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ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 OBLAST – VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ 
K 30. září 2019 se vzdělávalo na gymnáziu ve čtrnácti třídách 377 žáků. Na osmiletém 

gymnáziu 235 žáků a 142 žáků v gymnáziu čtyřletém. Průměrný počet žáků ve třídě byl 

26,93. K témuž datu vyučovalo ve škole 37 učitelů včetně ředitelky a zástupkyně ředitelky, 

z toho 27 žen a 10 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. 2019 je 49,7 let. Celkový počet 

týdně vyučovaných hodin se ustálil na čísle 638. 

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 2019/2020 OBLAST – MATERIÁLNĚ TECHNICKÁ 

Telefonní ústředna a školní rozhlas 

V průběhu letních prázdnin byla na naší škole instalována nová telefonní digitální 

ústředna. S tím souvisí i výměna telefonních přístrojů a instalace nových do tříd v přízemí. 

Z těchto telefonů ve třídách mohou vyučující kdykoli kontaktovat sekretariát, vedení 

školy a rovněž se využívají také jako školní rozhlas. V následujícím období budou 

telefonními přístroji vybaveny i třídy v prvním a druhém patře.  

 

Výmalba a modernizace budovy školy 

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

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

pro její návštěvníky z řad rodičů i široké veřejnosti. Nově byl z větší části vybaven kabinet 

anglického jazyka 2. Učebny v prvním a druhém patře byly vybaveny okenními 

žaluziemi. Modernizována byla i sociální zařízení, a to nákupem nového sanitárního 

vybavení a náhradou stávajících omítek a obkladů. 

 

Žákovská knihovna 

Od března 2020 bylo připravováno nové zázemí pro žákovskou knihovnu a studovnu. 

Podařilo se vše nachystat tak, aby studenti mohli využít fondu knihovny k přípravě 

k maturitní zkoušce. Knihovna rovněž slouží žákům při přípravě k předmětovým 

olympiádám a soutěžím.  

K estetizaci knihovny byl zakoupen koberec, nový nábytek (4 křesla, policové regály) 

a obrazové klipy. Průběžně se doplňuje knižní fond o tituly vztahující se k maturitní 

zkoušce.  Žákovská knihovna celkem obsahuje 1 091 svazků. 

Pro zvýšení komfortu žáků byla zajištěna kopírka s tiskárnou. Celkově působí místnost 

velmi příjemným dojmem a zvyšuje žákům možnosti studia. 

V novém školním roce chceme studovny a knihovny využít také v rámci výuky některých 

předmětů a k besedám. 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 173. 023,- 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 2019/2020, stejně jako v minulých letech, finanční pomoc, 

jejíž celková výše dosáhla 21. 719,- 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. 

 

Slavnostní předávání maturitního vysvědčení  

V letošním školním roce neproběhlo slavnostní předávání maturitních vysvědčení jako již 

tradičně v Základní umělecké škola Leoše Janáčka v Havířově, ale 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. 
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Maturitní zkouška třídy 4.B/4 

 

 

 

Ukončení maturitní zkoušky 
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Předávání ročníkových vysvědčení 

 

 

 
 



9 

 

PROJEKTY 
Na začátku školního roku se podíleli pedagogové školy na zpracování školního akčního 

plánu (dále ŠAP), ve kterém si škola vytýčila své další směřování. Mezi hlavní cíle patří 

zejména podpora čtenářské a matematické gramotnosti, rozvoj výuky cizích jazyků 

a podpora polytechnického vzdělávání.  

Škola však bude také rozvíjet kompetence žáků k podnikavosti, iniciativě a kreativitě, 

spolupráci školy se zaměstnavateli a např. karierové poradenství.  

ŠAP je předpokladem pro možnost školy ucházet se o dotační program MŠMT 

s označením Šablony II. 

 

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 investuje do zlepšení kvality vzdělávání. Hlavními aktivitami 

projektu jsou kluby pro žáky, doučování, projektové dny ve škole i mimo školu a také 

další vzdělávání pedagogických pracovníků.  

Ve školním roce 2019/2020 měli žáci možnost se zapojit do těchto klubů: klub občanského 

vzdělávání, badatelský klub (biologický a fotografický kroužek), klub cizích jazyků (ruský 

jazyk), debatní klub a čtenářský klub. 

Škola rovněž pořídila přenosné ICT vybavení za účelem modernizace výuky a zřídila 

pracovní pozici školního asistenta, který vede školní knihovnu se studovnou a je 

nápomocen žákům ohroženým školním neúspěchem a žákům talentovaným. 
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ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 

Složení předmětových komisí pro školní rok 2019/2020 

 

Cizí jazyky  

předseda:   Mgr. Hana Lužná 

členové:  Mgr. Beránková, Mgr. Dospivová, Mgr. Fachinelli, Bc. Franková,  

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

   Mgr. Onderková, Mgr. Rozbrojová, Mgr. Sivá, Ing. Skubidová,  

PhDr. Šimková, Mgr. Zdráhalová 

Biologie  

předseda: Mgr. Szotkowski, Ph.D. 

členové: Mgr. Fonioková, Mgr. Chmielová  

 

Český jazyk  

předseda:  Mgr. Kolichová 

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

 Mgr. Rozbrojová   

 

Dějepis, základy společenských věd   

předseda:  Mgr. Krč     

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

 Mgr. Málek, Mgr. Onderková, Ing. Skubidová, PhDr. Šimková 

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. Beránková, PaedDr. Jevická, Mgr. Krč, 

Mgr. Mráz, PaedDr. Polášková, Bc. Šigut    

Zeměpis  

předseda: Mgr. Michálek 

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

 

Tělesná výchova  

předseda:   Mgr. Junek 

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

 

Vyučující předmětů, které netvoří předmětové komise 

Hudební výchova Bc. Sladká 
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Výtvarná výchova Mgr. Hochfeld, Mgr. Onderková 

 

Výchovně poradenská činnost     Mgr. Petra Fonioková 

         Mgr. David Málek 

Metodik prevence sociálně patologických jevů  Mgr. Alena Kotterbová 

 

Výkon specializovaných činností 

Koordinátor školního vzdělávacího programu   PhDr. Hana Čížová 

Koordinátor ICT       Mgr. Pavel Krč 

 

Další činnosti 

Organizace terénní praxe kvarty     Mgr. Jana Chmielová 

Archivace dokumentace historie školy    PaedDr. Jarmila Jevická 

Spolupráce s médií       Ing. Eva Skubidová 

      

Správní úsek 

hospodářka – Marta Foldynová 

sekretářka – Lýdie Nogolová 

správce poč. sítě, tech. pracovník – Petr Pszczolka 

údržbář – Ilja Mazoch 

pracovnice úklidu – Maria Helena Mucha 

Jaroslava Bryndačová  

Věra Hloušová 

 Anna Nekolná 

   Edita Volfová 

Personální změny 

Ve školním roce 2019/2020 doznal pedagogický sbor gymnázia níže uvedené změny.  

 1. 9. 2020  Bc. Veronika Sladká (ČJ, Hv), počátek pracovního poměru 

 30. 6. 2020  PhDr. Zdeňka Šimková (ZSV, D, RJ), ukončení pracovního  

   poměru 

 31. 7. 2020  Mgr. Klaudie Fachinelli (AJ, FJ), ukončení pracovního poměru 

 1. 8. 2020  Mgr. Jana Ligocká (TV, metodik prevence), počátek pracovního 

   poměru 
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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 2019/2020 

třída 

1. pololetí 2. pololetí 

třídní učitel 
z toho 

hodnocení 
průměrný 

prospěch 

z toho 

hodnocení 
průměrný 

prospěch 
V P 5 N V P 5 N 

1.A 27 3   1,203 28 2   1,125 Mgr. Onderková Kateřina 

1.A4 3 15   1,962 7 12   1,534 Ing. Skubidová Eva 

2.A 28 2   1,147 30 0   1,069 Mgr. Dospivová Andrea 

2.A4 5 23 1  1,856 13 16   1,495 Mgr. Mráz Jiří 

2.B4 7 23   1,755 17 13   1,397 Mgr. Pazdziorová Dana 

3.A 15 15   1,498 21 9   1,355 Mgr. Junek Petr 

3.A4 2 13 3  1,932 6 10 1  1,596 Mgr. Michálek Petr 

4.A 23 7   1,221 27 3   1,118 Mgr. Chmielová Jana 

4.A4 7 16   1,624 9 14   1,415 Mgr. Málek David 

4.B4 2 24   1,822 6 20   1,44 Mgr. Hrubeš Boris 

5.A 12 18   1,578 19 11   1,408 Mgr. Fonioková Petra 

6.A 12 16   1,679 15 13   1,412 Mgr. Krč Pavel 

7.A 12 19 1 1 1,651 15 17 1  1,3 PhDr. Čížová Hana 

8.A 8 17   1,59 10 15   1,423 Mgr. Kotterbová Alena 

 

 

MATURITY – CÍL A VRCHOL STUDIA 
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 2020 takto: 

Třída: 8.A (oktáva A) 

Předseda: Mgr. Dáša Huliciová  (jmenována Krajským úřadem Moravskoslezského kraje) 

Místopředseda: Mgr. Jarmila Sivá 

Třídní: Mgr. Alena Kotterbová 

 

předmět zkoušející přísedící 

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

sp. Aj (1) Anglický jazyk Mgr. Eva Zdráhalová Mgr. Jarmila Sivá 

sp. Aj (2) Anglický jazyk Mgr. Jarmila Sivá Mgr. Eva Zdráhalová 

pr. ČJ Český jazyk a literatura Mgr. Radmila Kolichová 

KKolichováKolichová 
PhDr. Hana Čížová 

pr. ZSV Základy společenských věd Mgr. Alena Kotterbová PhDr. Hana Čížová 

pr. Bi Biologie Mgr. Petra Fonioková Mgr. Jana Chmielová 

pr. Ch Chemie Mgr. Jana Chmielová Mgr. Jiří Mráz 

pr. Fy Fyzika Mgr. Dana Pazdziorová PaedDr. Vladimíra Polášková 
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pr. M Matematika Mgr. Jiří Mráz  Mgr. Danuše Chrastecká 

pr. D Dějepis Mgr. Pavel Krč Mgr. Radmila Kolichová 

pr. IVT Inform. a výpoč. technika Bc. Štěpán Šigut Mgr. Danuše Chrastecká 

pr. Z Zeměpis Mgr. Petr Junek Mgr. Petr Michálek 

pr. DU Dějiny umění Mgr. David Málek Mgr. Magdalena Hochfeld 

 

Třída: 4.A4 

Předseda: Mgr. Eva Holingrová (jmenována Krajským úřadem Moravskoslezského kraje) 

Místopředseda: Mgr. Petr Michálek 

Třídní: Mgr. David Málek 

 

předmět zkoušející přísedící 

sp. ČJ Český jazyk a literatura Mgr. David Málek Mgr. Andrea Dospivová  

 sp. Aj (1) Anglický jazyk Mgr. Eva Zdráhalová Mgr. Andrea Dospivová  

 sp. Aj (2) Anglický jazyk Mgr. Andrea Dospivová  

 
Mgr. Eva Zdráhalová 

pr. ČJ Český jazyk a literatura Mgr. David Málek Mgr. Andrea Dospivová  

 pr. ZSV Základy společenských věd Mgr. Pavel Krč PhDr. Zdeňka Šimková 

pr. Bi Biologie Mgr. Jana Chmielová Mgr. Tomáš Szotkowski, Ph.D. 

pr. Ch Chemie Mgr. Tomáš Szotkowski, Ph.D. Mgr. Jiří Mráz 

pr. Fy Fyzika Mgr. Dana Pazdziorová PaedDr. Vladimíra Polášková 

pr. M Matematika Mgr. Jiří Mráz Mgr. Danuše Chrastecká 

pr. D Dějepis Mgr. David Málek PhDr. Zdeňka Šimková 

pr. Aj (prof) Anglický jazyk Mgr. Andrea Dospivová  

 
Mgr. Eva Zdráhalová 

pr. IVT Inform. a výpoč. technika Bc. Štěpán Šigut Mgr. Danuše Chrastecká 

pr. Z Zeměpis Mgr. Petr Michálek  Mgr. Petr Junek 

pr. NJ Německý jazyk Mgr. Kamila Rozbrojová Mgr. Radmila Kubalová 

pr. DU Dějiny umění Mgr. David Málek Mgr. Magdalena Hochfeld 

 

Třída: 4.B4 

Předseda: Mgr. Václav Štencel (jmenována Krajským úřadem Moravskoslezského kraje) 

Místopředseda: Mgr. Kamila Rozbrojová  

Třídní: Mgr. Boris Hrubeš 

 

předmět zkoušející přísedící 

sp. ČJ Český jazyk a literatura Mgr. Boris Hrubeš Mgr. Kamila Rozbrojová  

sp. Aj (1) Anglický jazyk Mgr. Irena Mastná  Mgr. Hana Lužná 

sp. Aj (2) Anglický jazyk Mgr. Hana Lužná Mgr. Irena Mastná 

pr. ČJ Český jazyk a literatura Mgr. Boris Hrubeš Mgr. Kamila Rozbrojová  
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pr. ZSV Základy společenských věd PhDr. Zdeňka Šimková  Mgr. Pavel Krč 

pr. Bi Biologie Mgr. Jana Chmielová Mgr. Tomáš Szotkowski, Ph.D. 

pr. Ch Chemie Mgr. Jiří Mráz Mgr. Tomáš Szotkowski, Ph.D. 

pr. Fy Fyzika Mgr. Dana Pazdziorová PaedDr. Vladimíra Polášková 

pr. M Matematika Mgr. Alena Adamková Mgr. Eliška Beránková 

pr. D Dějepis Mgr. Boris Hrubeš Mgr. Pavel Krč 

pr. IVT Inform. a výpoč. technika Bc. Štěpán Šigut Mgr. Danuše Chrastecká 

pr. NJ Německý jazyk Mgr. Kamila Rozbrojová Mgr. Radmila Kubalová 

 

 

Souhrnná statistika tříd - maturitní zkouška 2019/2020 
 

Třída Žáků 
Z toho hodnoceni Průměrný 

prospěch V P 5 N 

4.A4 23 8 15   1,848 

4.B4 26 5 16 5  2,221 

8/.A 25 15 10   1,580 

 

 

Jarní termín 

Z celkem 74 žáků maturitních tříd ukončilo všech 74 úspěšně poslední ročník studia 

a maturovalo v jarním termínu 2020.  

 

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 situace „Covid“ byly žákům Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy odpuštěny písemné práce z českého jazyka a z cizích 

jazyků. 

 

Profilová část  

Ústní zkoušky společné části a zkoušky profilové části proběhly ve dnech 15. až 19. června 

2020 ve třídách 8.A, 4.A4 a 4.B4.  

Předsedy zkušebních komisí pro ústní maturitní zkoušky společné části a profilové 

zkoušky byli jmenováni odborem školství mládeže a sportu Krajského úřadu 

Moravskoslezského kraje tři 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. 

 

V jarním termínu nesložili maturitní zkoušku 4 žáci (4 žáci neuspěli v DT SČ ČJL, jeden 

z nich i v ústní zkoušce SČ ČJL a jeden žák neuspěl v ústní zkoušce z dějepisu).  
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Podzimní termín 

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

září 2020. Všichni přihlášení žáci úspěšně společnou část maturitní zkoušky v tomto 

termínu vykonali. Ústní zkoušky proběhly 16. 9. 2020 a oba žáci složili zkoušku úspěšně.  
 

Přehled výsledků MZ v termínu jaro 2020 
 

Část Předmět Obor 
Počet Úspěšně vykonalo 

přihlášených maturujících DT PP ÚZ 

S
p

o
le

čn
á

 

ČJ 
79-41-K/41  49 49 45 - 48 

79-41-K/81 25 25 25 - 25 

AJ 
79-41-K/41  35 35 35 - 35 

79-41-K/81 20 20 20 - 20 

NJ 
79-41-K/41  x x x x x 

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  14 14 14 x x 

79-41-K/81 5 5 5 x x 

P
ro

fi
lo

v
á

 

AJ 79-41-K/41  1 1 x x 1 

Bi 79-41-K/41 21 21 x x 21 

ČJ 79-41-K/41 13 13 x x 13 

D 79-41-K/41 6 6 x x 5 

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

DU 79-41-K/41 4 4 x x 4 

F 79-41-K/41 4 4 x x 4 

Ch 79-41-K/41 12 12 x x 12 

M 79-41-K/41 8 8 x x 8 

NJ 79-41-K/41 3 3 x x 3 

IVT 79-41-K/41 3 3 x x 3 

Z 79-41-K/41 1 1 x x 1 

ZSV 79-41-K/41 23 23 x x 23 

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

Bi 79-41-K/81 11 11 x x 11 

ČJ 79-41-K/81 1 1 x x 1 

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

DU 79-41-K/81 3 3 x x 3 

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

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 x x x x X 

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

IVT 79-41-K/81 3 3 x x 3 

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

ZSV 79-41-K/81 14 14 x x 14 
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Přehled celkových výsledků MZ za školní rok 2019/2020 

          

Obor Termín 

Jarní termín Podzimní termín 

prospěl 
prospěl 

s vyzn. 
neprospěl prospěl 

prospěl 

s vyzn. 
neprospěl 

79-41-K/41 řádný 31 13 5 x x x 

opravný x x x 5 x x 

náhradní x x x x x x 

79-41-K/81 řádný 10 15 x x x x 

opravný 1 x x x x x 

náhradní x x x x x x 

 

Celkem získalo za rok 2020 střední vzdělání s maturitní zkouškou 74 žáků maturitního 

ročníku. 

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 
Přijímací řízení proběhlo ve školním roce 2019/2020 v souladu se zákonem 135/2020 Sb., 

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

ukončování ve školním roce 2019/2020. Prováděcí předpis MŠMT č. 232/2020 Sb., 

o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020 

upravil podmínky přijímacího řízení ve školním roce 2019/2020. Uchazeči měli možnost 

vykonat jednotnou přijímací zkoušku pouze jednou. Rovněž termín jednotné přijímací 

zkoušky byl přesunut na červen 2020. . 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/81 120 30 

79 – 41 – K/41 125 30 

 

 

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

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

Vzhledem ke coronavirové karanténě byly ale kurzy přerušeny a pokračovaly dále až 

do měsíce května v elektronické podobě online formou. 

Kurzy absolvovalo celkem 115 žáků, což dokladuje výrazný zájem o služby poskytované 

našim gymnáziem.  
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DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 
Také ve školním roce 2019/2020 přistupovali učitelé školy za podpory vedení školy velmi 

aktivně k nabízeným možnostem prohlubování kvalifikace v rámci DVPP. 

 

 

Český jazyk 

Čtenářská strategie – náš pomocník  5/2020  Mgr. Dospivová  

 

Anglický jazyk 

Školení pro vyučující cizích jazyků  

v oblasti moderních výukových aplikací 1/2020  pí Nogolová 

Webinář „Aktivizující výuka“ (šablony)     4/2020  Mgr. Fachinelli     

       5/2020  Mgr. Mastná 

Webinář „Can – do statements“      10/2019      Mgr. Dospivová   

Webinář „Widening the Vocabulary World“ 01/2020      Mgr. Dospivová  

 

Německý jazyk  

Školení k DSD     9/2019  Mgr. Rozbrojová 

 

Fyzika 

Radiologie PFUP      12/2020   Mgr. Dana Pazdziorová,  

         PaedDr. Vladimíra Polášková 

Matematika 

Seminář o výuce matematiky pro učitele 

SŠ a 2. st. ZŠ      1/2020  Mgr. Beránková 

 

Biologie 

Paraziti lidí v ČR v současnosti      8/2020  Mgr. Adamková,  

         Mgr. Chmielová,  

         Mgr. Fonioková                                                                                             

     

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 2019/2020 jsme se zapojili do výběrového testování České školní inspekce, 

které proběhlo online formou v průběhu měsíce listopad.  

Do testování bylo zapojeno celkem 47 žáků ze tříd 1A4 a 5A. Způsob provedení byl zvolen 

tak, aby co nejméně narušil pravidelnou výuku. 
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Testování bylo zaměřeno na čtenářskou gramotnost. Výsledky testování obdrželi 

jednotliví žáci po přihlášení do systému, ke kterému obdrželi přístupové údaje. 

 

Testování Kvalita (v rámci MS kraje) bylo plánováno na jarní období roku 2020. Z důvodu 

uzavření škol (koronavirová epidemie) toto testování nakonec neproběhlo. 

 

 

Předmět 

Výsledky školy v rámci 

všech testovaných škol 

Výsledky školy 

v rámci skupiny 

oborů vzdělání  

úspěšnost percentil percentil  

Jazyk český 0 0 0 

Matematika 0 0 0 

Jazyk anglický 0 0 0 

 

 

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 2019/2020. 

V letošním školním roce byl oceněn velký počet žáků Magistrátem města Havířova. 

Slavnostní předání ocenění proběhne z důvodu karanténních opatřeních v listopadu 2020.  

 

Český jazyk 

Olympiáda v českém jazyce 

Okresní kolo 

I. kategorie 3. místo Tereza Štočková (3. A) 

 

Literární soutěž 

Předmětová komise jazyka českého v průběhu měsíce listopadu 2019 vyhlásila v pořadí 

7. ročník literární soutěže o nejlepší povídku na téma:  

1) „svoboda“  

2) „přátelství“ 

3) „statečnost“  

…v díle Karla Pecky  

Soutěže se zúčastnili žáci vyššího gymnázia. 

Ocenění: Daniel Němčík, Marek Revaj  

 

Debatní liga  

5. místo – tým GYRA 4 v celorepublikové soutěži   
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Lingvistická olympiáda  

Regionální kolo Olomouc  

Účastnilo se 37 žáků vyššího gymnázia 

1. místo - Lukáš Trecha – postup do celorepublikového kola Praha (neuskutečnilo se)  

2. – 3. místo – Milan Kolář , Zdeněk Tomis, Adam Pyszko 

 

Recitační soutěž 

12. 2. 2020  

Nižší kategorie (prima-kvarta):  

1. místo – Michal Balcar (4.A)  

2. místo – Thea Paznochtová (3.A) 

3. místo – Kristián Koval (4.A) 

Vyšší kategorie ( kvinta – oktáva, 1.- 4. ročník) 

1. místo – Veronika Navrátilová (3.A4)  

2. místo – Anna Zegzulková (6.A)  

3. místo – Daniel Němčík (8.A)  

 

Anglický jazyk 

Školní kolo Olympiády v jazyce anglickém proběhlo 5. 2. 2020 již tradičně ve třech 

kategoriích formou konverzační soutěže s těmito výsledky: 

I. kategorie (prima+sekunda): 

 1. místo - Adam Konštacký (2.A) 

 2. místo - Rozálie Pardubická (2.A) 

 3. místo - Justýna Kubiczková, Agáta Studnická (2.A) 

II. kategorie(tercie+kvarta): 

 1. místo - Filip Blažek (4.A) 

 2. místo - Lucie Němčíková (3.A) 

 3. místo - Vojtěch Niedelský (4.A) 

III. kategorie (třídy vyššího gymnázia) 

 1. místo - Laura Lukoszová (7.A) 

 2. místo - Jiří Havlíček (5.A) 

 3. místo - Denis Pamánek (5.A) 

 

Okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce: 

   3. místo Filip Blažek (4.A) 

Německý jazyk 

Okresní kolo konverzační soutěže 

Kat. II B  2. místo Viktorie Wichrová (4.A) 

Kat. IIIA  1. místo Miriam Hýblová (7A) 

 

 

 

 

 



22 

 

Soutěž v prezentacích 

V prosinci se konala soutěž v německých prezentacích na téma „Typisch Deutsch“. 

Z dvanácti soutěžících porota vybrala jako nejlepší dvojici Miriam Hýblovou a Adélu 

Pilarikovou ze septimy. Soutěž byla sponzorována Svazem Němců Těšínského Slezska, 

jehož členové také tvořili porotu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biologická olympiáda 

Soutěž mladých zoologů ZOO Ostrava 

Podzim 2019 (finále)  

Kat. I   7. místo družstvo 2.A 

Kat. II   6. místo družstvo 3.A 

   11. místo družstvo 4.A 

   12. místo družstvo 4.A 

N-trophy 

Základní česko-slovenské kolo 

                                    7. místo         Ondřej Kohut (8.A), Ondřej Kaštovský (8.A), Zdeněk   

                                                           Tomis (3.A4) 

19. místo Pavel Herboczek (7.A), Vít Urbańczyk (7.A), Vít Walach 

(3.A4) 

Matematika  

Školní kolo 

Kat. Z6  úspěšný řeš. Kristýna Szotkowská (1.A), Tomáš Kučera (1.A) 

Kat. Z7   úspěšný řeš.  Matyáš Lysek (2.A), Karolína Rečičárová (2.A) 

     Petr Scheibinger (2.A) 

Kat. C   úspěšný řeš. Milan Kolář (5.A) - postup do krajského kola (nekonalo

     se) 

  úspěšný řeš. Jiří Havlíček (5.A) - postup do kraj. kola (nekonalo se) 
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Matematická olympiáda - okresní kolo  

Kat. Z9  1. místo,  Filip Chrobok (4.A)  

   3. místo Tereza Štočková (4.A) 

   9. místo Petr Kučera (4.A) 

 

Pythagoriáda – školní kolo  

6. r.    1. místo Tomáš Kučera (1.A) 

   2. místo Boris Mašek (1.A) 

 

7. r.   1. místo Petr Scheibinger Petr (2.A) 

   2. místo Adam košický Adam (2.A) 

   3. místo Matěj Hanák  (2.A) 

 

8. r   1. místo Filip Drozd (2.A) 

   2. místo Adam košický Adam (2.A) 

   3. místo Matěj Hanák  (2.A) 

 

Logická olympiáda – krajské kolo 

Kat. C   úspěšný řeš. Milan Kolář ( 5.A) 

 

Informatika a výpočetní technika  

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

Benjamín 1. místo Matěj Drozd (2.A) 

  1. místo Petr Scheibinger (2.A) 

  2. místo Tomáš Kučera (1.A) 

2. místo  Adam Koštaský (2.A) 

3. místo  Adrián Koval (1.A) 

 

Kadet  1. místo Nikol Vachtarčíková (3.A) – shodný počet bodů 

  1. místo Elisa Pavlas (4.A) 

  1. místo Jan Moldřík (4.A) 

1. místo  Kateřina Zelenková (4.A) 

 

Junior  1. místo Milan Kolář (5.A)  

  2. místo Vojtěch Novotný (6.A) 

  3. místo Vojtěch Jurásek (6.A) 

 

Senior  1. místo Zdeněk Tomis (3.A4)  

  2. místo Ondřej Kohut (8.A) 

  3. místo Lukáš Trecha (8.A) 

Bobřík informatiky – oblastní kolo 

  úspěšný řeš. Zdeněk Tomis (3.A4) 
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Chemie  

Chemická olympiáda 

Okresní kolo 

Kat.D  2. místo Filip Blažek  (4.A) 

  7. místo Tereza Štočková(4.A) 

Student 5.A Kamil Menšík se zúčastnil celorepublikového výběru, pro účast 

na Chemickém soustředění Běstvina, pořádaném VŠCHT a Přírodovědeckou fakultou 

Karlovy university. A byl vybrán mezi 40 nejlepších. Měla to být náhrada za Krajské kolo 

Chemické olympiády. 

 

Fyzika    

Okresní kolo fyzikální olympiády 

Kat. E:  3. místo Filip Chrobok  (4.A)  

  6. místo Petr Kučera (kvarta 4.A)  

 

Dějepisná olympiáda 

Okresní kolo  

1. kategorie:   4. místo  Matěj Šigut (3. A)  

2. kategorie:  2. místo  Lukáš Trecha (8. A)  

 

Základy společenských věd, občanská výchova 

Nebojme se myslet (filozoficko-logická soutěž FF UP) 

Celostátní kolo: 5. místo Vašíková Kateřina (4. B4)  

Výhody a nevýhody práce z domova – mezinárodní soutěž 

Celostátní kolo:  5. místo Vašíková Kateřina (4. B4)  

Program Municipalita (Brno), workshop o činnosti obecních zastupitelstev,   

Region (Olomouc), workshop o činnosti krajské samosprávy 

 - organizuje AMOB   Věra Hejná (3.A4), Miriam Hýblová (7.A)  

Postup do celorepublikového programu Pražský studentský summit, 

 model NATO v angličtině Miriam Hýblová (7.A) 

 

Ekonomická olympiáda  

Krajské kolo:  účast – Baarová Eliška (8. A), Kožuszniková Nikola (8. A),   

  Romanowski Čeněk (7. A), Šubrt Dominik (4. B4) 
 

Zeměpis 

V letošním roce se zúčastnilo a úspěšně řešilo školní kolo zeměpisné olympiády 25 žáků. 

Do okresního kola postoupilo celkem pět žáků. 

Okresní kolo 

Kat. A   5. místo  Mašek Boris (1.A) 

Kat. B   4. místo Grygar Jan (2.A) 

Kat. C             2. místo Blažek Filip (4.A) 
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Kat. D   2. místo Trecha Lukáš (8.A) 

   3. místo Zatloukal Jakub (5.A.) 

Krajské kolo  

   7. místo  Blažek Filip (4.A) 

   9. místo Trecha Lukáš (8.A)  

 

 

 

Tělesná výchova – sportovní soutěže  

V letošním školním roce se studenti naší školy opět zapojili do jednotlivých soutěží 

„Havířovské ligy středních škol“, kde se již tradičně umísťovali na předních místech. 

Bohužel některé soutěže i postupy do vyšších kol musely být z důvodů koronavirové 

epidemie zrušeny a nekonaly se. 

 

Basketbal  městské kolo-dívky   2. místo 

Plavání                      městské kolo - dívky   III. kat.  3. místo 

   městské kolo – chlapci IV. kat. 2. místo 

   městské kolo – chlapci III. kat. 3. místo 

smíšená družstva   1. místo  

Volejbal  městské kolo – dívky  3. místo 

městské kolo – hoši   4. místo 

Florbal  okresní kolo – chlapci  4. místo 

   okresní kolo – dívky  2. místo 

Futsal   městské kolo – chlapci  3. místo   

Stolní tenis  městské kolo – dívky  1. místo 

   městské kolo – chlapci  4. místo  
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Žáci naší školy byli Zastupitelstvem města Havířova oceněni v těchto kategoriích 

a soutěžích: 

 

Žák střední školy  Kamil Menšík 5.A, Pavel Herboczek 7.A, Ondřej Kohut 8.A, 

    Jakub  Janík 5.A 

Kolektiv víceletého gymnázia – soutěž Geologické kladívko 

    Milan Kolář 5.A, Jakub Zatloukal 5.A, Štěpán Urbanczyk 5.A 

 

Za přední umístění v letech 2016 – 2019 v „Republikovém finále v basketbalu SŠ“ byl 

oceněn rovněž kolektiv basketbalistek ve složení Natálie Rašková, Anežka Kopecká, 

Barbora Lacinová, Kristýna Menšíková, Eliška Kubíčková, Magdalena Pezdová. 

 

Slavnostní předávání ocenění žákům mělo proběhnout 26. 3. 2020. Z důvodu COVID 19 

byla akce zrušena a následně přeložena na 10. listopad 2020. Předávání proběhne 

ve Společenském domě Reneta v Havířově za účasti oceněných žáků, jejich zákonných 

zástupců, pedagogů gymnázia a pozvaných hostů. 

 

 

Jeden z oceněných žáků našeho Gymnázia, Havířov – Podlesí, 

příspěvková organizace, kategorie Žák střední školy, Ondřej Kohut, 

třída 8.A, Zastupitelstvem města Havířova. 

 

Tým úspěšných basketbalistek 
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Oceněný žák Kamil Menšík 

 

    

 

Kolektiv oceněných žáků – Geologické kladívko 
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Lyžařské kurzy 2019/2020 

V letošním školním roce jsme uspořádali pro naše studenty dva lyžařské kurzy. V prvním 

březnovém týdnu vyjely třídy 1.A4 a 5. A na týdenní pobyt do Jeseníků na chatu 

Kurzovní-Praděd. Tato oblast je tradičně známá zárukou kvalitního přírodního sněhu 

a ani letos nás i přes slabší zimu toto středisko nezklamalo. V rámci výcviku studenti 

absolvovali i několik výletů na běžkách. 

Ve druhém březnovém týdnu pak vyjela třída 2.A na lyžařský kurz na Slovensko na chatu 

Poĺudňový Grúň v Malé Fatře. Úžasné dojmy z krásného prostředí, dlouhé a prázdné 

sjezdovky a hlavně úplně odloučeného bydlení ve staré dřevěné chatě nám trochu zkazilo 

počasí, méně sněhu a na závěr i předčasný „útěk“ před zavíráním hranic z důvodů 

epidemie koronaviru. 

 

 

 

 

 

TURISTICKÉ KURZY ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 
Turistické kurzy ve školním roce 2019/2020 byly z důvodu epidemie COVID 19 zrušeny. 

 

TERÉNNÍ PRAXE 
Terénní praxe třídy kvarta A  byla kvůli epidemie COVID 19 zrušena. 
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TEMATICKÉ EXKURZE VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020 
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: 

Památník Petra Bezruče 11/2019 Mgr. Rozbrojová  

Po stopách českých spisovatelů  

– Východní Čechy (3. A./4, 7.A)                     

    9/2019 PhDr. Čížová, Mgr. Kolichová, Mgr. Rozbrojová 

Třídy 7.A a 3.A4 se vydala po stopách českých spisovatelů 24. - 25. 9. 2019 do východních 

Čech. Studenti navštívili šest měst a seznámili se s životem významných českých 

spisovatelů  přímo v jejich rodném domě nebo v muzeu: Rychnov nad Kněžnou (Karel 

Poláček), Hronov (Alois Jirásek), Malé Svatoňovice (Karel Čapek), Ratibořice - Babiččino 

údolí (Božena Němcová) a Havlíčkův Brod (K.H. Borovský).  V Kutné Hoře pak navštívili 

Vlašský dvůr, kde se seznámili s výrobou stříbrných mincí.  
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Divadelní představení 

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

6. 11. 2019 Kočka na rozpálené střeše (4.A4, 4.B4, 8.A, 3.A4, 7.A, 6.A) Mgr. Málek, 

Mgr. Kolichová 

29. 11. 2019 Petr a Lucie – R. Rolland (4.A, 1.A4, 2.A4, 2.B4, 6.A) Mgr. Chmielová, 

Mgr. Rozbrojová, Mgr. Kolichová. Mgr. Pazdiorová, Mgr. Málek 

4. 3. 2020 Lakomec – Moliér (4.A, 1.A4, 2.A4, 2.B4, 3.A4), Mgr. Chmielová, 

Mgr. Kolichová, Mgr. Kubalová, Mgr. Mráz, Mgr. Krč, Mgr. Rozbrojová  
 

Anglický jazyk   

Den s překladem, FF OU 2/2020  Mgr. Andrea Dospivová (6 žáků 7.A, 3.A/4) 

Halloween 2019                   10/2019         Mgr. Mastná, Mgr. Sivá 

Irský den                               03/2020        Mgr. Zdráhalová, Mgr. Lužná  

                                                                     výroba výzdoby – Mgr. Hochfeld 

Mezinárodní zkoušky FCE 02/2020       Mgr. Zdráhalová  

(1 žák zkoušku vykonal, 7 přihlášených nekonalo z důvodu pandemie) 

     

Německý jazyk   

Exkurze do Vídně    12/2019 (PhDr. Kubalová, Mgr. Onderková,  

  Mgr. Rozbrojová)   

Do Rakouska na zkušenou, přednáška  

(3.A/4, 4.A/4, 4.B/4, 7.A, 8.A) 

    11/2019 (Mgr. Rozbrojová) 

 

Základy společenských věd  

Náslech u okresního soudu 

Havířov   10/2019  Mgr. Krč (6. A, 2. B4) 

    11/2019 PhDr. Čížová (právnický seminář) 

Osvětim – svědomí lidstva 

    11/2019 Mgr. Krč (6. A, 7. A) 

I ty můžeš podnikat (přednáška)   

    11/2019 Ing. Skubidová (zájemci) 

Projektový den Sametova   

    11/2019 Ing. Skubidová (1. A4) 

Sametová revoluce (prof. Pavelčíková)  

    11/2019 Mgr. Onderková (celá škola) 

Exkurze Vídeň  12/2019  Mgr. Kotterbová, PhDr. Čížová (7.A, 8.A) 

Ústavní soud, Nejvyšší správní soud 

    1/2020  PhDr. Čížová (právnický seminář) 

 

Dějepis 

Lednicko-valtický areál 9/2019  Mgr. Málek (4. A4) 

Praha, Hrad   10/2019 Mgr. Málek (4. A4) 

Historická Olomouc 11/2019 Mgr. Krč (6. A) 
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Zeměpis 

Zeměpisná exkurze  

na Zakarpatskou Ukrajinu  10/2019 (výběr žáků) počet 45 

  Mgr. Michálek, PhDr. Čížová Hana  

 

Letošní zeměpisná exkurze na Podkarpatskou Rus 7. – 11. října 2019 byla podle mínění 

všech 51 účastníků skvělá, počasí výpravě víceméně přálo (zasněžené vrcholky hor byly 

milým překvapením), viděli jsme nádhernou karpatskou přírodu i reálný život v bývalé 

sovětské svazové republice. 

 

Program exkurze: přechod poloniny Boržava s nečekaným říjnovým sněhem, vesnice 

Koločava (ubytování v bývalé Četnické stanici), místní železité prameny, hrob Nikoly 

Šuhaje Loupežníka, místí jedenáctiletá škola, polonina Krásná, jezero Siněvir, přechod 

po hřebenech ze Siněvirského sedla do Mižhirje, centrum pro volný výběh medvědů, 

skanzen podkarpatské vesnice, Užhorod, město, tržnice, katedrála Povýšení sv. Kříže. 

 

Na polonině  Boržava 
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Prvorepubliková škola v Koločavě 

 

 

Chemie 

Solné doly Wieliczka       12/2019 Mgr. Fonioková (4.A) 

Svět techniky Ostrava               12/2019 Mgr. Fonioková (4.A) 

 

Biologie 

Výukový program Etologie  

ZOO Ostrava   9/2019  Mgr. Szotkowski (BČ) 

Výukový program Sloni  

ZOO Ostrava   9/2019  Mgr. Chmielová (4.A) 

 

Fyzika 

DNY NATO     9/2019  PaedDr. Vladimíra Polášková, SF3 

ENERGETIKA – přednáška VŠB 10/2019  Mgr. Dana Pazdziorová, SF3, SF4 

Uplatnění absolventů přírodovědných předmětů v praxi, přednáška, zástupkyně firmy  

Oncomed manufacturing a.s., Brno  

     11/2019  PaedDr. Vladimíra Polášková, SF3, SF4  
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Hudební výchova   

Divadelní představení 

Janáčková konzervatoř Ostrava – Rusalka  

     2/2020  (Mgr. Onderková, 1.A) 
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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.  

V měsíci prosinci a lednu již proběhl tradiční Den otevřených dveří za účasti uchazečů 

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

o vzdělávání na našem gymnáziu.  

 

Setkání s rodiči budoucích žáků školy 

Počátkem měsíce července se setkala zástupkyně ředitelky školy s rodiči žáků přijatých 

ke vzdělávání do prvních ročníků od 1. září 2020. 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 2019/2020 zaměřili 

na rizika užívání a zneužívání alkoholu. V lednu a únoru 2020 jsme realizovali intenzivní 

Protialkoholní program pro všechny žáky naší školy. Program byl sestaven z přednášek 

externích pracovníků a diskusí žáků s vyučujícími během výuky na téma alkohol - 

psychologické zisky a zdravotní rizika. Všichni žáci také měli možnost zhlédnout 

filmovou novinku Abstinent, která popisuje alkoholový pád studenta gymnázia, a která 

měla být jakýmsi mementem pro všechny, kterým se zdá, že užívání alkoholu je 

"normální" součást naší kultury. Následovala beseda s autorem filmu Davidem Vignerem 

a autorem hudebního doprovodu Petrem Harazinem, jež je absolvent našeho gymnázia.  

 

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

prostřednictvím třídnických hodin, případně pomocí sociometrické metody SORAD. 

 

Adaptační aktivity 

Pro nově příchozí třídy jsme připravili dvoudenní 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 a třídního 

učitele. 

 

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.  

Ve školním roce 2019/2020 vzniklo na naší škole mnoho nových kroužků. Žáci školy se 

aktivně zapojili a využili této široké nabídky. Činnost kroužku probíhala i při uzavření 

školy z důvodu nařízení vlády vzhledem k epidemiologické situaci COVID 19 on-line 
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výukou. 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. Chmielová 
od října 2019, středa 14.00 – 15.30  

1× 14 dní 

Sportovní bridž 
Mgr. Mráz, Mgr. Vachtarčík, 

Pszczolka, Mgr. Hájek 

od září 2019, úterý 14.00 - 16.00 

od září 2019 středa 14.00 - 16.00 

Cirkulárka  

(školní časopis) 
Mgr. Dospivová od září 2019, 1 x týdně 

Čtenářský klub Mgr. Dospivová od září 2019, čtvrtek 13.45 - 15.45 

Debatní klub PhDr. Čížová od září 2019, pátek 14.00 - 16.00 

Debatní klub v AJ Mgr. Dospivová od září 2019, pátek 14.00 - 16.00 

Debatování v NJ PhDr. Kubalová od října 2019, dle dohody 

Fiktivní firma Ing. Skubidová od října 2019, středa 14.00 - 15.00 

Klub chemiků Mgr. Adámková od října 2019, středa 14.00 - 15.00 

Kroužek ruského jazyka Mgr. Masná od listopadu 2019, pondělí 14.00 -15.00 

Kybernetika lektoři VŠB od října 2019, pátek 14.00 - 16.00 

Příprava DSD Mgr. Onderková, Mgr. Rozbrojová od října 2019, dle dohody 

Příprava DSD II PhDr. Kubalová od října 2019, dle dohody 

Turisticko-poznávací 

kroužek 
Mgr. Michálek od října 2019, víkend 1x měsíčně 
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Nabídka kroužků se nadále v následujícím školním roce bude rozšiřovat o  dramatický 

kroužek v AJ, fotografický kroužek, kroužek Italština hrou, Logické hry a pěvecký sbor. 

 

Časopis s názvem Cirkulárka 

Ve školním roce 2019/2020 se našemu školnímu časopisu s názvem Cirkulárka podařilo 

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

s tématem svoboda, lednovo-únorové číslo se zabývalo tichem, předposlední vydání 

problémy spojenými s planetou a poslední číslo prozkoumalo téma tabu. 

Redakční rada sestává ze 16 členů ze tříd 2.A, 5.A, 6.A, 7.A, 3.A4 a 8.A. 

V tomto roce se školní časopis zúčastnil třineckého regionálního kola a brněnského 

republikového kola soutěže Školní časopis roku 2019. Kromě 2. místa v kole regionálním 

naši redaktoři získali nové poznatky během přednášek v Městské knihovně v Třinci 

i během Multimediálního dne v Brně. Přihlásili jsme se také do soutěže Školní časopis 

roku 2020, jehož vyhodnocení se dozvíme v prvním pololetí příštího roku. 

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

a silné duo našich kreslířek také zdokonalilo ilustrační doprovod článků. 
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Sportovní bridž 

 

Jubilejní dvacátá sezona Havířovské bridžové akademie, byla výrazně 

poznamenána celosvětovou pandemii a opatřeními, které se dotkly 

každodenního života každého z nás. Sezóna 2019/2020 tak předčasně skončila 

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

a Juniorské mistrovství Havířova. 

Také na mezinárodní scéně byly zrušeny MEJ a MSJ, na kterých se měli představit 

současní frekventanti HABRY i její absolventi. 

Nejviditelnějším výsledkem v zahraničí tak bylo 2. místo Zdeňka Tomise (3.A4) spolu 

s absolventem gymnázia Adamem Janasem na mezinárodním turnaji v rakouském Linci 

a 4. místo na mezinárodním dorosteneckém turnaji v polském Szczyrku, kde havířovský 

bridž reprezentovali Filip Chrobok (4.A), Nikol Vachtarčíková (3.A) a Matyáš Lysek (2.A). 

Na domácí scéně září vítězství na VC Znojma páru Tomis-Janas. Za velký úspěch lze 

považovat také 3. místo dvojice Filip Chrobok a Ivo Walach (5.A) na párovém MČR 

v kategorii U21 a 2. místo čtveřice F. Chrobok, V. Klhůfek (6.A), I. Walach aj. Zatloukal 

(oba 5.A) na týmovém MČR kategorie U21.  

Ve školním roce 2019/2020 se všichni žáci primy naučili pravidla bridže. Dvanáct primánů 

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

absolvovalo část bridžové přípravky. Celkem bridžové kroužky navštěvovalo přes 35 

žáků. 
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Debatní klub 

Debatní klub při našem gymnáziu funguje již pět let, debatéři se schází pravidelně v pátek 

od 14.00, svá debatní vystoupení si však debatéři připravují i doma ve volném čase. 

V září jsme zahájili činnost školním debatním turnajem dvojic, debatovala se témata 

například "Domácí úkoly by měly být dobrovolné", "Princezny by v pohádkách neměly 

zachraňovat prince" nebo "Havířov je nejlepší."  

V říjnu proběhlo školení pro začínající debatéry a zároveň se rozběhla celostátní XXV. 

Debatní liga,  v podzimní části proběhly dva turnaje, říjnový v Hradci Králové 

a prosincový v  Ostravě, debatovaly se teze "Měla by být zavedena 100% dědická daň", 

"Pozitivní diskriminace je správná cesta k ochraně menšin" a "Pochody hrdosti přinášejí 

více škody než užitku."  

Jarní část debatní ligy proběhla vlivem vnějších okolností a rozhodnutí vlády o uzavření 

škol pouze v on-line prostředí, debaty probíhaly přes platformu Zoom a debatovaly se 

teze "ČR by měla bojovat proti populismu" a "Studenti v Bradavicích by neměli být 

rozřazování do kolejí." 

Tým Gyra 4 skončil v letošní sezóně v rámci celorepublikové soutěže na krásném 5. místě.  

 

Debatování v Ostravě 
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Německý jazykový diplom 

Za přísných hygienických podmínek proběhla na našem gymnáziu v květnu a v červnu 

celosvětová zkouška Německý jazykový diplom. 26. 5. 2020 se konala písemná část 

zkoušky, která se skládala z poslechu, čtení s porozuměním a písemné komunikace, 

a 10. 6. část ústní, při které uchazeči prezentovali zvolené téma a hovořili se zkušební 

komisí. 

Skupina studentů 6A a 3A4 se i přes ztížené podmínky on-line formou poctivě 

připravovala. Tato příprava se jim bohatě zúročila, protože ústní část zkoušky úspěšně 

všichni zvládli, a to většinou až na stupeň B1, který je u zkoušky tohoto stupně nejvyšší 

možný . 

Výsledky písemné části budou zřejmě známy až v září příštího školního roku, neboť se 

vyhodnocují přímo v Německu. 

Našim uchazečům držíme proto i nadále palce a doufáme, že budou stejně úspěšní jako 

v ústní části. 

 

 

 

 

DofE, Mezinárodní cena vévody z Edinburghu  

Ve školním roce 2019/2020 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. 
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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  

Z prostředků poskytnutých zřizovatelem byly ve školním roce zakoupeny pro expedice 

účastníků dva stany a dva campingové vařiče, které byly zařazeny do nově vzniklé sbírky 

DofE. 

Po slibném začátku programu, do kterého se aktivně zapojila skupina děvčat třídy 7.A, byl 

celý program plnění přerušen v březnu zrušením prezenční výuky na školách. 

 

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.  

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 ve školním roce 2019/2020 

Školní parlament již třetím rokem pokračuje ve své činnosti a poskytuje možnost 

studentům podílet se na dění na škole i svými nápady. 

V průběhu prvního pololetí se pravidelně scházeli a rokovali o školních akcích a nových 

nápadech. 

Díky iniciativě žáků ze třídy 2.A4 se i ve školním roce 2019/2020 konaly tradiční filmové 

pátky. Žáci se scházeli ve třech učebnách a shlédly vždy tři filmy za sebou.  

V listopadu uspořádali Halloweenskou soutěž převleků. O cenu dortu, určenou pro třídu 

s nejlepšími převleky, se ucházela velká část studentů a studentek a na chodbách se tak 

bylo opravdu na co koukat. 

Příjemnou atmosféru utvářela také vánoční výzdoba, jejíž instalaci se podařilo 

zorganizovat. Prostory tříd, učeben a chodeb se tak rozzářily barevnými světýlky, 

vánočními řetězy a papírovými vločkami. 
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Na svátek zamilovaných v únoru byla uspořádaná již tradičně valentýnská pošta, 

která vykouzlila úsměvy na tváři nemálo studentům a pedagogům. 

Dne 28. 2. 2020 proběhl ples studentů, akce pořádaná studenty pro studenty. Hlavní 

náplni programu byly společenské tance i vystoupení profesionálních tanečníků.  

Brzy poté, ale ve školním roce, zrušením výuky ve škole musela ustát také prakticky 

jakákoliv činnost školního parlamentu. Na papíře zůstalo mnoho plánů, například druhý 

ročník školního charitativního jarmarku, vytvoření nové nástěnky, školní akci Čištění 

Lučiny na Den země nebo také plán na pomalování zdí zadního schodiště. Snad se  

některé z nevydařených plánů podaří uskutečnit v příštím školním roce. 

 

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. 

 

Charitativní sbírka 

Charitativní akce se pomalu stávají na našem gymnáziu tradicí. Studenti fiktivní firmy 

Figys uspořádali v měsících únoru a březnu sbírku pro maminky s dětmi z Azylového 

domu Havířov. Vybíralo se zejména zachované oblečení, nádobí, knihy a hračky pro děti. 

Ve středu 11. 3. 2020 pak proběhlo její předání za účasti zástupců Adry a Armády spásy, 

které rovněž natáčela i TV Polar. 
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Benefiční koncert 

V předvánočním období roku 2019 uspořádal studentský parlament ve spolupráci 

s fiktivní firmou školy Benefiční koncert. Koncert proběhl v Základní umělecké škole 

L. Janáčka. Vystupující studenti i všichni, kteří se přišli na koncert podívat, vytvořili 

nezapomenutelnou atmosféru a společně se všem podařilo vybrat 15. 954,- 

pro hendikepovanou Markétku. 

 

 

 

 

ŽÁKOVSKÉ AKTIVITY 
Studijní pobyt ve španělském Alicante (14. – 21. 10. 2019) 

Ve dnech 14. – 21. října 2019 se konal jazykový pobyt ve španělském městě Alicante. 

Tohoto pobytu se zúčastnilo 16 žáků vyššího gymnázia v doprovodu dvou učitelek 

španělského jazyka Mgr. Beránkové a Bc. Frankové. Jazykový pobyt byl z části financován 

dotací od zřizovatele Moravskoslezského kraje.  

Cílem pobytu bylo zvýšit motivaci žáků gymnázia pro studium španělského jazyka 

a zároveň prohloubit jejich kulturní znalosti o Španělsku a zdokonalit se v praktickém 

použití jazyka. 

Doprava do Alicante a zpět byla zajištěna letecky. Žáci byli ubytování v rodinách, 

kde bydleli po dvojicích. V rodinách měli žáci polopenzi, díky čemuž měli jedinečnou 

šanci ochutnat typická španělská jídla. 
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Stěžejním bodem programu jazykového pobytu bylo studium španělštiny, které bylo 

zajištěno jazykovou školou Proyecto español. Pro žáky bylo připraveno 20 vyučovacích 

hodin pod vedením španělských lektorů. Výuka byla zaměřena na rozšíření slovní zásoby, 

konverzaci a seznámení s kulturními specifiky Španělska i tamního regionu. Vyučující byli 

rodilými mluvčími a díky tomu byli studenti v přímém kontaktu s jazykem několik hodin 

denně. Vyučovací hodiny byly zábavné a interaktivní, protože učitelé pracovali s žáky 

na základě moderních didaktických metod. 

Po skončení výuky připravovaly vyučující našeho gymnázia program pro žáky. Náplní 

tohoto programu byla prohlídka historického centra Alicante, návštěvy muzeí a galerií 

(např. Museo Taurino, Museo de Arte Contemporáneo), prohlídka hradu Santa Barbara, 

který je dominantou Alicante. V odpoledním programu nechyběly ani sportovní aktivity 

jako taneční lekce salsy a bachaty s argentinskou lektorkou. V rámci společně trávených 

odpolední žáci ochutnali také španělská jídla, například tortillu de patatas, paellu, která je 

typickým pokrmem pro valencijskou autonomní oblast, ale i sladké churros con chocolate. 

Týdenní pobyt byl zakončen celodenním výletem do Valencie, kam žáky doprovázela 

lektorka z jazykové školy, která je provedla Valencií a poskytla jim španělský výklad. 

Ve Valencii žáci navštívili historické centrum, kde si mohli prohlédnout modernistickou 

budovu centrální tržnice, katedrálu a mnoho dalšího. Dále ve Valencii zavítali 

do Oceánografického muzea a měli možnost prohlédnout si moderní budovy 

od architekta Calatravy. 
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FONY CUP  2020 – tradiční turnaj o pohár ředitele školy se z důvodu 

epidemie COVID 19 ve školním roce 2019/2020 nekonal. 

 

 

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. 

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

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

a studentů.  

Testování na pomoc profesní orientaci ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou 

poradnou se v letošním roce nekonalo. 

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.  

 

  

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

studenty.  

 

ŠKOLSKÁ RADA 
Dne 1. 9. 2020 byli usnesením rady kraje č. 89/7845 ze dne 1. 6. 2020 jmenováni noví 

členové školské rady při střední škole Gymnázium, Havířov – Podlesí, příspěvková 

organizace.  

Dne 22. 1. 2020 proběhly v souladu s §167, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. na gymnáziu 

doplňující volby jednoho člena školské rady za pedagogické pracovníky školy z důvodu 

zániku funkce předchozí členky. 

Po celý školní rok 2019/2020 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. 
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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.  

Přehled finanční pomoci škole z prostředků SRPŠ ve školním roce 2019/2020 je uveden 

v oddíle Školní rok z pohledu ředitele školy. 

 

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 
V roce 2019 hospodařila příspěvková organizace vzhledem k závazným ukazatelům 

vyrovnaně, v celkovém výsledku hospodaření vykazovala zisk ve výši 209 811,- Kč. 

Podrobné údaje o hospodaření organizace včetně rozborů hospodaření za rok 2019 byly 

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

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

 

Příjmy 

Pro rok 2019 byly organizaci usnesením Rady Moravskoslezského kraje ze dne 9. 12. 2019 

stanoveny závazné ukazatele v objemu: 

 

Celkem zdroje ze státního rozpočtu prostřednictvím zřizovatele  24 645 785,- 
z toho: 

přímé náklady na vzdělání ( UZ 33353 )      24 215 542,-  

z toho :  

prostředky na platy                      17.522.018,- 

OON                 53.640,- 

zákonné odvody           5.975.721,- 

příděl FKSP               350 440,-  

přímý ONIV                    313 723,-       
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Účelové prostředky 

RP - „Excelence středních škol 2017 ( UZ 33038 )             25.908,-  

z toho: 

prostředky na platy                    19 050,- 

zákonné odvody                 6 477,- 

příděl FKSP                     381,- 

RP - „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v r.2018/19  

– Excelence základních škol 2018 ( UZ 33065 )               10 400,- 

z toho: 

prostředky na platy                          7 658,- 

zákonné odvody                 2 589,- 

příděl FKSP                     153,- 

 

RP – Částečné vyrovnání mezikraj. rozdílů ( UZ 33076 )                                    393 935,- 

Z toho : 

Prostředky na platy                                                                                                   289 658,-  

Zákonné odvody                                                                                                          98 484,- 

Příděl FKSP                                                                                                                    5 793,- 

 

Příspěvky na provoz od zřizovatele celkem (včetně účelových)   4 018 200,- 

provozní náklady ( UZ 1)        3 287 000,- 

účelové prostředky na krytí odpisů DHM a DNM ( UZ 205)         507 000,- 

Dotace na realiz. jazyk. kurzů žáků SŠ ( UZ 147 )                                               200 000,- 

Dotace na zlepšení podmínek práce s talenty ( UZ 146 )                                        9 200,- 

Dotace na program DoFe ( UZ 145 )                                                                        15 000,- 

 

Příspěvky statutárního města Havířov            95.900,- 

z toho -  odměny vedoucím sportovních a mimosportovních kroužků       50 900,-  

            -  dotace za umístění v soutěži „Havířovská liga stř. škol                               5 000,- 

            - dotace na činnost kroužku „ Debatní liga „                                                        20 000,- 

            - dotace na návštěvu partnerské školy v Německu                                             20 000,- 

                                                                       

Další příjmy z  doplňkové činnosti                           414 334,- 

z toho: 

nájmy – tělocvična, hřiště               169 100,-  

nájmy – nebytové prostory             157 734,- 

přípravné kurzy                                                                                                             87 500,- 

 

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 významný zisk v r. 2019 měla organizace z pořádání přípravných kurzů. 

 

Dary organizaci – rezervní fond              4 488,- Kč 
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Rezervní fond je vytvořen zúčtováním zdrojů z finančních darů, které byly škole 

poskytnuty v roce 2019 nebo v letech předešlých, kdy nebyly dočerpány. 

Dárce v r. 2019 poskytl škole účelové finanční dary ve výši 4 488,- Kč. Tyto prostředky 

byly určeny jako dotace na obědy pro děti.  

 

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)                      17 838 384,- 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. 

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. 2019 byly dary vyplaceny ve výši  7.000,- Kč. 

 

Ostatní platby za provedenou práci / 49 620 v HČ a 53 640 v DČ /                 103 260,- Kč 

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

  

Zákonné odvody 

Zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění                                        6 087 003,- Kč 

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

                                                                                                            

Provozní náklady  

Provozní náklady pokryly v roce 2019 především energie, služby, režijní náklady 

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

vodné – stočné                      31 202,- Kč 

teplo                                                                          618 751,- Kč 

elektřina                                                                    288 794,- Kč 
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plyn                                                                                                                            11 354,- Kč 

opravy a údržba majetku                                    367 602,- Kč 

stravovací režie žáků                                                291 760,- Kč 

učebnice, učební pomůcky                                              101 060,- Kč 

inventář                                                                       383 433,- Kč 

Hospodářský výsledek organizace v roce 2019 

V roce 2019 dosáhla organizace kladného hospodářského výsledku ve výši 209 811,-  Kč, 

a to 207. 711,- Kč v doplňkové činnosti a 2 100,- Kč v hlavní činnosti. 

Na základě usnesení č. 88/7761 ze dne 18. 5. 2020 schválila rada Moravskoslezského kraje 

zlepšený výsledek hospodaření a zároveň schválila příděl do fondů následovně :  

do rezervního fondu ve výši 129. 811,- Kč a do fondu odměn ve výši 80. 000,- Kč.  

 

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

 

 
Čerpání účelových prostředků z dotací státního rozpočtu: 

V roce 2019 obdržela příspěvková organizace účelové prostředky v rámci RP: 

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

    škol 2018“, v celkové výši 25.908,- Kč, 

- „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2018/2019 – Excelence   

    základních škol 2018“, v celkové výši 10 400,- Kč, 

- Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogů v r.2019  

- ve výši 393 935,- Kč 

Od zřizovatele jsme v r. 2019 dostali nově tyto účelové příspěvky : 

- Na realizaci jazykových pobytů žáků SŠ v zahraničí ve výši 200.000,- Kč 

- Na zlepšení podmínek práce s talenty ve výši 9 200,- Kč 

- Na financování výdajů – program DofE ve výši 15 000,- 
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VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI 

Ve školním roce 2019/2020 proběhl v příspěvkové organizaci Gymnázium, Havířov – 

Podlesí dne 3. 4. 2020 strukturovaný řízený rozhovor ověřující úroveň distanční výuky. 

Cílem tohoto telefonického rozhovoru bylo zjistit, jakými formami a způsoby škola 

distanční vzdělávání pojímá, na co se při vzdělávání zaměřuje, jak se daří s žáky 

komunikovat a s jakými překážkami se setkávají. Toto zjištění realizovala Česká školní 

inspekce a účastnilo se téměř 5000 základních a středních škol.  

Jiná inspekční činnost ve školním roce 2019/2020 v příspěvkové organizaci Gymnázium, 

Havířov - Podlesí neproběhla.  

 

 
 

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 14. 10. 2020  

 

 

 

 

V Havířově dne 13. 10. 2020 

 

 

 

 

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  

 

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 

------       
 

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 2019/2020 byl zahájen projekt Šablony II.  

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 
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 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   


