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      Výroční zpráva o činnosti školy je vydána dle § 10 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, a vyhlášky č. 15/2005, kterou se stanoví náležitosti 

dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění pozdějších předpisů. 

 

     Zaměstnanci a žáci školy uvedení ve Výroční zprávě o činnosti školy za školní rok 2014/2015 

písemně souhlasili se zveřejněním svých osobních údajů. 
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I. Základní údaje o škole 

 

1. Název školy: Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace 

2. Sídlo školy: 739 61 Třinec, Komenského 713 

3. Identifikační číslo organizace (IČO): 00601390 

4. Resortní identifikátor právnické osoby (REDIZO): 600016269 

 

5. Zřizovatel školy: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava,  

IČ: 70890692 

 

6. Vedení školy: 

  ředitelka školy: Mgr. Romana Cieslarová 

 statutární zástupkyně ředitelky školy: RNDr. Bibiana Kučírková 

 zástupce ředitelky školy: Mgr. Marian Plucnar 

 

7. Adresa pro dálkový přístup: www.gymtri.cz 

 

8. Údaje o školské radě: 

Zřizovací listina Školské rady při Gymnáziu Třinec byla vydána dne 13. 7. 2005 a 

školská rada byla zřízena ke dni 1. 9. 2005. Ve volebním období 2014–2017 školská 

rada pracovala v tomto složení: 

 

 Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – rektor VŠB – TU Ostrava, předseda školské rady 

 Mgr. Marcel Gibiec – učitel Gymnázia, Třinec, příspěvkové organizace 

 Ing. Lubomír Mieszek, MBA – předseda Spolku rodičů a přátel školy Gymnázia 

Třinec 

 Ing. Dagmar Mitrengová – učitelka Gymnázia, Třinec, příspěvkové organizace 

 Ing. Michael Trojka – místostarosta města Třinec, člen Výboru pro výchovu, 

vzdělání a zaměstnanost Zastupitelstva MSK 

 Ing. Ivo Žižka – člen představenstva a ředitel pro personalistiku a administrativu 

společnosti Třinecké železárny a.s.  

http://www.gymtri.cz/
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9.  Charakteristika školy 

Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace nabízí studium uchazečům poměrně velké 

spádové oblasti, kterou kromě regionu Třinecka tvoří také město Jablunkov a okolní obce. Škola 

poskytuje všeobecné vzdělání, které ve školním roce 2014/2015 probíhalo podle školních 

vzdělávacích programů pro čtyřleté a šestileté studium, zveřejněných mj. na webových stránkách 

školy. Ve školním roce 2014/15 ji navštěvovalo 501 žáků. 

Uchazeči o studium na třineckém gymnáziu si v rámci přijímacího řízení ve školním roce 

2014/2015 mohli vybrat ze tří oborů vzdělávání: žáci pátých tříd základních škol se poprvé mohli 

přihlásit do osmiletého studia, pro žáky po sedmých třídách základních škol gymnázium nabízí ještě 

v tomto a následujícím školním roce studium šestileté a pro žáky s ukončeným základním 

vzděláním je tradičně určeno studium čtyřleté. 

Absolventi našeho gymnázia mají velkou úspěšnost při přijímání na vysoké nebo vyšší 

odborné školy, mnozí studují úspěšně také vysoké školy v zahraničí. 

Třinecké gymnázium se může ‒ vedle řady úspěšných žáků, o nichž bude řeč na 

následujících stránkách ‒ pyšnit plně kvalifikovaným pedagogickým sborem, dobrou úrovní výuky 

všeobecně vzdělávacích předmětů, moderně vybavenými učebnami, spoluprací s mnoha 

partnerskými organizacemi, pěveckým sborem s mnohaletou tradicí a v neposlední řadě rovněž 

vstřícným přístupem zaměstnanců ke všem účastníkům procesu vzdělávání.  

Cílem, k němuž směřuje pracovní úsilí pedagogických pracovníků Gymnázia, Třinec, 

příspěvkové organizace, je absolvent, který splňuje tento profil: 

 umí účelně a smysluplně komunikovat (ústně, písemně i prostřednictvím ICT), a to jak 

v mateřském, tak cizím jazyce; 

 je dobře připraven složit přijímací zkoušky na vybraný vysokoškolský obor; 

 je konkurenceschopný při dalším studiu i v rámci profesního uplatnění; 

 je schopen samostatně řešit úkoly; 

 rozvíjí dále své znalosti a dovednosti, protože chápe nutnost celoživotního vzdělávání; 

 umí prezentovat a obhájit svůj názor; 

 je schopen aktivně se zapojit do společenského, kulturního a politického dění; 

 je sociálně zralý a je si vědom svých práv a povinností; 

 ctí demokratické principy fungování občanské společnosti; 

 je tolerantní k názorům druhých, k jiným lidem a kulturám; 

 má kladný vztah k městu i regionu a je motivován pro jejich další rozvoj. 
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Ve školním roce 2014/2015 se škola změřila na zlepšení podmínek pro výuku tělesné 

výchovy. Během hlavních prázdnin byly opraveny parkety v obou školních tělocvičnách a došlo 

také k celkové rekonstrukci suterénní místnosti posilovny. Díky finanční podpoře Spolku rodičů a 

přátel školy Gymnázia Třinec bude v nejbližších dnech zakoupeno pro posilovnu rovněž nové 

vybavení (posilovací lavice, bradla, činky, balanční podložky, závěsný posilovací systém TRX, 

tréninkové žebříky, nástěnné hrazdy aj.).   

Výrazně modernizováno bylo také vybavení školní auly, pro kterou byly zakoupeny 

mikrofony, reproduktory, mixážní pult ovládaný prostřednictvím tabletu a dataprojektor. Nová 

zařízení umožnila nejen realizaci koncertu Pěveckého sboru Gymnázia Třinec přímo v prostorách 

školy, ale také organizaci dalších akcí směřujících ke zlepšení komunikativních a prezentačních 

dovedností našich žáků (studentská vědecká konference aj.).  

V rámci projektu ROP Podpora jazykového vzdělávání na středních školách bylo 

gymnázium vybaveno dvěma moderními laboratořemi pro výuku cizích jazyků. Z prostředků tohoto 

projektu škola získala pro obě učebny nábytek, sluchátka, interaktivní dataprojektory, keramické 

tabule, vizualizéry i mapy anglicky, španělsky a německy mluvících zemí, tedy majetek v celkové 

hodnotě 948 462,06 Kč. 

Cílem projektu ROP Podpora přírodovědných předmětů je modernizace výuky a metod 

vzdělávání a vytvoření kvalitního zázemí pro výuku přírodovědných předmětů. V rámci tohoto 

projektu škola získala 14 osobních počítačů s monitory a 1 notebook pro pedagoga. Učebna pro 

výuku přírodovědných předmětů byla vybavena rovněž dataprojektorem, projekčním plátnem, 

reproduktory a vizualizérem. Celková hodnota svěřeného majetku činí 299 051,50 Kč. V prvních 

měsících školního roku 2015/2016 očekáváme v rámci tohoto projektu rovněž dodávku měřicích 

systémů Pasco a Vernier a další didaktické pomůcky pro výuku chemie, biologie a fyziky.  

Pro většinu kmenových učeben škola v průběhu školního roku 2014/2015 zakoupila nové 

tabule, v některých učebnách byla realizována rovněž oprava podlahové krytiny a výměna 

vestavěných skříní. Učebna ICT byla vybavena kvalitní reprodukční technikou a novými otočnými 

židlemi. V rámci podpory rozvoje technického myšlení u mladších žáků v hodinách ICT byly 

pořízeny také nové sady stavebnic LEGO Mindstorms. 

Během školního roku se jednotlivé předmětové komise věnovaly rovněž výběru a nákupu 

učebnic pro připravovaný první ročník nově otevíraného osmiletého studia na našem gymnáziu. 

Doplněn byl také knihovní fond naší školní knihovny.  
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II. Přehled oborů vzdělání 

 

V souladu se zápisem ve školském rejstříku Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace 

poskytovalo ve školním roce 2014/2015 vzdělávání v těchto oborech: 

 

Kód oboru Popis oboru 
Forma 

vzdělávání 

Délka 

vzdělávání 

Kapacita 

oboru 

Dobíhající 

obor 

79-41-K/41 Gymnázium Denní 4 r. 0 měs. 250 Ne 

79-41-K/61 Gymnázium Denní 6 r. 0 měs. 540 Ne 

III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 

Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace zaměstnávalo na počátku školního roku 

2014/2015 celkem 63 osoby. (Průměrný přepočtený počet zaměstnanců se v průběhu roku 

vzhledem k dlouhodobým nemocenským některých zaměstnanců a uzavírání pracovních poměrů 

pro zástup těchto zaměstnanců měnil, za první a druhé čtvrtletí roku 2015 činil 56,30 zaměstnance.) 

Ze 44 členů pedagogického sboru (přepočet na plné zaměstnance činí 40,91) pouze jedna vyučující 

postrádala odbornou kvalifikaci pro výuku na střední škole. Jednalo se o zkušenou pedagožku 

s bakalářským vzděláním, která v závěru školního roku 2014/2015 ukončila magisterské studium 

anglického jazyka. Ke dni 31. 8. 2015 byl tedy celý pedagogický sbor Gymnázia, Třinec, 

příspěvkové organizace plně kvalifikován. 

Na řízení výchovného a vzdělávacího procesu s vedením školy úzce spolupracovala 

výchovná poradkyně, koordinátorka ŠVP, metodici ICT, školní metodička prevence, koordinátorka 

EVVO (environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty) a pedagogičtí pracovníci vykonávající 

funkci vedoucích předmětových komisí. 

Dne 23. 6. 2015 bylo ředitelkou školy vydáno organizační opatření (č. j.: GyTř/749/2015), 

na jehož základě byl ke dni 31. 8. 2015 ukončen pro nadbytečnost pracovní poměr s jedním 

pedagogickým pracovníkem. Ke dni 24. 8. 2015 byl na žádost jednoho z pedagogů ukončen jeho 

pracovní poměr dohodou. Uvolněné pracovní místo bylo nabídnuto zaměstnanci, jemuž byla 

v červnu předána výpověď pro nadbytečnost, ten však místo odmítl. Dne 25. 8. 2015 byl proto 

uzavřen pracovní poměr s novou pedagogickou pracovnicí. 
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IV. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do školy 

 

Ve školním roce 2014/2015 se Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace na základě 

doporučení zřizovatele zapojilo do pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů 

vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů. 

Přijímací řízení probíhalo dle § 60 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Informace o přijímacím řízení, 

kritéria přijímacího řízení, předpokládané počty přijímaných uchazečů byly včetně formuláře 

přihlášky ke studiu umístěny na našich webových stránkách.  

Škola opět nabídla uchazečům o studium přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z českého 

jazyka i matematiky, které se setkaly s velmi kladnou odezvou ze strany zájemců o studium i jejich 

zákonných zástupců. 

 

 

Přijímací řízení do oboru  79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté) 

 

Jednotné testy pro čtyřleté studijní obory se konaly 15. 4. 2015. Druhé kolo přijímacího 

řízení vyhlášeno nebylo. Počty uchazečů i přijatých žáků zachycuje následující tabulka: 

 

Počet přihlášených do 1. kola 136 

Počet uchazečů, kteří se dostavili k přijímací zkoušce   135 

Počet přijatých uchazečů 60 

Počet zápisových lístků odevzdaných do 10 pracovních dnů ode dne PZ 44 

Zpětné vydání zápisového lístku 1 

Počet přijatých v rámci autoremedury  17 

Počet přestupujících žáků k 2. 9. 2015 (schváleno zřizovatelem školy) 1 

Celkem žáků v 1. ročníku 4letého studia ke 2. 9. 2015 61 
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Přijímací řízení do oboru  79-41-K/61 Gymnázium (šestileté) 

 

Jednotné testy pro víceletá gymnázia se konaly 16. 4. 2015. Druhé kolo přijímacího řízení 

vyhlášeno nebylo. Počty uchazečů i přijatých žáků zachycuje následující tabulka: 

 

Počet přihlášených do 1. kola 50 

Počet uchazečů, kteří se dostavili k přijímací zkoušce   50 

Počet přijatých uchazečů 30 

Počet zápisových lístků odevzdaných do 10 pracovních dnů ode dne PZ 30 

Zpětné vydání zápisového lístku 0 

Počet přijatých v rámci autoremedury  0 

Celkový počet žáků v 1. ročníku 6letého studia ke 2. 9. 2015 30 

     

Přijímací řízení do oboru  79-41-K/81 Gymnázium (osmileté) 

 

Jednotné testy pro víceletá gymnázia se konaly 16. 4. 2015. Druhé kolo přijímacího řízení 

vyhlášeno nebylo. Počty uchazečů i přijatých žáků zachycuje následující tabulka: 

 

Počet přihlášených do 1. kola 56 

Počet uchazečů, kteří se dostavili k přijímací zkoušce   56 

Počet přijatých uchazečů 30 

Počet zápisových lístků odevzdaných do 10 pracovních dnů ode dne PZ 25 

Zpětné vydání zápisového lístku 0 

Počet přijatých v rámci autoremedury  5 

Celkový počet žáků v 1. ročníku 8letého studia ke 2. 9. 2015 30 

 

Počet žáků v prvních ročnících ke dni 2. 9. 2015 121 

 

Pro nově přijaté žáky a jejich rodiče proběhla v červnu 2015 informační schůzka. Její 

účastníci získali základní informace o průběhu studia na gymnáziu, o možnostech stravování ve 

školní jídelně, údaje o zařazení žáka do konkrétní třídy a skupiny pro výuku cizích jazyků. Byli jim 

rovněž představeni třídní učitelé, výchovný poradce a vedení školy. Výbor SRPŠ Gymnázia Třinec 

rodičům nastávajících žáků poskytl také informace o činnosti spolku a seznámil je s jeho stanovami. 
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V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

1. Prospěch žáků na konci školního roku 2014/2015 

 

V roce 2014/2015 studovalo na naší škole celkem 501 žáků. Školní rok zakončili 

s průměrným prospěchem 1,741. Nejlepšího průměru dosáhla třída 2.A, jejíž průměrný prospěch 

činil pouhých 1,431. V této třídě celkem 25 žáků prospělo s vyznamenáním a pouze 9 žáků 

prospělo.  

 

O kvalitě vzdělávacího procesu na naší škole vypovídají i následující číselné údaje, 

zachycující výsledky klasifikace na konci školního roku: 

 žáci se samými jedničkami  32 žáků 

 žáci s vyznamenáním   178 žáků 

 opravné zkoušky    4 žáci 

 hodnocení v náhradním termínu  4 žáci 

 

Výchovná opatření: 

 pochvala ředitele školy        78 žáků  

 pochvala třídního učitele  110 žáků 

 snížený stupeň z chování   1 žák 

 důtka ředitele školy   7 žáků 

 důtka třídního učitele     10 žáků 

 napomenutí třídního učitele             9 žáků 

 

2. Výsledky školy v programu KVALITA ve školním roce 2014/2015 

Cílem rozvojového projektu Kvalita, probíhajícího dlouhodobě v Moravskoslezském kraji, 

je podpora kvality vzdělávání poskytovaného středními školami. Projekt umožňuje zmapovat míru 

znalostí a dovedností žáků středních škol a poskytnout školám i jednotlivým žákům porovnání 

s ostatními.  
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V listopadu 2014 proběhlo na našem gymnáziu testování žáků 1. ročníků oborů vzdělání 

poskytujících střední vzdělávání s maturitní zkouškou ve školách zřizovaných Moravskoslezským 

krajem, připravené a analyzované Společností pro kvalitu školy, o. s. Do tohoto testování byli 

zapojeni žáci 1. ročníků čtyřletého studia a žáci 3. ročníků šestileté formy studia. Jednalo se o testy 

z českého jazyka, matematiky a cizího jazyka. 

V květnu 2015 pak v rámci krajského rozvojového programu Kvalita 2014–2018 proběhlo 

testování žáků 3. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělávání s maturitní zkouškou, 

které bylo tentokrát připraveno a realizováno na základě spolupráce se společností Scio, s. r. o. Do 

tohoto testování byli zapojeni žáci 3. ročníků čtyřletého studia a žáci 5. ročníků studia šestiletého. 

Testování navazovalo na testování, které žáci absolvovali v roce 2012/2013, součástí vyhodnocení 

výsledků bylo proto také stanovení přidané hodnoty vzdělávání v předmětech český jazyk, 

matematika a cizí jazyk u škol i jednotlivých žáků. Výsledky shrnují následující tabulky: 

 

 

Testování žáků 1. 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  

Jazyk český 74,5 77 31 

Matematika 56,7 76 31 

Jazyk anglický 83,9 82 48 

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 64 70 49 5,3 (vysoce nadprům.) 

Matematika zákl. 63 77 59 2,8 (nadprůměrná) 

Matematika rozš. 56 59 56 2,5 (nadprůměrná) 

Jazyk anglický 71 69 48 0,8 (průměrná) 
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3. Výsledky vzdělávání podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy  

 

Výsledky vzdělávání podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy nejlépe 

odrážejí výsledky maturitní zkoušky.  

 

K maturitní zkoušce v jarním termínu 2015 se přihlásilo celkem 111 žáků školy. (Dva žáci 

však ve 2. pololetí školního roku neprospěli, nemohli tedy maturitní zkoušku v jarním termínu 

vykonat a konali maturitní zkoušku až v podzimním období.) Didaktické testy a písemné práce se 

psaly v termínu 4.‒ 15. května 2015. Ústní zkoušky následovaly:  

 Třída 6.A absolvovala ústní maturitní zkoušku v termínu 18.‒22. 5. 2015. Do funkce 

předsedkyně maturitní komise byla jmenována Mgr. Eva Bartečková, místopředsedkyní komise 

byla RNDr. Bibiana Kučírková a třídní učitelkou Mgr. Zlatka Bichlerová. 

 Třída 6.B skládala ústní maturitní zkoušku rovněž v termínu 18.‒22. 5. 2015. Do funkce 

předsedy maturitní komise byl jmenován Mgr. Karel Přikryl. Třídní učitelkou třídy byla Mgr. 

Ivana Kuczynská, místopředsedkyní maturitní komise Mgr. Karla Demelová.  

 Třída 4.D vykonávala ústní maturitní zkoušku v termínu 25.‒29. 5. 2015. Předsedkyní maturitní 

komise byla v tomto případě Mgr. Halina Przeczková a místopředsedkyní Mgr. Petra Bruková. 

Třídním učitelem 4.D byl Mgr. Jiří Navrátík. 

 Třída 4.E skládala ústní maturitní zkoušku v termínu 25.‒29. 5. 2015. Do funkce předsedy 

maturitní komise byl jmenován Mgr. Jiří Gąsior, místopředsedkyní byla Mgr. Anna Jursová. 

Třídním učitelem byl Mgr. René Brauner. 

 

10 žáků školy v jarním termínu absolvovalo předmět Matematika+. Jednalo se o 6 žáků 

oboru 79-41-K/61 a 4 žáky oboru 79-41-K/41. Všichni byli u zkoušky úspěšní.  
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Přehled výsledků MZ v jarním termínu 2015 
 
 
 

Část Předmět Obor 
Počet Úspěšně vykonalo Prům. 

prospěch přihlášených maturujících DT PP ÚZ 

S
p
o
le

čn
á
 

ČJL 
79-41-K/41 61 61  60*  60* 61 1,867 

79-41-K/61 50 48 48 48 47 1,938 

AJ 
79-41-K/41 40 40 39* 38* 39 1,625 

79-41-K/61 24 22 22 22 21 1,593 

M 
79-41-K/41 20 20 19 - - 2,700 

79-41-K/61 20 20 20 -   - 2,450 

RJ 

NJ 

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

79-41-K/61 1 1 1 1 1 1,000 

P
ro

fi
lo

v
á
 

AJ 79-41-K/41 20 20 - - 20 1,450 

NJ 79-41-K/41 1 1 - - 1 3,000 

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

ŠJ 79-41-K/41 7 7 - - 7 2,143 

ZSV 79-41-K/41 19 19 - - 17 2,158 

D 79-41-K/41 5 5 - - 5 2,200 

Z 79-41-K/41 20 20 - - 19 2,400 

M 79-41-K/41 4 4 - - 4 1,500 

F 79-41-K/41 10 10 - - 10 1,700 

Ch 79-41-K/41 8 8 - - 8 1,875 

Bi 79-41-K/41 12 12 - - 12 2,417 

ICT 79-41-K/41 5 5 - - 5 1,800 

EVH 79-41-K/41 2 2 - - 2 1,500 

ČJL 79-41-K/41 6 6 - - 6 2,333 

AJ 79-41-K/61 20 20 - - 20 1,400 

NJ 79-41-K/61 4 4 - - 4 2,500 

ŠJ 79-41-K/61 5 5 - - 5 1,600 

ZSV 79-41-K/61 13 13 - - 13 1,308 

D 79-41-K/61 14 14 - - 13 1,926 

Z 79-41-K/61 9 9 - - 8 2,556 

M 79-41-K/61 8 8 - - 8 1,625 

F 79-41-K/61 4 4 - - 4 2,000 

Ch 79-41-K/61 5 5 - - 5 1,800 

Bi 79-41-K/61 7 7 - - 7 1,714 

ICT 79-41-K/61 4 4 - - 4 1,000 

EVH 79-41-K/61 1 1 - - 1 1,000 

ČJL 79-41-K/61 2 2 - - 2 2,000 

 

* DT + PP jeden žák úspěšně absolvoval již v jarním termínu 2014 
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K maturitní zkoušce v podzimním termínu 2015 se přihlásilo celkem 8 žáků školy. 

Předsedkyní jednotné maturitní komise pro ústní maturitní zkoušky v podzimním termínu na našem 

gymnáziu byla jmenována Mgr. Eva Bartečková. Místopředsedkyní komise byla ředitelkou školy 

jmenována RNDr. Bibiana Kučírková. 

 
Přehled výsledků MZ v podzimním termínu 2015 

 

Část Předmět Obor 
Počet Úspěšně vykonalo Prům. 

prospěch přihlášených maturujících DT PP ÚZ 

S
p
o
le

čn
á
 ČJL 

79-41-K/41 0 0 0 0 0 0 

79-41-K/61 3 3 2* 2* 3 3,000 

AJ 
79-41-K/41 1 1 0* 1 0 - ** 

79-41-K/61 3 3 2* 2* 3 2,000 

M 
79-41-K/41 1 1 1 - - 4,000 

79-41-K/61 0 0 0 - - - 

P
ro

fi
lo

v
á
 

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

ZSV 79-41-K/41 2 2 - - 2 3,000 

Z 79-41-K/61 1 1 - - 0 5,000 

D 79-41-K/61 3 3 - - 3 3,667 

ZSV 79-41-K/61 2 2 - - 2 4,000 
* jeden žák vykonal tuto část zkoušky úspěšně v jarním termínu 

** žák bude vykonávat druhou opravnou zkoušku z AJ (část ÚZ) 

 

 

 
Přehled celkových výsledků MZ za školní rok 2014/2015 

 

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 40 17  4  1,979 0   0  0 0  

opravný  0 0  0   0 3 0 1 3,25 

79-41-K/61 řádný 26 20 2 1,783 2 0 0 3,125 

opravný 0 0 0 0 1 0 1 3,75 

 
Vysvětlivky použitých zkratek 
 
DT  didaktický test 
PP  písemná práce 
ÚZ  ústní zkouška 
ZSV  základy společenských věd 
EVH  estetická výchova hudební 
EVV  estetická výchova výtvarná 
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VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 

S rizikovými aktivitami současné mládeže byli dne 31. 8. 2015 seznámeni všichni 

pedagogové školy v rámci vzdělávacího programu Zvládání emočně náročných a rizikových situací 

ve školním prostředí, který pro naše zaměstnance připravilo Školicí a výcvikové centrum Asklépios. 

O přípravu a realizaci aktivit primárně věnovaných prevenci sociálně patologických jevů se i 

v uplynulém školním roce zasloužily především výchovná poradkyně Mgr. Marcela Kantorová a 

školní metodička prevence Mgr. Šárka Dohnalová. Obě pedagožky vykonávají metodické funkce 

velmi svědomitě, spolupracují s okresními i krajskými metodiky a pečují rovněž o svůj osobní 

rozvoj. Pravidelně se účastní krajských konferencí k prevenci rizikového chování i jiných 

vzdělávacích akcí, a to dle aktuální nabídky vzdělávacích institucí. 

Prevenci sociálně patologických jevů je tradičně věnován prostor především na kurzech 

pořádaných školou v průběhu studia, ať už je to kurz adaptační, lyžařský či sportovně-turistický. 

Vhodnými aktivitami, přiměřenými věku žáků, se vyučující a na kurzech většinou přítomný 

metodik prevence snaží přispět k dobrému sociálnímu klimatu školy a třídy.      

Aktuální problematice kyberšikany byla v loňském školním roce věnována přednáška 

Facebook a jeho jiná tvář. Sexuální výchovu, jež je v souladu s ŠVP na naší škole součástí výuky 

předmětů biologie a základy společenských věd, doplnila přednáška Marie Šindelářové nazvaná 

provokativně Víš, s kým spíš? Realizována byla rovněž beseda na téma drogových závislostí.  

Ke zlepšení školního klimatu směřuje i činnost školního parlamentu, jehož pravidelné 

schůzky organizuje Mgr. Šárka Dohnalová. Žáci jsou motivování k samostatným aktivitám, 

k zapojení do života školy, k empatickému přístupu ke spolužákům, k vytvoření hlubšího vztahu ke 

škole a celé školní komunitě.  

Problematiku integrace žáků vyžadujících podpůrná opatření škola individuálně 

konzultovala s pracovnicemi školských poradenských zařízení.  

Sledováni jsou rovněž talentovaní žáci, kteří však mnohdy nemají zájem o vyšetření 

v pedagogicko-psychologické poradně, na jehož základě by mohli být zařazeni jako žáci 

s mimořádným nadáním. Pedagogové se přesto snaží o individuální přístup k těmto žákům a 

podporují další rozvoj jejich schopností a nadání. Péče o nadané žáky je i jedním z dlouhodobých 

cílů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na naší škole.  

Na realizaci některých aktivit stanovených Minimálním preventivním programem pro rok 

2014/2015 škola spolupracovala mj. s Odborem sociálních věcí MěÚ Třinec a místní knihovnou. 
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VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Studiu k výkonu specializovaných činností se ve školním roce 2014/2015 věnovala Mgr. 

Ivana Krčková. Jednalo se o vzdělávání v oblasti environmentální výchovy, které je doporučeno pro 

koordinátory EVVO.  

V rámci studia k prohlubování odborné kvalifikace absolvovali členové pedagogického 

sboru mnoho vzdělávacích akcí. Tato forma dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků je 

zaměřena především na aktuální otázky související s procesem vzdělávání a výchovy a realizuje se 

účastí pedagogů na kurzech nebo seminářích a samostudiem. Vzdělávací aktivity, jichž se 

pedagogové ve školním roce 2014/2015 zúčastnili, se vztahovaly ke všem předmětům vyučovaným 

na našem gymnáziu. Další kurzy a semináře byly věnovány problematice pedagogické psychologie, 

prevence, výchovného a kariérového poradenství, pracovněprávních vztahů, řídicích a kontrolních 

systémů aj.  

Rovněž změny v organizaci státních maturit přinášejí stále nutnost účastnit se seminářů 

organizovaných Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV). Vzhledem k revizi ústní 

zkoušky z českého jazyka a literatury tak museli ve školním roce 2015/2015 všichni vyučující ČJL 

absolvovat aktualizační odbornou přípravu hodnotitelů ústní zkoušky z českého jazyka a literatury. 

Semináře pro předsedy maturitních komisí se zúčastnila za naši školu Mgr. Vlasta Liberdová.  

 

K nejlépe hodnoceným patřily tyto vzdělávací akce:  

 

 Zvládání emočně náročných a rizikových situací ve školním prostředí – vzdělávacího 

programu Školicího a výcvikového centra Asklépios, realizovaného v rámci projektu ZRIVI, se 

zúčastnil celý pedagogický sbor; 

 7. krajská konference k prevenci rizikového chování v Malenovicích – dvoudenní akce se 

zúčastnily Mgr. Šárka Dohnalová a Mgr. Romana Cieslarová; jednotlivé přednášky se týkaly 

např. supervize, nebezpečí sebepoškozování, ADHD, dětské agresivity, školské legislativy ve 

vztahu k prevenci rizikového chování apod.; 

 Jak odolat manipulaci aneb Komunikace ve škole – semináře psycholožky PhDr. Lenky 

Svobodové se zúčastnila Mgr. Romana Cieslarová; 

 Jak vést dospívající, aby uměli řešit své krizové stavy – semináře známého psychologa PhDr. 

Jana Svobody se zúčastnily Mgr. Marcela Kantorová a Mgr. Jana Hložková; 
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 Komunikace s problémovým rodičem – seminář rozvíjející komunikační dovednosti 

pedagogů absolvovala Mgr. Nikol Hanzlová; 

 Aktuální změny právních předpisů ve školské praxi – semináře PhDr. et Mgr. Jiřího Valenty, 

zabývajícího se především analýzou novely školského zákona a změn v zákoně o 

pedagogických pracovnících, se zúčastnila Mgr. Romana Cieslarová; 

 Optimalizace řídicích a kontrolních systémů v oblasti výkonu zřizovatelských funkcí – 

workshopu na KÚ MSK se zúčastnily Mgr. Romana Cieslarová, RNDr. Bibiana Kučírková a 

Ing. Šárka Dudová; 

 Jak správně využívat FKSP – semináře místopředsedkyně ČMOS PŠ Mgr. Markéty Seidlové 

se zúčastnila Mgr. Romana Cieslarová; 

 Specifika a úskalí veřejných zakázek mimo režim zákona – metodické poradny se zúčastnili 

Mgr. Romana Cieslarová a Mgr. Marian Plucnar; 

 Školení ČŠI k systému iSET v rámci projektu NIQES – s možnostmi školního i domácího 

testování pomocí systému iSET se seznámila Mgr. Romana Cieslarová; 

 29. ročník Letní školy pro středoškolské pedagogy a studenty SŠ – Chemie pro život – akce 

pořádané VŠCHT v Praze, zaměřené zejména na propojení teorie s praxí a na propagaci 

badatelského přístupu ve výuce chemie, se zúčastnili Ing. Dagmar Mitrengová, Mgr. Andrea 

Černá, Ing. Ivo Kantor a Mgr. Jiří Navrátík; 

 projekt AV ČR Otevřená věda – pětidenní kurzy pro vyučující přírodovědných předmětů na SŠ 

absolvovali za chemii Ing. Dagmar Mitrengová, za fyziku Mgr. Miroslava Babilonová a za 

biologii Mgr. Marian Plucnar; 

 mezinárodní konference COMBLAB v Helsinkách se zúčastnil Mgr. Jiří Navrátík; 

 seminář Jak učit přírodovědné a technické předměty – s novými výukovými metodami se 

seznámili Mgr. Marcela Kantorová a Ing. Ivo Kantor; 

 dvoudenní konference O digitálních technologiích ve škole jinak – řady workshopů, 

zaměřených na využití různých aplikací či dotykových zařízení ve výuce a další nové trendy 

v oblasti ICT, se zúčastnili Ing. Antónia Brudná, Mgr. Jana Hložková, Mgr. Hana Franková, 

Mgr. René Brauner; 

 Setkání koordinátorů a pedagogů ICT – akce Mendelovy univerzity, jejímž cílem bylo 

seznámení s normou ČSN 01 6910 k úpravě dokumentů, se zúčastnila Ing. Antónia Brudná; 

 Praktická výuka s tablety pro ZŠ a SŠ – školení se zúčastnili Mgr. René Brauner, Mgr. 

Marcel Gibiec a Mgr. Pavlína Madari; 
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 Využití digitální fotografie a digitální mikroskopie ve výuce – vzdělávací akce, která byla 

součástí projektu NatTech, se zúčastnila Mgr. Hana Franková; 

 Programování robotů Lego MINDSTORMS – semináře se zúčastnil Mgr. Rudolf Mlčoch; 

 Jak učit matematiku na SŠ – celostátní konference v Pardubicích se zúčastnil Mgr. Miroslav 

Filipec; 

 MODAM – Matematika užitečný zdroj potěšení – přednášek a workshopů, které pro 

středoškolské pedagogy připravila VŠB–TU Ostrava, se zúčastnila Mgr. Hana Franková a Mgr. 

Miroslava Babilonová; 

 Geografického semináře, který pořádá Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje 

Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity pro učitele zeměpisu a jejich žáky, se zúčastnili 

Mgr. Marcel Gibiec a Mgr. Ivana Krčková; 

 Geovědní seminář – dva kurzy týkající si výuky geologie absolvovala Mgr. Libuše Raszková; 

 Dnešní svět v souvislostech – zeměpisného semináře se zúčastnila Mgr. Libuše Raszková; 

 Složitější beletristické a poetické texty v hodinách Čj – kurz byl realizován organizací KVIC 

přímo na naší škole, zúčastnilo se ho 13 pedagogů, především vyučující českého jazyka a 

literatury; 

 Letní divadelní škola pro pedagogy 2015 – dvoudenní akce, kterou pro zájemce z řad 

pedagogů připravila ostravská divadla, se zúčastnily Mgr. Anna Jursová, Mgr. Alena 

Macošková a Mgr. Karla Demelová; 

 Současná česká literatura – třídenního kurzu Akademie Literárních novin v Peci pod Sněžkou 

se zúčastnila Mgr. Romana Cieslarová; 

 Exkurze do moderní literatury pro děti a mládež – semináře se zúčastnila PhDr. Anna 

Wiszczorová; 

 Literatura pro děti – kurz Akademie Literárních novin vedla dlouholetá šéfredaktorka 

Albatrosu Šárka Krejčová a dětský psycholog PhDr. Václav Mertin, zúčastnila se Mgr. Romana 

Cieslarová; 

 Mluvím, mluvíš, mluvíme – kurz rétoriky a kultury mluveného projevu v Olomouci navštívily 

Mgr. Anna Jursová a Mgr. Alena Macošková; 

 Mládež se učí jinak – celodenního semináře Goetheinstitutu se zúčastnily Mgr. Věra 

Pastorková a PhDr. Ivana Krőhnová; 

 Reálie a projekty ve výuce NJ zábavnou formou – seminář, představující inovativní metody 

ve výuce cizího jazyka, absolvovala Mgr. Věra Pastorková; 
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 Kurz němčiny pro učitele (v rámci projektu OP VK, výzva č. 56) – dvoutýdenní kurz ve Vídni 

absolvovala Mgr. Věra Pastorková; 

 Klassnyje druzja – s novými možnostmi práce s učebnicí (kombinace učebnice tištěné 

s interaktivní učebnicí) se seznámily Mgr. Vlasta Liberdová a Mgr. Lenka Klepaczová; 

 Fórum rusistů, Výuka ruského jazyka jako cizího – metodických akcí v Ruském středisku 

vědy a kultury v Praze se zúčastnil Mgr. Ladislav Vrátný; 

 Etická výchova – workshopu k problematice zapojení etické výchovy do ŠVP a procesu 

vzdělávání se zúčastnila Mgr. Kateřina Macurová; 

 semináře k problematice SOČ se v doprovodu žáků školy zúčastnila koordinátorka SOČ na naší 

škole Mgr. Jana Hložková; 

 konference Asociace ředitelů gymnázií ČR – konference, která se konala 25.–27. 3. 2015 

v Hradci Králové, se zúčastnila Mgr. Romana Cieslarová; 

 Valné hromady Asociace středoškolských klubů ČR v Brně se dne 24. 4. 2015 zúčastnili 

Mgr. Jana Gajdzicová a Mgr. Jiří Navrátík; 

 dvoudenní Seminář pro zástupce ZO ČMOS PŠ absolvovala předsedkyně ZO ČMOS na naší 

škole Mgr. Petra Bruková. 

 

V rámci samostudia se vyučující snažili zdokonalit své dovednosti při práci s aplikacemi 

Microsoft Office a seznámit se s možnostmi využití dotekových zařízení ve výuce. Také se odborně 

a metodicky vzdělávali, a to mj. prostřednictvím odborných časopisů, které naše příspěvková 

organizace pro své pracovníky zabezpečuje. Jedná se o tato periodika:  

 

Výtvarná výchova 

Dějiny a současnost 

Historický obzor 

Těšínsko 

Český jazyk a literatura 

Host 

Živá historie 

Geografické rozhledy 

Dnešní svět 

Chip 

Pokroky matematiky,fyziky a astronomie 

Učitel matematiky 

TV a sport mládeže 

Závislost a my 

Naše příroda 

Příroda 

Botanika 

Hurra! 

Rozhledy 

Řízení školy 

Účetnictví 

Učitelské noviny 



Vzdělávání bylo umožněno i nepedagogickým zaměstnancům gymnázia, kteří absolvovali 

např. tyto semináře a kurzy:  

 Konzultace spisové služby – konzultační seminář k problematice spisové služby proběhl na 

KÚ MSK a byl zaměřen především na řešení komplikací, které v praxi vyvolalo zavedení 

programu Elektronická spisová služba; zúčastnila se ho administrativní pracovnice Marta 

Liszková; 

 Platové předpisy 2014, Účetnictví příspěvkových organizací v platné metodice, Metodika 

účtování příspěvkových organizací, Účetnictví příspěvkových organizací – Daně a finance, 

Cestovní náhrady v roce 2015 a silniční daň ve školství, Majetek školské příspěvkové 

organizace a jeho inventarizace – těchto seminářů se zúčastnila ekonomka Ing. Šárka Dudová; 

 Školení pro pracovníky školních jídelen, Dietní stravování – s problematikou alergenů ve 

výživě a s vyhláškou umožňující zavedení dietního stravování do školních jídelen se seznámila 

vedoucí školní jídelny Gertruda Olszarová; 

 IT konference – s problematikou licencí, záložních zdrojů, wi-fi sítí aj. se seznámil správce 

ICT Bc. Tomáš Kočí. 
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VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

I v loňském školním roce naše gymnázium organizovalo pro žáky celou řadu aktivit. Jednalo 

se především o kurzy, exkurze, besedy a přednášky, projektové dny a kulturní akce.  

 

Kurzy 

 Adaptační kurzy pro žáky 1. ročníků v turistickém středisku třineckého DDM v Nýdku-

Hluchové – program sestavily a jednotlivé aktivity řídily výchovná poradkyně Mgr. Marcela 

Kantorová a školní metodička prevence Mgr. Šárka Dohnalová. Své třídy doprovodily třídní 

učitelky prvních ročníků Mgr. Alena Macošková (1.A), Mgr. Jana Hložková (1.D) a Mgr. 

Kateřina Macurová (1.E).    

  

 Sportovně-turistický kurz pro žáky předmaturitních ročníků ve Žiaru v Západních Tatrách 

ve školním roce 2014/2015 vedla Mgr. Ivana Krčková. Žáci byli na základě své fyzické 

kondice rozděleni do družstev, která absolvovala túry různé náročnosti, např. výstup na 

Téryho chatu, Baranec, trasu Smutné sedlo – Plačlivé – Žiarské sedlo aj. 
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 Lyžařský výcvikový kurz pro žáky 2.A (šestileté studium) ve dnech 16.–20. 2. 2015 vedl 

ve spolupráci s Mgr. Janou Gajdzicovou a Mgr. Pavlem Sikorou Mgr. Marcel Gibiec. Žáci 

byli ubytováni na chatě Skalka a výcvik byl realizován v lyžařském areálu Severka 

v Těšínských Beskydech. 

 Lyžařský výcvikový kurz ve Ski areálu Bílá pro žáky 1. ročníků čtyřletého studia proběhl 

v termínu 16.‒20. 3. 2015 pod vedením Mgr. Ivany Kuczynské.             

 

   Exkurze 

 

 Studijně-poznávací zájezd do Dánska a Švédska (akce proběhla ve dnech 14.–22. 5. 2015, 

připravila ji Mgr. Marcela Kantorová); 

 studijně-poznávací zájezd do Španělska (připravily vyučující španělského jazyka Mgr. 

Světlana Caputová a Mgr. Nikol Hanzlová); 

 exkurze žáků semináře z fyziky do Dolní oblasti Vítkovice – populárně naučné centrum 

Velký svět techniky;  

 exkurze třídy 2.D do Třineckých železáren, a. s.; 

 demonstrační pitva v Ústavu soudního lékařství Fakultní nemocnice Ostrava pro zájemce 

z řad žáků biologických seminářů; 

 exkurze žáků dějepisného semináře do Národního památníku 2. světové války v Hrabyni; 

 exkurze 4. ročníků šestiletého a 2. ročníků čtyřletého studia do Krakova a památníku 

holocaustu v Osvětimi; 

 etologická exkurze tříd 3.A a 3.B do ZOO Ostrava; 

 exkurze do zemědělské farmy firmy NETIS, a. s. v Dolní Lutyni; 

 terénní výuka topografie, kartografie a geomorfologie na trase Třinec – Mosty u Jablunkova 

– Gírová;  

 návštěva výstavy THE HUMAN BODY EXHIBITION žáky třídy 4.A v doprovodu Mgr. 

Šárky Dohnalové; 

 návštěva výstavy Zářivý krystal – unikátní výstavy věnované malíři Bohumilu Kubištovi; 

 návštěva azylového domu Bethel žáky 5.A; 

 exkurze do sběrného dvora firmy Nehlsen pro třídy 1.D, 1.E a 2.A; 

 exkurze jednotlivých třídních kolektivů např. do Prahy (5.B, 3.D), Kroměříže (6.A), do 

Znojma a Vídně (4.B), do Brna (2.E, 3.A), do Olomouce (1.A) apod. 
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Besedy a přednášky 

 

 Beseda s pamětníkem Luďkem Eliášem o 2. světové válce a holocaustu; 

 přednáška pracovníka Ústavu částicové a jaderné fyziky MFF, Mgr. Tomáše Sýkory, Ph.D., 

na téma 60. výročí existence CERNU;  

 přednáška doc. RNDr. Michala Krupky, Ph.D. z Katedry informatiky PF UP Olomouc 

Matematika skrytá ve vyhledávači Google;  

 přednáška doc. Mgr. Jaroslava Davida, Ph. D. Literatura nejen na stříbrném plátně; 

 přednáška doc. PhDr. Hany Srpové, CSc. na téma Rozumíme reklamě a umíme se jí bránit?; 

 výukový program Východní Afrika – kolébka lidstva; 

 přednáška Ing. Svatoslava Chamry, CSc. z Katedry geotechniky Fakulty stavební ČVUT na 

téma Globální tektonika, seismika a vulkanismus; 

 přednáška doc. Ing. Petra Semeráka, Ph. D. na téma Aplikace elektrotechniky v každodenní 

praxi; 

 beseda s rodinou Márových o cestách do Austrálie a Tasmánie, na Island i Faerské ostrovy; 

 beseda s nejúspěšnějším českým horolezcem Radkem Jarošem, který jako patnáctý člověk 

na světě zdolal všech čtrnáct osmitisícových vrcholů bez použití kyslíku;  

 

 

Radek Jaroš při závěrečné autogramiádě 

 přednášky na téma Finanční gramotnost pro žáky maturitních ročníků; 

 beseda s rusky hovořícími účastníky 23. ročníku Beskydské laťky (Irina Gordějevová, 

Andriy Protsenko a Alexej Dmitrik); 

 beseda s bývalou žákyní gymnázia Margaritou Skaletskou z Krasnodaru; 

 beseda s bývalým pedagogem Chrisem Marcinem o životě v Saudské Arábii; 
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 přednáška prof. RNDr. Vladimíra Baara, CSc. o situaci v současném Rusku; 

 

 

Vedoucí Katedry sociální geografie Ostravské univerzity prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. 

 přednáška JUDr. Romana Raaba pro maturitní seminář z anglického jazyka o soudním 

systému u nás a ve Velké Británii; 

 beseda s reprezentantkou ČR ve sjezdovém lyžování Klárou Křížovou a jejím servisním 

technikem Ondřejem Trčkou, který přizval do diskuse i svého bývalého tréninkového 

partnera z juniorských let Vojtěcha Dohnala, bývalého studenta našeho gymnázia. 

 

 

Zleva V. Dohnal, K. Křížová, O. Trčka 

Projektové dny 

 

 Sportovně-jazykový den pro 4. ročníky 6letého a 2. ročníky 4letého studia (hledání 

stanovišť a řešení úkolů z různých jazyků v třineckém lesoparku) proběhl tradičně v září. 

Připravily ho vyučující cizích jazyků ve spolupráci se zástupci předmětové komise ČJL. 
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 Studentská vědecká konference – Téma 1. ročníku školní konference znělo Výživa a 

životní styl včera i dnes. Se zajímavými příspěvky vystoupili např. Kamil Cinkraut (5.B), 

Lucie Pejšková (5.A), Lukáš Supik (3.D), Barbora Janovská (3.D), Jana Liberdová (4.B) aj. 

V rámci konference proběhlo také školní kolo SOČ. Vítězové Tomáš Kyzek (4.B) a Zuzana 

Cieslarová (6.B) pak reprezentovali školu v dalších kolech této soutěže. 

 

 

Zleva: J. Liberdová, K. Cinkraut, L. Pejšková, L. Supik, T. Kyzek, B. Janovská 

 Křest gympláka – Smyslem akce, která proběhla dne 7. 11. 2014, bylo větší zapojení žáků 

prvních ročníků do školní komunity. Zábavné aktivity pro žáky prvních ročníků připravili 

žáci maturitních ročníků. 

 M-VOX – 15. ročníkem byl dne 14. 11. 2014 ukončen tradiční projekt připravovaný 

předmětovou komisí estetické výchovy. Přehlídky kulturních aktivit žáků středních škol se 

účastnili zájemci, kteří měli odvahu předvést své umění v oblasti vokální, instrumentální, 

recitační, taneční či herecké. 
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 Halloween – Svátek je popularizován prostřednictvím několika projektových aktivit. Soutěž 

v přípravě jídel z dýní, vědomostní soutěž k historii svátku i soutěž Jack-o-lantern ve 

vyřezávání dýní připravují a vyhodnocují vyučující anglického jazyka. 

 Vánoční besídka v cizích jazycích – Tradiční předvánoční akce, na které žáci prezentují 

své kompetence získané v hodinách cizích jazyků (písně, koledy, scénky), byla ve školním 

roce 2014/2015 doplněna o soutěž Riskuj pro zástupce všech tříd. 

 Maraton ve čtení Dona Quijota – Naši žáci se v hodinách španělského a českého jazyka 

zapojili do dalšího ročníku maratonu pořádaného Gymnáziem Hladnov a Domem knihy 

Librex. 

 Den sv. Patrika – Tradice spojené s tímto irským svátkem si žáci pod vedením předmětové 

komise anglického jazyka připomněli 17. 3. 2015. 

 Den Země se konal na naší škole 23. 4. 2015. Zúčastnili se ho žáci prvních ročníků. První 

dvě vyučovací hodiny byly věnovány filmu s ekologickou tematikou, o kterém se poté 

diskutovalo. Následně se účastníci projektového dne zapojili úklidu v okolí školy i v dalších 

částech města.  

 Olympijský šestiboj: Tradiční červnové klání družstev všech tříd v šesti sportovních 

disciplínách (šplh, plavání, skok do výšky nebo do dálky, hod, sprint, běh na 1500 m nebo 

3000 m) bylo v uplynulém školním roce doplněno o některé další disciplíny, např. hod 

oštěpem či štafetový běh. Smyslem projektového dne je vedle zapojení čím jak největšího 

počtu žáků do sportovních aktivit také rozvoj týmového ducha třídních kolektivů. 
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Kulturní akce 

 

 Návštěva úspěšné inscenace muzikálu Těšínského divadla Báthoryčka; 

 žonglérsko-akrobatické představení souboru (bra)Tři v tricku Plovárna, volně inspirované 

novelou Vladislava Vančury Rozmarné léto; 

 Filmové babí léto 2014 – žáci školy v rámci filmového festivalu zhlédli filmy Fair Play a Je 

to jen rockenroll; 

 návštěva filmu Zlodějka knih u příležitosti 70. výročí konce 2. světové války; 

 návštěva operního představení La traviata v Národním divadle moravskoslezském v Ostravě 

(zájezd pro zájemce z řad pedagogů i žáků připravila Mgr. Karla Demelová); 

 návštěva německého divadelního představení skupiny THEVO z Norimberka Mobbing;  

 návštěvy výstav výtvarníků v Galerii Trisia s animačním programem (program absolvovaly 

třídy 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 2.D, 2.E); 

 výchovný koncert skupiny Réva; 

 účast žáků školy na festivalu dokumentárních filmů Jeden svět (film Thule Tuvalu přiblížil 

žákům problematiku globálního oteplování planety); 

 autorské čtení básníků Jana Delonga a Dana Jedličky; 

 literární odpoledne věnované ukázkám z vlastní tvorby žáků školy. 

 

 

Další aktivity školy a jejích žáků 

 

 Skupina žáků naší školy byla vybrána pro účast na Pražském studentském summitu. 

Modelu OSN zúčastnila čtveřice žáků 6.B (Zuzana Cieslarová, Tomáš Cieslar, Ondřej 

Mitrenga, Vojtěch Gawlas) a Modelu NATO dva žáci 6.A (Jakub Mrozek a Antonín 

Cienciala). 

 Ve školním roce 2014/2015 začal na gymnáziu pracovat RISK (Rozvojově inovativní 

studentský klub), který připravil pro zájemce z řad žáků, pedagogů i členů SRPŠ Gymnázia 

Třinec řadu zajímavých aktivit, např. přednášky o projektech Napříč krajem s mládeží a 

Erasmus+, besedu s astrofyzikem a popularizátorem české vědy Martinem Petráskem, 

přednášky absolventů našeho gymnázia Tomáše Kučery (na téma Cena našich emocí), 

Tomáše Sedláčka (o jeho cestě na Nový Zéland), Vojtěcha Dohnala (o zkušenostech 

manažera hudební skupiny Lake Malawi), seminář o základech grafologie aj.  
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 Mezinárodního setkání mládeže EU v německém Bad Marienbergu se v listopadu 2014 

zúčastnili v doprovodu Mgr. Věra Pastorkové D. Sedlařík a D. Martynek (5.B) a v červnu 

2015 pak K. Wrzecionková, M. Nermesanová (5.A), L. Daňová, T. Byrtusová (1.D). 

 Žáci školy se v uplynulém školním roce zapojili do projektu Čtení pomáhá 

(www.ctenipomaha.cz). Projektu se zúčastnilo 37 žáků, kteří poslali celkem 82 příspěvků 

(celkem 4 100 Kč) na různé charitativní projekty. Nejvíce charitativních akcí podpořila třída 

4.A, která za svou aktivitu získala od SRPŠ Gymnázia Třinec sladkou odměnu.  

 Tadeáš (4.B) a Jaroslav (5.B) Ciencialovi získali stipendijní pobyt v Německu, hrazený 

z Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových. 

 Pětičlenné družstvo sestavené z žáků 2. A se zúčastnilo soutěžní hry pro děti ve věku 12–14 

let U6 – úžasný svět techniky, organizované Televizním studiem Ostrava České televize. 

Natáčení pořadu se uskutečnilo v atraktivních prostorách Dolní oblasti Vítkovic. V soutěži 

naši žáci zvítězili. Výherní cenou byl tablet pro každého člena družstva. 

 

 

 

 Letní školy chemie 2015, kterou pro žáky i pedagogy každoročně připravuje VŠCHT Praha, 

se v srpnu 2015 zúčastnili tito žáci školy: Markéta Kubiková a Petr Kaszperydes (3.D), 

Veronika Stryczková (4.A), Terezie Onderková (3.B), Zuzana Kubiszová (2.D). 

 Workshop pro redaktory školního časopisu proběhl v rámci finále soutěže Školní časopis 

roku 2015 v Ostravě. 

http://www.ctenipomaha.cz/
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 Víkendové soustředění deseti talentovaných žáků v oboru chemie v Dolní Lomné pod 

záštitou ASK ČR zorganizovali Mgr. Jiří Navrátík a Ing. Dagmar Mitrengová. 

 

 

Petr Kaszperydes a Lukáš Supik při řešení chemických úloh 

 Odborné soustředění Pěveckého sboru Gymnázia Třinec a členů školního divadelního klubu 

ve středisku třineckého DDM v Nýdku-Hluchové připravily Mgr. Vlasta Liberdová, Mgr. 

Karla Demelová a PhDr. Ivana Krőhnová. 

 Rétorický workshop byl určen nejen pro účastníky debatní soutěže Studentská AGORA. 

 Pod vedením Mgr. Ivany Krčkové plnili žáci školy úkoly projektu Recyklohraní. (Za rok 

2014 škola odevzdala 579 kg elektrozařízení. Za úspěšnou účast v soutěži ve sběru 

vysloužilých počítačů škola získala od společnosti Asekol tablet.) 

 Pod vedením Mgr. Rudolfa Mlčocha se skupina žáků věnovala programování robotů Lego 

Mindstorms. Své dovednosti prezentovala na soutěži v programování robotů v orlovské 

SOŠ Net Office s. r. o. Družstvo našeho gymnázia ve složení Štěpán Stenchlák, Dominik 

Heczko a  David Bujna (4.A) vybojovalo 1. místo. Další družstva našeho gymnázia se v 

soutěži umístila na 2. a 4. místě. 

 

 

Pokud jde o prezentaci třineckého gymnázia na veřejnosti, své studijní obory škola 

představila na Trhu vzdělávání dne 12. 11. 2014 v třinecké WERK ARENĚ. Na akci se podíleli 

pod vedením výchovné poradkyně Mgr. Marcely Kantorové žáci Štěpán Stenchlák, Dominik 

Heczko a další. 

 Především pro uchazeče o studium na naší škole a jejich rodiče byl určen rovněž den 

otevřených dveří, který proběhl v lednu 2015. Jednotlivé předmětové komise představily 
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účastníkům své učební plány, odborné učebny i pomůcky, informovaly návštěvníky o úspěších naší 

školy a pro zájemce připravily řadu poutavých aktivit. Tradičně největší zájem vzbuzovalo dění 

v učebně a laboratoři chemie. 

   

 

Rodiče žáků školy i široká veřejnost byli přizváni i na několik dalších akcí školy. 

K nejúspěšnějším patřil Adventní koncert Pěveckého sboru Gymnázia Třinec a hostů, který se 

konal 10. 12. 2014 v Evangelickém kostele Třinci.  

 

 

Pěvecký sbor pod vedením Mgr. V. Liberdové 

Zájem veřejnosti vyvolal také v pořadí již třetí Jarní koncert Pěveckého sboru Gymnázia 

Třinec, který se konal 21. 4. 2015 v aule naší školy a byl spojen s výstavou výtvarných prací žáků 

školy. 

 

Pro Klub seniorů Třinec žáci gymnázia (ve spolupráci s Odborem sociálních věcí MěÚ 

Třinec) připravili opět projekt Seniorgymnázium. V průběhu školního roku prezentovali přednášky 



Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 
 

Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace Stránka 30 

 

na tato témata: Geocaching – moderní hledání pokladů; Španělská kultura a jídlo; Lingvistická 

olympiáda (přednáška Tomáše Cieslara, účastníka mezinárodního kola Lingvistické olympiády 

v Pekingu); Rok české hudby; Výživa v seniorském věku; Jarní očista organismu; Legoroboti a 

Petrohrad našima očima.  

 

Slavnostní událostí, spojenou již tradičně se závěrem školního roku, je ukončení studia 

absolventů daného školního roku. Předávání pamětních listů, odměn a prospěchových stipendií 

SRPŠ úspěšným absolventům dne 6. 6. 2015 v divadelním sále Kulturního domu Trisia, a.s. 

doprovázel pestrý kulturní program. Závěr slavnostního večera patřil maturitnímu plesu, který pro 

žáky školy, jejich rodiče a přátele zorganizoval SRPŠ Gymnázia Třinec.   

 

Prezentaci gymnázia na veřejnosti slouží také školní webové stránky, které jsou pravidelně 

aktualizovány a doplňovány o další rubriky (Databáze absolventů, Studovali u nás aj.). Nově se 

naše gymnázium obrací na žáky školy i zájemce z řad veřejnosti prostřednictvím Facebooku. 

Zájemcům je měsíčně zasílán také newsletter Novinky na gymnáziu. 

O životě školy v roce 2014/2015 informoval i školní časopis Ámos, v jehož redakci 

pracovali Táňa Pomothyová (2.D), Zuzana Lipowská (2.E), Kamil Cinkraut (5.B), Soňa Mucinová 

(5.B), Hana Jastrzembská (5.A), Kryštof Kocur (3.B) a Kateřina Kotasová (3.B). Vedle informací o 

aktuálních událostech přinášel časopis ukázky z tvorby žáků, komiksové příběhy, rozhovory, 

polemiky, studentské horoskopy, rébusy, zajímavosti, anekdoty apod. 
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Na dobré prezentaci třineckého gymnázia na veřejnosti mají zásluhu především jeho žáci, 

kteří uspěli v mnoha soutěžích jak vědomostních, tak také sportovních či uměleckých. V roce 

2014/2015 se třinečtí gymnazisté zapojili do těchto soutěžních aktivit: 

 

Vědomostní a jazykové soutěže  

 37. ročník Středoškolské odborné činnosti; 

 olympiády z ČJ, NJ, RJ, AJ, ŠJ, Ch, M, Bi, F, Z; Lingvistická olympiáda; 

 další matematické soutěže: Mezinárodní matematická soutěž Náboj, Moravskoslezský 

matematický šampionát, Matematický klokan, Pythagoriáda, Sudoku, Matematika hrou, 

Internetová matematická olympiáda, Logická olympiáda; 

 další přírodovědné soutěže: Korchem, Přírodovědný klokan, Fyziklání, Astronomická 

olympiáda; 

 zeměpisná soutěž Eurorebus; 

 Mezinárodní překladatelská soutěž; 

 Soutěž v mluveném projevu; 

 Bobřík informatiky, Orlovská soutěž v informatice, Soutěž v psaní na klávesnici PC; 

 Inforobotika - 2. ročník soutěže organizované naší předmětovou komisí ICT; 

 Konverzační soutěž v anglickém jazyce, soutěž v anglické výslovnosti; 

 literární soutěže jazykové školy Pygmalion vycházející z četby cizojazyčné literatury: TOR 

(četba knih v němčině), GATE (četba knih v angličtině); 

 soutěž Finanční gramotnost; 

 soutěž ZOO Ostrava na téma Houby; 

 školní soutěž Poznáváme španělskou kulturu. 

 

Umělecké soutěže 

 Literární soutěž Městské knihovny Třinec Hranice; 

 recitační soutěž, Festival poezie Wolkrův Prostějov, soutěž Čtvrtlístek; 

 výtvarné soutěže Evropa ve škole, Barevný podzim, Modlitba za domov – Rodinný portrét, 

Malovaná písnička, Nejznámější pohádky na poštovních známkách. 

 

Sportovní soutěže 

 Atletické závody: CORNY – atletický pohár družstev, atletický čtyřboj; 
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 kolektivní sporty: futsal, minikopaná, florbal, odbíjená (zvlášť oblíbený je školní Vánoční 

turnaj v odbíjené trojic a volejbalový turnaj tříd před koncem školního roku), košíková 

(mezi populárními vánočními turnaji se v loňském školním roce poprvé objevil i Vánoční 

turnaj ve streetballu); 

 přespolní běh, orientační běh; 

 přebor SŠ v šachu; 

 Vánoční školní přebor v silových disciplínách; 

 Vánoční školní turnaj ve stolním tenise; 

 školní turnaje v malé kopané a v nohejbalu; 

 Memoriál Jana Bujoka – fotbalový zápas mezi výběrem Maturantů a Nematurantů. 

 

 

Ve školním roce 2014/2015 zvítězili Maturanti nad Nematuranty 4:3 
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Největší úspěchy gymnázia v soutěžích ve školním roce 2014/15 

 

 

I. Účast v mezinárodních kolech soutěží: 

 

 Tomáš Cieslar (6.B) po úspěchu v regionálním kole soutěže Lingvistická olympiáda 

zvítězil v kole celostátním a stal se členem výpravy, která naši zemi reprezentovala na XIII. 

mezinárodní lingvistické olympiádě, která proběhla 20.–24. 7. 2015 v Blagoevgradu  

v Bulharsku. Zúčastnilo se jí 43 týmů z 29 zemí světa. Tomáš Cieslar zde vybojoval čestné 

uznání. O jazykovém talentu Tomáše Cieslara svědčí i 12. místo v soutěži Angličtinář roku 

2014, které se zúčastnilo více než 8 000 středoškoláků z České a Slovenské republiky. 

 

 V celostátním finále Astronomické olympiády se  Lukáš Supik (3.D) umístil na 3. místě a 

stal se tak členem výpravy, která naši zemi reprezentovala na Mezinárodní olympiádě 

v astronomii a astrofyzice v Indonésii.  

 

 

Lukáš Supik (první zleva) 

 

 Zuzana Lipowská (2.E), Tomáš Roman (2.D) a Adéla Tomaniecová (3.A) uspěli 

v mezinárodní soutěži  We are the writers… in English!, které se zúčastnilo 550 studentů 

z Ruska, Polska, ČR, Slovenska a Rumunska. Jejich povídky byly vydány v knize nadějných 

autorů zemí EU. 
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II. Úspěchy v celostátních kolech soutěží: 

 

 Družstvo naší školy ve složení Markéta Kubiková (3.D), Lukáš Supik (3.D), Kamil 

Cinkraut (5.B), Jiří Mravec (5.B) a Štěpán Stenchlák (4.A) získalo 1. místo v celostátním 

kole soutěže v řešení příkladů z fyziky FYKOSÍ FYZIKLÁNÍ (kat. B).  

 V celostátní soutěži MŠMT v německém jazyce zvítězil Tadeáš Cienciala (4.B) a získal tak 

třítýdenní stipendijní pobyt v německém Marburgu. 

 Po vítězství v krajském kole soutěže v RJ dosáhl Jiří Mravec (5.B) úspěchu i v kole 

celostátním, kde se umístil na 2. místě. 

 Po vítězstvích v okresním i krajském kole Konverzační soutěže v AJ uspěla Dominika 

Dudys (2.A) i v kole celostátním, kde byla ve své kategorii celkově třetí.  

 Zuzana Cieslarová (6.B) obsadila s prací na téma Život v sektě 1. místo v okresním i 

krajském kole SOČ (obor Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní 

obory) a postoupila do celostátního kola, kde  získala krásné 4. místo.  

 

 V celostátním kole Dějepisné soutěže studentů gymnázií ČR a SR naše gymnázium 

v listopadu 2014 úspěšně reprezentovali Václav Sikora (4.D), Tomáš Franek (6.B), Jiří 

Mravec (5.B). 

 Významného úspěchu dosáhla Soňa Mucinová (5.B), jež se zúčastnila celorepublikové 

soutěže v uměleckém přednesu. Získala zvláštní ocenění Laureát Wolkrova Prostějova. 

 Regionálního kola soutěže v uměleckém přednesu Memoriál Rosti Čtvrtlíka  Čtvrtlístek se 

zúčastnily Soňa Mucinová (5.B) a Markéta Masárová (3.D). Soňa postoupila do 
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celorepublikového kola v Děčíně, obsadila ve své kategorii 1. místo a stala se absolutní 

vítězkou této soutěže. 

 Eva Galaczová (2.D), Kateřina Argalášová (4.B), Ivana Lubojacká (1.D), Aneta 

Chlebiková (5.B), Lucie Szarzecová (2.D) a Lucie Pejšková (5.A ) se v říjnu 2014 

zúčastnily celostátního finále v přespolním běhu, které proběhlo v Hradci Králové. Přes 

nepříznivé počasí i zdravotní potíže se družstvo dívek umístilo na 2. místě. 

 

 

Zleva: K. Argalášová, L. Szarzecová, Mgr. I. Krčková, L. Pejšková, E. Galaczová, I. Lubojacká, A. Chlebiková 

 

 10. 6. 2015 proběhlo Celostátní finále přeboru škol 2015 v orientačním běhu, do kterého se 

probojovalo i smíšené družstvo naší školy ve složení Lucie Szarzecová (2.D), Kateřina 

Argalášová (4.B), Ivana Kaufmanová (5.B), Jana Liberdová (4.B), Vojtěch Lanc (2.D), 

Dominik Gabrys (4.E) a Marian Otruba (4.A). V silné konkurenci naše družstvo získalo 

hodnotné 7. místo.   

 Dvojice plážových volejbalistů Dominik Gabrys (4.E) a Michal Borski (6.B) se díky  

3. místu v krajském kole probojovala až do celostátního finále této populární sportovní 

disciplíny, kde obsadila 9. místo. 
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III. Úspěchy v krajských kolech soutěží: 

 

 Všestranně nadaný Lukáš Supik (3.D) získal 1. místo v krajském kole Chemické olympiády 

(kat. B) a 1. místo v krajském kole Fyzikální olympiády v kategoriích A i B. 

 Vítězem krajského kola Fyzikální olympiády v kategorii C se stal Štěpán Stenchlák (4.A). 

 V krajském kole soutěže GATE, určené pro žáky zdatné v anglickém jazyce, zvítězil náš žák 

Kristián Kretek (5.B). 

 Tým našeho gymnázia pod vedením Mgr. Kateřiny Macurové vybojoval překvapivě 1. místo 

v krajském kole debatní soutěže Studentská AGORA. 

 2. místo v krajském kole Matematické olympiády v kat. A získal Miroslav Mrajca (5. B). 

 V krajském kole Dějepisné soutěže studentů gymnázií v Bohumíně vybojovali                      

2. místo a postup do celostátního kola Jaroslav Cienciala (5.B), Karolína Nezvalová (5.A) 

a Vojtěch Mrázek (2.A). 

 33. ročník Středoškolského atletického poháru Corny byl ve školním roce 2014/2015 

úspěšný zejména pro družstvo dívek, které obsadily 2. místo v kraji. O úspěch se zasloužily 

Lucie Pejšková (5.A), Radka Hermanová (3.D), Kateřina Vitová (5.A), Karolína 

Mrazková (4.D), Hana Walaská (4.E), Kamila Wrzecionková (5.A), Ivana Lubojacká 

(1.D), Eva Galaczová (2.D), Aneta Chlebiková (5.B), Karolína Nieslaniková (4.D), 

Barbora Lazarová (2.D) a Kateřina Hoffmannová (4.D). 

 Tomáš Kyzek (4.B) obsadil v oboru Geologie, geografie s prací na téma Břidlicový plyn – 

těžit, či netěžit? 2. místo v okresním a 3. místo v krajském kole SOČ.  

 V krajském kole výtvarné soutěže Evropa ve škole byly oceněny práce Debory Zubkové (2. 

místo; 5.A) a Terezy Waclavkové (3.místo; 4.A). 

 V soutěži v řešení sudoku družstvo  naší školy ve složení Petra Jadviščoková (3. B), 

Kamil Cinkraut (5. B) a Ondřej Cieslar (4. A) obsadilo 3. místo. 

 V krajském kole soutěže Eurorebus naši školu úspěšně reprezentovalo družstvo třídy 5.B 

(Jiří Mravec, Ondřej Zoubek, Jaroslav Cienciala), které se umístilo na 3. místě. Mezi 

jednotlivci uspěl Tomáš Sikora, který obsadil 4. místo. Jmenovaní žáci postoupili do kola 

celostátního. 

 Úspěšnými řešiteli krajského kola Fyzikální olympiády se ve svých kategoriích stali tito 

žáci: Daniel Martynek, Martin Dinh, Štěpán Stryja (2.A), Tomáš Svoboda (3. A).  

 Úspěšnými řešiteli krajského kola Chemické olympiády byli Daniel Martynek, Martin 

Dinh (2.A) v kategorii D a Terezie Onderková (3.B) v kategorii C. 
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IV. Úspěchy v okresních kolech soutěží: 

 

 V okresním kole Konverzační soutěže v NJ obsadili ve svých kategoriích 1. místo naši žáci 

Michael Csepcsar (2.A)  a Jaroslav Cienciala (5.B). 

 Na 2. místě se v okresním kole Olympiády z českého jazyka v I. kategorii umístila Gabriela 

Pyszková (2. A) a ve II. kategorii Ondřej Zoubek (5. B). 

 2. místo v okresním kole Dějepisné olympiády získal Václav Humpolec (2.A). 

 V okresním kole Konverzační soutěže v anglickém jazyce (kat. III) se na 3. místě umístil 

Kristián Kretek (5.B).  

 3. místo v okresním kole Zeměpisné olympiády vybojoval Jiří Mravec (5.B). 

 1. místo v okresním kole soutěže KORCHEM získala Terezie Czepczorová (2.A).  

Na 3. místě se v této soutěži umístila Magda Bruková (2.A). 

 Martin Dinh (2.A) obsadil 1. místo a Daniel Martynek (2.A) 3. místo v okresním kole 

Chemické olympiády (kat. D). 

 15. ročníku Matematické soutěže pro žáky 8. tříd ve Frýdlantu nad Ostravici se zúčastnil 

tým 1. A (Alexander Šimon, Tomáš Laba, Matěj Szwarz, Tomáš Cieslar, Aneta Adamusová, 

Eva Kajzarová, Marek Novobilský, Kateřina Rusnoková, Viktorie Raabová a Roman 

Szkuta). V soutěži družstev vybojoval 1. místo. 

 

V. Významná ocenění pro nejlepší žáky školy: 

 

 Lukáš Supik (3.D) a Tomáš Cieslar (6.B) byli dne 30. října 2014 oceněni mezi 

nejúspěšnějšími žáky středních škol v Moravskoslezském kraji za úspěšnou reprezentaci 

kraje ve školním roce 2013/2014. 

 

 Ocenění Talent 2015, které uděluje město Třinec, získali za své mimořádné úspěchy ve 

školním roce 2014/2015 dokonce 3 žáci našeho gymnázia:  

o Tomáš Cieslar (6.B) 

o Soňa Mucinová (5.B)  

o Jiří Mravec (5.B) 
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 Na základě nominace uměleckou školou získal ocenění Talent 2015 rovněž Jaroslav 

Cienciala (5.B). Za Tělovýchovnou jednotu TŽ Třinec byla titulem oceněna také Kateřina 

Argalášová (4.B), reprezentující úspěšně školu i město v orientačním běhu.  

 

 Skupina Třinecké železárny/Moravia Steel ocenila technicky nadané žáky naší školy titulem 

Regionální talent. Tento čestný titul v loňském školním roce získali:  

o Miroslav Mrajca (5.B) 

o Štěpán Stenchlák (4.A)  

o Lukáš Supik (3.D)  

o Daniel Martynek (2.A) 

o Martin Dinh (2.A) 

o Štěpán Stryja (2.A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

 

Naše škola byla vybrána pro hlavní sběr dat mezinárodního projektu PISA 2015, 

probíhajícího v České republice od 23. 3. do 17. 4. 2015. Šetření bylo realizováno oddělením 

zjišťování výsledků vzdělávání České školní inspekce. Podrobnou zprávu o výsledcích svých žáků 

škola obdrží koncem roku 2015. 
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X. Základní údaje o hospodaření školy 

 

Náklady a analýza čerpání prostředků v roce 2014 

 

 Na začátku roku Rada Moravskoslezského kraje svým usnesením stanovila základní 

závazný ukazatel – příspěvek na provoz 2014 podle §12 zákona č. 250/2000 Sb.,  

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Tento závazný ukazatel se v průběhu roku 

upravoval o účelové prostředky na činnost škol a školských zařízení.  Poslední úpravu Rada 

Moravskoslezského kraje schválila svým usnesením ze dne 4. prosince 2014. 

Usnesením č. 40/2979 ze dne 8. 4. 2014 došlo k navýšení závazného ukazatele o finanční 

prostředky na rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2013 – 

Excelence středních škol 2013“. 

Usnesením č. 42/3114 ze dne 24. 4. 2014 byl stanovena úprava rozpočtu přímých výdajů na 

vzdělání ve struktuře závazných (limit počtu zaměstnanců 58,96; prostředky na platy a ostatní 

osobní náklady) a orientačních (zákonné odvody, příděl do FKSP a ONIV) ukazatelů. Zároveň byl 

stanoven odvod z odpisu do rozpočtu kraje ve výši 235 000,- Kč. 

Usnesením č. 45/3408  ze dne 12. 6. 2014 byly přiděleny finanční prostředky na rozvojový 

program „Podpora výuky vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu 

pro základní vzdělávání“.  

Usnesením č. 46/3490 ze dne 24. června 2014 byl zvýšen závazný ukazatel – příspěvek na 

provoz – s účelovým určením na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním přechodu na 

nový systém správy majetku prostřednictvím softwaru FaMa+. 

Usnesením č. 54/4163 ze dne 21. 10. 2014 byly upraveny rozpočtové ukazatele v oblasti 

přímých výdajů z důvodu změny výkonů od 1. 9. 2014 (snížení) a zároveň byly přiznány finanční 

prostředky na rozvojový program „Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství 

v roce 2014“ (č.j. MŠMT/24878/2014). 

Usnesením č. 56/4380 a 56/4382 ze dne 4. 12. 2014 došlo k poslední změně závazného 

ukazatele zvýšením o účelový rozvojový program „Zvýšení platů pracovníků regionálního školství 

a snížení prostředků na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku“. 
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Závěrečný rozpis závazných ukazatelů pro rok 2014 

Příspěvek a dotace od zřizovatele 

Text Účelový znak 
Gymnázium  

§ 3121 

Školní jídelna 

§ 3142 
Celkem 

Přímé náklady na vzdělání  

Provozní náklady 0     2 778 000 Kč       375 000 Kč        3 153 000 Kč  

Účelově určeno na 

částečné pokrytí nákladů 

spojených se zajištěním 

přechodu na nový systém 

správy majetku 

prostřednictvím softwaru 

FaMa+ 

203         13 500 Kč                  0 Kč            13 500 Kč  

Účelově určeno na "krytí 

odpisů DHM a DNM 
205       730 000 Kč                  0 Kč          730 000 Kč  

Celkem příspěvek a dotace od zřizovatele   3 521 500 Kč      375 000 Kč      3 896 500 Kč  

Odvod z odpisů x      235 000 Kč                 0 Kč         235 000 Kč  

     

Příspěvky a dotace MŠMT 

Text Účelový znak 
Gymnázium 

§ 3121 

Školní jídelna 

§ 3142 
Celkem 

Přímé náklady na vzdělání  

Prostředky na platy 33353   15 080 000 Kč    1 044 000 Kč    16 124 000 Kč  

ostatní osobní náklady 33353        220 000 Kč                   - Kč         220 000 Kč  

Zákonné odvody, FKSP 33353     5 351 000 Kč       365 000 Kč      5 716 000 Kč  

Přímy ONIV  33353        451 000 Kč         25 000 Kč         476 000 Kč  

Celkem 33353   21 102 000 Kč    1 434 000 Kč    22 536 000 Kč  

Rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2013 – Excelence 

středních škol 2013" 

Prostředky na platy 33038          75 016 Kč                   - Kč           75 016 Kč  

Zákonné odvody, FKSP 33038          26 256 Kč                   - Kč           26 256 Kč  

Celkem 33038        101 272 Kč                   - Kč         101 272 Kč  

Účelové prostředky na RP „Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství v roce 

2014“ 

Prostředky na platy 33051          24 088 Kč                   - Kč           24 088 Kč  

Zákonné odvody, FKSP 33051            8 431 Kč                   - Kč             8 431 Kč  

Celkem 33051          32 519 Kč                      -              32 519 Kč  

Účelové prostředky na RP „Zvýšení platů pracovníků regionálního školství" 

Prostředky na platy 33052        113 365 Kč                   - Kč         113 365 Kč  

Zákonné odvody, FKSP 33052          39 678 Kč                   - Kč           39 678 Kč  

Celkem 33052        153 043 Kč                   - Kč         153 043 Kč  
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Rozvojový program „Podpora výuky vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího 

programu pro základní vzdělávání v roce 2014“ – ONIV 

ONIV 33047          10 900 Kč                   - Kč           10 900 Kč  

Celkem 33047          10 900 Kč                   - Kč           10 900 Kč  

Celkem příspěvky a dotace MŠMT    21 399 734 Kč     1 434 000 Kč     22 833 734 Kč  

 

 

Příspěvky a dotace od zřizovatele 

 

Za rok 2014 škola obdržela příspěvky a dotace od zřizovatele ve výši 3 896 500 Kč, z toho 

730 000 Kč na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, účelově určené 

prostředky na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním přechodu na nový systém správy 

majetku prostřednictvím softwaru FaMa+ ve výši 13 500 Kč. Dotace na pokrytí provozních nákladů 

ve výši 3 153 000 Kč byla ze 34 % použita na úhradu energie (tj. 1 074 239, 43 Kč). V průběhu 

roku 2014 nenastala žádná mimořádná situace, která by způsobila odchylku v čerpání.  

Mimorozpočtové zdroje byly využity pro krytí nákladů vznikajících s doplňkovou činností a 

nákladů vznikajících s hlavní činností. Organizace zakončila hospodaření s hospodářským 

výsledkem 48 655,96 Kč (hlavní činnost – 286 369,42 Kč, doplňková činnost + 335 025,38 Kč). 

 

 Příspěvky a dotace od MŠMT     

 

K dotacím obdrženým ze státního rozpočtu patří prostředky na úhradu přímých nákladů na 

vzdělání ve výši 22 833 734 Kč. Jejich výše je podmíněna krajským normativem a výkony (počty 

žáků) školy. V této dotaci jsou zahrnuty částky na rozvojové programy (viz tabulka výše).  

Obdržené finanční prostředky na přímé náklady na vzdělání ÚZ 33353 tvořily největší 

dotaci ze státního rozpočtu. Závazný ukazatel prostředků na platy a ostatní osobní náklady byl 

dodržen. Nedočerpané zákonné odvody byly použity se souhlasem zřizovatele na dofinancování 

přímých ONIV (ostatní neinvestiční výdaje). ONIV byly čerpány na učební pomůcky, knihy, 

učebnice, drobný dlouhodobý nehmotný majetek (332 609,40 Kč), náhrady maturitním komisím  

(30 370 Kč), cestovní výdaje a vzdělávání DVPP (54 186,66 Kč), dávky nemocenského pojištění 

(44 225,00 Kč).  

Odcházejícím pedagogickým pracovníkům bylo v roce 2014 vyplaceno odstupné ve výši 

136 204 Kč. 
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Částka na rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 

2013 – Excelence středních škol 2013“ byla vyplacena formou odměn 11 pedagogickým 

pracovníkům, kteří se podíleli na přípravě žáků k účasti na soutěžích. Prostředky tak přispěly 

k motivaci pedagogů a k rozšíření péče o talentované žáky. 

Na rozvojový program „Podpora výuky vzdělávacího oboru Další cizí jazyk RVP ZV v roce 

2014“ bylo poskytnuto celkem 10 900 Kč. Tyto prostředky byly použity na nákup odborné 

literatury pro německý, španělský a ruský jazyk.  

K dotacím obdrženým ze státního rozpočtu (Příspěvek a dotace MŠMT) patří prostředky na 

úhradu přímých nákladů na vzdělávání (ÚZ 33 353), jejichž výše je vázána krajským normativem a 

výkony (počty žáků) školy. Z důvodu poklesu žáků ve školním roce 2014/2015 byla dotace snížena 

na konečnou výši 22 536 000 Kč. Pro rok 2014 byl stanoven limit počtu zaměstnanců na 58,96. 

 

Příspěvky a dotace MŠMT v letech 2012–2014 

 

  

  

Peněžní fondy 

 

1. Fond odměn   

 počáteční stav k 1. 1. 2014  28 464,00 Kč 

 čerpání – dofinancování odměn 150,00 Kč 

 konečný stav k 31. 12. 2014 28 314,00 Kč 

Fond je plně kryt. 

 

2. Fond kulturních a sociálních potřeb  

Tvorba a čerpání fondu je v souladu s vyhláškou č.114/2002 Sb., o fondu kulturních a 

sociálních potřeb a se zásadami čerpání fondu. 
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 počáteční stav k 1. 1. 2014 84 633,09 Kč 

 základní příděl 164 372,64 Kč 

 čerpání  174 255,00 Kč 

 konečný stav k 31. 12. 2014 74 750,73 Kč 

Čerpání fondu: 

 § 7 - Stravování 61 872,00 Kč; § 8 - Rekreace 4 800,00 Kč;  

 § 9 Kultura, tělovýchova a sport 33 483,00 Kč;  

 § 12 Penzijní připojištění a pojistné na soukromé životní pojištění 53 100,00 Kč;  

 § 13 Příspěvek odborové organizaci 0,00 Kč;  

 § 14 Finanční dary k životnímu jubileu 21 000,00 Kč.  

Fond je plně kryt.  

 

3. Rezervní fond ze zlepšeného HV 

 počáteční stav k 1. 1. 2014 50 000,00 Kč 

 příděl do fondu z HV 0,00 Kč 

 čerpání 0,00 Kč 

 konečný stav k 31. 12. 2014 50 000,00 Kč 

Fond je plně kryt. 

 

4. Rezervní fond z ostatních titulů 

Fond je tvořen účelovými prostředky poskytnutými organizacemi v průběhu roku na 

financování vzdělávacích aktivit školy (školní a zahraniční exkurze), doplnění učebních pomůcek 

(ICT) a nákup DHM (tabule, vybavení auly). Jedná se o účelové prostředky.  

V průběhu roku byl fond tvořen finančními dary od těchto subjektů: 5 349 Kč Občanské 

sdružení Život dětem;  13 000 Kč ENVIFORM, a.s.; 30 000 Kč René Strnadel, Třinec; 120 000 Kč 

Rodičovské sdružení při Gymnáziu Třinec; 3 000 Kč A. Martynek, Mosty u Jablunkova; 2 000 Kč 

J. Valenta, Olomouc; 20 000,00 Kč MěÚ Třinec; 15 000,00 Kč MěÚ Třinec;  9 590,00 Kč 

FINITRADING a. s.; 200 000 Kč Rodičovské sdružení při Gymnáziu Třinec;  40 000 Kč CAFUR 

INVESTMENT, s.r.o. Horní Benešov; 20 000 Kč Dudys Daniel, Třinec; 12 100 Kč SRPŠ 

Gymnázia Třinec; 5 000 Kč ANT TRADE Třinec; 22 675 Kč Ilona Heczková, Bystřice. 

 

 počáteční stav k 1. 1. 2014 20 000,00 Kč 

 příděl – finanční dary 517 714,00 Kč 

 čerpání 537 691,00 Kč 

 konečný stav k 31. 12. 2014 23,00 Kč 
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5. Investiční fond  

 počáteční stav k 1. 1. 2014   322 892,36 Kč 

 tvorba fondu z odpisů  826 588,00 Kč 

Čerpání fondu: 

 rekonstrukce, modernizace 62 973,00 Kč 

 zařízení 189 505,00 Kč 

 opravy a údržby 70 762,10 Kč 

 odvod 235 000,00 Kč 

 konečný stav k 31. 12. 2014 591 240,26 Kč 

 

Čerpání: nákup nového serveru HP 350 ML za 189 505 Kč, technické zhodnocení budovy 

62 973 Kč a na posílení zdrojů oprav a údržby (oprava osobního výtahu) 70 762,10 Kč.   

V roce 2014 organizace neuskutečnila rozsáhlejší zapojení investičního fondu z důvodu 

naplánování rozsáhlé akce v roce 2015 (rekonstrukce posilovny).  

Ve sledovaném období bylo v rámci projektu „Modernizace, rekonstrukce a výstavba 

sportovišť“ (realizovaného zřizovatelem) předáno organizaci k hospodaření rekonstruované hřiště 

ve výši 4 564 513,95 Kč, z toho 3 670 444,58 Kč IT. Výše IT v roce 2014 činila 44 026,36 Kč. Ve 

VZZ  je zaúčtován výnos z titulu časového rozlišení IT ve výši 44 026,36 Kč (672 0300). Pro 

výpočet krytí IF je použit metodický pokyn Finanční krytí IF. Fond je krytý finančními prostředky a 

jinými pohledávkami. 

 

Doplňková činnost 

 

1. Hostinská činnost 

Tržby:      9 021,00 Kč 

Náklady: potraviny    4 140,92 Kč 

                ostatní náklady      807,83 Kč 

                DPP                                   2 850,00 Kč 

Zisk:        1 222,25 Kč 

V této oblasti došlo opět k poklesu o 21 %, nárůst v roce 2015 nepředpokládáme. 

2. Provádění rekvalifikačních kurzů, vzdělávacích kurzů a odborného školení 

Kurzovné:     65 600,00 Kč 

Náklady: stud. materiál, pronájem  18 040,00 Kč 

    DPP     28 000,00 Kč 

Zisk:        19 560,00 Kč                  

    

U této činnosti nepředpokládáme v roce 2015 nárůst. 
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3. Kopírovací práce 

Tržby:      39 672,00 Kč 

Náklady: servis, pronájem, papír  23 224,00 Kč 

Zisk:       16 448,00 Kč 

         

U této činnosti nepředpokládáme v roce 2015 nárůst. 

 

4. Pronájem majetku (učeben, tělocvičen a nebytových prostor) 

Výnosy ze služeb spojených s pronájmy:   550 034,94 Kč 

Náklady: materiál, služby, energie, odpisy, DPP  252 239,81 Kč 

Zisk:        297 795,13 Kč 

 

U této činnosti předpokládáme v roce 2015 pokles. 

 

5. Závodní stravování zaměstnancům právnických osob vykonávajících činnost škol a 

školských zařízení zřízených krajem, obcí nebo svazkem obcí                              

Tento okruh doplňkové činnosti organizace neprovozuje. 
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XI. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 

programů 

  

     Ve školním roce 2014/2015 bylo Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace zapojeno do 

těchto projektů: 

 

1. Zvyšování jazykových kompetencí 

 

Dotaci MŠMT ve výši 950 855 Kč na projekt Zvyšování jazykových kompetencí (reg. č. 

CZ.1.07/1.1.00/56.0072) škola získala v souladu s podmínkami pro poskytování finančních 

prostředků stanovenými OP VK a Výzvou č. 56. 

Účelem, na který je dotace poskytována, je zvýšení kvality počátečního vzdělávání na 

střední škole prostřednictvím provádění klíčových aktivit a naplnění výstupů zvolených typů 

šablon. V projektové žádosti naše gymnázium zvolilo tyto šablony klíčových aktivit:  

 Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti. 

 Zahraniční jazykový kurz pro učitele.  

 Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky.  

Vzhledem k tomu, že realizace projektu byla zahájena 1. 7. 2015, byla do konce školního 

roku 2014/2015 plně realizována jen jedna z uvedených šablon: Mgr. Věra Pastorková se v průběhu 

července 2015 zúčastnila zahraničního jazykového kurzu pro učitele německého jazyka ve Vídni.  

Další aktivity projektu budou realizovány ve školním roce 2015/2016. 

 

2.  Podpora přírodovědných předmětů  

 

Předmětem projektu je modernizace výuky a metod vzdělávání a vytvoření kvalitního 

zázemí pro výuku přírodovědných předmětů, které umožní větší podíl praktické výuky a 

individuální řešení úloh. Realizací projektu bude modernizováno 10 učeben přírodovědných 

předmětů v Moravskoslezském kraji, který je žadatelem projektu. Projekt je spolufinancován  

z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko ve výši 85% z celkových 

způsobilých výdajů.  
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Realizaci projektu bohužel provázejí komplikace související s opakovaným vyhlašováním 

veřejných zakázek. Dosud byla škole dodána výpočetní technika, v prvních měsících školního roku 

2015/2016 by měly být dodány měřicí systémy pro výuku chemie a biologie a didaktická technika 

pro přírodovědné předměty. 

 

3. Podpora jazykového vzdělávání ve středních školách 

 I v tomto projektu byla naše škola partnerem Moravskoslezského kraje, žadatele projektu. 

Cílem projektu spolufinancovaného z Regionálního operačního programu NUTS II 

Moravskoslezsko 2007–2013 bylo zlepšení stávající infrastruktury pro vzdělávání, konkrétně 

vytvoření podmínek pro zkvalitnění výuky cizích jazyků na vybraných středních školách 

v Moravskoslezském kraji. Výstupem projektu jsou inovované a modernizované laboratoře pro 

výuku jazykových předmětů.  

V rámci projektu došlo k pořízení nábytku, jazykového odborného vybavení a ICT pro 

zkvalitnění a zatraktivnění výuky. Celkové výdaje projektu činily 20.788.033,72 Kč, přičemž 

dotace Evropské unie byla vyčíslena na 17.462.136,36 Kč.  

Naše gymnázium z prostředků tohoto projektu získalo vybavení pro dvě učebny cizích 

jazyků (nábytek, sluchátka, interaktivní dataprojektory, keramické tabule, vizualizéry, mapy), 

konkrétně majetek v celkové hodnotě 948 462,06 Kč. 

 

XII. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 

celoživotního učení 

     

     Ve školním roce 2014/2015 se zaměstnanci naší školy do tohoto typu vzdělávání nezapojili.  
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XIII. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 

financovaných z cizích zdrojů 

 

Neinvestiční finanční příspěvky získává Gymnázium Třinec, příspěvková organizace 

tradičně od města Třinec. Z rozpočtu města Třince byly i ve školním roce 2014/2015 

spolufinancovány dvě akce třineckého gymnázia. 

Příspěvkem ve výši 20 000 Kč město přispělo na projekt Přebor regionálních škol 

v lyžování. Již třetí ročník tzv. Velké ceny Javorového naše škola uspořádala dne 25. 2. 2015. 

Závodilo se v kategoriích hochů a dívek ve slalomu, ale také v běhu na lyžích. Přes krajně 

nepříznivé počasí proběhly všechny soutěže bez komplikací. Ceny předávali starostka města Třince 

RNDr. Věra Palkovská a místostarosta města Třince Mgr. Ivo Kaleta.  

Příspěvek města byl použit především k úhradě pronájmu sportovního areálu a dopravy 

závodníků na Javorový vrch.   

 

 

Vítězům předala ceny starostka města Třinec RNDr. Věra Palkovská (na obr. uprostřed) 

 

24. 4. 2015 byla naše škola organizátorem Mezinárodní soutěže v anglickém jazyce pro 

studenty gymnázií – Easy Come, Easy Go, na kterou škole město Třinec poskytlo příspěvek ve výši 

5 000 Kč. Soutěže se kromě družstva naší školy zúčastnila družstva gymnázií z Čadce, Cieszyna 

i Českého Těšína. Součástí soutěžního klání byl i kulturní program našich žáků. Finanční příspěvek 

města byl využit především na technické zabezpečení, propagaci a ceny pro soutěžící.  
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XIV. Údaje o spolupráci s odborovou organizací a dalšími 

partnery 

 

Spolupráce s odborovou organizací   

 

Spolupráce se základní organizací ČMOS PŠ, působící na Gymnáziu, Třinec, příspěvkové 

organizaci, probíhala korektně. S výborem ZO ČMOS PŠ byly projednávány změny 

v zaměstnanosti, racionalizační opatření, hygienické podmínky na pracovišti apod. 

 

Spolupráce s městem Třinec  

 

Spolupráce s Městským úřadem Třinec se rozvíjela i ve školním roce 2014/2015 velmi 

úspěšně. Vedle již zmíněného úspěšného projektu Seniorgymnázium se škola zapojila rovněž do 

akcí spojených s oslavami Dne země, koordinovaných Odborem životního prostředí a zemědělství 

MěÚ Třinec. Součástí ekologických aktivit byly i Dny čistoty, ve kterých probíhal úklid některých 

částí města žáky třineckých škol, včetně žáků třineckého gymnázia. 

Žáci gymnázia byli rovněž pozváni na prezentaci elektromobilu, elektrokol a elektrobusů, 

kterou město Třinec připravilo v rámci akce Třinec nabitý energií (Den na podporu 

elektromobility). 

Z rozpočtu města byly ve školním roce 2014/2015 podpořeny i dvě akce gymnázia, o nichž 

jsme informovali v části XIII. 

 

Spolupráce se školami 

 

V rámci spolupráce s vysokými školami proběhla na našem gymnáziu v uplynulém školním 

roce řada aktivit. Jednalo se především o přednášky vyučujících z vysokých škol pro žáky povinně 

volitelných seminářů v předmaturitních a maturitních ročnících.  

Vedení školy se rovněž zúčastnilo přátelského setkání s rektorem VŠB – Technické 

univerzity Ostrava prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc. a dalšími čelními představiteli této vysoké 

školy. Na škole proběhla rovněž prezentace oborů VŠB – TU pro maturitní a předmaturitní ročníky.  
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V rámci spolupráce se Soukromou základní uměleckou školou TUTTI MUSIC, s. r. o. byl 

v aule naší školy uveden muzikál První školní Superstár, jehož inscenací umělecká škola oslavila 

dvacáté výročí svého založení. 

Poděkování obdržela naše škola za přípravu poutavých aktivit pro postižené děti v rámci 

slavnostního otevření mobilního dopravního hřiště u Střední školy, Základní školy a Mateřské 

školy, Třinec, Jablunkovská 241, příspěvková organizace. Zábavné aktivity pro žáky této školy 

připravily žákyně 3.D Veronika Gocieková, Klára Janáčová, Iva Kufová a Barbora Janovská.  

Za organizaci programu pro děti na ozdravném pobytu v Dolní Bečvě obdržela škola 

poděkování rovněž od Mateřské školy Ostrava-Radvanice. I tentokrát se práci s dětmi ochotně 

věnovaly žákyně 3.D, a to Veronika Gocieková a Barbora Janovská. 

 

Spolupráce školy se Spolkem rodičů a přátel školy Gymnázia Třinec 

      

Spolupráce školy se Spolkem rodičů a přátel školy Gymnázia Třinec je díky obětavé práci 

členů výboru spolku dlouhodobě na velmi dobré úrovni. SRPŠ je trvale nejvýznamnějším 

sponzorem školy, členové výboru jsou nápomocni i při řešení provozních problémů příspěvkové 

organizace, aktivně se účastní důležitých okamžiků v životě školy, zajímají se o vybavení učeben, 

poskytují v potřebných případech sociální pomoc žákům školy apod. 

Ve školním roce 2014/2015 se vedle tradičního plesu pro rodiče, zaměstnance a hosty 

Gymnázia Třinec podílel SRPŠ rovněž na organizaci slavnostního ukončení studia absolventů, 

spojeného s maturitním plesem ve společenském sále Kulturního domu Trisia, a.s.  

SRPŠ v uplynulém školním roce finančně přispěl např. na vybavení školní posilovny, 

technické vybavení auly, na nájem prostor pro adventní koncert pěveckého sboru, na ceny pro 

vítěze v mnoha školních soutěžích, olympijský šestiboj, odměny pro úspěšné žáky a další tradiční 

akce školy. 

 

Spolupráce s institutem Euroschola 

 

Institut Euroschola přizval naši školu k několika projektům. Vzdělávací akce pro žáky 

středních škol Akcent@com Junior se zúčastnili 4 žáci školy. Cílem workshopu, který se konal ve 

dnech 9.–10. 10. 2014 v polské obci Dęboviec, bylo překonávání stereotypů a podpora přeshraniční 

spolupráce mezi šesti euroregiony České a Polské republiky. 
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Pod vedením Mgr. Marcela Gibiece se skupina žáků našeho gymnázia zapojila rovněž do 

projektu institutu Euroschola nazvaného Mapa není teritorium aneb Naše regiony očima mladé 

generace. Cílem žáků vybraných ze šesti škol česko-slovenského příhraničí bylo vytvořit 

interaktivní mapu Těšínského Slezska a Oravského regionu. Smysl celého projektu spočíval 

především v upevnění soudržnosti obou regionů napříč generacemi a ve zvýšení jejich atraktivity. 

Výsledky své práce si účastníci projektu průběžně předávali na několika workshopech. Hodnocení 

výstupů projektu pak proběhlo na závěrečné konferenci dne 17. 6. 2015 v obci Nižná na Slovensku. 

 

 

Zleva: O. Zoubek, A. Chýlková, M. Kubiková, J. Mravec 

 

 

Spolupráce s Městskou knihovnou Třinec 

 

Již tradičně nás na začátku školního roku 2014/2015 zaměstnanci třinecké knihovny pozvali 

na prezentaci návrhu vzdělávacích akcí pro žáky zdejších škol. Součástí prezentace knihovnických 

lekcí byla tentokrát také prohlídka nové budovy knihovny a diskuse o dalších možnostech 

spolupráce. 

V květnu 2015 se zástupci našeho školního parlamentu zúčastnili spolu s pracovníky 

knihovny setkání s lektorkou Zahraničního domu spolupráce. Akce nazvaná Hejbni sebou! Hejbni 

městem! se uskutečnila v Mklubu Knihovny Třinec. Žáci zde získali mj. informace o 

dobrovolnických aktivitách, o Informačním centru pro mládež, o programu Erasmus+ apod. 

Literárně nadaní žáci gymnázia se rovněž zapojili do soutěže třinecké knihovny. V literární 

soutěži na téma Hranice obsadily žákyně naší školy ve II. kategorii všechny medailové pozice.  
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1. místo získala Soňa Mucinová (5.B), 2. místo Kateřina Kotasová (3.B) a 3. místo Klára Janáčová 

(3.D). Na 3. místě se v I. kategorii umísila rovněž Magdaléna Lubojacká (1.A). 

Ve spolupráci s knihovnou se naše gymnázium zapojilo také do akce AMNESTY 

INTERNATIONAL ČR Maraton psaní dopisů 2014. Za úspěšnou účast na akci, jejímž výsledkem 

bylo jen v Třinci 2 449 dopisů na podporu nespravedlivě vězněných, utlačovaných a 

pronásledovaných lidí, udělila AMNESTY INTERNATIONAL ČR Gymnáziu Třinec Zvláštní 

poděkování. 

Dalším dokladem spolupráce s Městskou knihovnou Třinec byly oxfordské debaty na téma 

Makahové a lov velryb pro žáky společenskovědních seminářů. 

 

 

Spolupráce se skupinou Třinecké železárny/Moravia Steel 

 

Třinecké železárny, a.s., jako jeden z nejvýznamnějších podniků Moravskoslezského kraje, 

jsou si vědomy společenské odpovědnosti vůči obyvatelům regionu, zvláště pak směrem k mladé 

generaci. Jedním z cílů podniku je proto zkvalitnění informovanosti o TŽ, o směrech vývoje 

společnosti i o perspektivách a možnostech dalšího studia v souvislosti s případným profesním 

uplatněním ve skupině TŽ/MS.  

K tomuto cíli směřovalo např. setkání generálního ředitele Ing. Jana Czudka a tiskové 

mluvčí skupiny Petry Juráskové s žáky několika tříd našeho gymnázia v závěru školního roku. 

Dva žáci školy (Jiří Mravec a Miroslav Mrajca z 5.B) dostali výjimečnou příležitost 

zúčastnit se evropské konference European Oxygen Steelmaking Conference, která se konala ve 

dnech 9.–11. 9. 2014 v Třinci a jejímž hlavním organizátorem byla Česká hutnická společnost. 

Výzvou se v uplynulém školním roce pro některé žáky gymnázia stala literární soutěž 

Ředitelem železáren – co a proč bych změnil.  Iveta Trombiková (3.D) získala v soutěži 2. místo, 

Jiří Mravec (5.B) se umístil na 3. místě a Deboře Zubkové  (5.A) bylo uděleno zvláštní ocenění za 

literární zpracování. 

Významnou událostí motivující žáky k zájmu o přírodovědné předměty je rovněž 

každoroční oceňování žáků úspěšných v soutěžích z matematiky, fyziky a chemie titulem Talent 

regionu, o němž jsme se již zmínili. 
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Spolupráce se sportovními organizacemi 

 

Okresní rada Asociace školních sportovních klubů ve Frýdku-Místku požádala pedagogy 

naší školy i v uplynulém školním roce o pomoc při zajištění některých soutěží. Vyučující tělesné 

výchovy uspořádali okresní přebor v přespolním běhu a okresní kolo středoškolského atletického 

poháru CORNY.  

Zejména díky vyučujícím tělesné výchovy se rozvíjí partnerství gymnázia s Tělovýchovnou 

jednotou TŽ Třinec. Intenzivní je především spolupráce s oddílem atletiky a orientačního běhu. 

 

Spolupráce s občanským sdružením Trianon 

 

Občanské sdružení Trianon přizvalo žáky a pedagogy naší školy k několika aktivitám. 

Pedagogům školy byla např. představena činnost technického kroužku Pod taktovkou VŠB – TU 

Ostrava. Členky školního ekokroužku se pak v doprovodu koordinátorky EVVO na naší škole Mgr. 

Ivany Krčkové zúčastnily rovněž dne otevřených dveří, který se v sídle spolku v Českém Těšíně 

konal dne 5. 6. 2015.  

 

Spolupráce s Cambridge Centrem  

 

     Významnou partnerskou institucí Gymnázia, Třinec, příspěvková organizace je certifikované 

centrum jazykových kurzů a zkoušek University of Cambridge – Cambridge Centrum ve Frýdku-

Místku. Naši žáci mají u zkoušek FCE tradičně velmi dobré výsledky. Koordinátorkou spolupráce 

s centrem je Mgr. Zlatka Bichlerová. 

 

Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními 

 

S pracovnicemi školských poradenských zařízení gymnázium spolupracuje především na 

zpracování individuálních vzdělávacích plánů pro žáky, jimž jsou doporučena různá podpůrná 

opatření. 

Ve spolupráci s odloučeným pracovištěm Pedagogicko-psychologické poradny Frýdek-

Místek v Třinci nabídlo naše gymnázium všem žákům, které čekal výběr volitelných seminářů, 

testy profesní orientace. K analýze výsledků jednotlivých testů byli do poradny přizváni i zákonní 

zástupci žáků. 
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Spolupráce s humanitárními organizacemi 

 

Potravinová banka v Ostravě, z. s. ve spolupráci s KÚ MSK iniciovala v rámci akcí 

k Mezinárodnímu dni za vymýcení chudoby sbírku potravinové pomoci. Do akce se zapojila i naše 

škola. Výtěžek sbírky třineckého gymnázia byl věnován azylovému domu Bethel Třinec, který je ve 

správě Slezské diakonie. 

 Ve spolupráci s třineckým Klubem Marie se naši žáci zapojili do celonárodní sbírky Český 

den proti rakovině. Pravidelně se žáci gymnázia účastní také celorepublikové sbírky Občanského 

sdružení Život dětem, která je známá pod názvem Srdíčkový den. 

 

 

 

 

 

Školní rok 2014/2015 je již minulostí. 1. září 2015 usedlo do lavic třineckého gymnázia 511 

žáků, mezi nimi poprvé také 30 žáků prvního ročníku osmiletého studia. Nezbývá než popřát 

třineckému gymnáziu, aby se s touto výzvou vyrovnalo co nejlépe, a všem zaměstnancům i žákům 

školy úspěšný rok 2015/2016. 

 

 

 

V Třinci dne 14. 9. 2015       

Č. j.: GyTř/826/2015       

          

                                                    

Mgr. Romana Cieslarová 

ředitelka gymnázia  

 

 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 byla schválena školskou radou na 

jejím zasedání dne 22. září 2015. 

 

 

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. 

předseda školské rady 


