námi 

a skály kolem nás, úsměvy, dobrá nálada 

a večery u ohně. To vše vyvrcholilo nočním 

tajuplným pasováním nováčků do cechu 

vodáckého.  

Mgr. Alena Kotterbová 
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Lyžařské kurzy 2018/2019 

V letošním školním roce jsme uspořádali 

pro naše studenty dva lyžařské kurzy. 

Sekunda vyjela do Karlova po Pradědem  

a první ročník spolu s kvintou absolvovali 

kurz na Pradědu   v Jeseníkách  - chata 

Barborka.  Přesto, že oba kurzy proběhly 

v letošním velmi mrazivém  březnu, zato 

s  dobrými sněhovými podmínkami, přežili 

jsme je bez újmy i bez zkracování výcviku. 

Všichni zúčastnění prožili krásné chvíle 

s množstvím neopakovatelných zážitků, 

zvláště při výletech na běžkách. 

Mgr. Petr Junek 

 

TERÉNNÍ PRAXE 
Terénní praxe třídy kvarta A  27. - 31. 5. 2019  

 

Pondělí 27. 5. 2019 Včelí areál - Zámecký dvůr, Horní Bludovice - přednáška   

                                 dlouholetého včelaře J. Vavříka 

                                   Vodní dílo - Žermanická přehrada - prohlídka  

                                  hráze 

     

Úterý 28. 5. 2019 Národní kulturní památka průmyslový areál 

                                 Vítkovických železáren - unikátní soubor  

                           industriální architektury 

                               Ostrava - Michálkovice - Důl Michal - průmyslové 

                             muzeum "Cesta havíře do práce" 

     

Středa 29. 5. 2019 Olomouc - Katedrále sv. Václava, Chrám sv. Mořice 

                   Arcibiskupský palác - výukový program František 

                       Josef I. v Olomouci, Sloup Nejsvětější trojice 

     

Čtvrtek 30. 5. 2019 Moravskoslezské Beskydy - Lysá hora 

   Vodní nádrž Šance 

 

Pátek 31. 5. 2019 Havířov - Kouzlo Sorely - průvodce Mgr. Z. Heiser 

   Šikmý kostel sv. Petra z Alkantary - "Česká Pisa" 

 

Terénní praxe byla vyvrcholením ŠVP nižšího stupně osmiletého gymnázia. Tato praxe 

byla realizovaná v regionu Moravskoslezského kraje a Olomouckého kraje. V rámci 

aktivních návštěv vybraných lokalit byly v praxi aplikovány teoretické poznatky 

ze zeměpisu, dějepisu, biologie, chemie a fyziky. Při zpracovávání výstupů z terénní praxe 

žáci využili znalostí českého jazyka a informatiky. 
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Program připravila a se třídou uskutečnila třídní učitelka Mgr. Onderková. Druhý 

pedagogický doprovod vykonávala Mgr. Kolichová. Vzhledem k rozdělení úvazku třídní 

učitelky na dvě pracoviště, se na realizaci programu podíleli další vyučujíci - 

Mgr. Fonioková (úterý), Mgr. Kotterbová, Mgr. Junek (čtvrtek). 

Součástí této terénní praxe byly také exkurze do podniků Hyundai a Marlenka konaná 

dne 19. 2. 2019. 

Akce proběhla zdárně a přispěla k optimalizaci vztahů ve třídě a utužení soudržnosti. 

                                                                                      

 

 

Vodní dílo Žermanice 
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Mgr. Kateřina Onderková 
 

 

TEMATICKÉ EXKURZE VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019 
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. 

 

Český jazyk   

Literárněvědné exkurze: 

Praha – prohlídka Obecního domu a Muchovy Slovanské epopeje  

12/2018 Mgr. Rozbrojová (2.A4) 

Po stopách českých spisovatelů – Slavkov (Mohyla míru), Uherské Hradiště (expozice 

protikomunistického odboje), Zlín (Muzeum obuvnictví) 

        5/2018 PhDr. Čížová (6. A) 

Po stopách českých spisovatelů – východní Čechy – Rychnov nad Kněžnou (K. Poláček), 

Stará synagoga, Ratibořice, Babiččino údolí (B. Němcová), Malé Svatoňovice (J. a K. 

Čapkové), Litomyšl (M. Rettigová, B. Němcová) 10/2018  Mgr. Hrubeš, Mgr. Málek 

                                                                                   (7. A, 3.A4, 3.B4) 

Divadelní představení 

V průběhu školního roku se vybrané třídy zúčastnily těchto divadelních představení: 

31. 10. 2018 Škola základ života – J. Žák (3. A, 4. A, 5. A, 1.A4, 1.B4) 

20. 12. 2018  Paní Bovaryová  -  G. Flaubert (3. A – 8. A) 

20. 02. 2019 Maryša – A. a V. Mrštíkové (1.A4, 1.B4) 
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Večerní představení pro zájemce  

Návštěvy večerních divadelních představení pro zájemce z řad studentů gymnázia 

organizuje PhDr. Čížová. 

17. 12. 2018 Divadlo Petra Bezruče, Miláček 

21. 2. 2019 Národní divadlo Moravskoslezské, Podivný případ se psem  

 

Německý jazyk  

Německé divadlo – Der Turm 10/2018 Mgr. Onderková, PhDr. Kubalová  

       žáci 2.A4 ,4.A,5.A (německé skupiny) 

Česko-německé dny v Ostravě 4/2019  Mgr. Rozbrojová, PhDr. Kubalová 

Firmy Siemens, Okin – kviz k reáliím německy mluvících zemí 

       žáci 3.A4, 3.B4 a 6.A (německé skupiny)   

 

Základy společenských věd 

Přednáška Probační a mediační služba  

5/2019  Mgr. Krč (5. A, 1. B4) 

Studentské komunální volby 10/2018 Mgr. Krč (celá škola) 

Studentské volby do EP  5/2019  Mgr. Krč (celá škola)  

Židovská Ostrava   10/2018 PhDr. Čížová (1.A4) 

Hyundai Nošovice   11/2018 PhDr. Čížová (6.A) 

ČNB, PS PČR   12/2018 PhDr. Čížová (6.A) 

ČNB, PS PČR   12/2018 PhDr. Čížová (2.A4) 

ČNB, PS PČR   2/2019  PhDr. Šimková (3.B4) 

Okresní soud   11/2018 PhDr. Čížová (Právnický seminář) 

 

Zážitkové workshopy společnosti Post bellum (PhDr. Čížová) 

Lidi to tak nenechaj   10/2018, (6.A) 

Den, kdy se mlčelo   11/2018, (4.A) 

Den, kdy se mlčelo   11/2018, (2.A4) 

 

Dějepis 

Vánoční Vídeň   11/2018 Mgr. Málek (3.A4) 

Havířov – Musaion (vznik ČSR) 10/2018 Mgr. Málek (3.A4) 

Historické památky – Ostrava 12/2018 Mgr. Málek (3.A4) 

Lednice    6/2019  Mgr. Hrubeš (3.B4) 

Havířov – Musaion (vznik ČSR) 10/2018 Mgr. Onderková (3.A) 

Archeopark Chotěbuz  5/2019  Mgr. Onderková (3.A) 
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Zeměpis 

Zeměpisná exkurze na Zakarpatskou Ukrajinu k 100. výročí vzniku ČSR   

10/2018 Mgr. Michálek, RNDr. Foniok (výběr žáků) 
 

 

 
 

Chemie 

Čistička vod - Havířov  4/2019  Mgr. Fonioková (4.A) 

Výroba železa – areál Dolní Vítkovice 5/2019 Mgr. Fonioková (4.A) 

 

Biologie 

Výukový program Etologie  

ZOO Ostrava   9/2018  Mgr. Chmielová (BČ) 

Hornické muzeum Landek 9/2018  Mgr. Chmielová (3.A) 

Oddělení hematologie  12/2019 Mgr. Chmielová (BČ) 

NsP Havířov 

Záchranná ornitologická  

stanice Bartošovice   4/2019  Mgr. Chmielová (2.A) 

Důl Michal, přírodovědná sbírka 

ostravského muzea   4/2019  Mgr. Chmielová (3.A) 

Důl Michal, Dolní oblast Vítkovic 

vysokopecní okruh   5/2019         Mgr. Fonioková (4.A) 

Čistička odpadních vod Havířov,      

PR Meandry řeky Lučiny  4/2019         Mgr. Fonioková (4.A) 

 

Fyzika  

Zájemci o fyziku předposledního studijního ročníku se v lednu 2019 zúčastnili Fyzikálního 

kaleidoskopu na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.  
 

http://www.gsh.cz/new/index.php/fotogalerie/744-ukrajina2018/detail/10349-20181012100915


26 

Informatika 

Projekt Kraj pro bezpečný Internet  10/2018 Mgr. Chrastecká, Mgr. Krč (1.A, 3.A) 

 

PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 
Den otevřených dveří 

V měsíci listopadu pozvala škola zájemce o gymnaziální studium s pedagogickým 

doprovodem ze základních škol z Havířova a spádových obcí na netradičně pojatý Den 

otevřených dveří. Skupiny žáků byly začleněny přímo do výuky v jednotlivých třídách.  

Druhou sobotu v měsíci lednu již proběhl tradiční Den otevřených dveří za účasti žáků 

pátých a devátých tříd. Vysoký počet návštěvníků signalizoval opět značný zájem 

o vzdělávání na našem gymnáziu.  

 

Setkání s rodiči budoucích žáků školy 

Počátkem měsíce června, stejně jako v minulých letech, se setkal ředitel školy s rodiči žáků 

přijatých ke vzdělávání do prvního ročníku od 1. září 2019. Představil 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 ve školním roce 2018/2019 zajistili pro žáky 

pásmo interaktivních přednášek a besed, jejichž cílem bylo rozšířit znalosti žáků 

v různých oblastech rizikového chování tak, aby byli schopni rozpoznat rizikovost daného 

jednání, diskutovat o něm a upevnit pozitivní postoje k sociálně žádoucím činnostem, 

které přispívají ke zdraví žáka jako jednotlivce. Přednášky byly vedeny externími lektory 

z organizací ZIP, os.; ACET; ICEJ, z.s. Vybrané třídy tak absolvovaly dvouhodinové bloky 

na téma zdravé sebevědomí, vztahy a rizikové sexuální chování, drogy, světová 

náboženství a sekty, holocaust.  

Ve vybraných třídách jsme se zaměřili zejména na klima a vztahy ve třídě, a to 

prostřednictvím adaptačního kurzu (2.A) a třídnických hodin. 

Mgr. Alena Kotterbová 

 

Adaptační aktivity 

Pro nově příchozí třídy jsme připravili seznamovací kurzy, které přispívají k vytváření 

pozitivních vztahů v novém třídním kolektivu, vytváření a respektování třídních pravidel, 

seznámení se s kulturou školy. Kurzy se odehrály v krásném horském prostředí Beskyd 

s noclehem na chatě Gírová pod vedením externího lektora, třídního učitele a školního 

metodika prevence.  

Mgr. Alena Kotterbová 

 

Mimoškolní zájmová činnost žáků – kroužky 

V rámci programu prevence sociálně patologických jevů nabízí škola efektivní využití 

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

kroužků.  
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Ve školním roce 2018/2019 se žáci školy aktivně zapojili do kroužku sportovního bridže, 

přípravy k německému jazykovému diplomu a debatování. Do zájmové činnosti 

organizované školou se zapojilo 80 žáků gymnázia, kteří zde strávili při práci 178 hodin. 

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. Celkem ve školním roce 2018/2019 vznikl 

vedoucím kroužků nárok na proplacení 17800,- Kč. 

Mgr. Tomáš Szotkowski, Ph.D. 
 

Sportovní bridž 

V sezóně 2018/2019 zaznamenala Havířovská bridžová akademie, která funguje 

na gymnáziu v Havířově - Podlesí na ulici Studentská od roku 2000, mnoho 

dalších pozoruhodných úspěchů. 

Na mezinárodní scéně proběhly o prázdninách hned tři vrcholné akce. 

Na týmovém MEJ v Norsku Českou republiku reprezentoval v kategorii U26 havířovský 

tým absolventů našeho gymnázia, který dva měsíce předtím poprvé v historii vybojoval 

mistrovský titul v celostátní lize dospělých. Sestava Botur, Kolek, Klemš, Kohutová, 

Melčák a Vojtík dlouho bojovala o umístění v první osmičce, což by znamenalo pro ČR 

historický úspěch v podobě postupu na MS. Až poslední zápas rozhodl o tom, že tým 

skončil 9. v konkurenci 23 států. V kategorii U16 si atmosféru MEJ vyzkoušeli také naší 

studenti Ivo Walach (4.A) a Filip Chrobok (3.A) a 12. místo v osmnáctičlenné konkurenci 

není při jejich debutu v mezinárodní konkurenci ostudou. 

Úspěšná sestava z kategorie U26 se dočkala výrazného úspěchu na evropské Univerziádě 

v Budapešti, když si z odtamtud přivezla pod hlavičkou Karlovy univerzity stříbrné 

medaile. Ta zlatá jim utekla v poslední partii v přímém souboji s vítěznými Poláky. 

Na konci prázdnin pak proběhlo juniorské párové mistrovství světa v chorvatské Opatiji, 

kde devět hráčů z dvanáctičlenné výpravy České republiky bylo z Havířovské bridžové 

akademie. Největší úspěch dosáhla dvojice Kohutová-Kolek, když v kategorii U26 skončili 

ve finále čtvrtí ze 49 párů. Se slzami v očích zjistili, že medaile jim utekla o nejmenší 

možný rozdíl, o jedinou setinu procenta. Celou kvalifikaci vyhrála dvojice Klemš-Vojtík, 

které se ale nepovedl finálový den a museli se nakonec spokojit s 20. místem. V kategorii 

U16 jsme měli hned tři páry, do finálové skupiny se probojoval pár Tomis (2.A4) – Němčík 

(7.A) a obsadil nakonec 24. místo z 54 soutěžících párů. 

Ve školním roce 2018/2019 se všichni žáci primy naučili pravidla bridže. Dvanáct primánů 

pod vedením Mgr. Jiřího Mráze a správce počítačové sítě Petra Pszczolky úspěšně 

absolvovalo bridžovou přípravku. Celkem bridžové kroužky navštěvovalo přes 35 žáků. 

Mgr. Daniel Vachtarčík 

 

Charitativní akce, sbírky 

Ve školním roce 2018/2019 se 24 žáků naší školy ve spolupráci s onkologickou organizací 

INNA z. s. Havířov zúčastnilo charitativní akce Český den proti rakovině (Květinový 

den). Tato tradiční sbírka proběhla dne 15. 5. 2019 a v jejím rámci se našim žákům podařilo 

vybrat 32.651 Kč. Celkový výtěžek sbírky na území Havířova a okolí pak činil 217.098 Kč. 

Mgr. Klaudie Fachinelli 
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Obědy pro děti 

Škola se ve školním roce 2018/2019 zapojila do 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.  

Ředitel školy, za spolupráce pedagogů, vytipovával potřebné žáky dle své dlouholeté 

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

týká jen žáků nižšího gymnázia. 

Lýdie Nogolová 
 

Žákovské aktivity 

FONY CUP  2019 – tradiční turnaj o pohár ředitele školy 

 

Poslední týden školního roku na Horním 

havířovském gymnáziu si již nikdo nedovede 

představit bez Fony cupu, mezitřídního turnaje 

v malé kopané. Od pondělí 24. do čtvrtka 27. června 

bojovaly týmy složené z hráčů osmi tříd a jednoho 

týmu absolventů 2018 o putovní pohár již po třinácté. 

Ve většině zúčastněných tříd studují fotbalisté hrající 

vyšší dorostenecké soutěže, ale i výkonní sportovci 

provozující aktivně jiná sportovní odvětví. Početná 

divácká kulisa z řad učitelů a studentů gymnázia tak 

mohla shlédnout ve čtyřech hracích dnech fotbal 

téměř profesionální úrovně. Krásnou atmosféru čtyř 

tropických dnů umocnily stánky s pestrým 

občerstvením, které zajistila děvčata z pořádající třídy 

6.A osmiletého gymnázia a mimořádně vtipné 

komentování jednotlivých utkání našimi absolventy, kteří se každoročně u této příležitosti 

vracejí do sportovního stánku své alma mater. 

Finále mělo stejné obsazení jako v předcházejícím roce. Tým absolventů 2018 využil 

neúčasti nejlepšího hráče školy posledních let Jakuba Hellera z ostravského Baníku a vrátil 

loňskou porážku hochům z  letošních maturitní třídy z osmé A. 

Veliké poděkování nás všech patří studentům třídy sexty A za zajištění organizačně velmi 

náročné sportovně společenské akce.  

RNDr. Karel Foniok 

 

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ NA ŠKOLE  
Hodnocení činnosti výchovného poradce 

Ve spolupráci se vzdělávacími institucemi, školním preventistou sociálně patologických 

jevů a protidrogovým koordinátorem, 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 kdykoli ve volném čase. Rodičům pak po předchozí (např. 
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telefonické či emailové) domluvě. Naprostá většina činností výchovného poradce nebyla 

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

a studentů.  

Na pomoc profesní orientaci bylo ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou 

provedeno testování a následné vyhodnocení sociální a profesní orientace u žáků druhých 

ročníků. Zájem ze strany studentů byl téměř 100%. Výsledky byly sděleny jednotlivým 

studentům. 

Další aktivity: 

- účast na akcích ÚP Karviná (volba povolání)  

- shromažďování informací o možnostech pomaturitního studia a dalšího uplatnění 

v praxi 

- konzultace se studenty maturitních ročníků 

- pomoc při výběru vhodného studijního oboru 

- vedení nástěnky VP s informacemi pro maturanty 

- příprava informačních materiálů o možnostech studia a poskytování informací žákům  

- účast při realizaci Dnů otevřených dveří  

- besedy pro studenty maturitních ročníků se zástupcem vzdělávacího institutu Sokrates  

 Mgr. David Málek 

 

PARTNERSKÉ VZTAHY SE ŠKOLAMI V ZAHRANIČÍ 
V letošním školním roce se uskutečnila vzájemná výměna mezi našimi a německými 

studenty. Výměny se zúčastnilo 22 žáků.  

Německá skupina navštívila naši školu v březnu 2019. Společně jsme zavítali do Světa 

techniky, prohlédli si krásy Olomouce a Prahy.  

Naši žáci vyjeli do Německa v předposledním červnovém týdnu a užili si tak 

předprázdninové atmosféry a letního počasí. Kromě prohlídky školy a města Greiz jsme 

vyjeli na exkurze do Drážďan a Plauen, ale zbylo také hodně času na společnou zábavu 

v podobě koupání, grilování, bowlingu či karaoke. 

Všem se společné pobyty líbily a mnozí by si ho rádi v budoucnu zopakovali. 
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PhDr. Radmila Kubalová 

ŠKOLSKÁ RADA 
Po celý školní rok 2018/2019 plnila školská rada 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. 

 

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). 
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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.  

Přehled finanční pomoci škole z prostředků SRPŠ ve školním roce 2018/2019 je uveden 

v oddíle Školní rok z pohledu ředitele školy. 

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 
V roce 2018 hospodařila příspěvková organizace vzhledem k závazným ukazatelům 

vyrovnaně, v celkovém výsledku hospodaření vykazovala zisk ve výši 214.769,36 Kč. 

Podrobné údaje o hospodaření organizace včetně rozborů hospodaření za rok 2018 byly 

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

2018, kterou škola odevzdala zřizovateli k datu 15. 3. 2019.  

 

Příjmy 

Pro rok 2018 byly organizaci usnesením Rady Moravskoslezského kraje ze dne 11. 12. 2018 

stanoveny závazné ukazatele v objemu: 

 

Celkem zdroje ze státního rozpočtu prostřednictvím zřizovatele  22.248.670,- 
z toho: 

 

přímé náklady na vzdělání ( UZ 33353 )      22.193.350,-  

prostředky na platy                      15.928.775,- 

OPPP                174.000,- 

zákonné odvody           5.461.959,- 

příděl FKSP               318.576,-  

přímý ONIV                     310.040,-      

 

Účelové prostředky 

RP - „Excelence středních škol 2017 ( UZ 33038 )             51.291,-  

z toho: 

prostředky na platy                         37.714,- 

zákonné odvody              12.823,- 

příděl FKSP                   754,- 

 

RP - „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v r.2017/18  

– Excelence základních škol 2018 ( UZ 33065 )             4.029,- 

z toho: 

prostředky na platy                         2.963,- 
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zákonné odvody              1.007,- 

příděl FKSP                   59,- 

Příspěvky na provoz od zřizovatele celkem (včetně účelových)  3.796.500,- 

provozní náklady ( UZ 1)        3.194.000,- 

účelové prostředky na krytí odpisů DHM a DNM ( UZ 205)                 507.000,- 

Dotace na UP pro gymnázia ( UZ 144 )                                                                   80.000,- 

Dotace na zlepšení podmínek práce s talenty ( 146 )                                             15.000,- 

 

Příspěvky statutárního města Havířov            65.725,- 

z toho -  odměny vedoucím sportovních a mimosportovních kroužků       45 725,-  

            -  dotace za umístění v soutěži „Havířovská liga stř. škol                      5.000,- 

            - dotace na činnost kroužku „ Debatní liga „                                               15.000,- 

                                                                       

Další příjmy z  doplňkové činnosti                           407.474,- 

z toho: 

nájmy – tělocvična, hřiště               166.291,-  

nájmy – nebytové prostory             162.183,- 

přípravné kurzy                                                                                                             79.000,- 

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

prostor, tělocvičny a hřiště v době mimo vyučování. Bohužel vzhledem k charakteru 

interiéru budovy (malé učebny) lze pronajímat prostory jen ve značně omezené míře. 

Další zisk v r. 2018 měla organizace z pořádání přípravných kurzů. 

 

Dary organizaci – rezervní fond        11.700,- Kč 

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

poskytnuty v roce 2018 nebo v letech předešlých, kdy nebyly dočerpány. 

Dárci v r. 2018 poskytli škole neúčelové finanční dary ve výši 6.000,- Kč. Tyto prostředky 

budou využity k dalšímu nákupu učebních pomůcek a materiálů pro potřeby a rozvoj 

výuky. Dále byl poskytnut účelový dar od SRPŠ na plavání žáků ve výši 5.700,- 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)                      15.969.452,- 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. 

O platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění. 

Úpravy vnitřního platového předpisu projednává ředitel školy s odborovou organizací. 
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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. 2018 byly dary vyplaceny ve výši  8.000,- Kč. 

 

Ostatní platby za provedenou práci            84.451,- Kč 

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

  

Zákonné odvody 

Zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění                                        5.461.687,- Kč 

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

                                                                                                            

Provozní náklady  

Provozní náklady pokryly v roce 2018 především energie, služby, režijní náklady 

na stravování a náklady na opravy, nákup učebnic, učebních pomůcek a inventáře: 

vodné – stočné                      27.410,- Kč 

teplo                                                                          581.342,- Kč 

elektřina                                                                    235.661,- Kč 

plyn                                                                                                                           11.902,- Kč 

opravy a údržba majetku                                    399.921,- Kč 

stravovací režie žáků                                                287.553,- Kč 

učebnice, učební pomůcky                                              137.554,- Kč 

inventář                                                                      606.205,- Kč 

 

Hospodářský výsledek organizace v roce 2018 

V roce 2018 dosáhla organizace kladného hospodářského výsledku ve výši 214.769,36  Kč, 

a to 212.211,- Kč v doplňkové činnosti a 2.558,36 v hlavní činnosti. 

Na základě usnesení č. 63/5741 ze dne 28.5.2019 schválila rada Moravskoslezského kraje 

zlepšený výsledek hospodaření a zároveň schválila příděl do fondů následovně :  

do rezervního fondu ve výši 164.769,36 Kč a do fondu odměn ve výši 50.000,- Kč.  
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Graf vývoje hospodářského výsledku (v tis. Kč)    
Vývoj hospodářského výsledku 

 

 

 
 

Čerpání účelových prostředků z dotací státního rozpočtu 

V roce 2018 obdržela příspěvková organizace účelové prostředky v rámci RP: 

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

    škol 2017“, v celkové výši 51.291,- Kč, 

- „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2017/2018 – Excelence   

    základních škol 2018“, v celkové výši 4.029,- Kč. 

 

Od zřizovatele jsme v r. 2018 dostali nově tyto účelové příspěvky : 

- Na pořízení učebních pomůcek pro gymnázia ve výši 80.000,- Kč 

- Na zlepšení podmínek práce s talenty ve výši 15.000,- Kč 

 

VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI 

Ve školním roce 2018/2019 proběhla v příspěvkové organizaci Gymnázium, Havířov – 

Podlesí inspekční činnost.  

Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj, kontrola 

provedená podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, 

ve znění pozdějších předpisů. Předmětem kontroly bylo dodržování povinností 

vymezených v ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění 

pozdějších předpisů, se zaměřením zejména na dodržování povinností vyplývajících 

z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce a dodržování povinností vyplývajících 

z právních předpisů k zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení. Kontrola byla 
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zahájena 30. 1. a ukončena 1. 2. 2019. Drobné nedostatky zjištěné inspekcí byly neprodleně 

odstraněny. 

Česká školní inspekce, Moravskoslezský inspektorát, Matiční 20, 702 00 Ostrava, pověření 

k inspekční činnosti podle zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, čj. 

ČSIT-536/19-T, podle § 4 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), pověřil 

k výkonu činnosti inspekční tým, předmět inspekční činnosti podle § 174 odst. 6 školského 

zákona. Inspekční činnost proběhla dne 20. 3. 2019. Všechny hospitované hodiny 

německého jazyka byly na standardní úrovni.  

 
 

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 10. 10. 2019.  

 

 

 

 

V Havířově dne 10. 10. 2019 

 

 

 

 

Zpracovala PhDr. Hana Čížová     

ředitelka gymnázia  

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy 

Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů 

ve vzdělávání 

Stipendia 

Činnosti školy v oblasti zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

Nově zahájené projekty 
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Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů  

ve vzdělávání 

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. 
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Stipendia žáků 

 
Počet udělených 

stipendií 

Firmy poskytující stipendium 

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

 

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  

 

------       

------       
 

 Ve školním roce 2018/2019 nebyly zahájeny žádné nové projekty.      


