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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 

2015/2016 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, Ph.D. 

 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 školním roce 2015/2016 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 – 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 2015/2016 probíhalo podle školních 

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

stránkách školy. Ve školním roce 2015/16 ji navštěvovalo 510 žáků rozdělených do 17 tříd (1 třída 

osmiletého studia, 9 tříd šestiletého studia, 7 tříd čtyřletého studia).  

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

školním roce 2015/2016 mohli vybrat ze tří oborů vzdělávání: žáci pátých tříd základních škol se 

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

naposledy nabídlo studium šestileté a pro žáky s ukončeným základním vzděláním bylo nabídnuto 

60 míst ve dvou třídách studia čtyřletého. 

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, pěveckým sborem 

s mnohaletou tradicí i spoluprací s mnoha partnerskými organizacemi.   

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

příspěvkové organizace, je absolvent, který je dobře připraven ke studiu na zvolené vysoké či vyšší 

odborné škole v České republice i v zahraničí, je konkurenceschopný v dalším studiu i při výkonu 

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

ctí demokratické principy fungování občanské společnosti, má kladný vztah k městu i regionu a je 

motivován pro jejich další rozvoj. 

Důraz na kvalitní vzdělávání je propojen se zkvalitňováním materiálně technického 

vybavení školy. Největšími investičními akcemi uplynulého školního roku byla izolace vnějšího 

pláště části budovy gymnázia a vybudování nové Wi-Fi sítě, kterou škola pořídila díky finanční 

podpoře Spolku rodičů a přátel školy Gymnázia Třinec. V současné době je tak možno ve výuce 

používat strategii BYOD neboli Bring Your Own Device (tedy „přines si své vlastní zařízení“) a 

vést žáky mj. k účelnému využití internetu v procesu vzdělávání.  

Školní posilovna, rekonstruovaná v letních měsících roku 2015, byla na počátku školního 

roku 2015/2016 – rovněž díky daru SRPŠ Gymnázia Třinec – vybavena novým sportovním náčiním 

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

žebříky, nástěnné hrazdy aj.).  
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Za účelem podpory zájmu o technické vzdělávání byla z daru Třineckých železáren, a. s. 

školou zakoupena 3D tiskárna. Pro další rozvoj informační gramotnosti pedagogických pracovníků 

škola pořídila pro část pedagogického sboru tablety, popř. notebooky.   

V několika učebnách byla v průběhu školního roku 2015/2016 realizována oprava 

podlahových krytin, ve fyzikální laboratoři byla instalována nová tabule, učebna hudební výchovy 

byla zčásti vybavena novým nábytkem. Kmenová učebna pro budoucí první ročník osmiletého 

studia byla vybavena jak novými školními židlemi a lavicemi, tak technikou umožňující využívat 

moderní informační a komunikační technologie (osobním počítačem, dataprojektorem, plátnem i 

reproduktory). Také sklad chemikálií, sousedící s učebnou i laboratoří pro výuku chemie, byl zcela 

renovován. Za účelem úspor vody pak byly školou pořízeny pro většinu vodovodních baterií v 

budově spořiče vody. 

Pro zkvalitnění výuky jednotlivých předmětů byla během školního roku zakoupena řada 

pomůcek (zeměpisné mapy a atlasy včetně jejich on-line verzí, učebnice pro výuku moderních 

dějin, multilicence k výukovému programu Matik 6–9, chemikálie, hudební nástroje ukulele a cajón 

aj.), předmětové komise se věnovaly rovněž výběru a nákupu učebnic pro žáky osmiletého studia na 

našem gymnáziu. Díky projektu Zvyšování jazykových kompetencí byl výrazně rozšířen fond naší 

školní knihovny, a to jak v oblasti beletrie, tak odborné literatury. Pro zlepšení komunikace v cizím 

jazyce byly zakoupeny rovněž knihy psané anglicky (popř. zrcadlově, tj. anglicko-česky), a to pro 

čtenáře s různými úrovněmi jazykových kompetencí.  

Zásluhou finančního daru z Dobročinného fondu Třineckých železáren mohla škola zakoupit 

také kvalitní stolní hry, které jsou zaměřeny na rozvoj slovní zásoby v českém, anglickém i 

španělském jazyce, i vědomostní hry, které poutavou formou opakují a prohlubují vědomosti 

získané ve výuce. Hry nejen oživují výuku, zejména ve třídách nižšího gymnázia, ale také rozvíjejí 

postřeh, koncentraci, logické myšlení a schopnost práce v týmu. 
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II. Přehled oborů vzdělání 

 

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

poskytovalo ve školním roce 2015/2016 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. 300 Ne 

79-41-K/81 Gymnázium Denní 8 r. 0 měs. 250 Ne 

 

III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 

Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace zaměstnávalo na počátku školního roku 

2015/2016 celkem 60 zaměstnanců. (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 2016 činil 54,152 

zaměstnance.) Všech 43 pedagogických pracovníků, které měl pedagogický sbor na počátku 

školního roku, má odbornou kvalifikaci pro výuku na střední škole.  

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 

funkce vedoucích předmětových komisí. 

Během školního roku 2015/2016 se rozhodly ukončit pracovní poměr s gymnáziem tři 

pedagogické pracovnice. Jedna pedagožka se naopak v červenci 2016 vrátila z rodičovské dovolené, 

další nastoupila po ukončení rodičovské dovolené k 1. září 2016. 

 

Jednotlivé předmětové komise pracovaly ve školním roce 2015/2016 v tomto složení:  
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Předmětová komise ČJL, D, ZSV 
 

Předmětová komise M 
 

Předmětová komise Bi 

pč. Titul Příjmení a jméno 
 

pč. Titul Příjmení a jméno 
 

pč. Titul Příjmení a jméno 

1 Mgr.       BRAUNER René 
 

1 Mgr.       BABILONOVÁ Miroslava 
 

1 Mgr. ČERNÁ Andrea 

2 Mgr.       CIESLAROVÁ Romana 
 

2 Mgr.       FRANKOVÁ Hana 
 

2 Mgr.       DOHNALOVÁ Šárka 

3 Mgr.       ČERNÁ Andrea 
 

3 Mgr. HLOŽKOVÁ Jana 
 

3 Mgr. FRANKOVÁ Hana 

4 Mgr. DEMELOVÁ Karla 
 

4 Mgr. KANTOROVÁ Marcela 
 

4 Mgr.       HLOŽKOVÁ Jana 

5 PhDr.  HANZLOVÁ Nikol 
 

5 RNDr. KUČÍRKOVÁ Bibiana 
 

5 Mgr. MADARI Pavlína 

6 Mgr.       JURSOVÁ Anna 
 

6 Mgr. SIKORA Pavel 
 

6 Mgr. OLŠOVSKÁ Karin 

7 PhDr.      KRÖHNOVÁ Ivana 
        

8 Mgr.       MACOŠKOVÁ Alena 
        

9 Mgr.       MACUROVÁ Kateřina 
     

Předmětová komise CH 

10 Mgr.       MIKESKOVÁ Kamila 
     

pč. Titul Příjmení a jméno 

11 Mgr.       PASTORKOVÁ Věra 
     

1 Mgr. ČERNÁ Andrea 

12 PhDr.      PILCHOVÁ Šárka 
     

2 Ing.       KANTOR Ivo 

13 Mgr. PLUCNAR Marian 
     

3 Ing.       MITRENGOVÁ Dagmar 

14 PhDr.      WISZCZOROVÁ Anna 
 

Předmětová komise F, ICT 
 

4 Mgr.       NAVRÁTÍK Jiří 

    
pč. Titul Příjmení a jméno 

 
5 Mgr.  PLUCNAR Marian 

Předmětová komise Aj, Šj 
 

1 Mgr.       BABILONOVÁ Miroslava 
    

pč. Titul Příjmení a jméno 
 

2 Ing.       BRUDNÁ Antónia 
  

1 Mgr.       BICHLEROVÁ Zlatka 
 

3 Ing. KANTOR Ivo 
 

Předmětová komise Ev 

2 Mgr.       BRUKOVÁ Petra 
 

4 Mgr.       KANTOROVÁ Marcela 
 

pč. Titul Příjmení a jméno 

3 Mgr.       CAPUTOVÁ Světlana 
 

5 Mgr. KRČKOVÁ Ivana 
 

1 Mgr.       DEMELOVÁ Karla 

4 PhDr.       HANZLOVÁ NIkol 
 

6 Mgr. MADARI Pavlína 
 

2 Mgr.       KLEPACZOVÁ Lenka 

5 Mgr. RASZKOVÁ Libuše 
 

7 Mgr. MLČOCH Rudolf 
 

3 Mgr.       LIBERDOVÁ Vlasta 

6 Mgr. RAŠKOVÁ Lenka 
     

4 Mgr. MACOŠKOVÁ Alena 

7 Mgr. SKUPIEŃ KAPSIA Andrea 
        

8 Mgr.       ZAWISZOVÁ Barbora 
        

        
Předmětová komise Tv 

Předmětová komise Nj, Rj 
     

pč. Titul Příjmení a jméno 

pč. Titul Příjmení a jméno 
 

Předmětová komise Z 
 

1 Mgr.       DOHNALOVÁ Šárka 

1 Mgr.       KLEPACZOVÁ Lenka 
 

pč. Titul Příjmení a jméno 
 

2 Mgr.       GAJDZICOVÁ Jana 

2 PhDr.      KRÖHNOVÁ Ivana 
 

1 Mgr. GAJDZICOVÁ Jana 
 

3 Mgr.       GIBIEC Marcel 

3 Mgr.       LIBERDOVÁ Vlasta 
 

2 Mgr.       GIBIEC Marcel 
 

4 Mgr.       KRČKOVÁ Ivana 

4 Mgr.       PASTORKOVÁ Věra 
 

3 Mgr.       KRČKOVÁ Ivana 
 

5 Mgr.       KUCZYNSKÁ Ivana 

5 Mgr.       VRÁTNÝ Ladislav 
 

4 Mgr.       KUCZYNSKÁ Ivana 
 

6 Mgr.       NAVRÁTÍK Jiří 

6 PhDr.      WISZCZOROVÁ Anna 
 

5 Mgr. RASZKOVÁ Libuše 
 

7 Mgr.       VRÁTNÝ Ladislav 
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IV. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do školy 

 

Ve školním roce 2015/2016 se Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace na základě 

doporučení zřizovatele zapojilo do pokusného ověřování organizace přijímacího řízení do oborů 

vzdělání s maturitní zkouškou s využitím povinné přijímací zkoušky.  

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, 

ilustrační testy z českého jazyka a literatury i matematiky pro jednotlivé studijní obory, kritéria 

přijímacího řízení, předpokládané počty přijímaných uchazečů byly (včetně formuláře přihlášky ke 

studiu) umístěny na našich webových stránkách.  

Pro velký zájem škola opět nabídla uchazečům o studium přípravné kurzy k přijímacím 

zkouškám z českého jazyka a literatury i matematiky. 

 

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

 

Jednotné testy pro čtyřleté studijní obory se konaly 15. 4. 2016. Druhé kolo přijímacího 

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

 

Počet přihlášených do 1. kola 116 

Počet uchazečů, kteří konali přijímací zkoušku 116 

Počet přijatých uchazečů 60 

Počet zápisových lístků odevzdaných do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů 41 

Počet přijatých v rámci autoremedury  22 

Zpětné vydání zápisového lístku 3 

Celkem žáků v 1. ročníku 4letého studia k 1. 9. 2016 60 

 

 

Přijímací řízení do oboru  79-41-K/61 Gymnázium (šestileté) 

 

Jednotné testy pro víceletá gymnázia se konaly 18. 4. 2016. Druhé kolo přijímacího řízení 

vyhlášeno nebylo. Počty uchazečů i přijatých žáků zachycuje následující tabulka: 
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Počet přihlášených do 1. kola 60 

Počet uchazečů, kteří konali přijímací zkoušku   58 

Počet přijatých uchazečů 30 

Počet zápisových lístků odevzdaných do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů 27 

Počet přijatých v rámci autoremedury  3 

Zpětné vydání zápisového lístku 0 

Celkový počet žáků v 1. ročníku 6letého studia k 1. 9. 2016 30 

     

 

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

 

Jednotné testy pro víceletá gymnázia se konaly 18. 4. 2016. Druhé kolo přijímacího řízení 

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

 

Počet přihlášených do 1. kola 61 

Počet uchazečů, kteří konali přijímací zkoušku     61 

Počet přijatých uchazečů 30 

Počet zápisových lístků odevzdaných do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů 23 

Počet přijatých v rámci autoremedury  7 

Zpětné vydání zápisového lístku 0 

Celkový počet žáků v 1. ročníku 8letého studia ke dni 1. 9. 2016 30 

 

Počet žáků v prvních ročnících ke dni 1. 9. 2016 120 

 

Pro nově přijaté žáky a jejich rodiče proběhla v červnu 2016 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 2015/2016 

 

V roce 2015/2016 studovalo na naší škole celkem 510 žáků. Školní rok zakončili 

s průměrným prospěchem 1,668. Nejlepšího průměru dosáhla třída 1.A (první ročník osmiletého 

studia), jejíž průměrný prospěch činil pouhých 1,147. V této třídě 29 žáků z celkových 30 prospělo 

s vyznamenáním.  

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

zachycující výsledky klasifikace na konci školního roku: 

 žáci se samými jedničkami  60 žáků 

 žáci s vyznamenáním   189 žáků 

 opravné zkoušky    2 žáci 

 

Výchovná opatření: 

 pochvala ředitele školy        57 žáků  

 pochvala třídního učitele  116 žáků 

 snížený stupeň z chování      3 žáci 

 důtka ředitele školy   4 žáci 

 důtka třídního učitele     13 žáků 

 napomenutí třídního učitele             15 žáků 

 

2. Výsledky školy v programu KVALITA ve školním roce 2015/2016 

Cílem 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.  

Na přelomu září a října 2015 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. ročníku šestileté formy studia. 

Jednalo se o testy z českého jazyka, matematiky a cizího jazyka. 
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V květnu 2016 pak 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 stejná skupina 

žáků absolvovala v roce 2013, součástí vyhodnocení výsledků bylo proto také stanovení přidané 

hodnoty vzdělávání v předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk u školy i jednotlivých žáků.  

Výsledky žáků předmaturitních ročníků byly organizátory testování označeny ve všech 

sledovaných oblastech za nadprůměrné. Přidaná hodnota vzdělání pak byla za nadprůměrnou 

označena v předmětech český jazyk a matematika. 

 

Výsledky obou testování shrnují v číslech 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 

 
Gymnázia 

 úspěšnost percentil percentil 

 Jazyk český 66,5 89 69 

 Matematika 70,1 91 72 

 Jazyk anglický 83,8 81 48 

 Jazyk německý netestováno 

 

  

     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 

Gymnázia 

úspěšnost percentil percentil 
přidaná hodnota 

(souhrnná) 

Jazyk český 68 72 55 17,1  

Matematika zákl. 61 72 55 15,5  

Matematika rozšíř. 56 58 59 15,4  

Jazyk anglický 70 64 40 14,0  

Jazyk německý netestováno 
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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 2016 se přihlásilo celkem 88 žáků maturitních tříd a 2 

bývalí žáci školy, kteří neuspěli v podzimním termínu maturitní zkoušky v roce 2015. Didaktické 

testy a písemné práce se psaly v termínu 2.‒ 5. května 2016.  

V rámci společné části maturitní zkoušky volili žáci – vedle povinné zkoušky z českého 

jazyka a literatury – nejčastěji zkoušku z anglického jazyka (46 žáků), ale zastoupeny byly i další 

cizí jazyky (ruský jazyk – 5 žáků, španělský jazyk – 1 žák, německý jazyk – 1 žák). Pro didaktický 

test z matematiky se rozhodlo 36 žáků, což představuje 41 % z 88 žáků maturitních tříd. (V rámci 

ČR volí matematiku jen 27,2 % žáků přihlášených k maturitní zkoušce.) Pouze jedna žákyně uspěla 

až v podzimním termínu, ostatní uspěli napoprvé. K nepovinné zkoušce Matematika+ se přihlásilo 

10 žáků maturitních tříd a všichni uspěli. 

Po didaktických testech a písemných pracích následovaly ústní zkoušky:  

 Třída 6.A absolvovala ústní maturitní zkoušku v termínu 16.‒20. 5. 2016. Do funkce 

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

byla RNDr. Bibiana Kučírková a třídní učitelkou Mgr. Anna Jursová. 

 Třída 6.B skládala ústní maturitní zkoušku rovněž v termínu 16.‒20. 5. 2016. Do funkce 

předsedy maturitní komise byl jmenován Mgr. Roman Zemene. Třídní učitelkou třídy byla Mgr. 

Karla Demelová, místopředsedkyní maturitní komise Mgr. Petra Bruková.  

 Třída 4.D vykonávala ústní maturitní zkoušku v termínu 23.‒27. 5. 2016. Předsedkyní maturitní 

komise byla v tomto případě Mgr. Irena Orszulik, Ph.D. a místopředsedou Mgr. Marian Plucnar. 

Třídní učitelkou 4.D byla Mgr. Miroslava Babilonová. 

 

                    
                                        Třída 4.D při slavnostním ukončení MZ                                                                        Třídní učitelka 4.D Mgr. M. Babilonová         
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Přehled výsledků MZ v termínu jarním 
    

2016 

         
Část Předmět Obor 

Počet Úspěšně vykonalo Prům. 

prospěch přihlášených maturujících DT PP ÚZ 

S
p
o
le

čn
á
 

ČJL 
79-41-K/41 33 33 33 33 33 1,636 

79-41-K/61 55 55 55 55 55 1,636 

AJ 
79-41-K/41 17 17 16* 16* 17 1,588 

79-41-K/61 29 29 29 29 29 1,345 

M 
79-41-K/41 15 15 15 x x 2,067 

79-41-K/61 21 21 20 x x 1,952 

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

79-41-K/61 1 1 1 1 1 1 

RJ 
79-41-K/41 2 2 2 2 2 1,5 

79-41-K/61 3 3 3 3 3 1,667 

ŠJ 
79-41-K/41 0 0 0 0 0 0 

79-41-K/61 1 1 1 1 1 1 

P
ro

fi
lo

v
á
 

ČJL 
79-41-K/41 4 4     4 2,5 

79-41-K/61 13 13     13 1,846 

AJ 
79-41-K/41 11 11     11 1,545 

79-41-K/61 20 20     20 1,4 

RJ 
79-41-K/41 8 8     8 1,625 

79-41-K/61 7 7     7 1,571 

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

79-41-K/61 3 3     3 1,667 

M 
79-41-K/41 4 4     4 1,75 

79-41-K/61 6 6     6 1,333 

F 
79-41-K/41 6 6     6 1,833 

79-41-K/61 5 5     5 1 

Ch 
79-41-K/41 4 4 

 
  4 1 

79-41-K/61 10 10     10 1,4 

Bi 
79-41-K/41 12 12 

 
  12 2,083 

79-41-K/61 14 14     14 2,214 

D 
79-41-K/41 6 6 

 
  6 2,333 

79-41-K/61 8 8     8 1,875 

ZSV 
79-41-K/41 6 6 

 
  6 2,167 

79-41-K/61 14 14     13 1,929 

Z 
79-41-K/41 5 5 

 
  5 2,8 

79-41-K/61 10 10     10 2,1 

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

79-41-K/61 1 1     1 1 

 
Vysvětlivky: 

DT - didaktický test 

PP - písemná práce 

ÚZ - ústní zkouška 

EVV - estetická výchova výtvarná 

* 1 žák úspěšně vykonal v r. 2015 
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K maturitní zkoušce v podzimním termínu 2016 se přihlásili dva žáci školy. Předsedou 

maturitní komise pro ústní maturitní zkoušky v podzimním termínu na našem gymnáziu byl 

jmenován Mgr. Roman Zemene. Místopředsedkyní komise byla ředitelkou školy jmenována RNDr. 

Bibiana Kučírková. 

 

 
Přehled výsledků MZ v termínu podzimním 

   
2016 

         

Část Předmět Obor 
Počet Úspěšně vykonalo Prům. 

prospěch přihlášených maturujících DT PP ÚZ 

S
p
o
le

čn
á
 ČJ        

       

AJ        

       

M 
79-41-K/61 1 1 1 

  
3 

       

P
ro

fi
lo

v
á
 ZSV 79-41-K/61 1 1 

  
1 3 

        

        

        
 
 

 

Průměrný prospěch žáků skládajících maturitní zkoušku v roce 2016 obsahuje následující 

tabulka: 

 

Přehled celkových výsledků MZ za školní rok 2015/2016 
 

    

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 18 15 0 1,788 0 0 0 0 

opravný 1 0 0 2,75 0 0 0 0 
79-41-K/61 řádný 22 32 2 1,645 0 0 0 0 

opravný 1 0 0 3,5 2 0 0 2,75 
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VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 

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 aktivně spolupracují s okresními 

i krajskými metodiky a prostřednictvím DVPP pečují rovněž o svůj osobní rozvoj. Pravidelně se 

účastní krajských konferencí k prevenci rizikového chování i jiných vzdělávacích akcí dle aktuální 

nabídky vzdělávacích institucí.  

Prevenci sociálně patologických jevů je 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.      

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. Příkladem takové aktivity je tzv. Křest prváka, kdy program pro žáky 

prvních ročníků připravují ve spolupráci se školním metodikem prevence žáci posledních ročníků. 

Aktuální problematice drogové závislosti byla v loňském školním roce věnována kampaň 

města Třince a Krajského ředitelství policie MSK Bereš? Zemřeš!! Kampaň byla pořádána u 

příležitosti Mezinárodního dne boje proti drogám a nezákonnému obchodování s nimi. Žáci prvních 

ročníků absolvovali besedu s pozvanými odborníky na protidrogovou prevenci a promítání filmu 

Drogová závislost aneb Droga až na prvním místě. Následovaly odborné přednášky pro školní 

metodiky prevence. Kampaň byla spojena rovněž s výtvarnou soutěží nazvanou Drogová 

problematika v představách studentů.  

Téma drogy a závislosti je začleněno také do výuky výchovy ke zdraví, chemie a základů 

společenských věd. Proto vyhledávají vzdělávací akce k této problematice i vyučující těchto 

předmětů. (Např. vyučující ZSV PhDr. Šárka Pilchová absolvovala seminář Jak se vyrovnat 

s drogovou závislostí.) 

V červnu 2016 se naše gymnázium na žádost Národního monitorovacího centra pro drogy a 

závislosti Úřadu vlády ČR zapojilo do výzkumu Validace výsledků ESPAD, tj. Evropské školní 

studie o alkoholu. (Mezinárodní projekt ESPAD je největší celoevropskou studií zaměřenou na 

zjištění rozsahu užívání legálních a nelegálních návykových látek u šestnáctiletých studentů.) 
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Na realizaci některých aktivit stanovených Minimálním preventivním programem pro rok 

2015/2016 škola v rámci prevence druhého stupně spolupracovala s Odborem sociálních věcí MěÚ 

Třinec nebo místní knihovnou. 

V případě signálů narušení vztahů v třídních kolektivech zasahuje školní metodik prevence 

ve třídách formou supervize. Složitější vztahové problémy je škola vždy připravena konzultovat 

s odborníky. Náznaky šikany či kyberšikany a případy záškoláctví (popř. skrytého záškoláctví) jsou 

řešeny rovněž formou výchovných komisí.  

Problematiku integrace žáků vyžadujících podpůrná opatření škola individuálně 

konzultovala s pracovnicemi školských poradenských zařízení.  

 

 

 

Vysvětlení úkolu účastníkům adaptačního kurzu… 

 

…a jeho realizace 
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VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Studium k výkonu specializovaných činností ve školním roce 2015/2016 úspěšně ukončila 

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 2015/2016 zúčastnili, se vztahovaly k většině předmětů vyučovaných 

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

výchovného a kariérového poradenství, pracovněprávních vztahů, řídicích a kontrolních systémů aj.  

Větší pozornost v uplynulém školním roce pedagogové věnovali nabídce vzdělávacích 

programů s problematikou inkluze a individuálního přístupu k žákům se speciálními vzdělávacími 

potřebami. Výchovná poradkyně Mgr. Marcela Kantorová absolvovala semináře Jak efektivně 

sestavit individuální vzdělávací plán, Jak sestavit plán pedagogické podpory i metodické 

setkání na téma společného vzdělávání v kontextu nové legislativy, věnované rozvoji spolupráce 

škol a školských poradenských zařízení. Semináře zaměřeného na specifické problémy žáků 

s Aspergerovým syndromem – Inkluzivní vzdělávání žáků s PAS na střední škole – se kromě 

výchovné poradkyně zúčastnili také PhDr. Nikol Hanzlová a Ing. Ivo Kantor. 

Rovněž organizace společné části maturitní zkoušky přináší stále nutnost účastnit se 

vzdělávání řízeného Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV). Několik pedagogů se 

nově akreditovalo na pozice zadavatelů maturitní zkoušky, jiní absolvovali vzdělávání pro 

hodnotitele ústních zkoušek, a to zejména pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek maturitní 

zkoušky. Mgr. Barbora Zawiszová a Mgr. Hana Franková absolvovaly konzultační seminář pro 

předsedy zkušební maturitní komise, PhDr. Nikol Hanzlová a Mgr. Světlana Caputová konzultační 

seminář k ústní zkoušce ze španělského jazyka.  

 

K nejlépe hodnoceným patřily tyto vzdělávací akce:  
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 8. krajská konference k prevenci rizikového chování v Malenovicích – dvoudenní akce se ve 

dnech 5.–6. října 2016 zúčastnily Mgr. Šárka Dohnalová a Mgr. Romana Cieslarová; přednášky 

se týkaly problémového chování žáků, dětské agresivity, kyberšikany apod.; 

 30. 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 zúčastnil spolu se čtyřmi žákyněmi školy Mgr. Jiří 

Navrátík; 

 konference o školních webech sCOOL web 2015 (20. 11. 2015) a sCOOL web 2016 (14. 6. 

2016) v doprovodu metodika ICT Mgr. Marcela Gibiece absolvovali i žáci Štěpán Stenchlák a 

Dominik Heczko (5.A), kteří se již několik let podílejí na úpravách školních webových stránek; 

 mezinárodní vědecké konference Čas – místa – lidé o systému nacistických táborů v letech 

druhé světové války se zúčastnila Mgr. Romana Cieslarová; organizátory konference bylo 

Muzeum Těšínska a Muzeum Górnośląskie w Bytomiu; 

 Technologie zítřka v dnešní škole – krajské konference se zúčastnili Mgr. René Brauner a 

Mgr. Rudolf Mlčoch; 

 Škola dotykem – s praktickými ukázkami možností využití tabletů ve výuce se na této akci 

seznámili Mgr. Vlasta Liberdová a Mgr. Marcel Gibiec; 

 Jeden den s informatikou – vzdělávací akce Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity 

Karlovy pro žáky i pedagogy středních škol se spolu s pěti žáky zúčastnil Mgr. René Brauner; 

 Učitel a/nebo tablet? – semináře k možnostem využití tabletů ve výuce cizích jazyků se 

zúčastnila Mgr. Petra Bruková; 

 Life is Great – workshopů k moderním metodám výuky anglického jazyka se zúčastnily Mgr. 

Petra Bruková a Mgr. Barbora Zawiszová; 

 Teorie a trendy k přípravě žáků na písemnou práci v rámci státní maturity z AJ – 

vzdělávací akci absolvovaly Mgr. Petra Bruková, Mgr. Barbora Zawiszová a Mgr. Lenka 

Rašková;  

 pětidenní jazykový kurz Come Share the World za přítomnosti rodilých mluvčích absolvovala 

Mgr. Petra Bruková; 

 konference Teaching English Secondary Schools – skvěle připravené vzdělávací akce, na 

které přednášel mj. prof. Martin Hilský, významný propagátor a překladatel díla Williama 

Shakespeara, se zúčastnili téměř všichni vyučující AJ; 

 Kurz genetiky a molekulární biologie pro učitele SŠ – dvoudenního semináře v Brně se 

zúčastnily Mgr. Hana Franková a Mgr. Jana Hložková; 
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 Biochemické pochody v lidském těle – seminář propojující moderní poznatky z oborů biologie 

a chemie absolvovala Mgr. Andrea Černá; 

 poznatků ze semináře Badatelsky orientované vyučování ve výuce využil Mgr. Jiří Navrátík;  

 Geografického semináře, který pořádá Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje 

Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, se zúčastnily Mgr. Libuše Raszková a Mgr. Ivana 

Krčková; 

 Dnešní svět v souvislostech – úspěšného zeměpisného semináře se zúčastnil Mgr. Marcel 

Gibiec; 

 Mezinárodní migrace – výhra či prohra pro ČR – přednášku k aktuální problematice 

absolvovali Mgr. Marcel Gibiec a Mgr. Ivana Kuczynská; 

 Letní geografická škola – třídenního programu, připraveného Přírodovědeckou fakultou 

Masarykovy univerzity, se zúčastnila vedoucí předmětové komise zeměpisu Mgr. Libuše 

Raszková; 

 Složitější beletristické a poetické texty v hodinách ČJ II – pokračovací kurz týkající se 

problematiky čtenářské gramotnosti byl realizován organizací KVIC přímo na naší škole, 

zúčastnili se ho všichni vyučující českého jazyka a literatury; 

 Čeština s humorem – akce se zúčastnily Mgr. Anna Jursová a PhDr. Anna Wiszczorová; 

 Současná ruština a její proměny – semináře vedeného rodilou mluvčí se zúčastnily Mgr. 

Vlasta Liberdová a Mgr. Lenka Klepaczová; 

 Žák jako badatel – seminář k podpoře badatelského přístupu ve výuce dějepisu absolvovala 

Mgr. Kamila Mikesková;  

 Rusko – dějiny impéria (od Ivana Hrozného po Putina) – vzdělávací program NIDV 

navštívila Mgr. Romana Cieslarová, Ph.D.; 

 Sexuální výchova pro žáky ZŠ – s problematikou začlenění sexuální výchovy do školního 

vzdělávacího programu nižšího stupně gymnázia se seznámila Mgr. Kateřina Macurová; 

 Letní divadelní škola pro pedagogy 2016 – dvoudenní akce, kterou pro zájemce z řad 

pedagogů připravila ostravská divadla, se zúčastnily Mgr. Kateřina Macurová a Mgr. Kamila 

Mikesková; 

 speciální školení k měřicím systémům Vernier a Pasco absolvovali vyučující předmětových 

komisí chemie a biologie; 

 školení k tisku na 3D tiskárně se zúčastnili Mgr. Pavlína Madari, Mgr. René Brauner a Mgr. 

Rudolf Mlčoch;  
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 Zdravotní cvičení v tělesné výchově – seminář k moderním trendům ve výuce tělesné výchovy 

absolvovaly Mgr. Ivana Kuczynská a Mgr. Jana Gajdzicová; 

 Netradiční hry v TV – s možnostmi oživení hodin tělesné výchovy se seznámila Mgr. Jana 

Gajdzicová; 

 Právo ve škole – vzdělávacího semináře Mgr. M. Veselé se zúčastnila ředitelka školy; 

 krajské setkání koordinátorů EVVO – cenné informace o možnostech zapojení do projektů 

EU a výukových programech pro žáky středních škol zde získala Mgr. Ivana Krčková; 

 celostátní konference Asociace ředitelů gymnázií ČR – konference, která se konala 14.–16. 3. 

2016 pod záštitou předsedy Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PSP ČR 

prof. RNDr. Jiřího Zlatušky, CSc., se zúčastnila Mgr. Romana Cieslarová, Ph.D.; program 

konference vycházel z jednotícího tématu – Všeobecné vzdělávání v evropském kontextu;  

 Valné hromady Asociace středoškolských klubů ČR v Brně se dne 8. 4. 2016 zúčastnil Mgr. 

Jiří Navrátík; 

 oblastní konference ZO ČMOS PŠ se zúčastnila předsedkyně ZO ČMOS na naší škole Mgr. 

Petra Bruková. 

 

V rámci samostudia se vyučující snažili zdokonalit své jazykové kompetence, získat další 

dovednosti při práci s aplikacemi Microsoft Office a seznámit se s možnostmi využití dotekových 

zařízení ve výuce a cloudových úložišť.  

Také se odborně a metodicky vzdělávali prostřednictvím odborných časopisů, které naše 

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

 

Časostroj 

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 

Prevence 

Naše příroda 

Příroda 

Rozhledy 

Řízení školy 

Hutník 

Učitelské noviny 

Speciál pro školní jídelny 

Účetnictví 



 

Vzdělávání se věnovali i nepedagogičtí zaměstnanci gymnázia, kteří absolvovali např. tyto 

semináře a kurzy:  

 Krajská digitální spisovna – 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; 

 Praktický průvodce účetní závěrkou a výpočet daně z příjmu, Změny v účetnictví a daních 

příspěvkových organizací v roce 2016, Praktické uplatňování DPH v roce 2016 – těchto 

seminářů se zúčastnila ekonomka Ing. Šárka Dudová; 

 IT konference v Rychnově nad Kněžnou – s problematikou licencí, záložních zdrojů, Wi-Fi sítí 

aj. se seznámil správce ICT Bc. Tomáš Kočí; 

 informační seminář k principům fungování Rámcové smlouvy na poskytování licencí 

k vybraným produktům VMware, realizovaný Odborem kybernetické bezpečnosti a koordinace 

ICT Ministerstva vnitra, absolvoval 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: 

 

Kurzy 

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

Hluchové řídily výchovná poradkyně Mgr. Marcela Kantorová a metodička prevence Mgr. 

Šárka Dohnalová. Své třídy doprovodili třídní učitelé prvních ročníků Mgr. Jana Gajdzicová 

(1.A), Mgr. Ivana Krčková (1.C), Ing. Ivo Kantor (1.D) a Mgr. Rudolf Mlčoch (1.E).    

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

školním roce 2015/2016 vedl Mgr. Ladislav Vrátný.  

                       

 Lyžařský výcvikový kurz pro žáky 2.A ve dnech 15.–19. 2. 2016 vedl Mgr. Marcel Gibiec. 

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

Mosty u Jablunkova v Těšínských Beskydech. Kurzu se i přes špatné sněhové podmínky 

zúčastnilo 32 žáků. 

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

v termínu 29. 2.–4. 3. 2016 pod vedením Mgr. Ivany Kuczynské. Zúčastnilo se ho 56 žáků.   

 Zdokonalovací lyžařský kurz v rakouském středisku Zillertal zorganizovala pro zájemce 

z různých tříd školy Mgr. Šárka Dohnalová.  
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   Exkurze 

 

 Sedmidenního jazykově-vzdělávacího pobytu ve Velké Británii (Southwick, Londýn), 

realizovaného v rámci projektu Zvyšování jazykových kompetencí (Výzva č. 56), se zúčastnilo 

v doprovodu Mgr. Lenky Raškové a Mgr. Petry Brukové 35 žáků gymnázia; 

 pětidenní jazykově-vzdělávací pobyt v Německu (Drážďany, Berlín), realizovaný rovněž 

v rámci projektu Zvyšování jazykových kompetencí (Výzva č. 56), absolvovalo 35 žáků školy, 

pedagogický doprovod zajistily Mgr. Věra Pastorková a Mgr. Kamila Mikesková; 

 tradiční studijně-poznávací zájezd do Anglie pro zájemce z různých tříd připravily vyučující 

anglického jazyka Mgr. Zlatka Bichlerová a Mgr. Barbora Zawiszová; 

 exkurze k okresnímu soudu ve Frýdku-Místku pro žáky 3.D, 3.E, 5.A, 5.B a žáky 

společenskovědních seminářů; 

 exkurze pro žáky seminářů z chemie do Moravskoslezských cukrovarů, a.s. – odštěpného 

závodu Opava a společnosti Tevapharm Opava; 

 exkurze tříd 1.D, 1.E a 3.A do Třineckých železáren, a. s.; 

 demonstrační pitva v Ústavu soudního lékařství Fakultní nemocnice Olomouc pro zájemce z řad 

žáků biologických seminářů; 

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

v Osvětimi; 

 dvoudenní zeměpisná exkurze pro žáky 2.D a 2.E (podniky Hyundai Motor Czech s.r.o., 

ŠKODA VAGONKA a.s., zřícenina hradu Starý Jičín, vápencový lom Kotouč u Štramberku a 

opuštěný lom v Hranicích na Moravě, celodenní výukový program Školského zařízení pro 

environmentální vzdělávání Lipka s názvem Moravský kras od severu k jihu); 

 etologická exkurze tříd 2.D, 2.E a 3.A do ZOO Ostrava; 

 exkurze žáků 3.A do firmy Marlenka; 

 exkurze žáků semináře z dějepisu do Archivu města Ostravy; 

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

Gírová;  

 návštěva azylového domu Bethel a třineckého stacionáře žáky semináře z psychologie; 

 přírodovědná exkurze URSUS Dolní Lomná; 

 exkurze jednotlivých třídních kolektivů např. do Prahy (6.A), Kroměříže (5.B), Brna (2.A), 

Lednice (4.B), Olomouce (1.C,.D, 6.B ) apod. 
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Besedy a přednášky 

 

 beseda se spisovateli Michalem Vieweghem a Martinem Reinerem; 

 

 

Úspěšní spisovatelé Martin Reiner a Michal Viewegh 

 

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

téma Proč neutrina silně přitahují Nobelovky;  

 přednáška Marie Šindelářové nazvaná Holky z Venuše, kluci z Marsu; 

 přednáška MUDr. Radima Uzla Sexuální a reprodukční zdraví pro žáky vyššího gymnázia; 

 přednáška pro žáky semináře z dějepisu o historii Třince v Muzeu Třineckých železáren; 

 Dvůr Rudolfa II. – přednášku pro žáky gymnázia realizovala třinecká knihovna; 

 O víně v Těšíně, „Velcí“ těšínští Piastovci – přednášky, které pro naše žáky připravili odborníci 

z Muzea Těšínska; 

 zeměpisný výukový program Filipíny – za obry a trpaslíky; 

 beseda s rodinou Márových o cestách do Japonska a na Havajské ostrovy; 

 přednášky na téma Finanční gramotnost pro žáky maturitních ročníků; 

 výukový program Po stopách beskydských šelem pro žáky semináře z biologie; 

 výukový program společnosti na ochranu dravých ptáků; 

 seminář Myšlenkové mapy – jak se lépe učit, více si pamatovat a umět plánovat; 

 přednáška o možnostech studia v zahraničí pro zájemce z maturitních a předmaturitních 

ročníků. 
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Projektové dny 

 

 Sportovně-jazykový den pro 4. ročníky šestiletého a 2. ročníky čtyřletého 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. 

 Studentská vědecká konference – Téma 2. ročníku školní konference znělo Slunce. Se 

zajímavými příspěvky vystoupili Pavel Sikora (4.D), Vojtěch Raška (6.A) aj.  

 Křest gympláka – Smyslem akce bylo větší zapojení žáků prvních ročníků do školní komunity. 

Zábavné aktivity pro žáky prvních ročníků připravili žáci maturitních ročníků. 

 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 

2015/2016 doplněna o soutěž Riskuj pro zástupce všech tříd. 

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

komise anglického jazyka připomněli 17. 3. 2016. 

       

 Den Země se konal na naší škole 15. 4. 2016. 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 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. Ve školním roce 2015/2016 se akce poprvé jako host 

zúčastnilo družstvo SOŠ Třineckých železáren.  
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Kulturní akce 

 

 Filmové babí léto 2015 – žáci školy v rámci filmového festivalu zhlédli film Domácí péče, po 

němž následovala beseda s herečkou Alenou Mihulovou, a film Gangster Ka; 

 Trapas nepřežiju – divadelní představení v KD Trisia pro žáky nižšího gymnázia; 

 komentované výstavy výtvarných děl v Galerii Trisia a třinecké knihovně; 

 komentovaná prohlídka výstavy 100 děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě; 

 návštěva výstavy Dějiny každodennosti v Muzeu Třineckých železáren; 

 výchovný koncert The Beatles – Příběh legendy; 

 účast žáků školy na festivalu dokumentárních filmů Jeden svět. 

 

Další aktivity školy a jejích žáků 

 

 Pro účast na Pražském studentském summitu byly ve školním roce 2015/2016 vybrány dvě 

skupiny žáků třineckého gymnázia: Ivana Kaufmanová, Monika Belanová, Jiří Mravec a Tomáš 

Pustka (6.B) hájili na simulovaných jednáních zájmy Kanady, Radka Vavřačová, Laura Daňová 

(2.E), Tomáš Sikora (3.E) a Nikola Zwrtková (5.B) zastupovali Keňu. 

 I ve školním roce 2015/2016 pracoval na gymnáziu RISK (Rozvojově inovativní studentský 

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

zajímavých aktivit, např. přednášku Jaroslava Ciencialy (6.B) S vojáky v Izraeli, přednášku 

zástupců organizace Dream Fundation o možnostech studia na zahraničních VŠ aj.  

 Žáci školy se i v uplynulém roce zapojili do projektu Čtení pomáhá. 

 Pětičlenné družstvo 1. C se zúčastnilo soutěžní hry pro děti ve věku 12–14 let U6 – úžasný svět 

techniky, organizované Televizním studiem Ostrava ČT. Natáčení pořadu se uskutečnilo 

v atraktivních prostorách Dolní oblasti Vítkovic.  

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

v srpnu 2016 zúčastnily  Markéta Malyszová a Adéla Tomaniecová (4.A), Veronika Stryczková 

(5.A) a Zuzana Kubiszová (3.D). 

 V rámci environmentálních aktivit řízených koordinátorkou EVVO Mgr. Ivanou Krčkovou se 

škola opět zapojila do projektu Recyklohraní. V rámci tohoto projektu žáci a zaměstnanci školy 

předali k recyklaci 715 kg elektrozařízení. Certifikát environmentálního vyúčtování, který škola 

následně obdržela, obsahuje informace o úsporách, k nimž tak třinecké gymnázium přispělo.  
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 Další ekologickou aktivitou je zapojení školy do Soutěže s panem Popelou. Cílem soutěže je 

zavedení trvalého systému separovaného sběru papíru ve školách. V rámci soutěže jsme 

k recyklaci odevzdali 422 kg papíru. 

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

Mindstorms. Své dovednosti prezentovalo sedm z nich na Orlovské soutěži v informatice. Ze 

čtyř našich robotů se do tříčlenného finále probojovaly dva. Rudolf Kubik a Vladimír Šnajdr 

(1.A) vybojovali 2. místo, David Rajca (1.C) se umístil na 3. místě. 

 Pro zájemce z 1.C vedla Mgr. Miroslava Babilonová v uplynulém školním roce kroužek 

matematiky. Program byl zaměřen na řešení úloh Matematické olympiády a zábavných úloh. 

 Mgr. Ladislav Vrátný se zasloužil o navázání komunikace s žáky ruské střední školy nacházející 

se nedaleko Moskvy. Především s žáky semináře z ruského jazyka prostřednictvím Skype 

opakovaně řídil diskusi žáků semináře s žáky této školy a jejich ředitelkou paní Natálií 

Grebeničkovou. 

 Vyučující tělesné výchovy prostřednictvím spolupráce s Asociací středoškolských klubů nabídli 

žákům školy několik sportovních kroužků. 

 

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

v listopadu 2015 představila na Trhu vzdělávání v třinecké WERK ARENĚ. Na akci se podíleli 

pod vedením výchovné poradkyně Mgr. Marcely Kantorové vybraní žáci maturitních ročníků. 

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

otevřených dveří, který proběhl v prosinci 2015. Jednotlivé předmětové komise představily 

účastníkům své učební plány, odborné učebny i pomůcky, informovaly návštěvníky o úspěších naší 

školy a pro zájemce připravily řadu poutavých aktivit: kvízy, pokusy, soutěže apod. 

 

Pro Klub seniorů Třinec jsme (ve spolupráci s Odborem sociálních věcí MěÚ Třinec) 

připravili opět projekt Seniorgymnázium. V průběhu školního roku zde prezentovali pedagogové a 

žáci gymnázia přednášky na tato témata: Moderní populární hudba, Dobrovolníkem v Izraeli 

(Jaroslav Cienciala, 6.B), Islám (PhDr. Nikol Hanzlová), Genealogie – jak sestavit rodokmen (Mgr. 

Světlana Caputová), Svět vůní (předmětová komise chemie), Anglické vánoční tradice (žáci 3.A pod 

vedením Mgr. Lenky Raškové).  

Prezentaci projektu Seniorgymnázium byl věnován také článek ředitelky školy Mgr. 

Romany Cieslarové, Ph.D. Máme si co říci, publikovaný v časopisu Řízení školy (Speciál pro 

střední školy 2/2016).  
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Rodiče žáků školy i široká veřejnost byli přizváni na několik dalších akcí. K nejúspěšnějším 

patřil Adventní koncert Pěveckého sboru Gymnázia Třinec a hostů, který se konal 10. 12. 2015 

v Evangelickém kostele Třinci. Velkým potleskem diváci ocenili mj. vánoční písně v podání žáků 

prvního ročníku osmiletého studia, kteří zpívali sami i se sborem. 

 

 

 

Zájem veřejnosti vyvolal také v pořadí již 4. jarní koncert Pěveckého sboru Gymnázia 

Třinec, který se konal 19. 4. 2016 v aule naší školy a byl spojen s výstavou výtvarných prací žáků 

školy. Přítomné vedle písní pěveckého sboru velmi zaujalo vystoupení jednoho z hostů – studenta 

maturitního ročníku Jaroslava Ciencialy (6.B), který interpretoval skladbu mistra klasické kytary 

Štěpána Raka. 
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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 4. 6. 2016 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. V minulém školním roce úspěšně proběhla úprava webových stránek 

do responzivní podoby. 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 i v roce 2015/2016 informoval také školní časopis Ámos, v jehož redakci 

pracovali  Zuzana Lipowská (3.E), Kamil Cinkraut (6.B), Hana Jastrzemská (6.A), Kryštof Kocur, 

Kateřina Kotasová (4.B), Adriana Varmusová, Daniela Indráková, Pavla Kulštejnová, (1.A), Nela 

Sikorová, Kateřina Balcarová, Kateřina Kufová (1.C). Vedle informací o aktuálních událostech 

přinášel časopis ukázky z tvorby žáků, komiksové příběhy, rozhovory, polemiky, studentské 

horoskopy, rébusy, zajímavosti, anekdoty apod. V rámci soutěže Školní časopis roku, organizované 

Asociací středoškolských klubů ČR, z. s., získal časopis Ámos ocenění za nejlepší titulní stránku a 

diplom za 5. místo v kategorii středních škol v Moravskoslezském kraji. 
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Na dobré prezentaci třineckého gymnázia na veřejnosti mají zásluhu především žáci, kteří 

uspěli v mnoha olympiádách a vědomostních, sportovních i uměleckých soutěžích. V roce 

2015/2016 se třinečtí gymnazisté zapojili do těchto soutěžních aktivit: 

 

Vědomostní a jazykové soutěže  

 38. ročník Středoškolské odborné činnosti; 

 soutěž Inovátor Junior; 

 olympiády z ČJ, NJ, Ch, M, Bi, F, D, Z; Lingvistická olympiáda; Ekologická olympiáda; 

 další matematické soutěže: Mezinárodní matematická soutěž Náboj, Náboj JUNIOR, 

Moravskoslezský matematický šampionát, Matematický klokan, Pythagoriáda, Soutěž v řešení 

sudoku, Internetová matematická olympiáda, Logická olympiáda; 

 další přírodovědné soutěže: Korchem, Přírodovědný klokan, Fyziklání online, Fykosí Fyziklání, 

Chemiklání, Astronomická olympiáda, Soutěž mladých zoologů; 

 soutěže z cizích jazyků: konverzační soutěž v anglickém, německém a španělském jazyce, 

soutěž v ruském jazyce, soutěž v anglické a španělské výslovnosti, literární soutěže jazykové 

školy Pygmalion vycházející z četby cizojazyčné literatury – TOR (četba knih v němčině), 

GATE (četba knih v angličtině); mezinárodní překladatelská soutěž Juvenes translatores; 

celostátní soutěže Angličtinář roku, Němčinář roku; školní soutěž Poznáváme španělskou 

kulturu, školní soutěž o ruských reáliích, soutěže časopisů R + R, Gate aj. 

 

 

1.A se zapojila do soutěže časopisu R + R nazvané Growing plants 
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 zeměpisná soutěž Eurorebus; 

 Dějepisná soutěž gymnázií ČR a SR, Slezský historický pohár, dějepisná soutěž organizovaná 

opavskými gymnázii; 

 Soutěž v mluveném projevu; 

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

 soutěž Finanční gramotnost; 

 soutěž První pomoc – zachraň život (již pátý ročník soutěže žáků ZŠ v první pomoci 

organizovala Kvalifikační a personální agentura, o. p. s.). 

 

 

Družstvo 1.C v soutěži První pomoc – zachraň život 

 

Umělecké soutěže 

 Literární soutěž vyhlášená Regionálním Deníkem společně s hejtmanem MSK Miroslavem 

Novákem, náměstkyní moravskoslezského hejtmana pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy 

Věrou Palkovou a náměstkem ústředního školního inspektora Ondřejem Andrysem, nazvaná 

Perem studenta (zapojil se Vojtěch Raška ze 6.A); 

 školní literární soutěž na téma Popletená pohádka (I. kategorie), Čechy krásné, Čechy mé (II. 

kategorie), Úspěch je jako žebřík. Na jeho vrchol se nedá vystoupat s rukama v kapsách (III. 

kategorie); 

 recitační soutěž, přehlídka Dětská scéna ve Svitavách; 

 školní pěvecká soutěž; 

 výtvarné soutěže Jak vidím svoje město, Vynálezy kolem dokola, Vánoční pohlednice, Karel IV., 

Drogová problematika v představách studentů.  
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Sportovní soutěže 

 

 Atletické závody: CORNY – atletický pohár družstev, Pohár rozhlasu; 

 kolektivní sporty: kopaná (Pohár J. Masopusta), futsal, florbal, odbíjená, košíková, házená; 

 přespolní běh, orientační běh, juniorský maraton; 

 šplh;  

 sportovní gymnastika; 

 přebor SŠ ve stolním tenisu;  

 tradiční vánoční školní soutěže: přebor v silových disciplínách, turnaj ve stolním tenise; turnaj 

v odbíjené trojic, turnaj ve streetballu; 

 školní turnaj v nohejbalu;  

 fotbalový zápas mezi výběrem Maturantů a Nematurantů;  

 přátelské utkání v softbalu mezi 2.E a 3.D. 

 

              

                                                

 

     

                                             Úspěšné florbalistky bojovaly o pohár českého florbalu SŠ v Praze 
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Největší úspěchy gymnázia v soutěžích ve školním roce 2015/2016 

 

1. Účast v mezinárodních kolech soutěží: 

 

 Ve dnech 11. – 17. července 2016 reprezentoval třinecké gymnázium i celou ČR na 47. ročníku 

Mezinárodní fyzikální olympiády ve švýcarském Curychu Lukáš Supik (4.D). Za svůj výkon 

byl oceněn čestným uznáním. 

 

2. Úspěchy v celostátních kolech soutěží: 

 

 Společnost EDUin udělila v uplynulém školním roce Gymnáziu, Třinec, příspěvkové organizaci 

diplom za 1. místo v soutěži školních webů sCOOL web 2015 a za 2. místo v soutěži školních 

webů sCOOL web 2016 v kategorii Cena veřejnosti. 

 Lukáš Supik (4.D) se i v uplynulém školním roce stal suverénním vítězem celostátního kola 

Astronomické olympiády. Na nedávném soustředění nejúspěšnějších účastníků této soutěže 

obhájil své místo v týmu, který bude v prosinci 2016 naši zemi reprezentovat na Mezinárodní 

olympiádě v astronomii a astrofyzice v Indii. 

 

Lukáš Supik (na fotografii vlevo) přebírá cenu pro vítěze krajského  kola AO 

 

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

v listopadu 2015 reprezentovali Jiří Mravec, Jaroslav Cienciala (6.B) a Karolína Nezvalová 

(6.A). 

 Významného úspěchu dosáhla Johanna Szpyrcová (1.C), jež se po vítězstvích v nižších kolech 

recitační soutěže zúčastnila celonárodní přehlídky recitátorů ve Svitavách. 
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 Miroslav Řehounek (4.A) se stal za Českou republiku vítězem v mezinárodní překladatelské 

soutěži Juvenes Translatores, organizované Radou překladatelů při EU.  

 

                                   

                                           Miroslav Řehnounek                                                                  Mgr. Vlasta Liberdová a Jiří Mravec                                       

 Po vítězství v krajském kole soutěže v RJ dosáhl Jiří Mravec (6.B) úspěchu i v kole 

celostátním, kde se umístil na 1. místě. (Za mnohaletou podporu žákům se zájmem o ruský 

jazyk byla dne 7. 4. 2016 Českou asociací rusistů oceněna i Jirkova vyučující – Mgr. Vlasta 

Liberdová.) 

 Družstvo naší školy ve složení Markéta Kubiková (4.D), Lukáš Supik (4.D), Kamil 

Cinkraut (6.B), Jiří Mravec (6.B) a Štěpán Stenchlák (5.A) získalo 5. místo v celostátním 

kole soutěže v řešení příkladů z fyziky FYKOSí FYZIKLÁNÍ (kat. A).  

 

                  

Zleva: Kamil Cinkraut, Jiří Mravec, Štěpán Stenchlák, Lukáš Supik, Markéta Kubiková 
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 Všestranně nadaný Tomáš Kyzek (5.B) reprezentoval třinecké gymnázium v celostátním kole 

Lingvistické olympiády. 

 Překvapivého úspěchu dosáhlo školní florbalové družstvo dívek, které nejprve v Brně dosáhlo 

postupu do celorepublikového kola a v Praze se dne 16. 4. 2016 probojovalo až do boje o 1. 

místo. Ve finále sice děvčata podlehla družstvu SPŠ a Gymnázia Přerov, ale 2. místo a zážitek 

ze hry v pražské O2 areně jim vše vynahradil. Členkami družstva byly Tereza Hoffmannová, 

Viktorie Hennerová, Karolína Franková, Linda Nowaková, Sabina Zoubková (1.D), Jana 

Kawuloková, Aneta Kašprišinová, Kristýna Štetiarová, Jana Stonawská (1.E), Adéla 

Šibrová (2.E), Zuzana Wojnarová, Denisa Leščuková, Kristina Byrtusová (2.D). 

 Po vítězstvích v okresním i krajském kole se i v minulém školním roce naši žáci probojovali až 

do celostátního finále v přespolním běhu. Družstvo dívek ve složení Ivana Lubojacká (2.D), 

Lucie Szarzecová, Hana, Lenka a Nikola Peterkovy (3.D) a Iva Štefková (1.E) se umístilo 

na 3. místě. Chlapci skončili mezi 15 nejlepšími družstvy z celé republiky pátí: Sebastian 

Filipek (3.A), Vojtěch Lanc (3.D), Jakub Cieslar (4.B), Miroslav Polák , Jan Lasota (2.D). 

 

 

Z celostátního finále v přespolním běhu 

 

 8. 6. 2016 proběhlo Celostátní finále přeboru škol 2016 v orientačním běhu, do kterého se 

probojovalo i smíšené družstvo naší školy ve složení Lucie Szarzecová (3.D), Kateřina 

Argalášová (4.B), Jana Tesařová (6.B), Jana Liberdová (5.B), Vojtěch Lanc (3.D), Magda 

Bruková, Sebastian Filipek (3.A),  Jakub Raszka, Jakub Cieslar (4.B) a Matěj Urbaczka 

(6.A). V silné konkurenci naše družstvo získalo hodnotné 4. místo.   
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3. Úspěchy v krajských kolech soutěží: 

 

 1.místo mezi školami v Moravskoslezském kraji získalo naše gymnázium v soutěži Angličtinář 

roku. Mezi 254 zapojenými školami z celé ČR byla naše škola celkově devátá. 

 V krajském kole Matematické olympiády dosáhli největšího úspěchu: 

o kategorie A: Štěpán Stenchlák (5.A) – 1. místo  

o kategorie B: Tomáš Kantor (2.D) – 6. místo 

 V krajském kole Fyzikální olympiády získali ocenění úspěšný řešitel tito žáci: 

o kategorie A: Lukáš Supik (4.D) – 2. místo 

o kategorie B: Štěpán Stenchlák (5.A) – 4. místo 

o kategorie C: Tomáš Svoboda (4.A) – 8. místo 

o kategorie D: Martin Dinh (3.A) – 3. místo, Daniel Martynek (3.A) – 8. místo 

 V krajském kole Chemické olympiády získali ocenění úspěšný řešitel tito žáci: 

o kategorie D: Tomáš Laba (2.A) – 12. místo (3. místo v okresním kole) 

o kategorie C: Martin Dinh (3.A) – 4. místo 

 Štěpán Stenchlák (5.A) – zvítězil také v krajské Moravskoslezský matematický šampionát. 

 2. místo v krajském kole Astronomické olympiády obsadil Štěpán Stryja (3.A). 

 3. místo v krajském kole Středoškolské odborné činnosti (v oboru Strojírenství, hutnictví, 

doprava a průmyslový design) vybojoval Tadeáš Cienciala (5.B) s prací Elektroskútr jako 

alternativa. 

 

Tadeáš Cienciala 
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 2. místo v krajském kole Zeměpisné olympiády (kategorie D) získal Jakub Turoň (3.E). 

 Na 2. místě v dějepisné soutěži organizované opavskými gymnázii ve spolupráci se Slezskou 

univerzitou se umístil Václav Humpolec (3.A). 

 3. místo v krajském kole soutěže v RJ v kategorii SŠ1 vybojovala Veronika Grygová (2.D).  

 Zuzana Dudysová (5.A)  se v soutěži GATE umístila na 2. místě v kraji.  

 V krajském kole soutěže Eurorebus naši školu úspěšně reprezentovalo družstvo třídy 1.A (Petr 

Martynek, Rudolf Kubik, Ema Moderová), které se umístilo na 2. místě. Petr Martynek  

z 1.A uspěl i mezi jednotlivci – obsadil 5. místo. Jmenovaní žáci postoupili do kola celostátního. 

 Družstvo třineckého gymnázia ve složení Terezie Onderková (4.B), Václav Humpolec, 

Vojtěch Mrázek (3.A) se v krajském kole Dějepisné soutěže gymnázií již potřetí probojovalo 

mezi gymnázia, která se v listopadu 2016 utkají v celostátním kole v Chebu. Tématem soutěže 

je tentokrát období 1945–1948 (Od diktatury k diktatuře). 

 Diplom za 2. místo v krajském kole soutěže Finanční gramotnost získalo družstvo ve složení 

Martin Herman, Bára Šamanová (3.E) a Filip Wojnar (5.A). 

 34. ročník Středoškolského atletického poháru Corny byl ve školním roce 2015/2016 

v krajském kole stejně úspěšný pro dívky i chlapce. Obě družstva vybojovala 2. místo. O úspěch 

se zasloužily Lucie Pejšková, Kateřina Vitová, Kamila Wrzecionková, Petra Tomoszková 

(6.A), Radka Hermanová (4.D), Karolína Lisztwanová, Ivana Lubojacká, Tereza 

Byrtusová (2.D), Hana Peterková, Eva Galaczová (3.D), Aneta Chlebiková (6.B). Členy 

chlapeckého družstva byli Michal Schreier, Ondřej Macek (6.A), Damián Lasota, Tomáš 

Pustka (6.B), Radomír Josiek, Jan Trefný (5.A), Jan Lasota (2.D), Ondřej Imrich (2.E), 

Sebastian Filipek (3.A), Vojtěch Lanc (3.D) a Patrik Vašíček (1.D). 

 Historicky první vítězství ve futsalu mezi SŠ vybojovali Miroslav Polák, Matouš Petružálek, 

Jan Lasota (2.D), Šimon Petružálek (4.B), Lukáš Hota (4.D) a Jakub Zoubek (6.B). 

 O 1. místo družstva našeho gymnázia v Juniorském maratonu v Ostravě se zasloužili tito 

vynikající běžci: Matěj Urbaczka, Dominik Sedlařík (6.A), Aneta Chlebiková, Ondřej 

Zoubek (6.B), Kateřina Argalášová (5.B), Eva Galaczová, Vojtěch Lanc (3.D), Jakub 

Cieslar (4.B), Sebstian Filipek (3.A), Jan Lasota (2.D). 

 

4. Úspěchy v okresních kolech soutěží: 

 

 V okresním kole Konverzační soutěže v AJ se umístily Kateřina Rusnoková (2.A) a Dominika 

Dudys (3.A) ve svých kategoriích shodně na 2. místě.  
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 2. místo získal v okresním kole Konverzační soutěže v NJ také Tadeáš Cienciala z 5.B. 

 V okresním kole Přírodovědného KLOKANA se v kategorii JUNIOR na 2. místě umístila Alice 

Zelinová (1.D) a v kategorii KADET obsadil David Rajca (1.C) 4. místo. 

 V okresním kole Matematického KLOKANA dosáhli nejlepších výsledků Štěpán Stenchlák 

z 5.A (1. místo v kategorii STUDENT) a Tomáš Kantor ze 2.D (4. místo v kategorii JUNIOR). 

 Úspěšnými řešiteli okresního kola Olympiády z matematiky byli tito žáci: 

o kategorie Z6: Bára Kajzarová, Vladimír Šnajdr (1.A) 

o kategorie Z8: Ondřej Hložek, Nela Sikorová (1.C) 

o kategorie Z9: Alexandr Šimon, Eva Kajzarová, Jakub Stavjany (2.A) 

 V okresním kole Pythagoriády uspěli Rudolf Kubik a Petr Martynek z 1.A (oba 1.–4. místo) a 

v kategorii žáků 8. tříd Dominik Horňák z 1.C (2.–5. místo).  

 3. místo v okresním kole Olympiády v českém jazyce obsadila Radka Vavřačová (2.E). 

 Gabriela Pyszková (3.A) se stala vítězkou okresní rétorické soutěže na téma Problém, který se 

týká i mě. 

 Družstvo ve složení Jakub Raszka, Jakub Cieslar, Martin Madeja, Dominik Opach, 

Jindřich Sikora, Jan Bujok (4.B), Tomáš Cieslar, Lukáš Kraus (5.B) a Ondřej Zoubek 

(6.B) se v okresním přeboru v košíkové umístilo na 1. místě.  

 Historického úspěchu dosáhlo naše družstvo v okresním kole středoškolských her v odbíjené 

dívek, když v tomto turnaji porazilo frýdecko-místecké hráčky a zvítězilo. Sestava družstva: 

Jana Kropová, Petra Tomoszková (6.A), Lucie Nytrová (3.D), Viktorie Čmielová (2.D), 

Klára a Markéta Foltýnovy a Viktorie Hennerová (1.D). 

 1. místo v okresním kole ve florbalu hochů po těžkých bojích získali Jan Szmek, Erik 

Palkovský, David Goldman (6.A), Ondřej Zoubek (6.B), Michal Mieszek, Frederik Marc 

Kornuta (5.B), Ondřej Motyka, Vojtěch Wolny (4.D), Filip Haman (3.D), Tomáš Fargač, 

Radim Wolny (4.B), David Janiczek (3.E). 

 Družstvo chlapců ve složení Matěj Szwarc (2.A), Jakub Solowski (2.D), Ondřej Cieslar 

(5.A) a Lukáš Hojdysz (4.B) vybojovalo v okresním finále ve stolním tenisu 2. místo. 

 Ondřej Zoubek, Jakub Zoubek, Jiří Mravec (6.B), Tomáš Cieslar, Daniel Gorgol (5.B), 

Ondřej Motyka (4.D) a Tomáš Fargač (4.B) se ve sportovních hrách ve volejbale umístili na 

3. místě v okrese. 

 2. místo v Soutěži ve sportovní gymnastice družstev si vybojovaly žákyně nižšího gymnázia 

Lucie Fargačová, Bára Kajzarová, Ema Moderová a Nikol Čmielová z 1.A. 
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5. Významná ocenění pro nejlepší žáky školy: 

 

 Lukáš Supik (4.D) byl oceněn mezi nejúspěšnějšími žáky středních škol v Moravskoslezském 

kraji za úspěšnou reprezentaci kraje ve školním roce 2014/2015. 

 

 Ocenění Talent 2016, které uděluje město Třinec, získali za své mimořádné úspěchy ve školním 

roce 2015/2016 3 žáci našeho gymnázia:  

o Lukáš Supik (4.D) 

o Jiří Mravec (6.B) 

o Štěpán Stenchlák (5.A) 

 

 Na základě nominace Domem dětí a mládeže v Třinci získala ocenění Talent 2016 rovněž 

vynikající judistka Zuzana Janiczková (1.D). Za Tělovýchovnou jednotu TŽ Třinec byla 

titulem oceněna také Lucie Szarzecová (3.D), 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 závěru školního roku 2015/2016 získali:  

o Miroslav Mrajca (6.B) 

o Štěpán Stenchlák (5.A)  

o Tadeáš Cienciala (5.B) 

o Lukáš Supik (4.D)  

o Tomáš Svoboda (4.A) 

o Daniel Martynek (3.A) 

o Martin Dinh (3.A) 

o Tomáš Kantor (2.D) 

o Tomáš Laba (2.A) 

o Alexandr Šimon (2.A) 

o David Rajca (1.C) 

o Vojtěch Spratek (1.C) 
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IX. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

 

Dne 11. 9. 2015 byla v Gymnáziu, Třinec, příspěvkové organizaci provedena kontrola 

dodržování vybraných ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

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

ustanovení prováděcích předpisů, které se vztahují k organizaci a průběhu maturitní zkoušky 

v podzimním zkušebním období 2015. Kontrolou nebylo zjištěno porušení právních předpisů. 

Inspekční činnost na Gymnáziu, Třinec, příspěvkové organizaci proběhla také dne 4. 5. 2016. 

Předmětem inspekční činnosti byla kontrola organizace a průběhu maturitních zkoušek ve střední 

škole podle § 174 odst. 2 písm. d) školského zákona, zaměřená zejména na vytvoření podmínek pro 

realizaci společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2016. Kontrolováno 

bylo zajištění maturitní zkoušky ředitelkou školy podle § 80 odst. 5 písm. a) a b) školského zákona (se 

závěrem: Ředitelka školy při zajištění maturitní zkoušky ve škole postupovala v souladu s výše 

uvedenými ustanoveními školského zákona. Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního 

předpisu.) a zabezpečení řádného průběhu maturitní zkoušky z anglického jazyka společné části 

maturitní zkoušky v učebnách zadavateli podle § 80a odst. 4 školského zákona (se závěrem: Zadavatelé 

zabezpečili řádný průběh maturitní zkoušky z anglického jazyka společné části maturitní zkoušky v 

učebnách v souladu s výše uvedeným ustanovením školského zákona. Nebylo zjištěno porušení výše 

uvedeného právního předpisu.). 

Na žádost náměstka ústředního školního inspektora PhDr. Ondřeje Andryse škola vždy poskytla 

součinnost ČŠI a účastnila se inspekčního elektronického zjišťování, realizovaného v souladu   

s § 174 odst. 2 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Inspekční elektronické 

zjišťování probíhalo prostřednictvím systému InspIS DATA.  
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X. Základní údaje o hospodaření školy 

 

Náklady a analýza čerpání prostředků v roce 2015 

 

 Na začátku roku 2015 Rada MSK svým usnesením stanovila základní závazný ukazatel – 

příspěvek na provoz 2015 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 MSK schválila svým usnesením ze dne 10. 11. 2015. 

Usnesením č. 61/4747 ze dne 3. 2. 2015 došlo k navýšení závazného ukazatele o finanční 

prostředky na rozvojový program Zvýšení platů pracovníků regionálního školství v roce 2015 ve 

výši 747 995 Kč a o účelové prostředky na činnost škol a školských zařízení (tzv. přímé výdaje na 

vzdělávání – leden, únor) ve výši 3 741 000 Kč. 

Usnesením č. 64/5103 ze dne 24. 3. 2015 byl zvýšen závazný ukazatel na činnost škol a 

školských zařízení (tzv. přímé výdaje na vzdělávání – březen, duben) 3 605 000 Kč, na provoz o 

částku 1 692 000 Kč a na odpisy hmotného a nehmotného majetku 757 000 Kč. Dále tentýž den 

rada kraje usnesením č. 64/5106 uložila odvod do rozpočtu kraje ve výší 179 000 Kč.  

Usnesením č. 56/5195 ze dne 7. 4. 2015 schválila Rada MSK další zvýšení závazného 

ukazatele o účelové prostředky na rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků 

v soutěžích v roce 2014 – Excelence středních škol 2014 o 59 456 Kč (včetně odvodů a přídělu do 

FKSP). 

Usnesením č. 66/5288 ze dne 21. 4. 2014 byl stanovena úprava rozpočtu přímých výdajů na 

vzdělání ve struktuře závazných (limit počtu zaměstnanců 57,37; prostředky na platy a ostatní 

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

na 14 693 000 Kč. 

Usnesením č. 73/6002 ze dne 4. 8. 2015 schválila rada navýšení závazného ukazatele o 

účelové prostředky v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (Výzva č. 

56) na projekt Zvyšování jazykových kompetencí CZ.1.07/1.1.00/56.0072  o 950 855 Kč 

Usnesením č. 80/6476 ze dne 20. 10. 2015 byly upraveny rozpočtové ukazatele v oblasti 

přímých výdajů z důvodu změny výkonů od 1. 9. 2015 (zvýšen o 155 000). Usnesením č. 83/6566 a 

83/6567 ze dne 10. 11. 2015 došlo k poslední změně závazného ukazatele zvýšením o účelový 

rozvojový program Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství v roce 2015 o 112 114 

Kč v důsledků zvýšení platových tarifů od 1. 11. 2015 a snížení prostředků na „krytí odpisů 

dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku“ o 165 000 Kč. 
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Závěrečný rozpis závazných ukazatelů pro rok 2015 

Příspěvek a dotace od zřizovatele 

Text Účelový znak 
Gymnázium  

§ 3121 

Školní jídelna 

§ 3142 
Celkem 

Přímé náklady na vzdělání  

Provozní náklady 0     2 879 000 Kč       390 000 Kč        3 269 000 Kč  

Účelově určeno na "krytí 

odpisů DHM a DNM 
205       592 000 Kč                  0 Kč          592 000 Kč  

Celkem příspěvek a dotace od zřizovatele   3 471 000 Kč      390 000 Kč      3 861 000 Kč  

Odvod z odpisů x      179 000 Kč                 0 Kč         179 000 Kč  

Příspěvky a dotace MŠMT 

Text Účelový znak 
Gymnázium 

§ 3121 

Školní jídelna 

§ 3142 
Celkem 

Přímé náklady na vzdělání  

Prostředky na platy 33353   14 995 000 Kč    1 040 000 Kč    16 035 000 Kč  

Ostatní osobní náklady 33353        125 000 Kč                   - Kč         125 000 Kč  

Zákonné odvody, FKSP 33353     5 291 000 Kč       363 000 Kč      5 654 000 Kč  

Přímé ONIV  33353        355 000 Kč         25 000 Kč         380 000 Kč  

Celkem 33353   20 766 000 Kč  1 428 000 Kč    22 194 000 Kč  

Rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2014 – Excelence 

středních škol 2014" 

Prostředky na platy 33038          44 041 Kč                   - Kč           44 041 Kč  

Zákonné odvody, FKSP 33038          15 415 Kč                   - Kč           15 415 Kč  

Celkem 33038          59 456 Kč                   - Kč           59 456 Kč  

Účelové prostředky na RP „Zvýšení platů pracovníků regionálního školství“ 

Prostředky na platy 33052          554 070 Kč                   - Kč           554 070 Kč  

Zákonné odvody, FKSP 33052          193 925 Kč                   - Kč           193 925 Kč  

Celkem 33052          747 995 Kč                      -              747 995 Kč  

Účelové prostředky na RP „Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství v roce 2015" 

Prostředky na platy 33061        83 048 Kč                   - Kč         83 048 Kč  

Zákonné odvody, FKSP 33061           29 066 Kč                   - Kč         29 066 Kč  

Celkem 33061        112 114 Kč                   - Kč         112 114 Kč  

Celkem příspěvky a dotace MŠMT 21 685 565 Kč   1 428 000 Kč 23 113 565 Kč 

Účelové prostředky v rámci OPVK (Výzva č.56) na projekt „Zvyšování jazykových kompetenci“ 

reg. č. CZ.1.07/1.1.00/56.0072 

Projekt neinvestiční 33058          950 855 Kč                   - Kč           950 855 Kč  

Celkem 33058          950 855 Kč                   - Kč           950 855 Kč  
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Příspěvky a dotace od zřizovatele 

 

Za rok 2015 škola obdržela příspěvky a dotace od zřizovatele ve výši 3 861 000 Kč, z toho 

592 000 Kč na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Dotace na pokrytí 

provozních nákladů ve výši 3 269 000 Kč byla ze 32,26 % použita na úhradu energie (tj. 

1 054661,12 Kč). V průběhu roku 2015 nenastala žádná mimořádná situace, která by způsobila 

odchylku v čerpání.  

Mimorozpočtové zdroje byly využity pro krytí nákladů souvisejících s doplňkovou činností 

a nákladů souvisejících s hlavní činností. Organizace zakončila hospodaření s hospodářským 

výsledkem 15 513,71 Kč (hlavní činnost – 357 194,62 Kč, doplňková činnost + 372 708,33 Kč). 

 

 Příspěvky a dotace od MŠMT     

 

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

vzdělání ve výši 23 113 565,00 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 (229 055,19 Kč), náhrady maturitním komisím  

(29 650,00 Kč), cestovní výdaje a vzdělávání DVPP (43 892,00 Kč), dávky nemocenského pojištění 

(38 422,00 Kč). 

Odcházejícím pedagogickým pracovníkům bylo v roce 2015 vyplaceno odstupné ve výši 

84 546,00 Kč 

Částka na rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2014 

– Excelence středních škol 2014 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. 

V roce 2015 došlo ke změně platových předpisů, provedené nařízením vlády č. 278/2015 Sb. 

s účinností od 1. 11. 2015. Došlo k navýšení platů v jednotlivých platových stupních a platových 

třídách pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 1 (nepedagogičtí pracovníci) a odst. 9 (pedagogičtí 
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pracovníci). U pedagogických pracovníků dochází v jednotlivých platových třídách k rozšíření 

platových stupňů z 5 na 6 (6. stupeň – počet let započitatelné praxe nad 32 let). 

 

Příspěvky a dotace MŠMT v letech 2012–2015 

Příspěvky a dotace - MŠMT

23 113 565,00 Kč22 833 734,00 Kč

24 616 447,00 Kč26 007 824,00 Kč

2012 2013 2014 2015

 

  

 Účelové prostředky v rámci OPVK (Výzva č. 56) na projekt Zvyšování jazykových kompetencí 

CZ.1.07/1.1.00/56.0072  (ÚZ 33058) 

 

Realizace projektu začala dnem 1. 7. 2015 a ukončena byla 31. 12. 2015. V rámci projektu 

byly realizovány čtenářské dílny pro dva vybrané ročníky. Součástí této projektové aktivity byl 

povinný nákup nejméně 100 kusů knih pro školní knihovnu. Další aktivita byla zaměřena na 

podporu výuky cizích jazyků ve školách a školských zařízeních. Získané prostředky naše 

gymnázium využilo na zahraniční jazykový kurz pro učitele německého jazyka ve Vídni a dva 

zahraniční jazykově-vzdělávací pobyty pro žáky ve Velké Británii a Německu. 

 Čtenářské dílny (knihy, DVPP – seminář k výzvě č.56, OPPP)   53 364,00 Kč 

 Zahraniční jazykový kurz pro učitele NJ (cestovní náklady, OPPP)  66 704,00 Kč 

 Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyty pro žáky (cest. náklady, OPPP)         830 787,00 Kč 

 Celkem          950 855,00 Kč 

 

Peněžní fondy 

 

1. Fond odměn   

 počáteční stav k 1. 1. 2015  28 314,00 Kč 

 příděl z HV 30 000,00 Kč 

 konečný stav k 31. 12. 2014 58 314,00 Kč 

Fond je plně kryt. 
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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. 

 počáteční stav k 1. 1. 2015 74 750,73 Kč 

 základní příděl 167 797,65 Kč 

 čerpání  165 946,00 Kč 

 konečný stav k 31. 12. 2015 76 602,38 Kč 

Čerpání fondu: 

 § 7 - Stravování 63 856,00 Kč;  

 § 8 - Rekreace 6 000,00 Kč;  

 § 9 Kultura, tělovýchova a sport 29 366,00 Kč;  

 § 12 Penzijní připojištění a pojistné na soukromé životní pojištění 51 100,00 Kč;  

 § 13 Příspěvek odborové organizaci 2 128,00 Kč;  

 § 14 Dary (věcné a peněžní dary) k životnímu jubileu 13 496,00 Kč.  

Fond je plně kryt.  

 

3. Rezervní fond ze zlepšeného HV 

 počáteční stav k 1. 1. 2015 50 000,00 Kč 

 příděl do fondu z HV 18 655,96 Kč 

 čerpání 0,00 Kč 

 konečný stav k 31. 12. 2015 68 655,96 Kč 

Fond je plně kryt. 

 

4. Rezervní fond z ostatních titulů 

Fond je tvořen účelovými prostředky poskytnutými v průběhu roku na financování 

vzdělávacích aktivit školy a doplnění učebních pomůcek, nákup DHM (dataprojektor, 3D tiskárna, 

vybavení posilovny, pořízení knih a učebnic do školní knihovny). Jedná se o účelové prostředky. 

V průběhu roku byl tvořen finančními dary těchto dárců:4 150,00 Kč Občanské sdružení Život 

dětem;  5 000,00 Kč ENVIFORM, a.s.; 4 000,00 Kč Ing. B. Wojnar, Čejetice; 122 000,00 Kč SRPŠ 

Gymnázia, Třinec; 1 000,00 Kč Ing. V. Zavřel – Z-WARE, Brno; 10 000,00 Kč A. Martynek, 

Praha; 50 000,00 Kč Moje ambulance, a.s., Ostrava; 30 000,00 Kč TŽ a.s., dobročinný fond;  

32 000,00 Kč TŽ a.s., Třinec 

 počáteční stav k 1. 1. 2015 23,00 Kč 
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 příděl – finanční dary 258 150,00 Kč 

 čerpání 228 145,00 Kč 

 konečný stav k 31. 12. 2015 30 028,00 Kč 

 

5. Investiční fond  

 počáteční stav k 1. 1. 2015 591 240,26 Kč 

 tvorba fondu z odpisů  700 894,00 Kč 

Čerpání fondu: 

 rekonstrukce, modernizace 546 600,00 Kč 

 opravy a údržby 192 624,00 Kč 

 odvod 179 000,00 Kč 

 konečný stav k 31. 12. 2015 373 910,26 Kč 

 

Ve sledovaném období byly z fondu financovány dvě akce většího charakteru. O letních 

prázdninách proběhla rekonstrukce posilovny ve výši 477 818,00 Kč a oprava a údržba podlah 

v malé a velké tělocvičně ve výši 192 624,00 Kč. V rámci projektu Podpora jazykového vzdělávání 

ve středních školách byl předán k užívání software pro učitelská pracoviště ve výši 175 365,30 Kč, 

z toho 141 603,80 Kč IT. Ve VZZ  je zaúčtován výnos z titulu časového rozlišení IT ve výši 

85 918,24 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 

V této oblasti došlo opět k poklesu.  

Tržby       2 391,00 Kč 

Náklady: potraviny           879,81 Kč 

                ostatní náklady                   371,00 Kč 

                DPP                                                      800,00 Kč 

        Zisk:  340,19 Kč 

U této činnosti nepředpokládáme v roce 2016 změnu, žádný nárůst. 
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2. Provádění rekvalifikačních, odborných a vzdělávacích kurzů, školení a jiných vzdělávacích 

akcí včetně zprostředkování 

Kurzovné       83 800,00 Kč 

Náklady : stud. materiál, pronájem,energie  17 606,00 Kč 

       DPP     32 000,00 Kč 

                    Zisk:  34 194,00 Kč  

U této činnosti předpokládáme v roce 2016 pokles. 

 

3. Kopírovací práce 

Výnosy z prodeje služeb    34 587,00 Kč 

Náklady: servis, pronájem, energie   22 161,00 Kč 

        Zisk: 12 426,00 Kč 

U této činnosti nepředpokládáme v roce 2016 nárůst. 

 

4. Pronájem majetku (Pronájem učeben a nebytových prostor) 

Výnosy ze služeb spojených s pronájmem a pronájmy 384 172,10 Kč 

Náklady: materiál, služby, energie, odpisy, DPP  104 478,96 Kč 

                         Zisk: 279 693,14 Kč 

U této činnosti předpokládáme v roce 2016 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. 

 

6. Mimoškolní výchova a vzdělávání, výchovné, relaxační, zotavovací akce a sportovní kurzy 

Výnosy     4 767,00 Kč 

Náklady: materiál, energie, služby  3 135,00 Kč 

       Zisk: 1 632,00 Kč 

Tento okruh organizace provozuje nově.  (Mimoškolní výchova – kroužek robotiky.)  

 

7. Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti                              

Výnosy ze služeb spojených s pronájmem a pronájmy 113 590,00 Kč 

Náklady: materiál, služby, energie, odpisy, DPP    69 167,00 Kč 

                         Zisk: 44 423,00 Kč 
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XI. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 

programů 

  

     Ve školním roce 2015/2016 Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace realizovalo většinu 

aktivit projektu Zvyšování jazykových kompetencí (reg. č. CZ.1.07/1.1.00/56.0072). 

Dotaci MŠMT ve výši 950 855 Kč na tento projekt škola získala v souladu s podmínkami 

pro poskytování finančních prostředků stanovenými OP VK a Výzvou č. 56. 

Účelem, na který byla dotace poskytnuta, bylo 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.  

Realizace projektu byla zahájena 1. 7. 2015. Jedna ze šablon byla realizována ještě v 

průběhu školního roku 2014/2015: Mgr. Věra Pastorková se ve dnech 6.–17. července 2015 

zúčastnila zahraničního jazykového kurzu pro učitele německého jazyka ve Vídni.  

Další aktivity projektu následovaly. Šablona Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění 

čtenářství a čtenářské gramotnosti byla realizována v průběhu měsíců srpen – prosinec 2015. 

Z prostředků projektu byl financován seminář k problematice čtenářských dílen pro 14 pedagogů 

školy. Pro školní knihovnu bylo zakoupeno celkem 129 knih. Vyučující ČJL ve třídách 1.A a 1.C 

Mgr. Alena Macošková a Mgr. Věra Pastorková vypracovaly pro každou ze tříd tematické plány pro 

minimálně 10 čtenářských dílen, které byly následně realizovány ve výuce. Čtenářské dílny byly 

dalšími vyučujícími ČJL realizovány (mimo projekt) i v dalších třídách. 

 V průběhu října 2015 pak proběhly dva zahraniční jazykově-vzdělávací pobyty pro žáky. 

Skupina 35 žáků se v doprovodu dvou vyučujících zúčastnila pobytu ve Velké Británii. Žáci zde ve 

skupinách (rozdělených dle úrovně jazykových dovedností) absolvovali 9 hodin výuky anglického 

jazyka. V rámci aktivit vedoucích k seznámení žáků s reáliemi dané země navštívili významná 

místa města Londýn (Katedrála sv. Pavla, Tower, Westminster Abbey, Buckingham Palace, 

Trafalgar Square aj.), dále přímořská letoviska Brighton a Worthing, přírodní památku Seven 

Sisters, skanzen ve městě Chichester, středověké městečko Arundel a Canterburskou katedrálu.  
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Další skupina 35 žáků se vydala prohloubit své znalosti německého jazyka. Kromě devíti 

hodin výuky v Deutsche Sprachschule Dresden se žáci seznámili prostřednictvím návštěvy pevnosti 

Königstein, přírodních zajímavostí v Saském Švýcarsku a významných míst ve městech Drážďany, 

Míšeň a Berlín s reáliemi Německé spolkové republiky. V Drážďanech navštívili mj. Zwinger a 

Skleněnou manufakturu Volkswagen, v Míšni si prohlédli porcelánku, v Berlíně pak Chechpoint 

Charlie, Berlínskou zeď, Říšský sněm, Fernsehturm, Brandenburskou bránu a další pamětihodnosti. 

 

 

XII. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 

celoživotního učení 

         Ve školním roce 2015/2016 naše škola opět spolupracovala s MěÚ Třinec na projektu 

přednášek pro třinecké seniory – Seniorgymnázium (více viz s. 27). 
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XIII. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 

financovaných z cizích zdrojů 

 

Neinvestiční finanční příspěvky získává Gymnázium Třinec, příspěvková organizace 

každoročně od města Třinec. Z dotačního programu na podporu a rozvoj kulturních a sportovních 

aktivit ve městě Třinci v roce 2016 byly i ve školním roce 2015/2016 spolufinancovány dvě akce 

třineckého gymnázia. Příspěvek ve výši 7 000 Kč gymnázium získalo na projekt Středoškolské 

sportovní hry. Pod tímto názvem proběhl v červnu tradiční školní olympijský šestiboj, na který naše 

škola tentokrát pozvala i družstva dalších středních škol v Třinci. Darovaná částka byla využita 

především na úhradu za pronájmy sportovišť.  

Projekt s názvem Otevřené gymnázium – veřejná koncertní, výstavní a vzdělávací činnost 

k 85. výročí založení města Třince, na jehož realizaci gymnázium získalo od města Třinec dotaci ve 

výši 12 000 Kč, zahrnuje několik aktivit realizovaných v průběhu roku 2016. Jedná se většinou o 

tradiční akce gymnázia (jarní a adventní koncert Pěveckého sboru Gymnázia Třinec, výstava 

výtvarných prací žáků školy, přednášky pro třinecké seniory), které jsou v tomto roce spojeny 

s připomenutím výročí vzniku města Třinec. 

V průběhu školního roku 2015/2016 byly rovněž získány prostředky z Dobročinného fondu 

Třineckých železáren. Cílem projektu Náš region známý a neznámý, na nějž škola získala dotaci ve 

výši 36 000 Kč, byl rozvoj jazykových dovedností v anglickém jazyce a poznání našeho regionu 

s využitím netradičních forem výuky. Díky získaným prostředkům strávili žáci prvního ročníku 

osmiletého studia tři dny v krásném prostředí Penzionu Ovečka v Nýdku a za asistence žáků 

maturitního ročníku a vyučujících anglického jazyka absolvovali celou řadu aktivit: seznámení 

s místními pověstmi, dialektem, folklórem, příprava regionálních pokrmů apod. 

Na pořízení kvalitních vzdělávacích stolních her pak gymnázium v rámci projektu 

nazvaného Škola bez nudy získalo dotaci ve výši 30 500 Kč. 

Na sklonku roku 2015 byla zpracována projektová žádost na akci Holocaust – nebezpečí pro 

současnost. Žádost byla MŠMT vyhodnocena jako 15. v pořadí úspěšnosti, a tak třinecké 

gymnázium obdrželo z Programu na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a 

multikulturní výchovy v roce 2016 částku ve výši 107 200 Kč. Aktivity projektu budou realizovány 

ve školním roce 2016/2017. 
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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, podmínky BOZ na pracovišti apod. 

 

Spolupráce s městem Třinec  

 

Spolupráce s Městským úřadem Třinec se rozvíjela i ve školním roce 2015/2016 velmi 

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

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

Třinec. Žáci prvních ročníků se podíleli na úklidu okolí školy i některých dalších částí města. 

Žáci gymnázia byli rovněž pozváni na akce propagující elektromobilitu, jako např. 

projížďka po Třinci a okolí novým elektrobusem či akce Elektrobusem na Javorový.  

Odměnou pro žáky reprezentující v roce 2015 školu a město až v celostátním kole soutěže 

Studentská AGORA byl projekt studentské simulace komunální politiky. Gymnazisté měli v rámci 

simulační hry možnost zasednout na místa třineckých zastupitelů přímo v prostorách MěÚ Třinec, 

řešit reálné místní problémy, navrhovat změny, hledat pro své návrhy argumenty apod. Cílem 

tohoto projektu bylo zvýšit zájem mladých lidí o komunální politiku a problémy města, což se díky 

aktivnímu zapojení vedoucích představitelů města do simulační hry bezesporu podařilo. Projekt 

významně přispěl k rozhodnutí založit Radu mládeže Třinec, jejímiž členy se stalo několik žáků 

Gymnázia, Třinec, příspěvkové organizace. Jednou z iniciativ členů rady byla beseda žáků 

gymnázia se starostkou města Třinec RNDr. Věrou Palkovskou. 

Aktuální problematice drogové závislosti byla v loňském školním roce věnována kampaň 

města Třince a Krajského ředitelství policie MSK Bereš? Zemřeš!! Na akce kampaně byli přizváni 

také žáci gymnázia. 

Z rozpočtu města byly ve školním roce 2015/2016 podpořeny i dva projekty gymnázia, o 

nichž jsme informovali v části XIII. 
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Spolupráce se školami 

 

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

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

povinně volitelných seminářů v předmaturitních a maturitních ročnících. Na škole proběhla rovněž 

prezentace oborů VŠB – TU. Obory svých vysokých škol přišli pro zájemce z vyšších ročníků 

prezentovat také bývalí žáci gymnázia. 

Poděkování obdržela naše škola od vedení SŠ, ZŠ a MŠ, Jablunkovská 241, p. o. za akci 

Mikuláš na dětském oddělení Nemocnice Třinec, kde má tato škola odloučené pracoviště MŠ a 

školního klubu. Tuto akci připravili a dětské pacienty mikulášskou nadílkou potěšili žáci 4.D Klára 

Janáčová, Barbora Janovská, Veronika Gocieková a Petr Kaszperydes.  

Pozitivně třinecké základní školy hodnotily i akci nazvanou Den se středoškolákem, kterou 

inicioval a s několika spolužačkami realizoval žák 5.B Tomáš Kyzek. Po dohodě s vyučujícími 

základních škol naši žáci navštívili deváté třídy a vedle prezentace studia na třineckém gymnáziu se 

aktivně podíleli na vedení výuky jednotlivých předmětů. 

Třída 1.C přijala pozvání Základní školy Dany a Emila Zátopkových v Třinci a zúčastnila se 

zde žáky připravené výstavy Jak se žilo za první světové války. 

V listopadu 2015 se uskutečnilo dlouho plánované setkání žáků a pedagogů školy 

s partnerským Gymnáziem Varšavská cesta v Žilině. 

 

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 2015/2016 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.  

Díky finančnímu příspěvku SRPŠ bylo možno na gymnáziu v letních měsících roku 2016 

instalovat novou Wi-Fi síť, plně odpovídající aktuálním potřebám doby. Dále SRPŠ finančně 

přispělo na nájem prostor pro adventní koncert pěveckého sboru, na ceny pro vítěze v mnoha 
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školních soutěžích, odměny pro úspěšné žáky, náklady vzniklé žákům v souvislosti s účastí na 

soutěžích a další tradiční akce gymnázia. 

 

Spolupráce s Městskou knihovnou Třinec 

 

Již tradičně nás na začátku školního roku 2015/2016 zaměstnanci třinecké knihovny pozvali 

na prezentaci návrhu vzdělávacích akcí pro žáky zdejších škol. Knihovnických lekcí se pak 

v průběhu roku zúčastnili žáci několika tříd. Jako zvlášť zdařilé hodnotili naši žáci lekce Tajemství 

K. H. Máchy, Osvobozené divadlo W +V a Komiks a sci-fi.  

Ve spolupráci s knihovnou se naše gymnázium zapojilo ve dnech 14.–18. 12. 2015 také do 

akce AMNESTY INTERNATIONAL ČR Maraton psaní dopisů 2015.  

Na únor 2016 knihovna pro zájemce z řad třineckých gymnazistů připravila seminář na téma 

Myšlenkové mapy – jak se lépe učit, více si pamatovat a umět plánovat. Žákům byl představen 

princip zápisu a fungování techniky myšlenkových map, kterou si účastníci semináře hned také 

prakticky vyzkoušeli.  

Dne 15. 3. 2016 se žáci našeho gymnázia zapojili do nového projektu třinecké knihovny. 

Akce Živá knihovna s podtitulem Domov představila téma pomocí zajímavých osobností, které 

vyprávěly o svém vztahu k domovu nebo procesu nalézání nového domova. „Živými knihami“ byli 

zástupci Slezské diakonie, Armády spásy, azylového domu apod. 

V květnu 2016 byli pedagogové a žáci třineckého gymnázia přizváni ke spolupráci na akci 

Věda nás baví. Jednoduché chemické a fyzikální pokusy i ukázka 3D tisku přilákaly zájem asi 80 

účastníků z řad třinecké veřejnosti. 

Pedagogové i žáci gymnázia byli přizváni také k realizaci nového projektu třinecké 

knihovny s názvem Noc literatury. Prostory školní keramické dílny se staly jednou ze zastávek 

literární procházky po Třinci, spojené s četbou ukázek z děl vybraných českých i světových 

spisovatelů. Hlavním hostem Noci literatury pak byl známý americký spisovatel Robert Fulghum, 

kterého doprovázel Lukáš Hejlík se svým úspěšným projektem LiStOVáNí. 

 

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 
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uplatněním ve skupině TŽ/MS. Podpora technického vzdělávání je také jedním z cílů exkurzí do 

Třineckých železáren, a.s., které v uplynulém školním roce absolvovaly tři třídy gymnázia.  

Třinecké železárny ve spolupráci s Českou hutnickou společností zorganizovaly ve dnech 

16.–17. 6. 2016 mezinárodní výstavu nových technologií, patentů a vynálezů s názvem INVENT 

ARENA 2016. Výstava byla doprovázena dalšími zajímavostmi: možnostmi využití stavebnice 

LEGO, okénkem do historie počítačů, výstavou kutilství aj. Akce nabídla našim žákům poznání 

technických novinek z různých oborů lidské činnosti a přispěla k podnícení zájmu některých žáků o 

studium technických oborů.  

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. 

 

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, okresní kolo středoškolského atletického 

poháru CORNY a středoškolské hry v odbíjené.  

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 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. 
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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 (44 kg potravin v kalkulační ceně 4 000 Kč) byl 

věnován azylovému domu Bethel Třinec, který je ve správě Slezské diakonie. 

 Ve spolupráci s třineckým Klubem MARIE, z. s. se naši žáci zapojili do celonárodní sbírky 

Český den proti rakovině, která se konala 11. 5. 2016.  

Pravidelně se žáci gymnázia účastní také celorepublikové sbírky Občanského sdružení Život 

dětem, která je známá pod názvem Srdíčkový den. V podzimních Srdíčkových dnech 2015 žáci 

gymnázia získali prodejem předmětů s logem Život dětem částku 13 263 Kč, v zimních Srdíčkových 

dnech 2015 to bylo 8 165 Kč a v jarních Srdíčkových dnech 2016 12 512 Kč. Peníze z těchto sbírek 

jsou použity na pomoc dětem se závažnými onemocněními (na pořízení rehabilitačních a 

kompenzačních pomůcek, na úhradu zdravotnického materiálu, speciální výživy apod.). 

 

 

 

Školní rok 2015/2016 přinesl zejména v souvislosti se zahájením výuky v oboru osmiletého 

gymnázia pedagogům i žákům školy celou řadu novinek a změn. Výsledky vzdělávání však svědčí 

o tom, že změny neměly negativní dopad na úspěchy školy. Doufáme, že školní rok 2016/2017 

poskytne třineckému gymnáziu minimálně tolik příležitostí k úspěchům jako rok předcházející a že 

tyto příležitosti nezůstanou nevyužity. 

 

 

 

V Třinci dne 23. 9. 2016      Mgr. Romana Cieslarová Ph.D.  

Č.j.: GyTř/782/2016        ředitelka gymnázia                                    

 

 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016 byla schválena školskou radou na 

jejím zasedání dne 3. října 2016. 

 

 

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. 

předseda školské rady 
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Příloha č. 1:  

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  

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 

ČR 
Vzdělávací přínos, výměna zkušeností 

Celostátní 

konference, krajská 

jednání 

Firmy   

Třinecké železárny, a.s. Podpora technického vzdělávání, vztah k regionu 

Exkurze, dotace, 

jednání 

s představiteli firmy 

Další partneři   

Město Třinec 
Ekonomická podpora, vztah k regionu, zapojení žáků do 

občanské společnosti 
Dotace, jednání 

SRPŠ Gymnázia Třinec Ekonomická podpora aktivit žáků školy 

Finanční dary, 

pomoc při 

organizaci akcí 

Městská knihovna Třinec 
Podpora čtenářské gramotnosti, občanských a sociálních 

kompetencí aj. 

Knihovnické lekce, 

besedy aj. 

Cambridge Centrum Podpora jazykového vzdělávání 
Realizace kurzů ve 

škole 
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Klub Marie, Občanské 

sdružení Život dětem 

Rozvoj kompetencí komunikativních, občanských, 

sociálních a personálních 

Beseda, přednáška, 

zapojení do 

charitativních sbírek 

Úřad práce Propagace studia na škole Trh vzdělávání 

 

Stipendia žáků 

 

Počet udělených 

stipendií 

Firmy poskytující stipendium 

0  
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Příloha č. 2:  

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  

 

 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) 

x Vzdělávání seniorů (projekt Seniorgymnázium ve spolupráci s MěÚ Třinec – viz s. 27) 

 Občanské vzdělávání 

 Čeština pro cizince 

 Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 

 Jiné – vypište:……………………………. 
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Příloha č. 3:  

Zapojení školy do projektů 

 

Nově zahájené projekty ve školním roce 2015/2016: 

Název 

projektu 

 

Operační 

program/ 

Zdroj 

financování 

 

Registrační 

číslo 

projektu 

 

Role školy 

v projektu  

- příjemce/ 

partner 

 

Rozpočet 

projektu  

Obsah/Cíle 

projektu 

 

Období 

realizace  

 

Holocaust – 

nebezpečí pro 

současnost 

MŠMT – 

neinvestiční 

dotace ze 

státního 

rozpočtu ČR 

MSMT-

24481/2015-

19 

příjemce celkem 

171 715 Kč, 

z toho dotace 

ve výši 

107 200 Kč 

Cíl: Seznámení 

žáků 

s problematikou 

holocaustu 

Obsah: seminář pro 

pedagogy 

v 6idovském muzeu 

v Praze, návštěva 

synagogy v Jičíně, 

dvoudenní program 

v Památníku 

Terezín, výstava 

časopisu Vedem, 

vydávaného 

v terezínském 

ghettu 

31. 3. 2016 -

31. 12. 2016 

 

Projekty již v realizaci (k 1. 9. 2015): 

Název 

projektu 

 

Operační 

program/ 

Zdroj 

financování 

 

Registrační 

číslo projektu 

 

Role školy 

v projektu  

- příjemce/ 

partner 

 

Rozpočet 

projektu  

Obsah/Cíle 

projektu 

 

Období 

realizace  

 

Zvyšování 

jazykových 

kompetencí 

OP VK  

(Výzva č. 56) 
CZ.1.07/1.1.0

0/56.0072 

příjemce 950 855 Kč Obsah projektu 

vychází ze zvolených 

šablon: 

1. Čtenářské dílny 

jako prostředek ke 

zkvalitnění čtenářství 

a čtenářské 

gramotnosti 

2. Zahraniční 

jazykový kurz pro 

učitele 

3. Zahraniční 

jazykově-vzdělávací 

pobyt pro žáky 

1. 7. 2015 - 

31.12.2015 
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Příloha č. 4:  

Výsledky testování Kvalita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

Gymnázia 

 úspěšnost percentil percentil 
 Jazyk český 66,5 89 69 

 Matematika 70,1 91 72 

 Jazyk anglický 83,8 81 48 

 Jazyk německý netestováno 

 

  

     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 

Gymnázia 

úspěšnost percentil percentil 
přidaná hodnota 

(souhrnná) 

Jazyk český 68 72 55 17,1  

Matematika zákl. 61 72 55 15,5  

Matematika rozšíř. 56 58 59 15,4  

Jazyk anglický 70 64 40 14,0  

Jazyk německý netestováno 
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Příloha č. 5: Výsledky maturitní zkoušky  

 

Přehled výsledků MZ v termínu jarním 
    

2016 

         
Část Předmět Obor 

Počet Úspěšně vykonalo Prům. 

prospěch přihlášených maturujících DT PP ÚZ 

S
p
o
le

čn
á
 

ČJL 
79-41-K/41 33 33 33 33 33 1,636 

79-41-K/61 55 55 55 55 55 1,636 

AJ 
79-41-K/41 17 17 16* 16* 17 1,588 

79-41-K/61 29 29 29 29 29 1,345 

M 
79-41-K/41 15 15 15 x x 2,067 

79-41-K/61 21 21 20 x x 1,952 

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

79-41-K/61 1 1 1 1 1 1 

RJ 
79-41-K/41 2 2 2 2 2 1,5 

79-41-K/61 3 3 3 3 3 1,667 

ŠJ 
79-41-K/41 0 0 0 0 0 0 

79-41-K/61 1 1 1 1 1 1 

P
ro

fi
lo

v
á
 

ČJL 
79-41-K/41 4 4     4 2,5 

79-41-K/61 13 13     13 1,846 

AJ 
79-41-K/41 11 11     11 1,545 

79-41-K/61 20 20     20 1,4 

RJ 
79-41-K/41 8 8     8 1,625 

79-41-K/61 7 7     7 1,571 

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

79-41-K/61 3 3     3 1,667 

M 
79-41-K/41 4 4     4 1,75 

79-41-K/61 6 6     6 1,333 

F 
79-41-K/41 6 6     6 1,833 

79-41-K/61 5 5     5 1 

Ch 
79-41-K/41 4 4 

 
  4 1 

79-41-K/61 10 10     10 1,4 

Bi 
79-41-K/41 12 12 

 
  12 2,083 

79-41-K/61 14 14     14 2,214 

D 
79-41-K/41 6 6 

 
  6 2,333 

79-41-K/61 8 8     8 1,875 

ZSV 
79-41-K/41 6 6 

 
  6 2,167 

79-41-K/61 14 14     13 1,929 

Z 
79-41-K/41 5 5 

 
  5 2,8 

79-41-K/61 10 10     10 2,1 

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

79-41-K/61 1 1     1 1 

 

Vysvětlivky: 

DT - didaktický test 

PP - písemná práce 

ÚZ - ústní zkouška 

EVV - estetická výchova výtvarná 

* 1 žák úspěšně vykonal v r. 2015 
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Přehled výsledků MZ v termínu podzimním 
   

2016 

         

Část Předmět Obor 
Počet Úspěšně vykonalo Prům. 

prospěch přihlášených maturujících DT PP ÚZ 

S
p
o
le

čn
á
 ČJ        

       

AJ        

       

M 
79-41-K/61 1 1 1 

  
3 

       

P
ro

fi
lo

v
á
 ZSV 79-41-K/61 1 1 

  
1 3 

        

        

        
 

 

Přehled celkových výsledků MZ za školní rok 2015/2016 
 

    

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 18 15 0 1,788 0 0 0 0 

opravný 1 0 0 2,75 0 0 0 0 
79-41-K/61 řádný 22 32 2 1,645 0 0 0 0 

opravný 1 0 0 3,5 2 0 0 2,75 

 


