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A) Základní údaje o škole 

 
Název školy:     Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace 
Sídlo školy:     Frýdecká 689/30, 737 01 Český Těšín 
IZO:      000601578 
IČ:      62331639 
Tel.:      558 746 431, 591 144 345 
E-mail:      sekretariat@gmct.cz 
www stránky:     www.gmct.cz 
Zřizovatel:     Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava 
      IČ: 708890692 
Cílová kapacita:     528 žáků 
 
Ředitel školy:     RNDr. Tomáš Hudec  
Zástupce ředitele:    Mgr. Radek Duda 
 
Součásti školy: 
 
Školní jídelna 
IČ:      62331639 
Tel.:      558 746 535 
Vedoucí školní jídelny:    Michaela Pietrová 
Cílová kapacita:     500 jídel 
 
Školská rada:   Usnesením rady kraje č. 18/895 ze dne 13. července 2005  
   se zřizuje dnem 1. září 2005.  
Předseda:    Mgr. Dagmar Nogová 
 
 
 
Partnerské organizace: 
 
Spolek rodičů a přátel školy při Gymnáziu Josefa Božka, Český Těšín, Frýdecká 689/30 
- podporuje výchovně vzdělávací činnost školy. 

 
Sportovní klub Gymnázia Český Těšín, Frýdecká 689/30  
- zajišťuje mimoškolní činnost studentů školy, zejména v pohybových a sportovních aktivitách, člen Asociace 

školních sportovních klubů České republiky. 

 
Středoškolský klub ASK ČR při Gymnáziu Český Těšín, Frýdecká 689/30 
- podporuje mimoškolní aktivity v oblasti přírodovědných a humanitních předmětů, člen Asociace 

středoškolských klubů České republiky. 

Nadační fond přátel Gymnázia Český Těšín 
- podporuje vzdělání a výchovy studentů gymnázia. 

 
Škola má v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, souhlas subjektů údajů se zveřejněním jmen a fotografií ve výroční zprávě o činnosti 
školy za školní rok 2015-2016. 
  



5 
 

 

1. Charakteristika školy 

České reformní reálné gymnázium Slezské matice osvěty lidové v Českém Těšíně bylo založeno v roce 1921. 
Současná budova školy byla otevřena v roce 1935 a v roce 1986 byl objekt školy prohlášen za kulturní 
památku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení bylo Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace 
(dále jen gymnázium) zařazeno rozhodnutím MŠMT č. j.12783/96-61-07 ze dne 2. července 1996 s účinností od 
1. září 1996. Aktuálně platné rozhodnutí o zařazení je ke dni 6. 9. 2012, č. usnesení 25/2343 ze dne 5. 9. 2012. 
 

Dne 6. dubna 2016 byl škole rozhodnutím MŠMT č.j. 10864/2016-1 udělen čestný název Gymnázium  Josefa 

Božka, Český Těšín, příspěvková organizace (po významném vědci Těšínského Slezska a  prvním 
konstruktérovi parního stroje v Čechách Josefu Božkovi).   

 
 
 
Naše gymnázium se jako adopční nájemce podílí spolu 
s ČVUT na rekonstrukci významného hrobu Josefa Božka. 
Tento hrob byl společným úsilím kompletně 
rekonstruován v červnu 2018. 
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Hlavním účelem zřízení školy je uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků podle vzdělávacích 
programů. 

 

Předmětem činnosti, který odpovídá hlavnímu účelu, je: 

 poskytování středního vzdělání s maturitní zkouškou. 

 

Doplňkovou činnost organizace vymezuje Příloha č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace 
s účinností od 27. 9. 2001: 

 provádění rekvalifikačních kurzů, vzdělávacích kurzů a odborného školení včetně zprostředkování 
 hostinská činnost 
 pronájem majetku 
 závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřízených 

krajem, obcí nebo svazkem obcí. 
 
 
 

2. Studijní obory 

Rozdělení žáků podle studijních oborů, tříd a pohlaví k 30. září 2017 vykazuje následující tabulka a graf: 

 

KÓD OBORU 
POČET 

TŘÍD 

POČET ŽÁKŮ PRŮMĚRNÁ 

NAPLNĚNOST TŘÍD Chlapci Dívky Celkem 

79-41-K/81 8 96 140 236 29,50 

79-41-K/41 4 39 82 121 30,25 

Celkem 12 135 222 357 29,75 
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Grafické znázornění počtu žáků a tříd k 30. září 2017 
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3. Učebny   

 
Gymnázium má ve vztahu k počtu žáků a k realizovaným vzdělávacím programům odpovídající prostorové 
podmínky. Nedostatečné prostory jsou pro výuku tělesné výchovy. Problémy vznikly likvidací zdravotně 
nevyhovující tělocvičny v roce 2012. V průběhu školního roku žáci využívali malou tělocvičnu, gymnastický sál a 
posilovnu. Některé hodiny probíhaly v tělocvičně Albrechtovy střední školy. V období příznivého počasí 
probíhala výuka na školním hřišti s umělohmotným povrchem, u kterého je nutná zásadní rekonstrukce. 
Zlepšení stavu je prioritou vedení školy. Cestou je získání tělocvičny novou výstavbou, případně získání 
nevyužívané tělocvičny do majetku školy. 
 
V průběhu školního roku 2017/18 disponovalo gymnázium 25 kmenovými a odbornými učebnami (nově 
vybudovaná přírodovědná učebna, učebna fyziky, nově zrekonstruovaná učebna biologie, učebna dějepisu, 
učebna zeměpisu, učebna výtvarné výchovy, učebna hudební výchovy, 2 učebny informatiky a výpočetní 
techniky, 2 jazykové učebny vybavené audiovizuální technikou a sluchátky, 3 laboratoře – biologická, fyzikální a 
nově zrekonstruovaná laboratoř chemická. K dispozici je rovněž reprezentační aula s kapacitou 200 míst a tzv. 
„Skleník“ pro výuku mimo hlavní budovu školy. 

    
                               Přírodovědná učebna             Učebna biologie 
 

 
                              Chemická laboratoř          “Skleník“ (domeček) 
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Kmenové třídy i odborné učebny jsou moderně a funkčně zařízeny. K standardnímu vybavení všech učeben 
patří dataprojektory s ozvučením, zatemnění, PC, nástěnný obrazový materiál apod. Pro většinu učeben jsou 
k dispozici vizualizéry. Učebny jsou vybaveny moderním výškově stavitelným žákovským nábytkem.  Škola je 
pokryta Wi-Fi připojením k internetu, všechny učebny jsou zasíťovány a multimediálně vybaveny. V rámci 
výuky tělesné výchovy je využíván také městský zimní stadion, plavecký bazén a atletický stadion. 
 
Kabinety vyučujících, knihovna, pracovna ředitele školy, zástupce ředitele školy, ekonomky (účetní) jsou 
vybaveny počítači, všechny jsou síťově propojeny s připojením na internet. V prostorách gymnázia se nachází 
odloučené pracoviště PP Karviná pro město Český Těšín a okolí. Kapacity PPP jsou k dispozici i žákům našeho 
gymnázia a spolupráce je na velmi dobré úrovni. 
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B) Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se 
zápisem ve školském rejstříku 

 
Gymnázium zřizuje následující obory: 
 
79-41-K/81   Gymnázium -  studium denní, délka studia 8 let 
79-41-K/41   Gymnázium -  studium denní, délka studia 4 roky 
 
 
Aktuální stav žáků ve školním roce 2016/2017: 
 
79-41-K/81 - nižší stupeň  123 žáků 
79-41-K/81- vyšší stupeň  113 žáků 
79-41-K/41    121 žáků 
Celkem gymnázium   357 žáků 
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1. Učební plány 2017/2018 

Učební plán – osmileté studium – 79-41-K/81Gymnázium Školní rok 2017/2018 

 

Tabulace učebního plánu                        
Vzdělávací oblast 

Předmět 1.PA 2.SA 3.TA 4.KA 
Celkem za 

4 roky 
Z toho 
disp. h. 

Hodiny 
celkem 

5.Q
A 

6.SA 7.SA 8.OA 
Celkem za 

4 roky 
Z toho 
disp. h. 

Hodiny 
celkem 

Jazyk a jazyková 
komunikace 

Český jazyk  
a literatura 

4 4 4 4 16 1 15 4 4 4 4 16 4 12 

Anglický jazyk 4 4 4 4 16 4 12 4 4 4 4 16 4 12 

Další cizí jazyk 
(NJ, FJ)6) 0 3 3 3 9 3 6 3 3 3 3 12 0 12 

Matematika a její 
aplikace 

Matematika 4 4 4 4 16 1 15 4 4 4 4 16 6 10 

Informační a 
komunikační technologie 

Informační  
a výpočetní technika1) 

0 0 2 2 4 1+ 24) 1 2 2 0 0 4 0 4 

Člověk a společnost 
Dějepis 2 2 2 2 

13 1+14) 11 
2 2 2 2 8 

8 36 

Občanská výchova2), ZSV8) 2 1 1 1 1 2 2 2 7 

Člověk a příroda 

Fyzika 2 2 2 2 

29 7+1 21 

2 2,5 2,5 0 7 

Chemie 0 2 2 2 2,5 2 2,5 0 7 

Přírodopis/Biologie3) 2 2 2 2 2,5 2,5 2 2 9 

Geografie 2 1 2 2 2 2 2 0 6 

Umění a kultura 
Hudební výchova 2 1 1 1 5 0 5 

2 2 0 0 4 0 4 
Výtvarná výchova 2 1 1 1 5 0 5 

Člověk a zdraví 
Tělesná výchova 2 3 2 2 9 -13) 10 2 2 2 2 8 

0 8 
Výchova ke zdraví5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Člověk a svět práce Člověk a svět práce4) 0 0 0 0 0 -3 3 0 0 0 0 0 0 0 

Volitelné vzdělávací 
aktivity 

VP1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 

4 8 
VP2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 

VP3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

VP4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

Průřezová témata 
Povinná součást 

vzdělávání10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Celkem hodin v ročníku 28 30 32 32 122 18 104 33 34 34 31 132 26 106 
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Poznámky k učebnímu plánu:              
1) Hodinová dotace pro vzdělávací obor Informační a komunikační technologie je v tercii a kvartě posílena 1 

hodinou v každém z těchto ročníků z hodinové dotace vzdělávací oblasti Člověk a svět práce vzhledem k integraci 

oblasti.    

2) Hodinová dotace pro předmět Občanská výchova je v primě posílena 1 hodinou z hodinové dotace vzdělávací 

oblasti Člověk a svět práce vzhledem k integraci oblasti.    

3) Hodinová dotace pro předmět Přírodopis je posílena 1 hodinou ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví 

vzhledem k integraci vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví.    

4) Povinná hodinová dotace vzdělávacího oblasti Člověk a svět práce je vzhledem k integraci oblasti rozdělena do 

předmětů Biologie a Chemie. 

5) CJ2 - Německý nebo Francouzský jazyk dle výběru žáků 

6) Geologie je integrována do obsahu předmětů Biologie, Geografie a Chemie.   

7) ZSV z oblasti Člověk a svět práce je integrováno do obsahu předmětu Základy společenských věd 

8) Žáci si volí v septimě 2 dvouhodinové volitelné předměty a v oktávě další 2 dvouhodinové volitelné 

předměty dle aktuální nabídky 
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Učební plán – čtyřleté studium – 79-41-K/41 Gymnázium   Školní rok 2017/2018 

Tabulace učebního plánu 

Vzdělávací oblast 
Předmět 

1. 

roč. 

2. 

roč.  
3. roč. 4. roč. 

Celkem Z toho 

disp. h. 

Hodiny 

celkem za 4 roky  

Jazyk                                                          

a jazyková komunikace 

Český jazyk a literatura 4 4 4 4 16 4 12 

Anglický jazyk 4 4 4 4 16 4 12 

Další cizí jazyk
1)

(NJ, FJ) 3 3 3 3 12 0 12 

Matematika 
Matematika 4 4 4 4 16 6 10 

 a její aplikace 

Informační a komunikační  

technologie 
Informační a výpočetní technika 2 2 0 0 4 0 4 

Člověk a společnost 
Dějepis 2 2 2 2 8 

8 36 

ZSV 1 2 2 2 7 

Člověk a příroda 

Fyzika 2 2,5 2,5 0 7 

Chemie
4)

 2,5 2 2,5 0 7 

Biologie
4)

 2,5 2,5 2 2 9 

Geografie 2 2 2 0 6 

Geologie
2)

 0 0 0 0 0 

Umění a kultura HV/VV 2 2 0 0 4 0 4 

Člověk a zdraví 
Tělesná výchova      2 2 2 2 8 

0 8 
Výchova ke zdraví 

4)
 0 0 0 0 0 

Člověk a svět práce ZSV
3)

 0 0 0 0 0 0 0 

Volitelné vzdělávací aktivity 

VP1 0 0 2 2 4 

4 8 
VP2 0 0 2 2 4 

VP3 0 0 0 2 2 

VP4 0 0 0 2 2 

Průřezová témata Povinná součást vzdělávání
6)

 0 0 0 0 0 0 0 

 
Celkem hodin v ročníku 33 34 34 31 132 26 106 
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Poznámky k učebnímu plánu:              
1) CJ2 - Německý nebo Francouzský jazyk dle výběru žáků   

2) Integrováno do obsahu Biologie, Geografie a Chemie   

3) Předmět Výchova ke zdraví integrován do obsahu Biologie a Chemie   

4) Žáci si volí ve 3. ročníku studia 2 dvouhodinové volitelné předměty a ve 4. ročníku další 2 

dvouhodinové volitelné předměty dle aktuální nabídky  
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2. Volitelné předměty 

 

Ve školním roce 2017/2018 byly podle zájmu žáků vyučovány následující volitelné předměty:  
 
a) Dvouleté (3. a 4. ročník) 

Konverzace v anglickém jazyce 
Konverzace ve francouzském jazyce 
Seminář z biologie 
Seminář z dějepisu 
Seminář z chemie 
Seminář z matematiky 
Seminář ze základů společenských věd 

       Seminář z IVT - programování 
 

b) Jednoleté (4. ročník) 
Konverzace v anglickém jazyce 
Seminář z fyziky 
Seminář z matematiky 
Seminář z geografie  

 Antropologický seminář 
Seminář z biochemie 
Seminář z IVT – programování 
Seminář z moderních dějin 
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C) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

Výchovně vzdělávací činnost zabezpečovalo v průběhu školního roku 2017/2018 celkem 30 vyučujících, z toho 
11 mužů (37%) a 19 žen (63%). Přepočtený počet pedagogických zaměstnanců činil 28,617. Všichni 
pedagogové školy mají vysokoškolské vzdělání. Odbornou kvalifikaci splňují všichni učitelé. 
 
Pedagogický sbor je stabilní, průměrný věk vyučujících činí 48,50 let. Obměna vyučujících se realizuje zejména 
v důsledku odchodů do starobního důchodu. Úvazky učitelů maximálně respektují jejich kvalifikaci, 
9 vyučujících vyučovalo se zkráceným úvazkem. Nadúvazkové hodiny se v celém sboru nevyskytovaly. Jedna 
vyučující čerpala v průběhu šk. roku mateřskou a rodičovskou dovolenou. K 1. 9. 2017 pracovalo na gymnáziu 
13 nepedagogických zaměstnanců na plný úvazek, a to na pozicích ekonomka, personalistka, sekretářka, 
údržbář a 4 uklízečky. Ve školní kuchyni pracovala vedoucí a 4 kuchařky. 
 

 

Podrobný přehled o zaměstnancích školy podle věku ukazuje následující tabulka (stav k 1. 9. 2018) 

 

 

Kategorie 
zaměstnanců 

Do 30 let 31–45 let 
46–důch. 

věk 
Důchodový 

věk 
Celkem 

celkem 
z toho 

žen 
celkem 

z toho 
žen 

celkem 
z toho 

žen 
celkem 

z toho 
žen 

celkem 
z toho 

žen 

Pedagogové 1 1 10 6 15 10 4 2 30 19 

Nepedagogové 0 0 5 5 8 7 0 0 13 12 

Celkem 1 1 15 11 23 17 4 2 43 31 
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D) Údaje o přijímacím řízení 

Přijímací řízení proběhlo v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), podle vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu 
vzdělávání a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění. Přijímací zkoušky se konaly formou 
písemných testů ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace a vzdělávacího oboru Český jazyk a 
literatura. Dodavatelem centrálně zadávaných testů byla společnost Centrum pro zjišťování výsledků 
vzdělávání (CZVV-Cermat). 
 
 
Pro obor 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium) proběhlo jedno kolo přijímacího řízení, přijímací zkouška 
se konala ze vzdělávacích oborů Matematika a její aplikace, Český jazyk a literatura formou jednotných testů 
společnosti CZVV (Cermat).  
Pro obor 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium) proběhlo jedno kolo přijímacího řízení, přijímací zkouška 
se konala ze vzdělávacích oborů Matematika a její aplikace, Český jazyk a literatura formou jednotných testů 
společnosti CZVV (Cermat).  
 
 
V rámci 1. kola přijímacího řízení byly stanoveny následující termíny jednotných testů přijímacího řízení:  
obor 79-41-K/41 Gymnázium – 12. 4. a 16. 4. 2018 
obor 79-41-K/81 Gymnázium – 13. 4. a 17. 4. 2018 
 
Kapacita školy nebyla zcela naplněna. Znalosti a vědomosti uchazečů byly tradičně velmi dobré  
a ke studiu byli rozhodnutím ředitele školy přijati vybraní žáci v souladu se stanovenými kritérii podle lepších 
výsledků jednotných testů přijímacího řízení, které se konaly ve výše uvedených termínech. 
 
V prvním ročníku osmiletého cyklu byla zřízena 1 třída, přijato 30 žáků.  
V prvním ročníku čtyřletého cyklu byla zřízena také 1 třída, přijato 30 žáků. 
 
 

1. Statistika přijímacího řízení 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Datum Studijní cyklus 
Přihlášku 

podalo 
Přijato 

Zápisový lístek 
odevzdalo 

12. 4. a 16. 4. 2018 čtyřleté studium 1. kolo 116 45 30 

 z toho v odvolacím řízení  15 15 

     

13. 4. a 17. 4. 2018 osmileté studium 1. kolo 105 45 30 

 z toho v odvolacím řízení  14 14 
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2. Protokol o přijímacím řízení pro školní rok 2018/2019 

Přijímací řízení bylo organizováno na základě ustanovení § 59, § 60, § 61, § 165, § 183 zákona č. 561/2004 Sb. o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, podle 
vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. 
(správní řád) v platném znění. 
 

Studijní obor 79-41-K/81 Gymnázium 

A) Kritéria hodnocení žáků – 1. kolo 

Ke studiu do 1. ročníku nižšího stupně osmiletého gymnázia bude přijato 30 uchazečů v sestupném pořadí 
podle celkového počtu dosažených bodů, který zahrnuje: 
 
1) Hodnocení znalostí vyjádřené celkovým průměrným prospěchem na vysvědčení ze ZŠ z předmětů český 

jazyk, anglický jazyk, matematika, vlastivěda, přírodověda, hudební výchova, výtvarná výchova v 1. a 2. 
pololetí 4. ročníku a v 1. pololetí 5. ročníku. (Průměrný prospěch je vyjádřen stupnicí 0 – 40 bodů, za 
průměr 1,00 uchazeč obdrží 40 bodů, za průměr 2,00 1 bod. Pokud je průměr horší než 2,00, uchazeč obdrží 
0 bodů. Body za jednotlivé průměry jsou přidělovány počítačově).  

 
2) Výsledný počet bodů z centrálně zadávaných jednotných testů společnosti Centrum pro zjišťování výsledků 

vzdělávání (CZVV) z matematiky (50 b.) a českého jazyka (50 b.), celkem 100 bodů. 
 
3) Umístění uchazeče ve vědomostních a naukových soutěžích (předmětové olympiády a soutěže 

v cizích jazycích) vyhlašovaných MŠMT ČR, kde se umístil na 1. až 3. místě v okresním kole (ocenění 10 b.). 
Umístění nutno doložit originálem diplomu nebo ověřenou kopií nejpozději v den přijímací zkoušky. 
V případě pozdějšího doložení diplomů nebude toto kritérium zahrnuto do přijímacího řízení. Každému 
uchazeči se započítá jedno nejlepší umístění. 

 
Celkový možný počet dosažených bodů u přijímacího řízení je 150. 
 
V případě rovnosti bodů dvou nebo více uchazečů v umístění na hranici přijat – nepřijat rozhoduje o dalším 
pořadí přijatých uchazečů postupně větší počet dosažených bodů v testu:   

1) z matematiky 
2) z českého jazyka. 

 
Doplňující kritérium 
Pokud o pořadí dvou nebo více uchazečů v umístění na hranici přijat – nepřijat nerozhodne výše uvedené 
kritérium, rozhoduje o dalším pořadí přijatých uchazečů lepší průměrný prospěch za 1. a 2. pololetí 4. ročníku 
a 1. pololetí 5. ročníku dosažený postupně v jednotlivých předmětech:   
            1) matematika 

2) český jazyk  
 3) anglický jazyk 
 4) vlastivěda 
 5) přírodověda. 
Podle § 20 odst. 4 školského zákona osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České 
republiky se při přijímacím řízení promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka 
se u těchto osob ověří rozhovorem. Oprávněnost žádosti ověří ředitel podle vysvědčení posledního ročníku ZŠ 
dodaného s přihláškou. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání poskytne škole tzv. redukované hodnocení. 
Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů 
stanoveného podle § 60d odst. 3 školského zákona.  
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B) Výsledky přijímacího řízení – protokol – po 1. kole 

Termín pro podání přihlášky    do 1. 3. 2018 
Datum konání přijímací zkoušky    13. 4. a 17. 4. 2018 
Datum konání náhradního termínu PZ   10. 5. a 11. 5. 2018 
Počet přihlášených     105 
Dostavili se k vykonání PZ    105 
Nedostavili se k vykonání PZ    0 
Přijato:       31 
Nepřijato      74 
Doručili zápisový lístek     16 
Nedoručili zápisový lístek    15 
Stáhli zápisový lístek     0 
Nastoupí ke studiu     16 
 
Proti rozhodnutí o nepřijetí se odvolalo   29 
Stáhli odvolání      2 
V odvolacím řízení přijato    14 
V odvolacím řízení nepřijato    13 
Doručili zápisový lístek     14 
Nedoručili zápisový lístek    0 
Stáhli zápisový lístek     0 
Nastoupí ke studiu     14 

 

 

Celkový počet přijatých žáků do 1. ročníku nižšího stupně víceletého gymnázia tak k 31. srpnu 2018 činil 
30 žáků. 
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Studijní obor 79-41-K/41 Gymnázium 

A) Kritéria hodnocení žáků 

Ke studiu do 1. ročníku čtyřletého gymnázia bude přijato 30 uchazečů v sestupném pořadí podle celkového 
počtu dosažených bodů, který zahrnuje: 
1) Hodnocení znalostí vyjádřené průměrným prospěchem na vysvědčení ze ZŠ z předmětů český jazyk, anglický 

jazyk, dějepis, občanská výchova, zeměpis, matematika, přírodopis, fyzika, chemie za 1. a 2. pololetí 8. 
ročníku a za 1. pololetí 9. ročníku nebo odpovídajících ročníků víceleté školy. (Průměrný prospěch je 
vyjádřen stupnicí 0 – 40 bodů, za průměr 1,00 uchazeč obdrží 40 bodů, za průměr 2,00 1 bod.  Pokud je 
průměr horší než 2,00, uchazeč obdrží 0 bodů. Body za jednotlivé průměry jsou přidělovány počítačově).  

2) Výsledný počet bodů z centrálně zadávaných jednotných testů společnosti Centrum pro zjišťování výsledků 
vzdělávání (CZVV) z matematiky (50 b.) a českého jazyka (50 b.), celkem 100 bodů. 

3) Umístění uchazeče ve vědomostních a naukových soutěžích (předmětové olympiády a soutěže v cizích 
jazycích), kterých se účastnil od 6. ročníku nebo odpovídajících ročníků víceleté školy, vyhlašovaných MŠMT 
ČR, kde se umístil na 1. místě v okresním kole a do 3. místa v krajském (regionálním) kole (ocenění 10 b.). 
Umístění nutno doložit originálem diplomu nebo ověřenou kopií nejpozději v den přijímací zkoušky. 
V případě pozdějšího doložení diplomů nebude toto kritérium zahrnuto do přijímacího řízení. Každému 
uchazeči se započítá jedno nejlepší umístění. 

Celkový možný počet dosažených bodů u přijímacího řízení je 150. 
V případě rovnosti bodů dvou nebo více uchazečů v umístění na hranici přijat – nepřijat rozhoduje o dalším 
pořadí přijatých uchazečů postupně větší počet dosažených bodů v testu:   

1) z matematiky 
2) z českého jazyka. 

Doplňující kritérium 
Pokud o pořadí dvou nebo více uchazečů v umístění na hranici přijat – nepřijat nerozhodne výše uvedené 
kritérium, rozhoduje o dalším pořadí přijatých uchazečů lepší průměrný prospěch za 1. a 2. pololetí 8. ročníku 
a 1. pololetí 9. ročníku nebo odpovídajících ročníků víceleté školy dosažený postupně v jednotlivých 
předmětech:   

1) matematika 
2) český jazyk 
3) anglický jazyk 

 4) chemie  
 5) fyzika 
 6) zeměpis 
 7) dějepis 
 8) přírodopis 
 9) občanská výchova. 
 
Ve výjimečném případě, kdy o pořadí nerozhodne doplňující kritérium, budou uchazeči vyzváni k doručení 
vysvědčení z 6. a 7. ročníku ZŠ nebo odpovídajících ročníků víceleté školy. Přijat bude uchazeč s lepším 
průměrným prospěchem z předmětů český jazyk, anglický jazyk, dějepis, občanská výchova, zeměpis, 
matematika, přírodopis, fyzika, chemie za obě pololetí 7. ročníku nebo odpovídajícího ročníku víceleté školy. 
Pokud o pořadí nerozhodne ani průměrný prospěch z uvedených předmětů v 7. ročníku nebo odpovídajícího 
ročníku víceleté školy, bude přijat uchazeč s lepším průměrným prospěchem v uvedených předmětech za obě 
pololetí  6. ročníku nebo odpovídajícího ročníku víceleté školy. 
Podle § 20 odst. 4 školského zákona osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České 
republiky se při přijímacím řízení promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka 
se u těchto osob ověří rozhovorem. Oprávněnost žádosti ověří ředitel podle vysvědčení posledního ročníku ZŠ 
dodaného s přihláškou. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání poskytne škole tzv. redukované hodnocení. 
Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů 
stanoveného podle § 60d odst. 3 školského zákona. 

 



21 
 

B) Výsledky přijímacího řízení – protokol 

Termín pro podání přihlášky    do 1. 3. 2018 
Datum konání přijímací zkoušky    12. 4. a 16. 4. 2018 
Datum konání náhradního termínu PZ   10. 5. a 11. 5 2018 (nekonal se) 
Počet přihlášených     116 
Dostavili se k vykonání PZ    116 
Nedostavili se k vykonání PZ      0 
Přijato       30 
Nepřijato      86 
Doručili zápisový lístek     15 
Nedoručili zápisový lístek    15 
Stáhli zápisový lístek       0 
Nastoupí ke studiu     15 
 
Proti rozhodnutí o nepřijetí se odvolalo   36 
Stáhli odvolání        5 
V odvolacím řízení přijato    15 
V odvolacím řízení nepřijato    16 
Doručili zápisový lístek     15 
Nedoručili zápisový lístek     0 
Stáhli zápisový lístek      0 
Nastoupí ke studiu     15 
 
Celkový počet přijatých žáků do 1. ročníku čtyřletého studia tak k 31. srpnu 2018 činil 30 žáků. 
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E) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

1. Souhrnná statistika tříd 

Přehled prospěchu školy v 1. pololetí školního roku 2017/2018 
 

Třída 1. A 2. A 3. A 4. A 1. PA 2. SA 3. TA 4. KA 5. QA 6. SxA 7. SpA 8. OkA 

Počet žáků 26 30 31 33 30 30 30 33 24 29 30 30 

ČJL 1,885 1,867 2,000 2,0302 1,500 1,800 1,300 2,061 2,083 1,357 2,367 2,100 

AJ 1,846 1,467 1,806 1,879 1,333 1,567 1,333 1,576 1,545 1,448 1,967 1,500 

NJ 1,846 1,706 2,167 2,118 X 1,412 1,500 1,824 1,583 2,063 2,688 2,357 

FrJ 1,769 2,000 2,000 2,313 X 1,615 1,333 2,438 2,250 2,083 2,571 1,813 

OV X X X X 1,100 1,033 1,000 1,121 X X X X 

ZSV 1,731 1,233 1,419 1,182 X x X X 1,333 1,179 1,533 1,633 

D 1,692 1,533 1,258 1,333 1,300 1,433 1,067 1,364 1,208 1,250 1,433 1,267 

Geografie 2,154 1,900 2,097 x 1,267 1,933 1,200 2,121 2,083 1,448 2,633 X 

M 1,808 2,733 1,935 2,485 1,367 1,600 1,733 1,879 2,083 2,034 2,267 2,433 

F 1,846 1,633 2,290 X 1,100 1,633 1,367 2,212 1,833 1,786 2,200 X 

CH 2,308 2,067 1,806 X X 1,367 1,400 2,030 1,750 2,000 2,600 X 

Bi 1,346 1,300 1,839 1,606 1,667 1,167 1,000 1,424 1,417 1,750 2,000 1,267 

IVT 1,115 1,033 X X X x 1,033 1,303 1,208 1,000 X X 

HV 1,000 1,000 X X 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 X X 

VV 1,000 1,000 X X 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 X X 

TV 1,000 1,133 1,000 1,000 1,000 1,133 1,000 1,000 1,095 1,000 1,000 1,000 

Průměr třídy 1,657 1,595 1,707 1,665 1,239 1,397 1,205 1,587 1,592 1,486 1,992 1,635 

     
Přehled prospěchu školy v 2. pololetí školního roku 2017/2018

Třída 1. A 2. A 3. A 4. A 1. PA 2.SA 3. TA 4. KA 5.QA 6.SxA 7. SpA 8. OkA 

Počet žáků 26 30 31 33 30 30 30 33 24 28 30 30 

ČJL 2,038 1,967 2,000 1,939 1,433 2,033 1,267 2,182 1,958 1,643 2,367 1,900 

AJ 2,000 1,500 1,774 1,909 1,467 1,500 1,300 1,667 1,748 1,321 1,633 1,867 

NJ 1,846 1,588 2,389 2,235 X 1,647 1,444 1,824 1,667 1,938 2,813 2,643 

FrJ 1,692 1,923 1,923 2,438 X 1,846 1,500 2,313 2,250 1,667 2,143 1,688 

OV  X X x 1,100 1,033 1,000 1,182 X x x X 

ZSV 1,731 1,367 1,290 1,273 X X X X 1,167 1,107 1,667 1,833 

D 1,615 1,167 1,258 1,303 1,100 1,300 1,100 1,394 1,250 1,143 1,467 1,233 

Geografie 1,885 1,633 1,710 x 1,167 1,867 1,333 2,121 2,083 1,357 2,300 X 

M 2,308 2,500 1,903 2,424 1,333 1,767 1,833 2,273 2,292 1,929 2,267 2,633 

F 1,923 1,700 1,935 X 1,300 1,367 1,000 2,121 1,667 1,464 2,433 X 

CH 2,346 2,133 1,323 X X 1,600 1,500 2,030 1,625 1,929 2,067 X 

Bi 1,115 1,133 1,774 2,061 1,533 1,233 1,100 1,212 1,375 1,536 2,067 1,233 

IVT 1,192 1,133 X X X X X 1,364 1,417 1,357 X X 

HV 1,000 1,000 X X 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 X X 

VV 1,000 1,000 X X 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 X X 

TV 1,192 1,200 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,182 1,000 1,069 1,038 

Průměr 
třídy 

1,701 1,551 1,623 1,690 1,221 1,418 1,212 1,616 1,597 1,433 1,933 1,669 
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2. Celkový prospěch, absence a výchovná opatření ve šk. roce 2017/2018 za 1. a 2. pololetí 

 

 
  1. A 2. A 3. A 4. A 1. PA 2. SA 3. TA 4. KA 5.QA 6.SxA 7. SpA 8. OkA Celkem 

Prospěl s vy- 
znamenáním 

1. pol. 11 9 13 11 26 20 28 14 11 15 6 14 178 

2. pol. 12 12 17 8 26 17 28 14 11 15 8 10 176 

Prospěl 
1. pol. 15 21 18 22 4 10 2 19 11 13 24 15 174 

2. pol. 14 18 13 25 4 13 2 19 13 13 22 20 179 

Neprospěl 
1. pol. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 

2. pol. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nehodnocen 
1. pol. 0 0 0  0 0 0 0 1 1 0 0 2 

2. pol. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Absence 
celková (v hod.) 

1. pol. 836 1395 1787 1412 535 886 1301 1667 1072 1708 2178 1885 16662 

2. pol. 1182 1751 1240 1312 1130 1240 1353 2298 1508 1570 2241 1201 18858 

Absence 
neomluvená 

1. pol. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 16 

2. pol. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Absence 
průměr/žák 

1. pol. 32,154 46,500 57,645 42,788 17,833 29,533 43,367 50,515 44,667 58,897 72,600 62,833 46,803 

2. pol. 45,462 58,367 41,333 39,758 37,667 41,333 45,100 69,636 62,833 56,071 74,700 40,033 53,121 

Pochvala TU 
1. pol. 14 17 10 10 11 21 12 11 21 18 11 12 168 

2. pol. 0 5 4 6 5 4 1 8 11 23 4 5 75 

Pochvala  ŘŠ 
1. pol. 0 2 5 1 1 0 2 1 3 3 8 4 28 

2. pol. 0 1 5 8 9 8 4 1 5 5 10 5 58 

Důtka TU 
1. pol. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 

2. pol. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 

Důtka ŘŠ 
1. pol. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3 

2. pol. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

2. stupeň z 
chování 

1. pol. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. pol. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. stupeň z 
chování 

1. pol. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. pol. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Podm. vyl.     
ze studia 

1. pol. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. pol. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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3. Maturitní zkoušky ve školním roce 2017/2018 

 
11. dubna 2018  Písemná práce z českého jazyka a literatury společné části 
2. – 4. května 2018 Didaktické testy a písemné práce společné části  
21. – 25. května 2018 Ústní zkoušky společné a profilové části – třídy 4. A 
21. – 25. května 2018 Ústní zkoušky společné a profilové části – třída OkA 

 
 
Předsedové maturitních komisí 
 

4. A – Mgr. Janina Polednik, Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, 
příspěvková organizace 

 
 
Oktáva A – Mgr. Šárka Dohnalová, Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace 
 
Třídní učitelé 
 
4. A – Mgr. Andrea Šteflová 
Oktáva A – Mgr. Václav Labaj 
 
 
Školní maturitní komisař 
 

RNDr. Alena Recmanová, Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace 
 
 

               
     
  Ústní maturitní zkoušky 4. A a Oktávy A – květen 2018 
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Přehled výsledků MZ v termínu jarním - květen 2018 
     

    

 
 

     

Část Předmět Obor 
Počet Úspěšně vykonalo Prům. 

prospěch  přihlášených maturujících DT PP ÚZ 

 

Sp
o

le
čn

á 

ČJL 
79-41-K/41 33 33 33 33 33 2,030 

 79-41-K/81 30 30 30 30 30 1,767 

 

AJ 
79-41-K/41 25 25 25 25 25 1,400 

 79-41-K/81 21 21 21 21 21 1,476 

 

FJ 
79-41-K/41 - - - - - -  

79-41-K/81 1 1 1 1 1 2,000  

M 
79-41-K/41 8 8 7 0 0 2,500 

 79-41-K/81 8 8 7 0 0 2,625 

 

P
ro

fi
lo

vá
 

AJ 
79-41-K/41 8 8 0 0 8 1,750 

 79-41-K/81 8 8 0 0 8 1,375 

 

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

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

FJ 
79-41-K/41 3 3 0 0 3 1,000  

79-41-K/81 3 3 0 0 3 1,000  

ZSV 
79-41-K/41 8 8 0 0 8 1,750 

 79-41-K/81 16 16 0 0 15 1,750 

 

D 
79-41-K/41 4 4 0 0 4 1,000 

 79-41-K/81 7 7 0 0 7 1,429 

 

G 
79-41-K/41 14 14 0 0 14 1,786 

 79-41-K/81 5 5 0 0 5 2,000 

 

M 
79-41-K/41 - - - - - -  

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

F 
79-41-K/41 1 1 0 0 1 1,000 

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

 

CH 
79-41-K/41 10 10 0 0 10 1,100 

 79-41-K/81 6 6 0 0 6 1,167 

 

BI 
79-41-K/41 16 16 0 0 16 1,813 

 79-41-K/81 13 13 0 0 13 2,231 

 

IVT 
79-41-K/41 2 2 0 0 2 2,000  

79-41-K/81 2 2 0 0 2 2,000  

. 
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Celkový průměrný prospěch maturitních zkoušek 2018 po opravných a náhradních zkouškách 
 
79-41-K/41: 1,720 
79-41-K/81: 1,725 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přehled výsledků MZ v termínu podzimním - září 2018 

          

Část Předmět Obor 
Počet Úspěšně vykonalo Prům. 

prospěch  přihlášených maturujících DT PP ÚZ 

 

Společná M 
79-41-K/41 1 1 1 0 0 5,000  

79-41-K/81 1 1 1 0 0 5,000  

Profilová ZSV 
79-41-K/41 - - - - - - 

 
79-41-K/81 1 1 0 0 1 3,000 

 
 
 
Vysvětlivky použitých zkratek 

 
DT  DT - didaktický test 
PP  PP - písemná práce 
Ú  ÚZ - ústní zkouška 
Z        

 
   Výsledky celkem 

  
         

Obor Termín 

Jarní termín Podzimní termín 

prospěl 
prospěl 
s vyzn. 

neprospěl 
prům. 

prospěch 
prospěl 

prospěl 
s vyzn. 

neprospěl 
prům. 

prospěch 

79-41-K/41 
řádný 17 15 1 1,720 0 0 0 0 

opravný 0 0 0 0 0 0 1 5,000 

79-41-K/81 
řádný 13 15 2 1,742 0 0 0 0 

opravný 0 0 0 0 1 0 1 4,000 
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Úspěšnost absolventů v přijímacím řízení na VŠ a VOŠ v roce 2018 

Město Škola Fakulta 4. A OkA Celkem 

PRAHA UK Fakulta humanitních studíí  1 1 

Právnická 1 1 2 

Žurnalistická 1  1 

Farmaceutická 1 1 2 

ČVUT Strojní  1 1 

FIT  1 1 

VŠCHT Fakulta potravinářské technologie 1  1 

BRNO MUNI Lékařská  1 1 

Právnická  2 2 

Fakulta sociálních studií 1 2 3 

Pedagogická  2 2 

VUT FSI 1  1 

FIT  1 1 

Stavební  1 1 

MENDELU Ekonomická 1 1 2 

Fakulta mezinárodního rozvoje 1  1 

Zahradnická  1 1 

JAMU Hudební  1 1 

VETERINÁRNÍ A 
FARMACEUTICKÁ 
UNIVERZITA 

Fakulta veterinární hygieny 
Farmaceutická 

1 
1 

 1 
1 

OLOMOUC UPOL Filozofická 1 1 2 

Pedagogická 1  1 

Přírodovědecká 1  1 

Lékařská 1  1 

Cyrilometodějská a teologická  1 1 

OSTRAVA OU Filozofická 3 2 5 

Fakulta sociálních studií  1 1 

Lékařská 1 1 2 

Přírodovědecká 2  2 

 FEI 3  3 

Metalurgie a mater. inženýrství 2  2 

Strojní  1 1 

HGF  1 1 

Ekonomická 1  1 

 VŠ PODNIKÁNÍ  
A PRÁVA 

  1 1 

OPAVA SLEZSKÁ 
UNIVERZITA 

Přírodovědecko-filozofická 1  1 

LIBEREC TU Pedagogická 1  1 

ZLÍN UNIVERZITA TB Technologická 1  1 

ZAHRANIČNÍ VŠ Anglie Swansea Univerzity 1  1 

PŘIJATO VŠ   30 26 56 

VOŠ   2 1 3 

Zaměstnání, 
nesděleno 

  1 3 4 
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Třída 4. A  33 žáků 
 

 Počet žáků % 

VŠ + VOŠ 32 97 

jiné 1 3 

 
 
 
 
 

Třída 8. OA  30 žáků 
 

 Počet žáků % 

VŠ + VOŠ 27 90 

jiné 3 10 
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F) Primární prevence negativních jevů 
 
Škola má vytvořenou preventivní strategii (ŠPS), která je realizována na základě plnění minimálního 
preventivního programu (MPP), který je postaven na třech základních pilířích, kterými jsou rodiče, studenti 
a pedagogický sbor. Je nezbytně nutné, aby se na realizaci této strategii školy v plné míře podílely všechny 
tři výše jmenované složky.   
 
Cílem preventivního programu je realizace aktivit školy v oblasti primární prevence negativních jevů.  
Program se zaměřuje zejména na primární prevenci s tématy: 

vztahy 

komunikace  

závislosti   

agresivní chování 

rodina 

zdravý životní styl 

Bodem programu je také spolupráce s okresním metodikem prevence, metodikem prevence aktivit v PPP 
Český Těšín a výchovně vzdělávacími institucemi, které působí v oblasti prevence sociálně patologických 
jevů jako např. AVE Český Těšín, Městská policie Český Těšín, Knihovna Třinec… 
Cíle programu byly splněny. Studenti se zúčastnili přednášek a besed, ve kterých se teoreticky seznámili se 
škodlivým účinkem alkoholu a drog na lidský organismus a s možnými následky, které vyplývaly z užívání 
těchto návykových látek. Dále pak s riziky užívání sociálních sítí, s možnostmi obrany proti šikaně či 
kyberšikaně a také besed na téma zdravého životního stylu. 
 
Na škole jsou vedeny přednášky na témata 

 Člověk v krizi  

 Vztahy  

 Komunikace 

 Agresivní chování 

 Závislosti  

Externí lektoři zajišťovali přednášky na témata: 

 Bezpečný internet     

 Nebezpečí ovlivňování rozhodování 

 Závislosti 

 Zdravý životní styl 

Uskutečněné aktivity: 
 
AVE - DVPP:  školení metodika prevence na téma „Vytváření minimálního preventivního programu na 

  školách a jeho evaluace“ 

Besedy:  Knihovna Třinec - „Svět dezinformací“ 

        „Reklama a její vliv“ 
  Městská policie Český Těšín - „Den bezpečného internetu“  
  Jan Holuša – Roadshow – zdravý životní styl 

Odborná exkurze s přednáškou: Věznice Karviná 

      Návštěva protidrogového vlaku  
Soutěže:„The Game of the Heart“ – sportovní a výtvarná soutěž s tématikou spolupráce a bratrství  
            organizovaná v rámci projektu Erasmus+ „Šikana a kyberšikana…“ 

-        - soutěž ve finanční gramotnosti  - „Božkova kasička“  
Výstava:  „Koutek bratrství a solidarity“ Městská knihovna Český Těšín – výstava výtvorů žáků naší školy 
vzniklých v rámci projektu Erasmu+ „Šikana a kyberšikana..“ 
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Studenti gymnázia se také aktivně zapojovali do různých charitativních akcí. 

Charitativní akce:  

1)Sbírka na nemocné rakovinou ADRA 

2) Sbírka na onkologicky nemocné děti Fakultní nemocnice Ostrava 

3) Charitativní projekt „Čtení pomáhá"   

 

Rámcové rozdělení přednášek Prevence negativních jevů 2017 / 2018 

Čtyřleté gymnázium 1. pololetí Termín 

1. A Komunikace a vztahy Prosinec 

2. A Závislost Listopad 

3. A Rodina Říjen 

Osmileté gymnázium 2. pololetí Termín 

Prima Vztahy Prosinec 

Sekunda Šikana Leden 

Tercie IT - technologie Leden 

Kvarta Komunikace Únor 

Kvinta Komunikace a vztahy Únor 

Sexta Závislost - drogy Březen 

Septima Rodina Březen 

 

 
Škola se zaměřuje zejména na prevenci drogové a alkoholové závislosti, záškoláctví, násilí, na problematiku 
spojenou se sexuální výchovou, s negativními vlivy AIDS a s rodinnou výchovou, problematiku mezilidských 
vztahů, komunikace a šikany. Zaměření vyplývá ze skutečnosti, že u žáků detekujeme nejvyšší ohrožení 
spojené zejména s konzumací alkoholu, kouřením cigaret a verbální šikanou. 
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Z důvodu nízkého výskytu těchto negativních jevů v naší škole jsou cíle programu střednědobé. U žáků se 

jedná o zvýšení znalostí týkajících se drog a důsledků jejich užívání, dále o poskytnutí relevantních informací 

všem žákům v dané věkové skupině, o rozvíjení vědomí u žáků, že užívání drog je rizikovým chováním, a o 

dodržování nařízení týkajících se drog a alkoholu.  

Zvýšenou pozornost věnujeme slušnému, zdvořilému chování žáků nejen vůči starším osobám, ale také vůči 

vrstevníkům. Pozorně sledujeme vzájemné vztahy mezi žáky v třídních kolektivech i ve škole jako celku 

z důvodu včasného odhalování verbální i neverbální šikany. Prioritou jsou nově vzniklé kolektivy žáků 

prvních ročníků a primy. 

V rámci efektivního plnění programu zapojujeme i ostatní pedagogické pracovníky především v těchto 

oblastech: 
 
Biologie: 

 Alkoholismus - funkce jater a metabolismus organismu  

 Drogy rostlinného původu v botanice  

 AIDS - Imunologie  

Chemie: 

 Alkoholismus - Alkoholy  

 Drogy - Alkaloidy  

 Zdravá výživa a životní styl - Metabolismus organismu  

Základy společenských věd: 

 Právní a etická výchova  

 Způsoby chování  

 Životní hodnoty  

 Postoje 

Konverzace z cizího jazyka: 

 Diskuse - sociálně patologické jevy 

Středoškolský klub gymnázia- nabídka kroužků a volnočasových aktivit: 

 Dramatický kroužek 

 Matematický kroužek 

 Chemický kroužek 

 Robotický 

Různé akce (výlety, lyžařské a sportovní kurzy, exkurze): 

 působení na žáky a pomoc při formování jejich vlastních sociálně adekvátních postojů  

Sportovní klub gymnázia 

 Softbal  

 Volejbal  

 Šachy 

 Florbal 
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Adaptační kurz prvních ročníků 

V prvních zářijových dnech roku 2017 se žáci naší Primy a poté žáci 1. A vzájemně poznávali na Adaptačním 

kurzu v Hrádku. Společně si užívali zajímavých aktivit, hráli si, sportovali a překonávali prvotní ostych. Na 

konci kurzu už z nich byla skvělá parta žáků, kteří mají společný cíl a chtějí se učit i poznávat nové věci. 

Všichni hodnotí celou akci jako skvělou a hlavně poučnou. 
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G) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

Povinností každého pedagogického i nepedagogického pracovníka je další vzdělávání, přičemž personální 
rozvoj zaměstnanců gymnázia je významným a důležitým úkolem v práci vedení školy. Za uplynulý školní rok 
2017/2018 vedení školy umožnilo pedagogickým pracovníkům vzdělávání v oblastech směřujících 
k prohlubování odbornosti každého učitele ve specializaci, kterou vyučuje, a v dalších oblastech vzdělávání. 
Vzděláváním pedagogických i nepedagogických pracovníků během roku škola realizuje dlouhodobější 
program rozvoje lidských zdrojů. Vzdělávání pedagogů je úzce propojeno s požadavky, které vyplývají 
z realizace školního vzdělávacího programu. 
 

1. Další vzdělávání pedagogických pracovníků (školní rok 2017/2018) 

Ve školním roce 2017/2018 bylo čerpáno na DVPP – školení z rozpočtu školy celkem 18.560 Kč. Na cestovní 
náhrady bylo z provozu školy čerpáno celkem 9.586 Kč. Tyto semináře a školení měly akreditaci MŠMT. 

 

2. Ostatní vzdělávací akce (školní rok 2017/2018) 

Zaměstnanci školy se účastní během roku také dalších vzdělávacích akcí, seminářů, kurzů a školení, které 
nejsou zahrnuty do dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, ale mají velký význam pro jejich další 
činnost v oblasti vzdělávání a prohlubování odbornosti. 

Celkový přehled akcí pro pedagogy realizovaných v průběhu školního roku ukazuje následující tabulka: 

 

VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ GYMNÁZIA ve škol. roce 2017/2018 

 Zaměstnanec Akce, seminář Pořadatel Termín 

1. Vzdělávání 
vedoucích 
pracovníků školy 

RNDr. Tomáš Hudec Porada ředitelů KÚ MSK 9/2017 

 RNDr. Tomáš Hudec ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA NVF, MSK 11/2017 

 RNDr. Radek Duda Porada ZŘ KÚ MSK 11/2017 

 RNDr. Tomáš Hudec Změna financování, GDPR Asociace ředitelů 
gymnázií ČR 

11/2017 

 RNDr. Tomáš Hudec Porada ředitelů KÚ MSK 2/2018 

 RNDr. Tomáš Hudec Konference – Bez ředitelů do 
nepůjde 

AŘG ČR 3/2018 

2. Další vzdělávání 
pedag.  pracovníků – 
akreditace MŠMT  

Mgr. Iva Dluhošová Seminář – Letní divadelní škola Národní  divadlo 
moravskoslezské 

8/2017 

 Mgr.  Monika Lýsková Vyhledávání a identifikace 
nadání 

NIDV Ostrava 9/2017 

 Mgr. Jaromír Dümler Jóga jako nástroj uzdravení Descartes 10/2017 

 Mgr. Lenka 
Ciencialová 

Inspirace pro zkvalitňování 
výuky přírodov. předmětů 

EU, MŠMT  2/2018 

 Mgr. Jana Lukešová Papírové hrátky KVIC Ostrava 2/2018 

 Mgr. K. Bernatíková Rozvoj čtenářské gramotnosti KVIC Ostrava 2/2018 
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 Mgr. Monika Lýsková Tvorba PLPP v rámci 
podpůrného opatření 1.st. SŠ 

KVIC Ostrava 2/2018 

 Mgr. Dagmar Nogová Seminář-To nejlepší ze 
Švýcarska a Lucemburska 

Mgr. Hrušková, 
MŠMT 

3/2018 

 RNDr. Tomáš Hudec, 
PaedDr. J.Pavelka 

Konference-POČÍTAČ VE 
ŠKOLE 

Gymnázium N. 
Město na Moravě 

3/2018 

 RNDr. Tomáš Hudec Změna financování 
regionálního školství 

MŠMT 6/2018 

3. Školení ke státní 
maturitě, přijímacím 
zkouškám 

Mgr. Radek Duda Konzultační seminář pro 
management škol  

NIDV krajské 
pracoviště Ostrava 

12/2017 

 Mgr. David Vlček Seminář pro školní maturitní 
komisaře 

NIDV Ostrava 1/2018 

4. Školení k 
projektům 

Mgr. A. Lipowská, 
Mgr. D. Köllnerová 

Zákl. školení programu DofE  Národní kancelář 
programu DofE 

1/2018 

 
 

Mgr. Radek Duda Konzultace k výzvě č. 02 -
šablony 

NIDV Ostrava 2/2018 

 Mgr. A. Lipowská, 
Mgr. D. Köllnerová 

Expediční školení programu 
DofE  

Národní kancelář 
programu DofE 

3/2018 

 Mgr. Monika Lýsková Poezie pro studenty SŠ 
ZRETEL, spol. pro 
vzdělávání 

4/2018 

 
Mgr. Simona 
Belanová 

Setkání s učiteli-příprava 
projektu OKAP 

SVĚT TECHNIKY 
Ostrava 

5/2018 

 Zaměstnanec Akce Pořadatel Termín 

5. Prohlubování 
odborné kvalifikace 
učitelů 

Mgr. Pavla Kubínková Respektovat a být 
respektován… 

Rodinné a komunitní 
centrum Chaloupka 
z.s. 

11,12/2017 
1/2018 

 Mgr. Andrea Šteflová Sympózium Poděbrady Sdružení učitelů 
francouzštiny 

11/2017 

 Mgr. Secová, Mgr. 
Kufová, RNDr. 
Kochová 

Seminář - Xmas Greetings Osford university 
press 

11/2017 

 Mgr. Lýsková Seminář Testování žáků Společnost pro 
kvalitu školy 

11/2017 

 PaedDr. Jiří Pavelka Na technologiích ve škole 
záleží 

KVIC 11/2017 

 Mgr. Jarmila 
Kudělová 

Podíl ZOO při 
environment.vzdělávání 

ZOO Ostrava 12/2017 

 Mgr. J. Kudělová Setkání koordinátorů EVVO KÚ MSK 1/2018 

 Mgr. P. Kubínková Nabízíme novou perspektivu-
seminář - geografie 

EU, OU 2/2018 

 MGR. Jana Lukešová Úvod do arteterapie Středisko 
vzdělávání Ostrava 

3, 4/2018 

 Ing. Jaroslav Ochodek Konference o školních webech 
2018 

EDU in 6/2018 
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Přehled školení ve školním roce 2017/2018, kterých se účastnili naši provozní zaměstnanci: 

 Krajská konference hromadného stravování – Michaela Pietrová 

 GDPR – Marie Nováková 

 Porada s ekonomy v oblasti školství – Agáta Koždoňová 
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H) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 
1. Výsledky žáků a jejich umístění v soutěžích ve školním roce 2017/2018 

 

MATEMATIKA  

Název soutěže 
Druh 

soutěže 
Umístění Jméno/Třída 

Matematická olympiáda Z7 okresní 3.. místo Samuel Janík/3.TA 

Matematická olympiáda Z7 okresní 4. místo Matěj Janík/3.TA 

Matematický klokan okresní 2. místo David Fedor/6.SxA 

Pythagoriáda okresní 1. místo Jakub Belan/2.SA 

Matematický klokan okresní 4. místo Jakub Belan/2.SA 

 
 
 

FYZIKA  
 
 
 

 
 

  
  
  

 
 

 
 

                     
 Úspěšné družstvo mladých fyziků z 5. QA  Studentky 2. SA předvádí svoje modely v rámci SOČ 

 
  

Název soutěže 
Druh 

soutěže 
Umístění Jméno/Třída 

Turnaj mladých fyziků krajská 4.místo Družstvo 4.KA 

SOČ okresní 2. místo 
K. Miczková, K. 
Říčanová/2.SA 

SOČ krajská 8. místo 
K. Miczková, K. 
Říčanová/2.SA 
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IVT 

 

 
Název soutěže 

Druh 
soutěže 

Umístění Jméno/třída 

Soutěž v programování MŠMT okresní 1. místo O. Wrzecionko/7..SpA 

‘‘ krajská 2. místo O. Wrzecionko/7..SpA 

‘‘ Celostátní 15. místo O. Wrzecionko/7..SpA 

ENVO film – kategorie SŠ Soutěž škol 
Moravy a Slezska 

2.-3. místo Studentky 7. SpA 

Orlovská soutěž v informatice- 
jízda po čáře 

krajská 1. místo Družstvo gymnázia – 
F.+D. Fedorovi, 
Wrzecionko 

Orlovská soutěž v informatice – 
rallye cross 

krajská 4. místo Družstvo gymnázia – 
F.+D. Fedorovi, 
Wrzecionko 

Robotiáda – sprint, dálkový 
medvěd, čára 

celostátní 7.,9.,10. místo Družstvo gymnázia – 
F.+D. Fedorovi, 
Wrzecionko 

 
     
 

 

 

 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Úspě 

 

 

 
 

 

Úspěšné družs tvf 

 

 
Úspěšný recitátor – postup do národního kola¨ 

  

Název soutěže 
Druh 

soutěže 
Umístění Jméno/třída 

Recitační soutěž okresní 2. místo Filip Szemla/2.SA 

Recitační soutěž krajská Čestné uznání 
Postup do národního kola 

Filip Szemla/2.SA 

Bible a my okresní 1. místo 
2. místo 
3. místo 
1. místo 
1. místo 
2. místo 
3.místo 
2.místo 

Joanna Blažková/1.PA  
K. Fiedorová/1.PA 
P. Murinová/1.PA 

Nat. Kaletová/4.KA 
G. Kašpárková/3.A 

O. Chroboczek/4.KA 
A.Chroboczková/4.KA 

V. Szotkowská/3.A 

Bible a my celostátní 19.místo V. Szotkowská/3.A 
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FRANCOUZSKÝ JAZYK 
 

Název soutěže 
Druh 

soutěže 
Umístění Jméno/třída 

Konverzace ve 
francouzském jazyce 

krajská 1. místo O. Wrzecionko /7.SpA  

Konverzace ve 
francouzském jazyce 

krajská 2. místo J. D. Kaczmarczyk/3.A 

Olympiáda ve 
francouzském jazyce 

krajská 2. místo J. D. Kaczmarczyk/3.A 

Olympiáda ve 
francouzském jazyce 

krajská 6. místo O. Wrzecionko /7.SpA 

Soutěž ve zpěvu 
frankofonní písně 

krajská 4. místo Vybraní studenti 

 
 

  
Skvělé umístění našich studentů v soutěžích ve francouzském jazyce 

 

ANGLICKÝ JAZYK 
 

Název soutěže 
Druh 

soutěže 
Umístění Jméno/třída 

Konverzace v anglickém jazyce okresní 3. místo Zuzana Hrubá /2.SA 

  
NĚMECKÝ JAZYK 

 

Název soutěže 
Druh 

soutěže 
Umístění Jméno/třída 

Jugend debattiert 
international 

krajská 4.-8. místo 
K. Nogová/7.SpA 
F. Fedor/7.SpA 
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DĚJEPIS 
 
 
 
 
 

 
Skvělé umístění našeho družstva  - Slezský historický pohár 

 

BIOLOGIE 
 

Název soutěže 
Druh 

soutěže 
Umístění Jméno/třída 

Biologická olympiáda okresní 3. místo Karolína Fiedorová/1.PA 

Biologická olympiáda krajská 7. místo Karolína Fiedorová/1.PA 

Biologická olympiáda krajská 6. místo Adéla Kelnerová/7.SpA 

 
GEOGRAFIE 

 

Název soutěže 
Druh 

soutěže 
Umístění Jméno/třída 

Zeměpisná olympiáda okresní 1. místo Tomáš Kvapil / 8.OA 

Zeměpisná olympiáda krajská 7. místo Tomáš Kvapil / 8.OA 

 
TĚLESNÁ VÝCHOVA 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Název soutěže 
Druh 

soutěže 
Umístění Jméno/třída 

Slezský historický pohár krajská 2. místo 
K. ČERNOHORSKÁ/7.SPA 

D. FERENC, T. HECZKO/3.A 

Název soutěže 
Druh 

soutěže 
Umístění Jméno/třída 

Pohár středních škol ve 
florbale 

okresní 1. místo Žáci 1.PA a 2.SA 

Pohár středních škol ve 
florbale 

krajská 2. místo Žáci 1.PA a 2.SA 

Okresní kolo soutěže v šachu okresní 3. místo Žáci 3.A a 7.SpA Petr Bazgier se svým projektem 

  



 

40 
 

2. Činnost studentského parlamentu v školním roce 2017/2018  

Hlavním úkolem této studentské instituce bylo shromažďování informací a připomínek a jejich následné 
projednání s vedením školy. Členové parlamentu prezentovali na setkáních řadu připomínek, dotazů a 
návrhů, které se týkaly zkvalitnění provozu školy v oblastech materiálně technické i výchovně vzdělávací.  
 
Mezi výrazné aktivity parlamentu patří organizace tzv. „Blešáku“ – vánoční charitativní akce, organizace 
Vánočního sportovního turnaje ve florbalu a stolním tenisu a pravidelné vydávání školního časopisu 
Božkopis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Pořádání Dnů otevřených dveří 

V měsících listopadu 2017 a lednu 2018 proběhly na naší škole tradiční dny otevřených dveří zaměřené na 
budoucí žáky i jejich rodiče. 
 
Za aktivní účasti pedagogů i vedení školy byly otevřeny veškeré prostory gymnázia, včetně odborných 
učeben a nově opravených a vybavených prostor. Návštěvníci si mohli prohlédnout exponáty sbírek 
kabinetu biologie, pozorovat a vyzkoušet si zajímavé pokusy v učebně fyziky a laboratoři chemie, navštívit 
malou tělocvičnu, novou posilovnu a moderně vybavené kmenové třídy. Zájemcům byly podány informace 
o studiu, formě přijímacího řízení, přípravných kurzech a také o životě žáků na naší škole. Vyučující 
jednotlivých předmětů představili učební plány, literaturu a zodpověděli množství dotazů. 
 

            
 
 
  

Úspěšný řešitel astro 

Soft 
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4. Humanitární a charitativní činnost 

K dlouholetým tradicím školy patří aktivní účast žáků na četných dobročinných sbírkách, které jsou 
každoročně organizovány různými nadacemi a občanskými sdruženími. 
 
Život dětem – Srdíčkový den 
Ve školním roce 2017/2018 se žáci aktivně podíleli na charitativní sbírce Život dětem – Srdíčkové dny. 
Posláním obecně prospěšné společnosti Život dětem je pomoc dětem se závažnými onemocněními, které 
jsou stablně odkázány na domácí péči svých rodičů. Výtěžek jarních Srdíčkových dní byla částka 2.701 Kč. 
 
Vánoční „BLEŠÁK“  
Letos se vybralo neuvěřitelných 12 200 Kč. Na této nemalé částce se bez pochyb podíleli všichni, kteří 
donesli buchtu, nebo předmět na prodej.  Organizátorům, žákům kvinty A, obrovským způsobem pomohli 
žáci jiných tříd, rodiče a vedení školy. Výtěžek jako každým rokem poputuje na dobročinné účely – 
konkrétně byl předán organizaci HAIMA Ostrava. Občanské sdružení HAIMA působí při dětském 
hematoonkologickém oddělení Fakultní nemocnice v Ostravě jako sdružení rodičů a přátel dětí s poruchou 
krvetvorby. 

     
 
Světluška  
Veřejná dobročinná sbírka na podporu nevidomých a slabozrakých, kterou každoročně pořádá Nadační 
fond Čs. rozhlasu, proběhla na podzim roku 2017. Prodejem náramků, píšťalek a tykadel získali žáci školy 
celkem částku 10.792,- Kč. 
 
Spolupráce se stacionářem Radost v Třinci 
Pravidelná spolupráce s třineckým stacionářem Radost probíhala po celý školní rok 2017/2018 
 

    
    Mikulášská nadílka ve stacionáři Radost 
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CHARITATIVNÍ PROJEKT ČTENÍ POMÁHÁ  

Žáci tříd TA, 1. A, 2. A a 3. A se v rámci hodin českého jazyka zapojili do projektu Čtení pomáhá.      

Vykonali současně několik prospěšných věcí: přečetli si knížku, prokázali znalost knihy vyplněním krátkého 
kontrolního testu a získaný kredit 50 Kč zaslali na jeden z charitativních projektů - nejčastěji se jednalo o 
pomoc seniorům či handicapovaným dětem. 

V letošním roce se žákům naší školy podařilo získat na dobročinné účely částku 19 600 Kč, přečíst 392 knih a 
vypracovat stejný počet testů. 

 
5. Plnění úkolů na úseku EVVO 

Stěžejní aktivitou ve školním roce 2017/2018 v oblasti EVVO byla realizace projektu Vliv životního 
prostředí na výskyt organismů a zdraví člověka (dále jen VLIV), která je dotována MSK. 
K projektu je zpracována zvláštní zpráva, která obsahuje výstupy, fotodokumentaci a další materiály. 

 
září 2017 

- exkurze – Moravský kras (6 žáků = účastníků soutěže Geologické kladívko) 
 

říjen 2017 
- úvodní představení projektu VLIV 
- terénní cvičení – Jahodná u Třince (VLIV) 

 
listopad 2017 

- výjezd – Ostravské muzeum (VLIV) 
- účast 15 žáků nižšího G (3 družstva) v Soutěži mladých zoologů (ZOO Ostrava) 

 
prosinec 2017 

- účast koordinátorky EVVO na semináři Podíl zoologických zahrad na EVVO (Ostrava) 
- Škola udržitelného rozvoje – vyplnění dotazníku pro prodloužení certifikace udělované Klubem 

ekologické výchovy Praha 
 
leden 2018 

- účast koordinátorky EVVO na setkání koordinátorů MS kraje 
- školní kolo BiO kat. A (1 žák postup do krajského kola);  
- školní kolo BiO kat. B  
- školní kolo BiO kat. C (2 žáci postup do okresního kola)  

 
březen 2018 

- krajské kolo BiO kat. A – 1 žák: úspěšný řešitel 
- dílčí konference projektu VLIV 

 
duben 2018 

- okresní kolo biologické olympiády kategorie D  
- celoškolní akce Den Země, příprava – realizace  
- účast na Ekofilmu (pořádala Albrechtova SŠ) 
- úspěšná certifikace školy: Škola udržitelného rozvoje 1. stupně 
- výjezd Opavsko: Slezské zemské muzeum, arboretum Nový Dvůr (VLIV) 
- terénní cvičení – CHKO Poodří (VLIV) 
-                        Návštěva arboreta 

 
 
 

Návštěvy stacionáře Radost v Třinci 
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květen 2018 
- krajské kolo BiO kat. D – 1 žák: úspěšný řešitel 
- terénní cvičení – Jahodná u Třince (VLIV) 

 
červen 2018 

- závěrečná konference projektu VLIV 
- Ekologická škola MS kraje – vyplnění dotazníku pro účely 

soutěže 

        

        

                    Terénní cvičení – CHKO Poodří 

Na jaře t. r. byla Klubem ekologické výchovy Praha naší škole udělena certifikace Škola udržitelného rozvoje 

1. stupně. 

Jedná se o nejvyšší prestižní ocenění udělované školám, které jsou výrazně aktivní v oblasti 

environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. 

V posledních letech jsme se orientovali na badatelsky orientovanou výuku, kterou jsme realizovali 

prostřednictvím ekologických projektů s názvy Terénní analýza místních biotopů a Vliv životního prostředí 

na výskyt organismů a zdraví člověka. 
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6. Kulturní akce 

Datum Místo Název představení 

12/2017 Těšínské divadlo VÝCHOVA SLEČNY RITY 

12/2017 Kostel Církve bratrské v Českém Těšíně VÁNOČNÍ KONCERT 

4/2018 Těšínské divadlo PA.DI.PA.RE. 

5/2018 Těšínské divadlo VEČER TŘÍKRÁLOVÝ 

6/2018 Těšínské divadlo ZAHRAJ TO SÁM SAME 

 

                        
                         

  
Vánoční koncert žáků gymnázia  
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7. Kurzy, poznávací exkurze, družební akce 

Název Místo Třída Datum 

STK Chorvatsko 3. A, 7. SpA září 2017 

Adaptační kurz Hrádek nad Olší 1. PA a 1. A září 2017 

Poznávací exkurze Praha 8. OA, 4. A září 2017 

Poznávací exkurze Toskánsko Výběr žáků září 2017 

STK Velké Karlovice 4. KA září 2017 

Návštěva družební 
školy 

Remiremont-Francie Žáci FJ říjen 2017 

Studijní pobyt Marienberg Žáci NJ říjen 2017 

Vzdělávací exkurze  Drážďany Studenti NJ prosinec 2017 

LVK Velké Karlovice 3. TA, 1.A, 5. QA březen 2018 

Poznávací exkurze 
Anglie, Londýn, 
Wales 

Výběr žáků Červen 2018 

 

    
 

 
Sportovně turistický kurz Chorvatsko 2017  

  

Návštěva Paříže 
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8. Besedy, přednášky, prezentace, odborné exkurze 

 

Název Místo Datum Třída 

Exkurze a beseda s americkými piloty – den NATO Letiště Mošnov září 2017 Studenti gymnázia 

Sokrates Aula školy říjen 2017 Maturitní třídy 

Geografická exkurze-nejvýchodnější bod republiky- Bukovec 10/2017 Semináře geografie 

Beseda s Jiřím Rusnokem-gubernérem ČNB Aula gymnázia 10/2017 Maturitní ročníky 

Beseda s cestovatelem T. Kubešem- Papua Nová Guinea Aula gymnázia 11/2017 Žáci gymnázia 

Gaudeamus – informace o studiu na VŠ BRNO 11/2017 Maturitní ročníky 

Projekt EVVO VŠB 11/2017 2.A 

Beseda s p. Hanou Pietrovou na téma DEZINFORMACE Aula gymnázia 11/2017 Semináře ZSV 

Beseda s Mgr. Kuchyňkovou – Zahraniční politika EU vůči 
Rusku a jiným vých. zemím 

Aula gymnázia 11/2017 8. OA, 3. SpA, 3. A 

Úžasné divadlo fyziky - UDiF Aula gymnázia 12/2017 Nižší gymnázium 

Beseda-DEMOKRACIE A TOTALITNÍ REŽIMY Aula gymnázia 12/2017 Semináře ze ZSV 

Projekt Planeta Země 3000 – Brazílie-vášnivé srdce J. 
Ameriky  

Kino Central 1/2018 První ročníky 

Beseda na téma-FRAKTÁLY– Docent Maroš  Aula gymnázia 1/2018 Maturitní ročníky 

Setkání s osobnostmi-P. P.P. Siostrzonek, PhDr. I. Gabal  Aula gymnázia 3/2018 Vyšší ročníky 

Beseda nadačního fondu NABLA – fyzikální jevy Aula gymnázia 2/2018 Vyšší ročníky gymnázia 

Francouzský festival Aula gymnázia 3/2018 Studenti francouzštiny 

Beseda v oblasti požární ochrany Aula gymnázia 3/2018 Vyšší ročníky gymnázia 

Kuba – Dvě tváře svobody Kino Central 3/2018 Druhé ročníky 

Beseda s ambasadorem o Ceně vévody z Edinburgu Aula gymnázia 3/2018 1. a 2. Ročníky 

Projekt EVVO – Terénní cvičení  CHKO Poodří  4/2018 1.A 

Ekologická konference – obnovitelná energie teoreticky a 
v praxi  

Trianon 4/2018 Studenti 7.SpA a 2.SA 

Exkurze do nemocnice  Třinec – Sosna 4/2018 
Studenti 
antropologického 
semináře 

Chemická exkurze 
Třinecké 
železárny 

4/2018 Studenti semináře z CH 

Historická exkurze Jižní Morava 5/2018 Studenti semináře z D 

Návštěva věznice Karviná 5/2018 Studenti semináře ZSV 

Konference EVVO v rámci projektu Vliv živ. prostředí na 
výskyt organismů a zdraví 

Ve třídách 6/2018 Vybrané třídy 
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9. Druhý ročník festivalu „Umím francouzsky“ / « Je sais faire en français »  

Tradice se ujala a žije si svým životem 

Je pátek 2. března 2018, máme za sebou další mrazivé ráno, a v prvním patře školy se to opět hemží 
neznámými tvářemi. Účinkující přicházejí. Zpěváci, herci, muzikanti, ti všichni jsou zde, aby společně slavili 
francouzštinu. Vítají je naše hostesky ze tříd 2. A a 4. A, ukazují jim zázemí, které mají k dispozici, než to 
všechno v 10 hodin propukne. Někdo opakuje texty, jiný rozcvičuje hlasivky, další dolaďuje kostým. Ranní 
káva a zákusky také nejsou k zahození, vždyť je pro hosty upekli učitelé a žáci naší školy. Něco před desátou 
jsme všichni. Nechybí ani tři vzácní francouzští hosté – ředitel Alliance française Ostrava pan Thomas 
Dougin a učitelé francouzštiny Nadia a François. Asi stovka žáků z 12 škol netrpělivě očekává v naplněné 
školní aule slavnostní zahájení festivalu, kterého se ujímá ředitel našeho gymnázia. Show může začít. 

Asi takto se dá popsat atmosféra, která to dopoledne panovala. V průběhu tří hodin jsme zhlédli 19 
vystoupení ve francouzštině. Písně střídaly divadelní scénky či poezii, bouřlivý potlesk rezonoval prostorem, 
diváci nadšeně obdivovali talent a úsilí každého, kdo stál na pódiu. Tři dvojice konferenciérů z řad našich 
žáků nás provázely celým programem: 

1. Veronika Szotkovská (3.A) a Ondřej Wrzecionko (7.SpA) 

2. Veronika Molinová (2.A) a Ondřej Gajda (5.QA) 

3. Natálie Kaletová (4.KA) a Martina Honzáková (3.TA) 

Další žáci naší školy se představili také ve dvou vystoupeních: 
 
Píseň Un homme debout od Claudia Capéa zahráli a zazpívali: 
Filip Kaleta (6.SxA) – zpěv, Magdaléna Gerlichová (7.SpA) – akordeon, Karolína Kostková (3.A) – klavír, Jakub 
Kaczmarczyk (3.A) – bicí, Jindřich Byrtus (4.A) – basová kytara. 
 
Divadelní scénku Tři bratři o založení města Těšína zahráli: 
Magdaléna Gerlichová (Bolek), Karolína Malyjurková (Lešek), Klára Černohorská (Cieszek) , Dominika 
Mokroszová (královna), Adéla Kelnerová (král) – všechny ze 7.SpA a jako vypravěčka Marika Duchoňová ze 
třídy 3.A. Ve scénce si zahráli také Robin Krček a Jakub Kaczmarczyk, oba ze 3.A.  

   
Účastníci francouzského festivalu  
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10.  Ocenění Rady kraje pro vyučujícího a žákyni gymnázia 

 
Ocenění za dlouhodobou tvůrčí pedagogik ou činnost převzal 28.3.2018 pedagog gymnázia pan Mgr. Karel 
Přikryl.  
 
Ve čtvrtek 9 listopadu 2017 proběhl již 16. Ročník slavnostního „Oceňování nejúspěšnějších žáků a školních 
týmů středních škol v Moravskoslezském kraji“. Významné ocenění převzala žákyně našeho gymnázia Adéla 
Sobotíková. 
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I) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

Ve školním roce 2017/2018 neproběhla na našem gymnáziu kontrola České školní inspekce.  
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J) Základní údaje o hospodaření školy 

Usnesením Zastupitelstva Moravskoslezského kraje č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016 byl naší organizaci schválen 
závazný ukazatel – výsledek hospodaření pro rok 2017 – vyrovnaný případně mírně přebytkový. Uvedený 
ukazatel organizace splnila. Rozpočtová pravidla byla dodržena, nebyly provedeny nepovolené přesuny 
mezi rozpočtovými tituly a rozpočtové prostředky roku 2017 byly použity pouze na dané účely. 
V průběhu roku 2017 byly usnesením Rady Moravskoslezského kraje (v souladu s § 12 zákona  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) stanoveny základní závazné ukazatele - 
příspěvek na provoz 2017. 
V průběhu roku se závazné ukazatele postupně upravovaly o účelové prostředky.  
 
Stejně jako v roce 2016 je návrh rozpočtu na rok 2017 zpracováván ve dvou etapách, z důvodu zajištění 
školám a školským zařízením finanční prostředky na období leden – únor 2016. Orgán kraje schválil 
„prozatímní“ závazný ukazatel - příspěvek na provoz na rok 2017 ve výši cca 50% rozpočtové základny. 
Konečná výše závazných ukazatelů byla projednána a schválena v dubnu 2017. 
 
Na základě ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které sdělilo svým rozhodnutím č. 12415-14/2017-
5 ze dne 13. 7. 2017 poskytnutí dotace na období červenec a srpen 2017, která je určena pouze na 
financování rozpočtového programu Zvýšení platového tarifu pro nepedagogické zaměstnance regionálního 
školství – 1.  Splátka. Finanční prostředky z tohoto rozvojového programu umožní zohlednit pro jednotlivé 
školy a školská zařízení zohlednit dopady vyplývající z nařízení vlády č. 168/2017 Sb., kterým se mění 
nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění 
pozdějších předpisů, tj. zvýšení platových tarifů účinné od 1. 7. 2017.  
 
Na základě tohoto rozhodnutí, usnesením č. 17/1486 ze dne 18. 7. 2017 schválila Rada vázáné finanční 
prostředky na rozvojový program „Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního školství“ ve 
dvou splátkách ÚZ 33073 v celkové výši 135 016 Kč. 
 
Usnesením č. 11/844 ze dne 11. 4. 2017 schválila Rada – příspěvek na provoz s účelovým určením ÚZ 00205 
na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku ve výši 734 000 Kč.  
 
Usnesením č. 11/844 ze dne 11. 4. 2017 schválila Rada zvýšení závazného ukazatele ÚZ 00001 – příspěvek 
na vybavení tříd nábytkem ve výši 100 000 Kč.  
 
Usnesením č. 12/933 ze dne 25. 4. 2017 schválila Rada účelové prostředky na „Hodnocení žáků a škol podle 
výsledků v soutěžích v roce 2015 – Excelence středních škol 2015“ÚZ 33038 ve výši 33 797 Kč. 
 
Usnesením č. 12/931 ze dne 25. 4. 2017 schválila Rada zlepšený výsledek hospodaření za rok 2016 ve výši 
70 337,58 Kč příděl tohoto výsledku hospodaření do peněžních fondů následovně: 

- Fond odměn  56 000,00 Kč 
- Rezervní fond  14 337,58 Kč 

 
Usnesením č. 15/1264 ze dne 12. 6. 2017 schválila Rada poskytnutí investičních finančních prostředků na 
realizaci akce „Celková rekonstrukce elektroinstalace školy“ s ev. č. 5466001110 ve výši 3 900 000 Kč. 
 
Usnesením č. 19/1681 ze dne 29. 8. 2017 schválila Rada převod finančních prostředků z investičních na 
neinvestiční – příspěvek na provoz na rok 2017 ÚZ 00206 ve výši 41 000 Kč. 
 
Usnesením č.20/1857 ze dne 12. 9. 2017 schválila Rada účelové prostředky na projekt s názvem „Vliv 
životního prostředí na výskyt organismů a zdraví člověka“ v rámci dotačního programu Podpora 
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2017/2018 (zkr. EVVO) – ÚZ 00142 ve výši 
50 000 Kč. 
 
Usnesením č.20/1857 ze dne 12. 9. 2017 schválila Rada účelové prostředky na projekt s názvem „Studium a 
vzdělávání v zahraničí“ – ÚZ 00203 ve výši 45 000 Kč. 
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Usnesením č.22/1980 ze dne 10. 10. 2017 schválila Rada účelové prostředky na projekt s názvem „Psaní 
všemi deseti“ pro školní rok 2017/2018 – ÚZ 00144 ve výši 17 000 Kč. 
 
 
Usnesením č. 23/2079 ze dne 24. 10. 2017 schválila Rada zvýšení závazného ukazatele – příspěvek na krytí 
odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku – ÚZ 00205 ve výši 65 000 Kč. 
 
Usnesením č. 23/2078 ze dne 24. 10. 2017 schválila Rada na akci „Zajištění bezpečnosti škol a školských 
zařízení“ na financování účelových příspěvků na nákup bezpečnostních kamer, včetně softwaru (instalací 
bezpečnostních kamer bude pod vizuální kontrolou vstup do budovy až po sekretariát v prvním patře 
budovy) ÚZ 00001 ve výši 100 000 Kč. 
 
Na základě ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které sdělilo svým rozhodnutím č. 28805/2017-4 
poskytnutí dotace z rozvojového programu „Zvýšení platů pedagogických pracovníků a nepedagogických 
zaměstnanců regionálního školství“. Cílem programu je zvýšit platovou úroveň pedagogických pracovníků a 
nepedagogických zaměstnanců škol a školských zařízení zřízeným územním samosprávným celkem 
související s nařízením vlády č. 340/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, platné od 1. 11. 
2017. Na základě tohoto rozhodnutí MŠMT Rada kraje schválila usnesením č. 26/2396 ze dne 5. 12. 2017 
účelově vázané finanční prostředky ÚZ 33052 ve výši 371 099 Kč. 
 
 
Usnesením č. 27/2456 ze dne 12. 12. 2017 schválila Rada snížení závazného ukazatele - účelový investiční 
příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic a příspěvek na provoz. „Celková rekonstrukce elektroinstalace 
školy“ INF ve výši 496 351,94 Kč a ÚZ 206 ve výši 305,28 Kč.  
 
Usnesením č. 27/2458 ze dne 12. 12. 2017 Rada rozhodla předat škole k hospodaření movitý majetek 
pořízený v rámci akce „Celková rekonstrukce elektroinstalace školy II. etapa“ realizované 
Moravskoslezským krajem. Jedná se o telefonní ústřednu ke školnímu rozhlasu v pořizovací ceně 26 680,50 
Kč a o školní rozhlas projektu Přírodovědné laboratoře ve výši 690 855,85 Kč, tzn. K datu 25. 2. 2016.NP 
v pořizovací ceně 34 189,76 Kč. Ten to majetek byl vedený v majetkové evidenci kraje od 1. 10. 2017 do 11. 
12. 2017. 
 
Usnesením č. 26/2396 ze dne 5. 12. 2017 schválila Rada Moravskoslezského kraje poslední úpravu 
závazného ukazatele: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

52 
 

Závěrečný rozpis závazných ukazatelů pro rok 2017 
 

 

 
Účelový 

znak 
Gymnázium         § 

3121 §3299 

Školní jídelna 
Celkem 

§ 3142 

Příspěvky a dotace MŠMT 

Prostředky na platy 33353 12 180 537 1 034 945 13 215 482 

Ostatní osobní náklady 33353 106 000 10 000 116 000 

FKSP 33353 243 610 20 699 264 309 

Zákonné odvody 33353 4 177 584 355 078 4 532 662 

Přímý ONIV + Oniv náhrady 33353 315 683 21 980 337 663 

Celkem x 17  023 414 1 442 702 18 466 116 

 
 

    

Rozvojový program – Zvýšení platů pedagogických a nepedagogických zaměstnanců regionálního školství 

Prostředky na platy 33052 272 867 0 272 867 

Zákonné odvody vč. FKSP 33052 98 232 0 98 232 

Celkem x 371 099 0 371 099 

     

Rozvojový program – Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2016 – Excelence středních 
škol 2016 

Prostředky na platy 33038 24 851 0 24 851 

Zákonné odvody vč. FKSP 33061 8 946 0 8 946 

Celkem x 33 797 0 33 797 

 
Účelový 

znak 
Gymnázium         § 

3121 §3299 
Školní jídelna Celkem 
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Příspěvky a dotace od zřizovatele 

Provozní náklady 001 2 978 000 460 000 3 438 000 

Vybavení školních tříd 001 100 000 0 100 000 

Účelové prostředky na krytí 
odpisů DHM a DNM 

205 799 000 0 799 000 

Účelové prostředky na 
zajištění bezpečnosti škol a 
školských zařízení  

206 100 000 0 100 000 

Účelové prostředky Vliv 
životního prostředí na 
výskyt organismů a zdraví 
člověka 

142 50 000 
 

50 000 

Převod finančních 
prostředků z investičních na 
neinvestiční 

206 41 000  41 000 

Převod finančních 
prostředků z investičních na 
neinvestiční 

203 45 000  45 000 

Psaní všemi deseti 144 17 000  17 000 

Celkem x 4 030 000 460 000 4 490 000 

 
Příspěvek na provoz celkem x 21 543 326 1 902 702 23 496 028 

 

Účelový investiční příspěvek do fondu investic 

Novostavba tělocvičny 206 799 000  799 000 

Celková rekonstrukce 
elektroinstalace 

206 3 900 000  3 900 000 

Převod finančních 
prostředků z investičních na 
neinvestiční 

206 -41 000  -41 000 

Účelový investiční příspěvek 
do IF 

x 4 658 000  4 658 000 

 
 

  

Odvod z odpisů x 188 000 
 

188 000 
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1. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků (dotací) ze státního rozpočtu 
 

K dotacím obdrženým ze státního rozpočtu patří prostředky na úhradu přímých nákladů na vzdělání  
ve výši 19 006 028 Kč. Jejich výše je podmíněna krajským normativem a výkony (počty žáků) školy.  
 
V této dotaci je zahrnuta částka 371 099 Kč na rozvojový program – Zvýšení platů pedagogických a 
nepedagogických zaměstnanců regionálního školství, 33 797 Kč na rozvojový program – Hodnocení žáků a 
škol podle výsledků v soutěžích v roce 2016 – „Excelence středních škol 2015“, a 135 016 Kč na rozvojový 
program - Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního školství. 
 
Obdržené finanční prostředky na přímé náklady na vzdělávání ÚZ 33353 tvořily největší dotaci ze státního 
rozpočtu. Od roku 2013 byly sloučeny mzdové prostředky pro pedagogické  
a nepedagogické zaměstnance. Prostředky na platy a ostatní osobní náklady v tomto členění byly závaznými 
ukazateli, které byly dodrženy. Ostatní položky, zákonné odvody, FKSP, přímý ONIV  
- ostatní a přímý ONIV - náhrady, které byly stanoveny jako orientační, byly jako celek zcela vyčerpány.  
 
V rámci dotace na přímý ONIV v roce 2017 nám byl schválen rozpočet ve výši 337 663, což je o 26 663 Kč 
více než v roce 2016, o 24 663 Kč více než v roce 2015 a o 43 337 Kč méně než v roce 2014. V průběhu roku 
jsme žádali o přesun z prostředků na platy pracovníků na OON ve výši 116 000 Kč. 
 
Přehled dotace s účelovým určením a podrobný rozpis čerpání přímých nákladů je uveden v následujících 
tabulkách: 
 
Přidělené finanční prostředky závazným ukazatelem ÚZ 33353 byly plně vyčerpány. 
 
 

Text Účelový znak 
Gymnázium         § 

3121 

Školní 
jídelna       § 

3142 
Celkem 

Prostředky na platy  33353  12 180 537 1 034  945 13 215 482 

Ostatní osobní náklady 33353 106 000 10 000 116 000 

Zákonné odvody 33353 4 177 584 355 078 4 532 662 

FKSP 33353 243 610  20 699 264 309 

Přímý ONIV + ONIV náhrady 33353 315 689 21 980 337 663 

Celkem x 17  023 414 1 442 702 18 466 116 
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2. Prostředky na platy 

 
V hodnoceném období jsme při odměňování zaměstnanců školy postupovali dle zák. č. 262/2006 Sb., 
zákoníku práce v platném znění a dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve 
veřejných službách a správě v platném znění. 
Limit počtu zaměstnanců na rok 2017 byl stanoven na základě usnesení rady kraje č.25/2296 ze dne 21. 11. 
2017 na 42,30 a prostředky na platy a OON byly stanoveny ve výši 13 331 482,00 Kč.  
 
V letošním roce nebyl stanoven rozpočet mzdových prostředků zvlášť pro pedagogické a nepedagogické 
zaměstnance. Jednalo se o závazné ukazatele, které byly dodrženy a plně vyčerpány. 
 
 

3. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků (dotací) z rozpočtu zřizovatele 

 
Za rok 2017 obdržela škola od KÚ MSK provozní dotaci ve výši 4 490 000,00 Kč. Tato dotace  
se během roku měnila. Dne 24. 10. 2017 usnesením rady kraje č. 23/2079 a č. 23/2078 došlo 
k poslednímu  navýšení provozní dotace (ÚZ 205 a ÚZ 206). 
 
Provozní dotaci můžeme rozdělit do třech skupin: 
a) Provozní náklady ÚZ 001 ve výši 3 438 000,00 Kč. Tyto prostředky byly použity na nákup drobného 
materiálu, energie, opravy a služby. Největší náklady tvoří energie 1 241 692,00 Kč, což je 36,11%  
z přidělené dotace. Náklady na energie dle indexu klesly o 10 551 Kč což znamená – 0,80 % oproti roku 
2016.  
 
b) Dotace účelově určená ÚZ 001 na „Vybavení tříd laboratoří nábytkem“ která byla zcela vyčerpána.  
Z dotace do laboratoře biologie bylo pořízeno 8 ks laboratorních stolů s tunelem na elektro rozvody a 8 ks 
uzamykatelných kontejnerů, jednu školní atypickou katedru. Na chodbu ve třetím patře jsme nechali 
vyrobit skříně, které slouží jako čtenářský koutek. Celkové pořízení nábytku činilo 136 416,00 Kč, rozdíl ve 
výši 36 416,00 Kč byl uhrazen ze sponzorského daru Sdružení rodičů ve výši 30 000,00 Kč a zbylá část z 
provozních prostředků. Díky této dotaci jsme zmodernizovali další učebnu a chodbu. 
 
   
c) Příspěvek účelově určený ÚZ 205 na „Pokrytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku“ 
nám byl schválen ve výši 799 000,00 Kč. Tato dotace stačila na celkové pokrytí, jelikož odpisy tohoto roku 
činily 871 230 Kč. Účetní odpisy z hlavní činnosti činily 799 000,00 Kč, odpisy z investičního transferu činily 
71 124,00 Kč a z doplňkové činnosti 1 106,00 Kč.  
 
V roce 2017 účelové prostředky ÚZ 00206 na Zajištění bezpečnosti škol a školských zařízení ve výši 
100 000,00 Kč. Z finančních prostředků byly pořízeny 4 ks kamer, které jsou umístěny od vchodu školy až po 
dveře sekretariátu v prvním patře, Software pro dohled, PC s monitorem pro dohled, Switch, záložní zdroj 
napájení a celková instalace. Celkové náklady na bezpečnost školy činily 170 852 Kč. Dotace byla v plné výši 
vyčerpána a rozdíl faktury ve výši 70 852,00 Kč byl uhrazen z provozní dotace. 
 
V loňském roce jsme podali projekt podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 
2016/2017 – projekt „Terénní analýza místních biotopů“, který nám byl schválen v celkové výši 79 500,00 
Kč. V roce 2016 jsme vyčerpali dle finančního plánu 51 532,00 Kč. Škola se podílela na spolufinancování 
projektu dle smlouvy a to ve výši 25%, tj. 17 210,00 Kč. V letošním roce jsme dočerpali finance dle 
finančního plánu tj. 27 968,00 Kč + spolufinancování 25% tj. 10 592,00 Kč. Cílem projektu bylo vytvoření 
terénního vyučování, které bude sloužit k výuce přírodovědných předmětů. Probíhala terénní badatelská 
práce žáků v předmětech biologie a fyzice s exkurzí do odborných institucí a přednášky odborníků z praxe. 
Dotace na projekt byla v plné výši vyčerpána a závěrečné hodnocení s vyúčtováním bylo předáno zřizovateli 
odboru školství. 
 
 



 

56 
 

 
V letošním roce jsme podali tři nové projekty, které nám byly Radou kraje schváleny. 

- projekt EVVO pro školní rok 2017/2018 – „Vliv životního prostředí na výskyt organismů a zdraví“ 
ve výši 50 000,00 Kč bez spolufinancování školy. V roce 2017 jsme vyčerpali dle finančního plánu 
20 730,00 Kč. 

- projekt „Psaní všemi deseti“ pro školní rok 2017/2018 ve výši 17 000,00 Kč. V roce 2017 jsme 
vyčerpali 13 015,00 Kč. 

- projekt „Studium a vzdělávání v zahraničí“ ve výši 45 000,00 Kč. Je to typ projektu výměnného 
pobytu 22 žáků a 2 pedagogů z našeho partnerského Gymnázia Lycée André MALRAUX ve Francii, 
kteří byli u nás od 7. 10. do 13. 10. 2017 a ubytováni v českých rodinách. Finanční částka byla použita 
na zajištění týdenního programu pro celou francouzsko-českou skupinu, která navštívila Osvětim 
(PL), Frýdecký zámek, Landek Park, Archeopark Chotěbuz a zúčastnila se autorského čtení na 
Allianse francaise Ostrava. Dotace byla v plné výši vyčerpána dle finančního plánu (na dopravu, 
vstupy a večeři na ukončení projektu). Rovněž tady bylo závěrečné hodnocení s vyúčtováním 
předáno zřizovateli odboru školství.   

Závěrem lze konstatovat, že dotace KÚ na provoz byla v plné výši vyčerpána. 
 
Dále jsme obdrželi tři dotace od obce Český Těšín ÚZ 002 v celkové výši 49 000 Kč.  

- dotace ve výši 20 000,00 Kč byla vyčerpána na náklady spojené s organizací 8. Majálesu. Naše škola 
jako každoročně pořádá tuto akci ve spolupráci s ostatními středními školami města. 

- dotaci na „Kurz prevence negativních jevů pro studenty primy a prvního ročníku“ ve výši 25 000,00 
Kč.  

- Dotaci na soutěž ve finanční gramotnosti „Božkova kasička“ ve výši 4 000,00 Kč. Tyto dotace byly 
vyčerpány v plné výši.  

 
Dále jsme v roce 2017 čerpali finance z projektu v rámci programu ERASMUS+ ÚZ 003, která nám byla 
schválena v roce 2015 na období od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2018 ve výši 16 475,00 EUR. Dle smlouvy jsme 
obdrželi první a druhou zálohu ve výši 80 % ze schválené dotace, tj. 13 180,00 EUR, ze kterých byl v roce 
2015 financován výjezd do Sardinie ve výši 63 624,47 Kč, tj. 14,55 % z celkové dotace. V roce 2016 jsme se 
zúčastnili všech plánovaných schůzek tj. ČR, Španělsko a Německo. Celkové náklady v roce 2016 činily 
157 266,00 Kč tj. 35,98% z celkové dotace. V roce 2017 dle plánovaných schůzek byly výjezdy 
do Portugalska, Turecka a Litvy. Celkové náklady činily 136 506,67 Kč, tj. 31,23 % z celkové dotace.  V roce 
2018 budou realizovány poslední dva výjezdy do Řecka a na Kypr 
 
V roce 2017 byl do hospodaření školy zapojen rezervní fond ÚZ 005 v celkové výši 56 214,00 Kč. Jednalo se 
o čerpání prostředků rezervního fondu tvořeného účelovými sponzorskými neinvestičními dary 77 435,00 
Kč na nákup knih do žákovské knihovny, na úhradu cestovních nákladů na zahraniční cesty do Chorvatska, 
Francie, Rakouska a Toskánska. 
 
V letošním roce byl do hospodaření zapojen fond odměn ve výši 62 200,00 Kč na odměny pracovníkům 
školy. 
 
Rovněž do hospodaření školy byly zapojeny prostředky fondu investic ÚZ 005 na nutné opravy,  
a to ve výši 622 057,81 Kč. 
Přehled nákladů vynaložených na opravy z FI najdeme v odstavci 5. Péče o spravovaný majetek. 
 
V roce 2013 jsme čerpali investiční prostředky na pořízení nutné dokumentace spojené s výstavbou nové TV 
této stavby ve výši 354 764,00 Kč, v roce 2015 a 2017 jsme zaplatili 1 000,00 Kč na prodloužení stavebního 
povolení stavby, která se zatím neuskutečnila. 
 
Celkové příjmy z vlastních zdrojů ŠK ÚZ 005 činily 711 405,71 Kč 

- kopírování, opisy vysvědčení, náhrady od pojišťovny a úroky ve výši 38 229,90 Kč, tj. 5,38% 
- čerpání rezervního fondu ve výši 56 214,00 Kč, tj. 7,90% 
- čerpání fondu odměn ve výši 62 200,00 Kč, tj. 8,74% 
- čerpání fondu investic ve výši 483 637,81 Kč, tj. 67,98% 
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- čerpání na rozpuštění investičního transferu ve věcné a časové souvislosti ve výši 71 124,00 Kč, tj. 
10,00%. 

 
V roce 2017 se opět snížil nárůst finančního výnosu - úroky bankovních účtů,  
a to na 554,90 Kč z důvodu snižování úrokové sazby u smluv v ČSOB a.s. dle vývojového ukazatele a Indexu 
– 75,37%. 
Výši ostatních vlastních příjmů organizace nemůžeme nijak ovlivnit, protože se jedná převážně 
o nepravidelné a nahodilé příjmy (tržby z dobíjení čipů na kopírování, tržby za opisy vysvědčení, tržby za 
ztracené učebnice apod.). 
 
Celkové příjmy z vlastních zdrojů ŠJ ÚZ 005 činily 1 651 277 Kč na stravování žáků a zaměstnanců tj. o 15 
162 Kč více oproti roku 2016. 
Veškeré příjmy ŠJ byly použity na nákup potravin (ve výši 1 651 277 Kč) 
 

4. Doplňková činnost 

 
V rámci doplňkové činnosti jsou jediným příjmem školy příjmy z nájmů a pořádání kurzů, ze kterých lze 

vytvořit kladný hospodářský výsledek (přípravné kurzy z matematiky a jazyka českého k přijímacím 

zkouškám pro žáky 5. a 9. tříd základních škol, pronájmem majetku - malá TV, aula, bufet, učebny, byt a 

ostatní pronájem). Stravování cizích strávníků - tady výnos vzrostl o 16 304,00 Kč oproti roku 2016 

(pravidelní cizí strávnici, účastníci projektu Francouzský festival).  

Příjmy z doplňkové činnosti ŠJ: 
- tržby z prodeje služeb ŠJ                137 637,88 Kč 

   (obědy pro cizí strávníky)      
Celkem        137 637,88 Kč 
 
Náklady z doplňkové činnosti ŠJ:             

- potraviny        62 518,00 Kč 
- spotřeba materiálu         2 322,00 Kč 
- energie          9 616,00 Kč 
- ostatní náklady       12 688,00 Kč 
- mzdové náklady a soc. odv.+ FKSP        35 572,00 Kč 

Celkem             122 716,00 Kč 
 
Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti školní jídelny činí    14 921,88 Kč. 
 
Příjmy z doplňkové činnosti školy: 

- nájem bytů        91 499,00 Kč 
- pronájem bufet, automat, učebny       22 984,00 Kč 
- pronájem PPP                                                  15 549,00 Kč 
- ostatní příjmy        48 605,20 Kč 

Celkem                     178 587,20 Kč 

 
Náklady z doplňkové činnosti školy:  
 - spotřeba materiálu       16 002,34 Kč 

- energie        10 959,00 Kč 
- opravy          0 000,00 Kč 
- ostatní služby               19 914,80 Kč 
- mzdové náklady         9 676,00 Kč 
- náklady na cestovné                      1 227,00 Kč 
- refundace nákladů        48 605,20 Kč    
- odpisy            1 106,00 Kč    

Celkem                107 490,34 Kč 
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Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti školy činí    71 096,86 Kč.   
Příjmy z doplňkové činnosti školy: 

- pronájem tělocvičny           25 750,00 Kč 
Celkem               25 750,00 Kč 
 
Náklady: 

- energie                11 330,00 Kč  
Celkem               11 330,00 Kč 
 
Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti školy – za pronájem TV činí   14 420,00 Kč.  
   

   
Příjmy z doplňkové činnosti školy – přípravné kurzy 

- přípravné kurzy                                                                                            67 000,00 Kč 
Celkem                                                                   67 000,00 Kč 
 
Náklady: 

- spotřeba materiálu             17 142,50 Kč 
- ostatní služby              11 083,00 Kč 
- dohody               27 000,00 Kč 

Celkem                55 225,50 Kč 
 
Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti školy – přípravné kurzy činí  11 774,50 Kč.  
            

Celkový hospodářský výsledek z hospodářské činnosti činí    112 213,24 Kč.  
 
 
V dalších letech budeme nadále usilovat o vytváření kladného hospodářského výsledku v doplňkové 
činnosti, abychom mohli tvořit rezervu na rezervním fondu a fondu odměn. 
 

5. Výsledek hospodaření 

 
Gymnázium dosáhlo v roce 2017 zlepšený výsledek hospodaření. Hospodaření v hlavní činnosti bylo 
vyrovnané (ve výši 0,00 Kč). Hlavní činnost - vlastní zdroje byla zisková (6 073,85 Kč), doplňková činnost byla 
také zisková (112 213,24 Kč) a společně byl vytvořen kladný výsledek hospodaření ve výši 118 287,09 Kč.  
 
Výsledek hospodaření roku 2017    118 287,09 Kč  
z toho hlavní činnost                    0,00 Kč 
hlavní činnost vlastní zdroje         6 073,85 Kč 

doplňková činnost                 112 213,24 Kč 
 
 
Výsledek hospodaření je finančně krytý. Kladný výsledek hospodaření za rok 2017 ve výši 118 287,09 Kč 
požadujeme rozdělit a převést do rezervního fondu 3 287,09 Kč a do fondu odměn 115 000 Kč. 
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6. Stručná zpráva o sponzorských darech za školní rok 2017/2018 

 
Ve školním  roce 2017/2018 se nám podařilo získat sponzorské dary na základě darovacích smluv v celkové 
výši 49.980 Kč. 
 
Všechny darovací smlouvy jsou účelově vázány.  
 

Naši hlavní sponzoři: 
 

Název – jméno dárce  Částka  Účel        
Sdružení rodičů   30.000 Kč Na potřeby školy, na adapt. kurzy, výjezd studentů –projekt 
      Erasmus+ 
RNDr. T. Hudec     7.430 Kč potřeby školy 
Tempus Style, s.r.o.   15.000 Kč Na podporu aktivit – výjezdu na STK do Chorvatska  
Sdružení učitelů francouzštiny   8.000 Kč Náklady – ceny pro účastníky franc. festivalu 
Život dětem     2.050 Kč Pro potřeby školy-učebnice 
Doltour s.r.o.     8.100 Kč na náklady cestovného do Toskánska 
Šteflová Adrea     1.500 Kč na náklady výjezdu do Francie  
Midibus, s.r.o.     2.000 Kč na náklady výjezdu do zahraničí-Drážďany 
Cest. kancelář BOCA spol. s.r.o.   2.500 Kč na náklady spojené se zahr. výjezdem Wales 
 
Další drobnější dary byly poskytnuty a využity pro rozvoj činnosti gymnázia.  
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7. Školní jídelna 
 

V objektu gymnázia je umístěna školní jídelna, která se nachází v přízemních prostorách budovy. Její 
součástí je varná část, stolová část, rampa, sklady, myčka nádobí, šatna pracovnic ŠJ a denní místnost 
pracovnic ŠJ. Ve varné části jsou pracovní plochy označeny dle požadavku hygieny na zpracování masa, 
vajec, těsta a zeleniny.  
 
Nynější provoz splňuje legislativou dané hygienické podmínky, což potvrdila KHS. Zápis KHS byl vždy bez 
závad. 
Provoz zajišťuje pět zaměstnanců - vedoucí školní jídelny, hlavní kuchařka, kuchařka a dvě pomocné síly.  
 
Cena obědu se skládá z režijní části, materiálové části a zisku. Materiálová část tvoří méně než 50 % 
celkových nákladů na jeden oběd, což je 27  Kč. 
 
K 29. 9. 2017 bylo nahlášeno 408 strávníků – 354 žáků, 40 zaměstnanců, 2 důchodci a 11 cizích strávníků. 
 

 

 
 

 
 

 
Hodnocení  
 
Kvalita a různorodost stravy poskytované školní jídelnou je na vysoké úrovni. V příštím období plánujeme 
další modernizaci výdejní části kuchyně a jídelny. 
 
Dle protokolu č. 3280 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě zařízení vaří 
cca 360 jídel. Spotřební koš je naplňován velmi vyrovnaně. Jídelníčky předloženy - zařazováno ovoce, 
zeleninové saláty, mléko a čaj k pitnému režimu. Kritické body zavedeny, písemná evidence je vedena. 
Teploty měřeny a udržovány v souladu s vyhláškou.  
 
Nynější provoz odpovídá zák. č. 258/2000 Sb. a vyhl. č. 602/2006 Sb. - dispozičnímu členění oddělení 
provozovny. Dále se školní jídelna řídí zákonem 137/2004 Sb. - Vyhláškou o hygienických požadavcích 
na stravovací služby a také nařízením EP č. 852/2004 o hygieně potravin. 
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K) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 
programů  

1. Projekt Testování žáků 1. ročníků oborů vzdělání s maturitní zkouškou 
V říjnu 2017 se škola účastnila testování vstupní úrovně žáků prvních ročníků a kvinty v rámci projektu 
Kvalita - Testování žáků 1. ročníků oborů vzdělávání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou. 
Celkem se zapojilo 60 žáků školy. 
Projekt realizovala Společnost pro kvalitu školy, o. s. 
Test obsahoval 3 části: test z českého jazyka, test z matematiky a anglického jazyka. 
Celkovou procentuální úspěšnost žáků prvních ročníků gymnázia a srovnání s ostatními školami ukazuje 
následující tabulka: 
 

 

Gymnázium Český Těšín 
průměrná úspěšnost v % 

Percentil 
Gymnázia Český Těšín v rámci relativního 

přírůstku znalostí 

ke všem zúčastněným 
školám 

k zúčastněným 
gymnáziím 

Český jazyk 82,2 88 62 

Matematika 61,7 60 10 

Anglický jazyk 85,5 78 38 

 
Výsledky byly projednány s vyučujícími jednotlivých předmětů a na základě doporučení realizující 
společnosti byla projednána strategie postupu výuky s vedoucími předmětových komisí. Každý žák, který se 
účastnil testování, byl seznámen s výsledky, jichž dosáhl.  
 

2. Projekt Testování žáků 3. ročníků oborů vzdělání s maturitní zkouškou 

V průběhu dubna 2018 proběhlo testování žáků třetích ročníků středních škol. Studenti se účastnili 
testování již KVALITA již v prvním ročníku studia na střední škole. Testování se zúčastnilo 57 žáků školy. 

Test obsahoval několik částí: test z českého jazyka, test z matematiky základní a test z anglického jazyka. 
Hlavním cílem programu KVALITA bylo zjištění výsledků vzdělávání žáků ve dvou časově vzdálených bodech 
vzdělávací dráhy a jejich porovnáním určit tzv. relativní přírůstek znalostí (přidanou hodnotu), tj. kvalitu 
vzdělání, kterou škola danému žákovi poskytuje.  
 
Výsledky, které Společnost pro kvalitu školy, z. s. poskytla, dokládají , že ve srovnání absolutních výsledků se 

naši žáci pohybují nad průměrem gymnázií ve všech testovaných předmětech. 

 

V českém jazyce vykazují nadprůměrné hodnoty relativního přírůstku ve srovnání se žáky, kteří měli 

v prvním ročníku stejné výsledky. V matematice žáci třídy, resp. školy vykazují spíše průměrné až mírně 

podprůměrné hodnoty relativního přírůstku ve srovnání se žáky, kteří měli v prvním ročníku stejné 

výsledky. V anglickém jazyce žáci třídy, resp. školy vykazují výborné až dobré hodnoty relativního přírůstku 

ve srovnání se žáky, kteří měli v prvním ročníku stejné výsledky. 

 

Výsledky byly projednány s vyučujícími jednotlivých předmětů a na základě doporučení realizující 

společnosti byla projednána strategie postupu výuky s vedoucími předmětových komisí. Každý žák, který se 

účastnil testování, byl seznámen s výsledky, kterých dosáhl. 
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Zjištěné skutečnosti ukazuje následující tabulka: 

 Gymnázium Český Těšín: 
čistá úspěšnost 

v % 

Percentil Gymnázia Český Těšín  

Ke všem zúčastněný  
školám 

K zúčastněným 
gymnáziím 

Přidaná hodnota  

Český jazyk 86,1 86 59 1. stupeň 

Matematika 79 84 59 3. stupeň 

Anglický jazyk 76,8 86 66 2. stupeň 

 
3. Testování žáků kvarty – projekt KALIBRO 

 
K testování žáků 9. ročníků základních škol a jejich vrstevníků na víceletých gymnáziích v projektu KALIBRO 
se přihlásilo celkem 97 škol a bezmála 3000 žáků. Testy byly realizovány z českého jazyka, matematiky, 
přírodovědného základu a angličtiny. Z našeho gymnázia se zúčastnilo 33 žáků kvarty, kteří obdrželi 
podrobné výsledky jednotlivých úloh. Výstupy byly zpracovány v jednotlivých předmětových komisích a byla 
přijata opatření pro zlepšení v konkrétních typech úloh.  
 
Ve srovnání s ostatními školami včetně gymnázií dosáhli naši kvartáni průměrných výsledků, což dokládá 
následující tabulka. 
 
 

 

4. Testování české školní inspekce – sociální gramotnost 
 
V listopadu 2017 se žáci sexty a 2.A zúčastnili výběrového testování sociální gramotnosti. Výsledky poskytují 
informaci o tom, nakolik každý jednotlivý žák naplňuje očekávání odvozená od minimálních požadavků 
rácových vzdělávacích programů ve vybraných aspektech sledovných oblastí. Průměrná úspěšnost žáků 
školy byla 72%. 
 

5. Jugend debattiert international 

V rámci výuky německého jazyka se každoročně se studenty septimy účastníme náročné debatní soutěže v 
německém jazyce Jugend debattiert international. Studenti se na debatu připravovali od ledna do března 
2017, kdy se učili vyhledávat argumenty, tvořit úvodní a závěrečnou řeč, naslouchat ostatním a vést debatu. 
Po přípravném období proběhlo regionální kolo soutěže na Gymnáziu Olomouc, Čajkovského za účasti 
studentů z Gymnázia Pavla Tigrida v Ostravě a Mendelova gymnázia v Opavě. Všechny školy kromě naší se 
věnují rozšířené výuce německého jazyka s možností získání německého jazykového diplomu. V soutěži 
reprezentovali naši školu studenti septimy Klára Moravcová, Kateřina Nogová a Filip Fedor.  

Tématem letošní debaty byla otázka zavedení povinné maturitní zkoušky z dějepisu. Naši studenti se v 
průběhu debaty nebojácně zhostili svého úkolu a přesvědčili se, že mohou konkurovat i studentům ze škol s 
mnohem větším počtem hodin němčiny Postup do celostátního kola byl sice nad jejich síly, ale zkušenosti 
získané v přípravě a průběhu debat a nadšení ze zjištění, že se mohou měřit se špičkovou konkurencí, jim 
zůstanou. 

  

 
Gymnázium Český 

Těšín: 

úspěšnost v % 

Všechny zúčastněné školy: 

průměrná úspěšnost 

v % 

Gymnázia: 

průměrná úspěšnost v % 

Český jazyk 65,2 55,7 66,6 

Matematika 46,1 38,8 54 

Přírodovědný základ 64,8 57,3 65,1 

Anglický jazyk 79,4 61,5 77,4 
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L) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 
celoživotního učení 

Činnost Informačního centra MSK ve školním roce 2017/2018 
 
Ve školním roce IC poskytovalo informace okolním školám o činnosti KVIC - školení a další aktivity v rámci 
zapojení IT do výuky. 
 
Poskytovalo poradenskou činnost pro učitele okolních škol v oblasti užití robotů ve výuce a 3D tisku. 
 
Uspořádali jsme školení Zoner Photo Studio X - organizace a základní úpravy fotografií pro 10 učitelů 
okolních škol v rozsahu 12 h (3 sezení po 4 hodinách). 
 
V rámci výuky IVT se zapojili studenti do soutěží organizovaných MŠMT i dalšími subjekty zejména v oblasti 
programování, wordprocessingu a psaní všemi deseti. 
 
Během školního roku byly rozšířeny sady robotických stavebnicLEGO i mBot, jednak pro výuku, jednak pro 
kroužek robotiky.  
 
V následujícím roce umožní kvalitnější výuku zejména algoritmizace na nižším i vyšším gymnáziu. Umožní 
také rozšířit práci kroužku Studentského klubu. 
 

 

      
 
     Studenti zapojení do kroužku  
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M) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 
financovaných z cizích zdrojů 

1. Projekt ERASMUS + 

„Bullying and Cyber-Bullying: How to Pr event and Fight the Violence at School" “ 

(Šikana a kyberšikana – prevence a boj proti násilí na školách) 

V období od 01. 09. 2015 do 01. 09. 2018 byla naše škola zapojena v programu EU Erasmus+ s projektem 
zaměřeným na prevenci násilí a šikany na školách. V rámci projektu proběhlo v minulém školním roce 
množství aktivit:  
• 7. Mezinárodní projektové setkání - Turecko, 16/10/2017 – 20/10/2017. 

http://www.gmct.cz/mezinarodni-setkani-v-istanbulu 

• Výstava: „Koutek solidarity a bratrství“, šíření.  

Na výstavě bylo vytvořeno video:  

https://www.youtube.com/watch?v=XqNBKSdY8n8&feature=youtu.be 

• Byla připravena brožura: „ Vyrůstat a surfovat na internetu bezpečně“ 

http://www.gmct.cz/media/files/Grow%20up%20and%20surf%20save.pdf 

• Ve spolupráci s městskou policií se konal „Den bezpečného internetu“,  

http://www.gmct.cz/den-bezpecneho-internetu-s-videem 

 8. Mezinárodní projektové setkání: 27/2/2018 - 2/3/2018, B Periferiako Gymnasium Nicosia (Klirou), 

Cyprus, Nicosia;  

- sdílení dobré praxe http://www.gmct.cz/mezinarodni-setkani-erasmu-tentokrat-na-kypru 

 Konala se sportovní a výtvarná soutěž „The Game of the Heart“, http://www.gmct.cz/the-game-of-the-

heart 

• Byla zveřejněna brožura: „ Vyrůstat a surfovat na internetu bezpečně“ 

http://www.gmct.cz/media/files/Grow%20up%20and%20surf%20save.pdf 

 9. Mezinárodní projektové setkání - 16/4/2018 - 20/4/2018, http://www.gmct.cz/zaverecne-

projektove-setkani-v-recku 

 Konala se veřejná mezinárodní konference „Systém prevence negativních jevů 9 zemí a příklady dobré 

praxe na školách“, paralelně probíhala i studentská konference na téma "Šikana a kyberšikana" 

https://www.youtube.com/watch?v=qai-ZCS1IoE&feature=youtu.be 

 Konala se výstava v městské knihovně v Českém Těšíně 

http://www.gmct.cz/vystava-a-beseda-v-knikovne 

2.  Projekt ERASMUS+ KA1 Blíž Evropě, vstříc kvalitě 

Projekt ERASMUS + KA1 2017-1-CZ01-KA101-035248 Blíž Evropě, vstříc kvalitě, předkladatel GJB ČT, 
finanční spoluúčast 0,- Kč, přidělený grant 13 511,- EUR, projekt v realizaci. 
 
Naše škola realizuje dvouletý projekt Blíž Evropě, vstříc kvalitě, který je součástí programu Erasmus+, 
klíčové akce A1. Úkolem projektu je vzdělávání učitelů, které probíhá ve dvou rovinách. Jednak jde o 
vzdělávání vyučujících cizích jazyků, kteří se mohou zúčastnit stínování, výukového pobytu nebo 
vzdělávacího kurzu, a jednak o vyučující nejazykových předmětů, kteří se zdokonalují v anglickém jazyce 
 
V školním roce 2017/18 se uskutečnilo stínování a výukový pobyt Mgr. Andrey Šteflové na partnerské 
francouzské škole, při kterém se jeden týden seznamovala se systémem výuky na francouzských školách 
formou účasti při výuce a dalších aktivitách a druhý týden na této škole i sama vyučovala francouzský jazyk 

Akce v Polsku 2012 Laboratoř chemie 

http://www.gmct.cz/mezinarodni-setkani-v-istanbulu
https://www.youtube.com/watch?v=XqNBKSdY8n8&feature=youtu.be
http://www.gmct.cz/media/files/Grow%20up%20and%20surf%20save.pdf
http://www.gmct.cz/den-bezpecneho-internetu-s-videem
http://www.gmct.cz/mezinarodni-setkani-erasmu-tentokrat-na-kypru
http://www.gmct.cz/the-game-of-the-heart
http://www.gmct.cz/the-game-of-the-heart
http://www.gmct.cz/media/files/Grow%20up%20and%20surf%20save.pdf
http://www.gmct.cz/zaverecne-projektove-setkani-v-recku
http://www.gmct.cz/zaverecne-projektove-setkani-v-recku
https://www.youtube.com/watch?v=qai-ZCS1IoE&feature=youtu.be
http://www.gmct.cz/vystava-a-beseda-v-knikovne
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U dalších tří účastníků projektu probíhala přípravná fáze, a to návštěva kurzů anglického jazyka během 
celého školního roku, které vedli vyučující angličtiny na naší škole. 

Těmto kurzům předcházelo testování jazykové úrovně jednotlivých účastníků, a toto testování se 
uskutečnilo i na konci kurzů, aby bylo možné zhodnotit pokrok, kterého účastníci dosáhli. V dalším školním 
roce bude projekt pokračovat realizací metodického kurzu němčiny v Rakousku a tří jazykových kurzů 
angličtiny ve Velké Británii a na Maltě. Projekt by měl přispět ke zkvalitnění výuky jazyků a zvýšení 
jazykových kompetencí vyučujících nejazykových předmětů.     
 

 

 
 

 

3. Šablona GMCT 

Projekt: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007991 Šablona GMCT, předkladatel GJB, OP VVV, způsobilé výdaje 
920 480,-Kč, projekt v realizaci. V rámci projektu jsou ve škole realizovány aktivity směřující ke zvyšování 
kvality vzdělávacího procesu ve škole. 
 

4. Gymnázium Český Těšín – nové učebny cizích jazyků 

Projekt: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006522 Gymnázium Český Těšín - nové učebny cizích jazyků, IROP - ITI 
ostravské aglomerace, výzva č. 7, celkové způsobilé výdaje 4 399 076,- Kč, finanční spoluúčast školy 439 
909,- Kč, projekt v realizaci. V rámci projektu se budují dvě moderní jazykové laboratoře. Zároveň dojde 
k rekonstrukci toalet. 
 

5. Podpora jazykového vzdělávání v SŠ MSK 

Projekt: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005385 Podpora jazykového vzdělávání v SŠ MSK…Projekt a rozpočet 
bezbarierového WC 12 000,- Kč s DPH, projektová dokumentace interiéru 7 998,- Kč s DPH, projekt v 
realizaci. V rámci projektu se buduje moderní jazyková laboratoř s bezbarierovým přístupem a 
rekonstruovány toalety. Zároveň se pomocí schodolezu vyřešil bezbarierový přístup do učeben ve vyšších 
patrech školy. 
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6. Projekty realizované ze zdrojů Moravskoslezského kraje 

Projekt EVVO pro školní rok 2017/2018 – „Vliv životního prostředí na výskyt organismů a zdraví“ ve výši 
50 000,00 Kč bez spolufinancování školy. V roce 2017 jsme vyčerpali dle finančního plánu 20 730,00 Kč. 
 
Projekt „Psaní všemi deseti“ pro školní rok 2017/2018 ve výši 17 000,00 Kč. V roce 2017 jsme vyčerpali 
13 015,00 Kč. Předpokládáme, že projekt bude pokračovat i v příštím školním roce. 
 
Projekt „Studium a vzdělávání v zahraničí“ ve výši 45 000,00 Kč. Je to typ projektu výměnného pobytu 22 
žáků a 2 pedagogů z našeho partnerského Gymnázia Lycée André MALRAUX ve Francii, kteří byli u nás od 7. 
10. do 13. 10. 2017 a ubytováni v českých rodinách. Finanční částka byla použita na zajištění týdenního 
programu pro celou francouzsko-českou skupinu, která navštívila Osvětim (PL), Frýdecký zámek, Landek 
Park, Archeopark Chotěbuz a zúčastnila se autorského čtení na Allianse francaise Ostrava 
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N) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 
zaměstnavatelů a dalšími partnery  při plnění úkolů 
ve vzdělávání 

1. Spolupráce s odborovými organizacemi  
 
V průběhu školního roku 2017/2018 působily na Gymnáziu, Český Těšín, přísp.org dvě odborové organizace 
vedené předsedy RNDr. Pavlínou Kochovou a Agátou Koždoňovou, které sdružovaly větší část zaměstnanců. 
Jejich činnost se v průběhu tohoto  škol. roku stejně jako v minulých letech zaměřovala zejména na tyto 
oblasti: 
 

 projednávání pracovněprávních vztahů s vedením školy 

 účast na školeních organizovaných OROS zaměřených na novou legislativu ve školství 

 organizování společensko-kulturních akcí pro zaměstnance. 

Odborové organizace na gymnáziu jsou vedením školy pravidelně informovány o závazných ukazatelích 
přímých výdajů na vzdělávání a dalších účelových neinvestičních prostředcích na příslušný kalendářní rok. 
 
Mezi odborovými organizacemi a gymnáziem je uzavřena kolektivní smlouva, z níž vyplývají práva 
a povinnosti pro obě smluvní strany. 
 
Odborové organizace obdržely také v příslušném kalendářním roce plán samostudia, plán dovolené a plán 
DVPP zaměstnanců gymnázia. 
 
 

2. Informace o činnosti Školské rady Gymnázia Český Těšín  

Školská rada pracovala v školním roce 2017/18 v novém složení.  

Na začátku školního roku proběhly volby zástupců pedagogů, rodičů a zletilých žáků do školské rady, která 
pracovala ve složení 

- Ing. Vít Slováček a PaedDr. Jaroslav Soural, CSc. jako zástupci zřizovatele 
- Mgr. Simona Belanová a Mgr. Dagmar Nogová za pedagogický sbor 
- MUDr. Miroslav Bílka a Petra Fedorová jako zástupci rodičů a zletilých žáků.  

Uskutečnila se dvě setkání členů školské rady, na kterých byla projednávána a schválena výroční zpráva 
školy a diskutovalo se o aktuálních otázkách života gymnázia. Schůzí se účastnil jako host i ředitel školy, 
který informoval členy školské rady o hospodaření, připravovaných organizačních změnách, projektech a 
dalších akcích. 
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3. Informace o činnosti Nadačního fondu přátel Gymnázia Český Těšín 
ve školním roce 2017/2018 

 
 Nadační fond přátel Gymnázia Český Těšín byl založen v Praze 16. července 2009 na podporu vzdělávání a 
výchovy studentů. Účelem je zkvalitnit výuku ať již multimediální prostředky či fundovanými přednáškami, 
ale i granty na zřízení učeben a studijních soutěží. 

V tomto školním roce byli již tradičně odměněni nejlepší studenti gymnázia. Nejvyšší ocenění získala za 
dlouhodobou sportovní reprezentaci i za vynikající výsledky ve vědomostních soutěžích Adéla Sobotíková z 
oktávy. Na dalších místech se umístili Filip Fedor a Marek Labaj. Cenu pana ing. Petra Pajase pro 
nejtalentovanějšího studenta nižšího gymnázia získal Samuel Janík z tercie. Všichni jmenovaní studenti byli 
oceněni i finanční odměnou, na kterou pravidelně přispívá formou sponzorského daru Kovona Systém z 
Českého Těšína.  

NFPG organizoval taktéž přednáškovou činnost, za zmínku stojí vystoupení s následující diskuzí prezidenta 
ČNB a našeho absolventa pana ing. Jiřího Rusnoka a pana arciopata Břevnovského kláštera Mgr. Petra 
Prokopa Siostrzonka.  

Za přelomové lze označit dlouholeté úsilí členů správní rady NFPG, pana ředitele RNDr. Tomáše Hudce i 
zástupců města o postavení nové tělocvičny. V letošním roce se s definitivní platností rozhodlo o 
znovuvybudování gymnaziální tělocvičny. Položení základního kamene by se mělo konat počátkem září. 

        
                            Slavnostní odměňování nejlepších studentů našeho gymnázia 

 

 

 
             Reprezentační ples Gymnázia Josefa Božka 
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4. Informace o činnosti Sportovního klubu Gymnázia Český Těšín, ve 
školním roce 2017/2018 

 
Ve školním roce 2017/2018  pravidelně sportovalo v Centru sportu SKG  121 registrovaných členů  
Sportování se zúčastnilo také mnoho studentů - nečlenů SKG. 
Kromě každodenního individuálního sportování v tělocvičně, posilovně nebo v hale vedlejší školy, 
zorganizovali pracovníci SKG následující soutěže: 
 
• Celoroční florbalová liga smíšených družstev (9 tříd) 
• Mikulášský turnaj ve volejbalu smíšených družstev  (8 tříd) 
• 38. ročník výstup na Velký Polom 
• Pravidelná činnost florbalového kroužku 
• Pravidelná činnost šachového kroužku a jeho účast v regionálních soutěžích 
• Pravidelná činnost softbalového oddílu v Moravské lize kadetů 
 
Sportovní činnost Centra sportu byla podpořena finančními prostředky, které poskytl Městský úřad v 
Českém Těšíně, krytím projektu Soutěžní aktivity dětí mládeže hrající softbal a projektu Nesoutěžní aktivity 
dětí a mládeže Centra sportu  
Na organizaci činnosti SKG a CS se podíleli tito učitelé trenéři: Mgr. Dümler, Mgr. Přikryl, Mgr. Lisztwan, 
Mgr. Moldrzyk, Mgr. Vlček, Dr. Pavelka, ing. Makovička 

 
5. Informace o činnosti Středoškolského klubu při Gymnáziu Český 
Těšín, ve školním roce 2017/2018 

 
Ve školním roce 2017/2018 probíhaly pod záštitou SK tyto zájmové kroužky:   
 
Chemický   vedla Mgr. Ciencialová 
Dramatický   vedla p.Krulikovská 
Jazyk ruský  vedla Mgr. Lazarová 
PC-roboti  vedli studenti Fedor, Wrzecionko  
 
 

6. Informace o činnosti Spolku rodičů a přátel školy při Gymnáziu 
Josefa Božka Český Těšín  

 
SRPŠ pracuje při Gymnáziu Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace, v souladu se svými 
stanovami. Ve spolupráci s vedením školy se podílí hlavně na mimoškolní a zájmové činnosti žáků. 
Předsedkyní SRPŠ byla paní Petra Huczalová, od června 2017 ji nahradila paní Miroslava Szemlová. 
Koordinátory sSR se školou byly Mgr. Dagmar Nogová a PhDr. Alena Hasáková. 
  
Spolekí rodičů při Gymnáziu v Českém Těšíně vyvíjel ve školním roce 2017/2018 činnost v oblasti podpory 
studentských aktivit, především vzdělávacích (vědomostní soutěže, olympiády – jízdné, startovné), 
sportovních (sportovní soutěže, doplnění sportovního vybavení školy pro žáky), kulturních a společenských 
(organizace maturitního plesu, finanční příspěvek na taneční kurz, občerstvení maturantů během 
maturitních zkoušek, knižní odměny nejlepším studentům a absolventům). 
 
Finanční příjmy do pokladny SR přibyly jednak z každoročních členských příspěvků a jednak z vyúčtování 
maturitního plesu – výdaje směřovaly do podpory výše zmíněných aktivit. Výsledná bilance hospodaření HV 
SR s finančními prostředky byla aktivní. 
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7. Spolupráce s občanským sdružením Trianon 
 
Gymnázium v Českém Těšíně dlouhodobě spolupracuje se spolkem Trianon. V letošním roce se naše 
spolupráce zaměřila na SENIOR INTERNET EUROKLUB, účast na 15. ročníku Mezinárodní studentské 
konference, soutěž o nejlepší ekoplakát a na spolupráci gymnázia, Trianonu a VŠB.  
 
V rámci projektu SENIOR INTERNET KLUB studenti gymnázia vzdělávali seniory v komunikačních 
technologiích, jako jsou: mobil, Skype, Internet a ICQ. Tato aktivita probíhala od října do dubna na 
Gymnáziu v Českém Těšíně a v Domově důchodců, taktéž v Českém Těšíně. 
 
Další společná aktivita probíhala v nastudování a prezentaci studentské práce na ekologické téma na 15. 
ročník Mezinárodní studentské konference s názvem „Obnovitelná energie v teorii a praxi“. Konference se 
konala 13. 4. 2018 v Zespołu Szkól Technicznych im.płk Gwidona Langera w Cieszynie a své prezentace 
předvedli studenti středních a vysokých škol z České republiky, Slovenska a Polska. Naše studentky 
předvedly jednu prezentaci na téma ekologie, umístily se na 2. místě a získaly diváckou cenu. 

Poslední letošní spolupráce zahrnuje zúčastnění se naší školy v soutěži o nejlepší EKOPLAKÁT, kterou rovněž 
pořádá spolek Trianon. Naše škola zaslala do této soutěže několik děl různých formátů a tvarů, které byly 
vytvořeny studenty naší školy pod vedením paní profesorky Jany Lukešové. Soutěž bude vyhodnocena 
v červenci 2018.  
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8. Mezinárodní spolupráce s partnerskými školami 
 

Spolupráce s Gymnáziem Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci  
 
Gymnázium Český Těšín pokračuje v dlouhodobé spolupráci s Gymnáziem Jozefa Miloslava Hurbana 
v Čadci. V rámci společných aktivit je nejvýznamnějším počinem účast našich žáků na mezinárodní 
konferenci ČadMun.  
 
Zde žáci prezentují v anglickém jazyce svůj pohled na některou z ožehavých mezinárodních otázek s cílem 
svůj postoj obhájit.  

Dne 25. 4. 2018 jsme se spolu s paní profesorkou Danielou Köllnerovou vydali na modelové zasedání OSN, 
neboli ČADMUN. I letos celý projekt hostilo Gymnázium J. M. Hurbana v Čadci, kde se rozpoutala horlivá 
anglická debata na témata: „Freedom of speech“ a „Censorship“. 

Tento rok se zasedání zúčastnilo 15 týmů a mezi nimi byli taktéž čtyři naši studenti ze Septimy A a 3.A. Denis 
Ferenc a Matěj Palarčík hájili zájmy Saúdské Arábie, zatímco Tomáš Heczko a Josef Kriho reprezentovali 
Korejskou lidově demokratickou republiku. Celé zasedání započalo projevy jednotlivých delegátů, a pak již 
následovalo samotné debatování, které bylo rozděleno do osmi částí. Všichni naši čtyři účastníci se svých 
rolí delegátů zhostili výborně a samozřejmě také úspěšně. 

Po celé události jsme odcházeli s novými zkušenostmi, procvičili jsme si cizí jazyk a také jsme se mohli o 
něco více informovat o momentálních problémech jednotlivých států, což nám určitě pomohlo k lepšímu 
pochopení politických situací i mimo Českou republiku. 

 

 
Studenti našeho gymnázia zastupující Saúdskou Arábii 
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Spolupráce s Lycée André Malraux -  návštěva školy z francouzského Remiremont 
v Českém Těšíně 

Výměna byla realizována za finanční podpory Moravskoslezského kraje, partnera francouzského regionu 

Grand Est 

Po březnu a listopadu 2014, kdy proběhly první dva výměnné pobyty, následoval březen 2017 
v Remiremontu (Grand Est) a říjen 2017 v Českém Těšíně. Asi takto by se dala stručně shrnout historie 
mladého partnerství dvou středních škol, které umožňují svým žákům poznat zblízka život a kulturu druhé 
země. Ve skutečnosti se však za těmito slovy skrývá mnohem více. 

Notná dávka zvědavosti, alespoň trochu odvahy a sebedůvěry a neodbytná touha objevovat. To všechno 
v sobě našlo 22 českých a 22 francouzských žáků, kteří společně letos prožili dva týdny – první v březnu ve 
francouzském Remiremontu a druhý v říjnu u nás v Českém Těšíně. 

Po víkendu v hostitelských rodinách svých korespondentů se v pondělí ráno všichni vypravili za společným 
dobrodružstvím. Začalo to návštěvou Osvětimi, kde si připomněli smutnou část lidských dějin. Následná 
prohlídka Krakova uvolnila náladu a společně s emblematickým drakem města se vznesli vzhůru na 
královský hrad Wawel a z něj rovnou na krakovský rynek. V úterý byli oficiálně přijati paní místostarostkou 
Mgr. Gabrielou Hřebačkovou na radnici města Český Těšín, ze které zamířili rovnou na prohlídku měst po 
obou stranách řeky Olše. Odpoledne je na našem Gymnáziu Josefa Božka přivítal ředitel školy RNDr. Tomáš 
Hudec a zbytek dne strávili ve školní aule, aby předvedli, co si pro sebe obě skupiny vzájemně připravili, 
tentokrát na téma kultura. Ani středa nebyla odpočinkovým dnem. Zamířili na Frýdecký zámek, aby si 
prohlédli úžasnou zámeckou expozici, prožili ve sklepení při svíčkách tajuplnou muzejní lekci na téma erby a 
nakonec si vytvořili ze svých vlastních návrhů placky, kterými se vzájemně obdarovali. Odpoledne strávili 
v rodinách. Čtvrtek byl opět nabitý děním, tentokrát ostravským. Dopoledne to byla návštěva Hornického 
muzea v Landeku, odpoledne umělecká četba herce Erica Cénat v prostorách Alliance française Ostrava, 
potom chvilka na nákup suvenýrů a nakonec společná večeře na rozloučenou v jídelně našeho gymnázia. A 
v pátek hurá do výuky na celé čtyři hodiny! Na rozvrhu byla angličtina, chemie, výtvarná a tělesná výchova. 
Probírala se Kanada, ve zkumavkách do bublalo a prskalo, technikou twist art se vyráběly květiny a na 
školním hřišti se hrál softball. Odpoledne se pak uskutečnila velká výprava do chotěbuzského Archeoparku, 
kde si vyzkoušeli střelbu z luku. 

Týden utekl jako voda, aniž by si to kdo stačil uvědomit. Závěrečné rozloučení, obětí, slzy a sliby, že se zase 
brzy uvidí... 

       
  Návštěva Krakova        Přivítání na českotěšínské radnici 
 
 
  



 

73 
 

PŘÍLOHY 

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

 
Firmy spolupracující při zajišťování praktického vyučování žáků  

Počet firem Dlouhodobě spolupracující firmy 

0 Škola nemá žáky s praktickým vyučováním 

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

Spolupracující partner Hlavní oblasti a přínosy spolupráce Forma spolupráce 

Profesní organizace  Asociace ředitelů gymnázií Setkávání s výměnou 
zkušeností 

Firmy   

Hegas-Energo, s.r.o. 
Každoroční poskytování významných sponzorských darů 
na zkvalitňování vzdělávání 

sponzoring 

Těšínská tiskárna, a.s. 
Každoroční poskytování významných sponzorských darů 
na zkvalitňování vzdělávání 

sponzoring 

VOP Group,s.r.o. 
Každoroční poskytování významných sponzorských darů 
na zkvalitňování vzdělávání 

sponzoring 

Amethyst, s.r.o. 
Každoroční poskytování významných sponzorských darů 
na zkvalitňování vzdělávání 

sponzoring 

Fertig, s.r.o. 
Každoroční poskytování významných sponzorských darů 
na zkvalitňování vzdělávání 

sponzoring 

Finidr, s.r.o. 
Každoroční poskytování významných sponzorských darů 
na zkvalitňování vzdělávání 

sponzoring 

Hydor,s.r.o. 
Každoroční poskytování významných sponzorských darů 
na zkvalitňování vzdělávání 

sponzoring 

Kovona systém, a.s. 
Každoroční poskytování významných sponzorských darů 
na zkvalitňování vzdělávání 

sponzoring 

Procon –KZ, s.r.o. 
Každoroční poskytování významných sponzorských darů 
na zkvalitňování vzdělávání 

sponzoring 

Další partneři   

Město Český Těšín Každoroční dotace na Adaptační kurzy pro první ročník 
a primu, dotace na studentský Majáles 

přednášky, besedy 

O.s. AVE Petrovice 
u Karviné 

Každoroční pořádání vzdělávacích akcí pro žáky přednášky, besedy 

KASS Střelnice Organizace vzdělávacích a kulturních pořadů přednášky, besedy, 
taneční kurzy 

Městská knihovna – 
čítárna Avion 

Společné programy pro vzdělávání žáků, kulturní akce přednášky, besedy 

PPP Karviná, pracoviště 
Český Těšín 

Zajištění pedagogicko-psychologického poradenství, 
vyšetření intelektového profilu 

poradenství, 
přednášky, besedy 

DDM Český Těšín Spolupráce v kulturní a sportovní oblasti soutěže, sportovní akce 

Pedagogická fakulta OU Spolupráce v rámci kariérového poradenství Přednášky, besedy 

VŠB Ostrava Spolupráce v rámci kariérového poradenství Přednášky, besedy, 
soutěže, exkurze 
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Počet udělených 

stipendií 
Firmy poskytující stipendium 

0 -- 
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Přehled výsledků MZ v termínu jarním - květen 2018 
     

    

 
 

     

Část Předmět Obor 
Počet Úspěšně vykonalo Prům. 

prospěch  přihlášených maturujících DT PP ÚZ 

 

Sp
o

le
čn

á 

ČJL 
79-41-K/41 33 33 33 33 33 2,030 

 79-41-K/81 30 30 30 30 30 1,767 

 

AJ 
79-41-K/41 25 25 25 25 25 1,400 

 79-41-K/81 21 21 21 21 21 1,476 

 

FJ 
79-41-K/41 - - - - - -  

79-41-K/81 1 1 1 1 1 2,000  

M 
79-41-K/41 8 8 7 0 0 2,500 

 79-41-K/81 8 8 7 0 0 2,625 

 

P
ro

fi
lo

vá
 

AJ 
79-41-K/41 8 8 0 0 8 1,750 

 79-41-K/81 8 8 0 0 8 1,375 

 

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

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

FJ 
79-41-K/41 3 3 0 0 3 1,000  

79-41-K/81 3 3 0 0 3 1,000  

ZSV 
79-41-K/41 8 8 0 0 8 1,750 

 79-41-K/81 16 16 0 0 15 1,750 

 

D 
79-41-K/41 4 4 0 0 4 1,000 

 79-41-K/81 7 7 0 0 7 1,429 

 

G 
79-41-K/41 14 14 0 0 14 1,786 

 79-41-K/81 5 5 0 0 5 2,000 

 

M 
79-41-K/41 - - - - - -  

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

F 
79-41-K/41 1 1 0 0 1 1,000 

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

 

CH 
79-41-K/41 10 10 0 0 10 1,100 

 79-41-K/81 6 6 0 0 6 1,167 

 

BI 
79-41-K/41 16 16 0 0 16 1,813 

 79-41-K/81 13 13 0 0 13 2,231 

 

IVT 
79-41-K/41 2 2 0 0 2 2,000  

79-41-K/81 2 2 0 0 2 2,000  

. 
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Celkový průměrný prospěch maturitních zkoušek 2018 po opravných a náhradních zkouškách 
79-41-K/41: 1,720 
79-41-K/81: 1,725 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
  

 
Přehled výsledků MZ v termínu podzimním - září 2018 

     

          

Část Předmět Obor 
Počet Úspěšně vykonalo Prům. 

prospěch  přihlášených maturujících DT PP ÚZ 

 

Společná M 
79-41-K/41 1 1 1 0 0 5,000  

79-41-K/81 1 1 1 0 0 5,000  

Profilová ZSV 
79-41-K/41 - - - - - - 

 
79-41-K/81 1 1 0 0 1 3,000 

 

     
 

Výsledky celkem 
  

         

Obor Termín 

Jarní termín Podzimní termín 

prospěl 
prospěl 
s vyzn. 

neprospěl 
prům. 

prospěch 
prospěl 

prospěl 
s vyzn. 

neprospěl 
prům. 

prospěch 

79-41-K/41 
řádný 17 15 1 1,720 0 0 0 0 

opravný 0 0 0 0 0 0 1 5,000 

79-41-K/81 
řádný 13 15 2 1,742 0 0 0 0 

opravný 0 0 0 0 1 0 1 4,000 
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C)Výsledky škol v programu KVALITA ve školním roce 2017/2018  
 
 
 

Testování žáků 1. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Testování žáků 3. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou 

     

Předmět 

Výsledky školy v rámci všech 
testovaných škol 

Výsledky školy v rámci skupiny oborů 

vzdělání  

79 Obecná příprava 

úspěšnost percentil percentil  
přidaná 

hodnota 

Jazyk český 86,1 86 59 1. stupeň 
Matematika 79 84 59 3. stupeň 
Jazyk anglický 76,8 86 66 2. stupeň 

      
 

 

 

  

    

Předmět 

Výsledky školy v rámci všech 
testovaných škol 

Výsledky školy v rámci skupiny oborů 

vzdělání  

79 Obecná příprava 

úspěšnost percentil percentil  

Jazyk český 82,2 88 62 
Matematika 61,7 60 10 
Jazyk anglický 85,5 78 38 
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D) Činnosti školy v oblasti zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 
celoživotního učení a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

 

 

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

vzdělávání pedagogických pracovníků  

v seznamu zaškrtněte činnosti, na nichž se Vaše škola aktivně podílí 

 Rekvalifikace 

 Příprava na vykonání zkoušky podle Národní soustavy kvalifikací 

 Odborné vzdělávání pro zaměstnavatele 

 Zkoušky podle zákona 179/2006 Sb. v platném znění 

 Zájmové vzdělávání pro veřejnost (např. jazykové kurzy, keramika apod.) 

 Vzdělávání v oblasti ICT dovedností (na objednávku firem i zájmové pro občany) 

 
Vzdělávání seniorů 

Projekt Senior internet 

 Občanské vzdělávání 

 Čeština pro cizince 

 Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 

 
Jiné – vypište: 

1) přípravné kurzy pro žáky 5. a 9. tříd základních škol 
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E) Projekty 
Projekty již v realizaci: 
 

 
 
 
 
  

Název projektu   Operační   
program/   
Zdroj 

financování   

Registrační   
číslo 

projektu   

Role školy/ŠZ   
v projektu -   
příjemce/partne

r   

(v případě, že škola je  

partner, uvést 

příjemce)   

 Obsah/Cíle projektu   
(Obsah a cíl projektu vychází 

ze  zvolených šablon)   

Období 

realizace   

Bullying and Cyber- 

Bullying: How to   
Prevent and Fight 

the  Violence at 

School   

ERASMUS 

+  KA 2   
2015-1-

IT02- 

KA219-  
014773_5   

Příjemce grantu   16 475,- EUR   Šikana a kyberšina – prevence a 

boj   
proti násilí na školách   

1.9.2015 - 

31.08.2018   

 MSK   E40/2016   Příjemce dotace    79 500 Kč   vzbudit zájem žáků o studium   
přírodních procesů moderní formou  

badatelsky orientovaného 

vyučování   

1.9.2017 - 

30.6.2018   
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Nově zahájené projekty: 

 
 
 

Název projektu Operační 

program/ 

Zdroj 

financování 

Registrační   
číslo projektu 

Role školy/ŠZ 
v projektu -   

příjemce/parn

er 

 

 Obsah/Cíle projektu Období 

realizace 

Blíž k Evropě,vstříc  

kvalitě   

ERASMU

S +  KA 1   
2017-1-CZ01- 

KA101-  

035248   

Příjemce grantu   13 511 EUR   Projekt zaměřen na jazykovou 

výuku,   
stínování a přírodní vědy   

9/2017 – 

8/2019   

Šablona GMCT   OP Výzkum, 

vývoj   
a vzdělávání   

v prioritní ose 

PO3   
– Rovný přístup   

ke kvalitnímu   

CZ.02.3.68/0.0 

/0.0/16_035/00 

07991   

Příjemce dotace   922 886,- Kč.   Cílem výzvy je zlepšení 

kvality   
vzdělávání a výsledků žáků   
v klíčových kompetencích   

1.9.2017-

30.8.2019   

Gymnázium Český 

Těšín – nové učebny 

cizích jazyků 

IROP –ITI 

ostravské 

aglomerace, 

Výzva č. 7 

CZ.06.2.67/0.0/

16_066/00 

Příjemce dotace 4 399 076,- Kč 

finanční spoluúčast 

školy 439 909,- Kč 

Projekt zaměřen na zvyšování 

jazykových kompetencí žáků. 

V rámci projektu budou 

vybudovány dvě moderní 

jazykové laboratoře. Zároveň 

dojde k rekonstrukci toalet. 

6/2018-

9/2018 

Podpora jazykového 

vzdělávání v SŠ MSK 

IROP – ITI 

ostravské 

aglomerace, 

Výzva č. 7 

CZ.06.2.67/0.0/

0.0/16_066/000

5385 

Finanční partner Spoluúčast školy: 

projektová 

dokumentace WC 

12 000,- Kč s DPH, 

projektová 

dokumentace 

interiéru 7 998,- Kč 

DPH 

Projekt zaměřen na zvyšování 

jazykových kompetendcí 

žákůp. V rámci projektu 

budou vybudovány dvě 

moderní jazykové laboratoře. 

Zároveň dojde k rekonstrukci 

toalet. 

6/2018 – 

9/2018 
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Svobodný přístup k informacím 
 
V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů byly v uplynulém školním roce poskytnuty 
informace: 
 
a) celkový počet žádostí o informace          0 
b) počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace      0 
c) počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí informace   0 
d) výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona        0 

 
Pokud jsou ve výroční zprávě uváděna jména žáků a zaměstnanců školy, je tak učiněno v souladu 
se stanoviskem Úřadu pro ochranu osobních údajů č. j. SKO-3321/07-2/POT ze dne 31. května 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017/2018 byla schválena školskou radou na jejím 
zasedání dne 1. 11. 2018. 
 

 
 
 
 
 

V Českém Těšíně 15. 10.2018       RNDr. Tomáš Hudec v. r. 
 


