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1. Základní údaje o škole (zprac. Ký) 

 
1.1 Název školy (od 1. 1. 2006) 
Gymnázium a Střední odborná škola, 
Frýdek-Místek, 
Cihelní 410, příspěvková organizace 
 
1.2 Sídlo školy (od 1. 9. 2004) 
Cihelní 410 
738 01  Frýdek-Místek 
 
1.3 Charakteristika školy 
Naše škola vznikla 1. 7. 2000 sloučením do té doby samostatné Střední odborné školy, Frýdek-
Místek, tř. T. G. Masaryka 451 a Gymnázia, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 451. SOŠ je 
pokračovatelkou Rodinné školy, která začala působit od 1. 9. 1990 v rámci tehdejšího SOU, 
Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 451, osamostatnila se 1. 1. 1992 a k  1. 9. 1997 se 
transformovala na SOŠ. Gymnázium zahájilo svou činnost 1. 9. 1992. Škola působila                           
v prostorách školního areálu, který měla pronajatý a částečně ho sdílela  s jmenovaným SOU, 
které bylo správcem nemovitosti. 
Od 1. 7. 2004 do 31. 8. 2004 proběhl přesun školy do školního areálu na ul. Cihelní 410, kde 
Gymnázium a SOŠ  působily v nájmu u vlastníka objektu Města Frýdek-Místek, a to do 31. 8. 
2005. Tento areál byl Městem Frýdek - Místek převeden formou daru na Moravskoslezský kraj. 
Smlouva byla podepsána starostkou města paní Ing. Richtrovou a hejtmanem MSK panem Ing. 
Tošenovským. Ředitel školy, který byl pověřen správou areálu, ho převzal 31. 8. 2005 od 
zástupce města i s částí technické dokumentace. V areálu spravovaném naší školou dále ve    
šk. roce 2018/2019 sídlily: 

1. 1. Moravskoslezská ScioŠkola – základní škola, s.r.o (dále jen Scio škola) – formou 
nájmu. Smlouva chválena zřizovatelem je podepsána od 1. 5. 2017. 

2. Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb (dále jen SŠGOS), která zde provozuje 
kuchyň s jídelnou formou 15leté výpůjčky prostor.  
 

1.4 Zřizovatel školy 
Moravskoslezský kraj 

1.5 Údaje o vedení školy 
Ředitel školy: Ing. Jaroslav Konečný 
Zástupce statutárního orgánu: PaedDr. Iva Krulikovská 
Zástupce ředitele a zástupce ředitele VPÚ (dále jen ZŘ-VPÚ): Mgr. Lenka Horutová 
 

1.6 Adresa pro dálkový přístup 
       http://www.gsos.cz 

 

 

 

 

 

 

http://www.gsos.cz/
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1.7    Údaje o školské radě (zprac. Ki) 
Školská rada při Gymnáziu a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p. o. je orgán školy, který 
umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým 
pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.   
Školská rada pracovala ve šk. roce 2018/2019 v tomto složení: 

a) členové jmenovaní zřizovatelem: 
prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček - předseda 
Mgr. Vlastimil Charvát 

b) členové zastupující zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky: 
Richard Blažek 
Tomáš Celta 

c) členové zastupující pedagogické pracovníky: 
PaedDr. Iva Krulikovská – místopředseda 
Mgr. et PhDr. Pavel Carbol, Ph.D. 

Ve školním roce 2018/2019 se uskutečnila 3 zasedání, kterých se podle potřeby také zúčastnili 
ředitel školy Ing. Jaroslav Konečný a účetní školy Ing. Petra Matzová. Školská rada schválila 
školní řád na školní rok 2018/2019, Výroční zprávu o činnosti školy ve  školním roce 2017/2018, 
vyjádřila se k rozboru hospodaření za rok 2018, byla informována o výsledcích rekonstrukčních 
a stavebních prací v areálu školy;, o dalších možnostech konkrétní spolupráce středních                               
a vysokých škol (exkurze, účast na dnech otevřených dveří), o průběhu přijímacího řízení na 
školní rok 2019/2020. Ředitel školy seznámil školskou radu s přípravami na výuku nového 
oboru vzdělání Gymnázium osmileté. Školská rada byla také informována o připravenosti  
školy na kontrolu České školní inspekce ve dnech 26. 3. 2019 – 29. 3. 2019. 
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2. Přehled oborů vzdělání (zprac.Ký) 
 
1. Obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium, zaměření: všeobecné, denní forma vzdělávání, 

čtyřletý obor, 1. - 4. ročník.  
2. Obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium, zaměření: technické, denní forma vzdělávání, 

čtyřletý obor, 1. až 4. ročník.  
Žáci těchto oborů, s ohledem na to, že dle záměru státu má projít 60% populace nějakou 
formou terciárního vzdělávání, jsou připravováni především pro další studium na VŠ, příp. 
VOŠ. 

 
3. Obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, denní forma vzdělávání, čtyřletý 

obor, 1. – 4. ročník. 
4. Obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, večerní forma vzdělávání, pětiletý 

obor, 4. ročník. 
 

Žáci tohoto oboru jsou (v denní i večerní formě vzdělávání) připravováni nejen na výkon 
různých funkcí ve veřejné a státní správě, v různých sociálních ústavech a institucích, ale 
také pro práci v cestovních, obchodních i výrobních firmách. Nemalá část absolventů 
denního studia se také zapojuje do terciárního vzdělávacího cyklu - vyšší odborné školy 
(VOŠ) a vysoké školy (VŠ). 

 
Učební plány:  
 
2.1 Obor vzdělání 79-41-K/41  Gymnázium, zaměření: všeobecné 
První až čtvrtý ročník je od 1. 9. 2010 vyučován dle ŠVP s názvem Všestrannost pro každého. 
Ten vychází z RVP pro gymnázia vydaného VÚP v Praze v r. 2007. 
 
2.2 Obor vzdělání 79-41-K/41  Gymnázium, zaměření: technické, 
První až čtvrtý ročník je od 1. 9. 2010 vyučován dle ŠVP s názvem Od povrchnosti k přesnosti 
a zodpovědnosti, ten vychází z RVP pro gymnázia vydaného VÚP v Praze v r. 2007. 
 
2.3 Obor vzdělání 68-43-M/01  Veřejnosprávní činnost, denní forma vzdělávání i večerní forma 
vzdělávání 
První až čtvrtý ročník denního studia je od 1. 9. 2010 vyučován dle školního vzdělávacího 
programu Prakticky do praxe; čtvrtý ročník večerního studia dle školního vzdělávacího 
programu s názvem Prakticky do praxe, které vycházejí z RVP MŠMT ČR ze dne   28. 6. 2007, 
č. j. 12698/2007-23. 
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3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy (zprac. Ký) 
 

Ve školním roce 2018/2019 zaměstnávala škola celkem 38 pracovníků. Z toho bylo 37 
pedagogů včetně ředitele a jeho dvou zástupkyň, provozní úsek měl 11 zaměstnanců, které 
řídila na částečný úvazek zástupkyně ředitele – vedoucí provozního úseku.  
 
Pedagogický úsek fungoval bez větších problémů, drobné nesnáze byly řešeny operativně. 
Organizaci školy poměrně výrazně zasáhly komunální volby, v nichž byl jeden z vyučujících 
českého jazyka zvolen za starostu nedaleké obce. Zajištění zástupu od prosince 2018 bylo 
poměrně složité, neboť „volných“ vyučujících se v té době nedostávalo. Vedení školy vyřešilo 
situaci tak, že menší část úvazku rozdělilo mezi kolegy a na větší část úvazku se podařilo zajistit 
do konce klasifikačního období kvalifikovaný zástup kolegou – důchodcem. Od II. pololetí pak 
škola přijala klasifikovanou sílu na plný úvazek. 
 
Provozní úsek pod vedením ZŘ – VPÚ Mgr. Horutové pracoval rovněž velmi dobře. Technicko 
- hospodářské pracovnice se musely vyrovnávat se stále rostoucím rozsahem úkolů na jedné 
straně a se snižováním jejich počtu, případně pracovních úvazků na straně druhé. Ve školním 
roce 2018/2019 vzrostlo opět zatížení provozních pracovníků v souvislosti s projektem MS 
kraje FAMA+, s novými požadavky souvisejícími se spisovou službou a archivací,  s oblastí 
GDPR, s provozováním EPC v rámci Projektu energetických úspor, s množstvím úkolů 
zadávaných  z Portálu kraje, novým systémem nakupování přes Nákupní portál atd. Požadavky 
na rozsah práce provozních pracovníků stále narůstají (dále předpisy PO, BOZ, požadavky 
související s vnitřním kontrolním systémem atd.). Počet těchto pracovníků se však (díky 
poklesu počtu žáků) spíše snižuje, případně jim jsou snižovány úvazky. Nezbývá než upozornit, 
že tento vývoj nemůže trvat do nekonečna. Jsme rádi, že se v poslední době alespoň zčásti 
zlepšila platová úroveň těchto zaměstnanců. 
 
V průběhu šk. roku 2018/2019 pracovalo na plný úvazek 37 zaměstnanců (32 pedagogů a 5 
provozních pracovníků). Na zkrácený pracovní úvazek pracovalo 11 zaměstnanců (z toho 5 
pedagogů a 6 provozních pracovníků).  Mimo zaměstnance v pracovním poměru škola 
spolupracovala v rámci dohod např. s instruktory a zdravotníky na lyžařských a turistických 
kurzech. V rámci dohod o provedení práce byli najímáni pracovníci na různé přednášky a další 
aktivity a po volbách také na výuku. 
 
Seznam provozních zaměstnanců k 30. 6. 2019 
PŘÍJMENÍ A JMÉNO FUNKCE 

Horutová Lenka 

Eschner Lubomír 

zást. ředitele - ved. provoz. úseku 

uklízeč      

Fanta Peter 

Golíková Alena 

Houzar Jiří 

domovník 

uklízečka 

údržbář 

Jenknerová Monika uklízečka       

Matzová Petra účetní   

Oháňková  Lenka uklízečka   

Pekárková Blanka hospodářská referentka - personalistka          

Plouhar Jaroslav 

Sačková Lucie 

údržbář  

referentka   
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Seznam pedagogických pracovníků k 30. 6. 2019 (včetně MD a RD) 

 

PŘÍJMENÍ A JMÉNO 

 

 APROBACE 

 

FUNKCE 

Bednářová Marie Tv,ZSV         učitel          

Bužková Brigita Čj,Nj           učitel          

Carbol Pavel D,ZSV          učitel          

Dlouhá Kateřina Ch, Bi učitel/RD 

Dvořáková Hana Aj             učitel          

Eddins Christopher Aj- konverzace učitel 

Exner Petr Aj,D,ZSV        učitel          

Friedlová Alena  Aj              učitel          

Fucimanová Jana M,Ch učitel 

Haganová Eva D,Ev,Rj         učitel          

Horut Tomáš 

Horutová Lenka 

M, F, IVT 

CH,M            

učitel 

zást. ředitele, zást. ředitele- VPÚ       

Hradil Lumír Čj,ZSV          učitel          

Hůlová Hana F,M             učitel          

Chlebková Eva Bi učitel 

Janecká Martina PN,VS           učitel          

Konečná Hana Ev,IVT,M        učitel, VP, ŠMP      

Konečný Jaroslav Ekl,CH          ředitel         

Koval David Aj, Bi učitel- vedoucí pro ŠAP II a další 
projekty 

Král Pavel F,IVT,M        učitel, koord. ICT, metodik ICT         

Kristalasová Eva Čj, D učitel 

Krplová Irena PN,VS učitel 

Krublová Dagmar Aj,Z,Fj            učitel          

Krulikovská Iva Čj,D,Nj         statut. zást. ředitele 

Kuběna Pavel Čj, GD učitel - DPP 

Kurowská Naděžda Bi, M učitel 

Lepík Libor F,IVT,M         učitel          

Málková Jarmila 

Mynář Pavel 

Čj,ZSV 

Tv, Z              

učitel/RD 

učitel         

Rudzká Pavla Aj,Rj,Z         učitel, koord. ŠVP     

Samiecová Ivana DG,M           učitel          

Schneiderová Lenka Čj, D učitel 

Sojková Jana Ek,PKA, PEK           učitel          

Svobodová Lenka   Nj,ZSV          učitel          

Ševčík Zbyněk IVT, F            učitel          

Šrubařová Milena Rj,Tv          učitel, VP, ŠMP      

Typovská Stanislava Ekl,Rj,Z        učitel,koord. EVVO         
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4. Údaje o přijímacím řízení (zprac. Ki) 

4.1 Přijímací řízení na denní formu vzdělávání  
 

GYMNÁZIUM, zaměření: technické (čtyřleté studium) 

Žáci byli přijímáni na základě údajů ze základní školy a podle dosaženého bodového výsledku 
v rámci Jednotné přijímací zkoušky  s využitím jednotných testů konané 12. 4. 2019 (1. termín) 
a 15. 4. 2019 (2. termín) - testy z českého jazyka a matematiky vytvořené CERMATEM.  
 

GYMNÁZIUM, zaměření: všeobecné (čtyřleté studium) 

Žáci byli přijímáni na základě údajů ze základní školy a podle dosaženého bodového výsledku 
v rámci Jednotné přijímací zkoušky  s využitím jednotných testů konané 12. 4. 2019 (1. termín) 
a 15. 4. 2019 (2. termín) - testy z českého jazyka a matematiky vytvořené CERMATEM.  
 

GYMNÁZIUM (osmileté studium) 

Žáci byli přijímáni na základě údajů ze základní školy a podle dosaženého bodového výsledku 
v rámci Jednotné přijímací zkoušky  s využitím jednotných testů konané 16. 4. 2019 (1. termín) 
a 17. 4. 2019 (2. termín) - testy z českého jazyka a matematiky vytvořené CERMATEM. 
 

Kód a název oboru Předpoklad 
pro přijetí 

Přihlášení 
do 
1.ročníku 
v 1. kole 

Přihlášení 
do 
1.ročníku 
ve 2.            
a dalších  
kolech 

Přijatí 
do 1. 
ročníku 
v 1. 
kole 

Počet 
odevzdaných 
zápisových 
lístků                          
v 1. kole 

Přijatí 
do 1. 
ročníku 
ve 2. a 
dalších  
kolech 

Počet 
odevzdaných 
zápisových 
lístků ve 2.   
a dalších 
kolech 

79-41-K/81 
Gymnázium 
 

30 71 0 30 30 0 0 

79-41-K/41 
Gymnázium (zaměření: 
technické) 

15 21 2 15 13 2 2 

79-41-K/41 
Gymnázium (zaměření: 
všeobecné) 

45 116 0 45 45 0 0 

 
 

 

 

4.2 Přijímací řízení na  večerní formu vzdělávání  
 
VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST  

Uchazeči byli přijímáni na uvolněná místa do 4. ročníku na základě předložených údajů                  
o nejvyšším dosaženém vzdělání a pohovoru. Přijímací zkoušky se nekonaly.  
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5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků včetně výsledků maturitních 
zkoušek 
5.1  Údaje o žácích - tabulky (zprac. Ht) 
 

- Souhrnná statistika tříd za 1. pololetí šk. roku 2018/2019 
- Souhrnná statistika tříd za 2. pololetí šk. roku 2018/2019 
- Přehled prospěchu dle jednotlivých předmětů v 1. pololetí šk. roku 2018/2019 
- Přehled prospěchu dle jednotlivých předmětů ve 2. pololetí šk. roku 

2018/2019 
- Viz tabulkové přehledy 
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5. 2  Účast žáků v soutěžích, SOČ a evaluačních akcích (zprac. Ki) 

Tyto údaje jsou podrobně zpracovány v hodnotících zprávách předsedů předmětových komisí, 

které jsou přílohou originálu této zprávy. Uvádíme proto jen nejdůležitější z nich. 

 

OLYMPIÁDY 

PŘEDMĚT KOLO Místo JMÉNO ŽÁKA TŘÍDA 

Český jazyk školní 1. V. Fojtíková 1. S 

  2. J. Fojtík 4. B 

  3. D. Žvaková 3. C 

 okresní 11. J. Fojtík 4. B 

Zeměpis školní 1. D. Szotkowski 2. A   
2. V. Macura 3. A  

okresní 5. D. Szotkowski 2. A 

 
 

8. V. Macura 3. A 

Matematika Klokan - 

okresní 

1. (kat. Student) J. Gřunděl 4. A 

  5.  R. Opěla 3. A  
Klokan - 

okresní 

3. (kat. Junior) T. Filip 2. A 

 
Matematická 

olympiáda 

krajské, kat. A 

24. D. Vojáček 4. A 

  30. R. Opěla 3. A 

  31. V. Macura 3. A 

Chemie kat. C, školní 1.  V. Musálková 2. B 

  2.  P. Pistovčák 2. B 

  3. P. Holub 1. B 

 kat. B, školní 1. R. Opěla 3. A 

  2. P. Lapiš 3. B 

Fyzika kat. D, krajské 19. M. Kohut 1. B 

  48. J. Šik 1. A 

Astronomická 

olympiáda 

kat. A, B; 

krajské 

15. P. Lapiš 3. B 

 kat. C, D; 

krajské 

11. J. Šik 1. A 

  15.  P. Stankov 2. B 

Ruský jazyk mezinárodní – 

Petrohradská 

státní univerzita 

Diplom 3. stupně A. Vidláková 1. B 

 

KONVERZAČNÍ SOUTĚŽE V CIZÍM JAZYCE 

PŘEDMĚT KOLO Místo JMÉNO ŽÁKA TŘÍDA 

Anglický jazyk školní 1. V. Jelonek 3. B 

  2. V. Slamják 2. A 

  3. M. Friedlová 3. A 

Německý jazyk školní 1. Kr.  Kocichová 3. A 

  2. Ka. Kocichová 3. A 
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  3. V. Poláchová 3. B 

 okresní 2. Kr. Kocichová 3. A 

Ruský jazyk školní – kat.  

SŠ I 

1. A. Vidláková 1. B 

 školní – kat.  

SŠ II 

1. N. Hanáková 3. A 

 krajské – kat. 

SŠ I 

1. A. Vidláková 1. B 

 krajské – kat. 

SŠ II 

7. N. Hanáková 3. A 

 celostátní – kat. 

SŠ I 

1. A. Vidláková 1. B 

 

DALŠÍ EVALUAČNÍ AKCE 

PŘEDMĚT NÁZEV SOUTĚŽE VÝSTUP 

Chemie 

 

KROUCH Příprava pokusů a úloh pro 

žáky 

 

 CHEMIKLÁNÍ  soutěž s mezinárodní účastí, 

1. – 4. ročník 

Fyzika Planetárium Vzdělávání k tématu 

dálkového průzkumu Země 

1. – 4. ročník 

  Vzdělávání k tématu 

Výroba baterií 

sluneční soustavou  

1. – 4. ročník 

Umění a kultura 

 

O nejlepší prezentaci 

k dějinám umění 

 

 

školní kolo 1. ročník 

1. m.: M. Bezecná 1. A 

2. m.: D. Ochman 1. B 

3. m.: M. Holéczy 1. A                                    

 

 

O nejlepší prezentaci 

k dějinám umění 

 

školní kolo 2. ročník 

1. m.: T. Partschová  2. B 

2. m.: B. Kawuloková 

          2. A 

3. m.: Š. Geryk 2. A                                 

 soutěž Inspirace uměním  

 

školní kolo 1. ročník 

1. m.: A. Kozubková 1. A 

2. m.: M. Klegová 1. B 

3. m.: F. Pachotová 1. A                                    

 soutěž Inspirace uměním  

 

školní kolo 2. ročník 

1. m.: K. Kašíková 2. A 

2. m.: V. Ledererová 2. A 

3. m.: V. Lednická  2. A                                   

Německý jazyk Pozoruhodné Švýcarsko prezentace 1. – 4. ročník 

Francouzský jazyk Festival Umím francouzsky 

Divadelní scénky, básně a 

písně 

2. a 4. ročník 
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Anglický jazyk Soutěž v anglickém 

hláskování 

1. m.: T. Krpcová  2. A 

2. m.: V. Poláchová 3. B 

3. m.: K. Kocichová 3. A 

Tělesná výchova házená 3. místo chlapci, okresní 

kolo, 1. – 4. ročník 

 volejbal 5. místo dívky, okresní kolo, 

1. - 4. ročník 

  4. místo chlapci, okresní 

kolo, 1. - 3. ročník 

 volejbal 3+3 3. místo chlapci a dívky, 

okresní kolo, 1. - 3. ročník 

 atletika CORNY POHÁR 2. místo dívky, okresní kolo, 

2. a 3. ročník 

 halový fotbal futsal 4. místo chlapci, okresní 

kolo, 1. – 3. ročník 

 kopaná 5. místo chlapci, okresní 

kolo, 1. – 3. ročník 

 florbal 2. místo chlapci, okresní 

kolo, 3. ročník 

 florbal 1. místo dívky, okresní kolo, 

2. – 4. ročník; 5. – 6. místo 

krajské kolo  

 basketbal  3. místo chlapci,  okresní 

kolo, 2. a 3. ročník 

 bouldering 1. místo dívky, okresní kolo, 

2. a 3. ročník 

 Závody v lezení na umělé 

stěně 

2. místo dívky, okresní kolo, 

2. a 3. ročník 

 sportovní gymnastika 1. místo dívky, krajské kolo, 

1. a 2. ročník 

1. místo republikové finále, 

družstvo 

1. a 3. místo, republikové 

finále, jednotlivci 

 Volejbalový maraton 3. a 4. ročník,  

žáci a absolventi 

 Cihelní liga 2. – 4. ročník 

 Badmintonový turnaj dvojic 2. a 4. ročník 

 Vánoční turnaj v kopané žáci 2. – 4. ročníku 

Dějepis Testy MOODLE testování znalostí žáků  

a kompletního testovacího 

systému online 

Zeměpis Práce v prostředí LMS 

MOODLE 

vypracování testů pro                   

2. ročník 

 Práce v prostředí LMS 

MOODLE 

texty, prezentace a 

internetové odkazy, 1. – 4. 

ročník 

Odborné předměty Psaní na PC se zaměřením 

na rychlost a přesnost 

1. m.: R. Šebková 1. S 

2. m.: P. Astr 2. S 
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3. m.: Z. Fojtíková 3. S 

 

 Životní prostředí v povodí 

Odry 

přednáška pro 4. S 

Základy společenských 

věd 

Psychoterapie beseda s psychoterapeutkou 

Matematika Přírodovědný klokan 1. a 2. ročník 

 Matematický klokan 1. – 4. ročník 

 Fermiho soutěž (PřF UP 

Olomouc) 

2. místo, republikové kolo 

A. Socha 2. A 

 Matematický maraton žáci 4. A, 4. B 

 

 

PROJEKTY 

PŘEDMĚT NÁZEV, POŘADATEL VÝSTUP 

IVT iBOBR testování informační 

gramotnosti žáků  

 KPBI testování informační 

gramotnosti žáků, 

vyhlašovatel MSK, 1. místo 

v kraji  - škola i jednotlivci 

 

Matematika Týden s matematikou úlohy pro soutěž ve 

znalostech pro    

1. – 4. ročník 

 

 

Evropský den vědy pro 

mládež 

úlohy pro 1. – 4. ročník 

 Den Země Matematika pro veřejnost 

1. – 4. ročník               

 Bambifest Matematika pro veřejnost 

1. – 4. ročník               

 Soutěž projektů vzdělávací 

instituce MIEF, Istanbul 

V. Ledererová 2. A 

A. Socha 2. A 

Zeměpis a geologie 

 

Člověk a příroda, OPVK 

MSK 

pracovní listy 

 Cihelní tandem, OPVVV 

MŠMT 

tandemová výuka zeměpisu, 

1. A, 2. B 

Anglický jazyk Cihelní tandem, OPVVV 

MŠMT 

využívání ICT technologií 

ve výuce, 1. – 4. ročník 

Ruský jazyk Kniguru 

Federální agentura pro tisk a 

masovou komunikaci Ruska 

diplom za účast 

 Cihelní tandem, OPVVV 

MŠMT 

využívání ICT technologií 

ve výuce, 1. – 4. ročník 

Německý jazyk Cihelní tandem, OPVVV 

MŠMT 

využívání ICT technologií 

ve výuce, 1. – 4. ročník 

Dějepis WOLFRAM branná soutěž pro žáky,               

2. A postup do regionálního 

kola                
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 Projektový den ke 100. 

výročí vzniku ČSR 

přednášky pro žáky 1. – 4. 

ročníku 

Chemie Výtvarná soutěž 

s chemickou tematikou 

soutěž pro žáky 1. – 4. 

ročníku 

Fyzika Finále ESDY Pokusy pro veřejnost, 1. – 

4. ročník 

 Náboj, mezinárodní soutěž 1. ročník 
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VÝSLEDKY ŠKOLY V PROGRAMU KVALITA VE ŠKOLNÍM ROCE  2018/2019 
 

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

 

Předmět 

Výsledky školy 
v rámci všech 

testovaných škol 

Výsledky školy  
v rámci škol téže 

skupiny oborů 
vzdělání  

Výsledky školy  
v rámci škol téže 

skupiny oborů 
vzdělání  

 
název skupiny oborů 

vzdělání   
gymnaziální P(01) 

 
název skupiny 
oborů vzdělání   

společenskovědné 
P(04) 

úspěšnost percentil percentil  percentil  

Jazyk český 80,6 77 79 100 

Matematika 62,8 63 66 8 

Jazyk anglický 78,6 56 10 25 

Jazyk německý 63,7 83 71 0 

 
 
 
 

       

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 

Výsledky školy 

v rámci skupiny oborů 

vzdělání 

název skupiny oborů vzdělání  P (01) 
název skupiny oborů 

vzdělání P (04) 

úspěšnost percentil percentil přidaná hodnota percentil 
přidaná 

hodnota 

Jazyk český 86,4 73 62 1. stupeň 53 2 stupeň 

Matematika 73,2 92 86 1. stupeň 100 1. stupeň 

Jazyk anglický 86,6   83    76 1. stupeň 91 1. stupeň 
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5.3  Odborná praxe (zprac. Ki) 

Odbornou praxi ve školním roce 2018/2019 absolvovali žáci 2., 3. a 4. ročníku denního studia 
a žáci V4.S  večerní formy vzdělávání.  
2. S.   20. 5.  – 31. 5. 2019  (2 týdny celá třída) 
3. S.   1. pololetí – průběžná praxe  cca 6 žáků/týden 

20. 5.  – 31. 5. 2019  (2 týdny celá třída) 
4. S.   10. 9.  – 21. 9. 2018 (2 týdny celá třída) 
V4.S  20. 5.  – 31. 5. 2019  (2 týdny celá třída) 
Se zařízeními umožňujícími našim žákům praxi jsou sepisovány Smlouvy o zabezpečení 
odborné praxe. Žáci jsou řádně poučeni o bezpečnosti a rovněž o zachovávání mlčenlivosti 
v souvislosti s výkonem odborné praxe. Je evidována odpracovaná doba a každý žák je 
individuálně hodnocen na základě předtištěného formuláře. Dále je součástí hodnocení  žáka   
posudek.  Záznam o praxi, vedou žáci ve zvláštním sešitě, který jsou povinni odevzdat do 14 
dnů po každé absolvované praxi. Absence na praxi musí být řádně omluvena. Pokud je praxe 
absolvována v řádném termínu nedostatečně, musí být individuálně doplněna. Odborná praxe 
splňuje účel a je pro žáky velkým přínosem. Nadále jsou používány Pokyny pro průběh 
odborné praxe žáků studijního oboru Veřejnosprávní činnost, které dostávají jak žáci, tak i 
pracoviště, na kterých je praxe realizována. 
Pro začleňování žáků na odbornou praxi se podařilo nalézt další vhodné instituce.  
 
Spolupráce s organizacemi a zaměstnavateli při plnění úkolů ve vzdělávání 
 
Instituce spolupracující při zajištění odborné praxe 

Počet institucí spolupracující instituce  

24 Okresní správa sociálního zabezpečení, Statutární město Frýdek-
Místek, Knihovna Dobrá, MŠ Čeladná, Nemocnice Frýdek-Místek, 
MŠ Beruška Frýdek-Místek, Obec Čeladná, Obec Baška, Katastrální 
úřad Třinec, ZŠ Jablunkov, Obec Třanovice, Obec Horní 
Tošanovice, Obec Metylovice, Centrum sociální péče Frýdek-
Místek, Město Frýdlant nad Ostravicí, Státní okresní archiv Frýdek-
Místek, Žirafa – integrované centrum Frýdek-Místek, Charita 
Frýdek-Místek, Povodí Odry, Lenzing Biocel Paskov, KAPA Třinec, 
Makro Ostrava, ZŠ a MŠ Komorní Lhotka 
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5.4  Práce  předmětových komisí (dále jen PK) (zprac.  Ki) 
Práce předsedů PK je velmi náročná a její materiální podmínky se vzhledem k nelehké situaci 
v oblasti provozních prostředků příliš nelepší. Jako hlavní úkoly i pro příští rok zůstávají: 

- průběžná kontrola plnění tematických plánů daných předmětů, 
- sjednocování klasifikačních požadavků v rámci PK, 
- především u oboru vzdělání Gymnázium stanovení klasifikačních nároků tak, 

aby studijní výsledky našich žáků korespondovaly s jejich úspěšností v dalším 
studiu, 

- sjednocení nároků u maturitních zkoušek (hlavně u ČJ, AJ, NJ a M). 
 

PK – český jazyk a literatura (dále jen ČJ) 
 
Maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury konali všichni žáci v rámci společné části MZ. 
Ústní zkouška se bodovala a tvořila jen třetinu výsledné známky.  

 
Výsledky maturitních zkoušek (společná část) 

Třída/známka 1. 2. 3. 4. 5. průměr 

4. A 9 14 7 0 2 2,12 

4. B 8 18 7 0 0 1,97 

4. S 0 12 16 1 2 2.77 
 
Neprospěli:  4. A  ÚZ - 1                                         4. S DT - 2 
                                 DT - 1 

PK – anglický jazyk (dále jen AJ) 

 
Výsledky maturitních zkoušek (profilová část) 

Třída/známka 1. 2. 3. 4. 5. průměr 

4. A 8 5 1 0 0 1,50 

4. B 3 4 0 0 0 1,57 

4. S 0 0 0 0 0 0 

 
Výsledky maturitních zkoušek (společná část)  

Třída/známka 1. 2. 3. 4. 5. průměr 

4. A 8 2 0 0 0 1,20 

4. B 15 7 0 0 0 1,32 

4. S 6 11 6 1 0 2,08 
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PK - francouzský jazyk (dále jen FJ) 

Výsledky maturitních zkoušek (profilová část) 

Třída/známka 1. 2. 3. 4. 5. průměr 

4. A 2 0 0 0 0 1,00 

4. B 1 2 0 0 0 1,67 

4. S 0 0 0 0 0 0 

 
Žáci maturitní zkoušku (společná část) v tomto školním roce nekonali. 
 
PK – německý jazyk (dále jen NJ) 

V tabulce jsou uvedeny výsledky žáků, kteří vykonali zkoušku v rámci profilové části maturitní 
zkoušky. 

Výsledky maturitních zkoušek (profilová část) 

Třída/známka 1. 2. 3. 4. 5. průměr 

4. A 2 2 2 0 0 2,00 

4. B 2 2 0 0 0 1,50 

4. S 0 0 0 0 0 0,00 

 
Žáci maturitní zkoušku (společná část) v tomto školním roce nekonali. 
 
PK – základy společenských věd (dále jen ZSV) 

- Výsledky maturitních zkoušek (profilová část) 

Třída/známka 1. 2. 3. 4. 5. průměr 

4. A 4 2 0 1 0 1,71 

4. B 5 8 5 2 0 2,20 

4. S 0 0 0 0 0 0 

 
- přednášky: 

- Předmět  Termín Název Přednášející 

Seminář ZSV,   
Mgr. Svobodová 

24. 1. 2019 Psychoterapie - 
beseda 

Mgr. Dokoupilová 

  
 
PK – dějepis 
 

Výsledky maturitních zkoušek (profilová část) 

Třída/známka 1. 2. 3. 4. 5. průměr 

4. A 0 0 0 0 0 0 

4. B 4 0 0 0 0 1,00 

4. S 0 0 0 0 0 0 
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- přednášky: 

Předmět  Termín Název Přednášející 

Dějepis 
 
 
 
 
Dějepis 

16. 11. 2018 
 
 
 
 
16. 11. 2018 

Okolnosti vzniku 
Československa / 
Projektový den k čs. 
státnosti 
 
Státní symboly / 
Projektový den k čs. 
státnosti 

PhDr. Pavel Carbol, 
Ph.D. 
 
 
 
Mgr. Petr Exner 

 
PK – zeměpis a geologie 
 

Výsledky maturitních zkoušek (profilová část) 

Třída/známka 1. 2. 3. 4. 5. průměr 

4. B 1 1 1 2 1 3,17 
 

- přednášky: 

Předmět Termín Název Přednášející 

Seminář a cvičení 
ze zeměpisu 

26. 10. 2018 Cesta přes Pacific 
Crest Trail 

Pavel Sabela 
Miloslav Daníšek 

 
 

PK- matematika 
 

- Výsledky maturitních zkoušek (profilová část) 

Třída/známka 1. 2. 3. 4. 5. průměr 

4. A 9 0 3 0 0 1,50 

4. B 0 0 0 0 0 0 

4. S 0 0 0 0 0 0 

 
Výsledky maturitních zkoušek  (společná část)  

Třída/známka 1. 2. 3. 4. 5. průměr 

4. A 5 10 4 2 1 2,27 

4. B 1 0 7 3 0 3,09 

4. S 0 3 4 0 0 2,57 
 

- přednášky: 

Předmět  Termín Název Přednášející 

Matematika říjen Talentovaní žáci Prof. Molnár 
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PK – chemie 
 

Výsledky maturitních zkoušek (profilová část) 

Třída/známka 1. 2. 3. 4. 5. průměr 

4. A 3 0 0 0 0 1,00 

4. B 1 0 0 1 0 2,50 

4. S 0 0 0 0 0 0 

 

PK – fyzika 

Výsledky maturitních zkoušek (profilová část) 

Třída/známka 1. 2. 3. 4. 5. průměr 

4. A 5 2 1 0 0 1,50 

4. B 1 2 0 0 0 1,70 

4. S 0 0 0 0 0 0 
 

 
PK – biologie a ekologie  

Výsledky maturitních zkoušek (profilová část) 

Třída/známka 1. 2. 3. 4. 5. průměr 

4. A 4 4 1 0 0 1,67 

4. B 4 2 2 1 0 2,00 

4. S 0 0 0 0 0 0 

 
 
PK – ruský jazyk 

 
Výsledky maturitních zkoušek (profilová část) 

Třída/známka 1. 2. 3. 4. 5. průměr 

4. A 0 0 0 0 0 0 

4. B 1 0 1 1 0 2,67 

4. S 0 0 0 0 0 0 

 
Žáci maturitní zkoušku (společná část) v tomto školním roce nekonali. 

 
PK – informatika a výpočetní technika (dále jen IVT) 

Výsledky maturitních zkoušek (profilová část) 

Třída/známka 1. 2. 3. 4. 5. průměr 

4. A 1 2 0 0 0 1,67 

4. B 1 2 0 1 0 2,25 

4. S 0 0 0 0 0 0 
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PK- odborné předměty (dále jen OP) 
 
Výsledky maturitních zkoušek (profilová část) 

Třída/známka 1. 2. 3. 4. 5. průměr 

Praktická MT 4 15 8 1 3 2,48 

Právo 9 11 6 5 0 2,23 

Veřejná správa 10 8 7 6 0 2,29 

Souhrn 23 34 21 12 3 2,333 

 
 

- přednášky: 

Předmět  Termín Název Přednášející 

VS 4. S 27. 3. 2019 Životní prostřední 
v povodí Odry 

Dr. Filipová 

 
PK – umění a kultura (dále jen UK) 
 

Žáci maturitní zkoušku (společná část) v tomto školním roce nekonali. 
 

- přednášky: 

Předmět  Termín Název Přednášející 

Umění a kultura celoročně Dějiny umění Mgr. Eva Haganová 

 
 

PK – tělesná výchova (dále jen TV) 

-  Příprava testů v rámci výuky TV – volejbal, košíková, atletika, zdatnost. 
-  Příprava žáků na talentové zkoušky na VŠ – probíhala v průběhu 2. pololetí šk. roku.  
-  Individuální zdokonalování vlastní fyzické zdatnosti – všichni vyučující TV. 
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5.5 Zpráva  koordinátora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (dále jen  EVVO) 
(zprac. Ty) 
Závěrečná zpráva vychází z programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.  
 
Koordinátor EVVO: Mgr. Stanislava Typovská 
 

1. Práce koordinátora EVVO:  
- Ekologie a nauka o životním prostředí se vyučovala jako všeobecně vzdělávací 

předmět s názvem Environmentální výchova ve 4. ročníku oboru Gymnázium, 
žáci SOŠ studovali problematiku především v odborných předmětech a předmětu 
Člověk a životní prostředí. Na výuce se podíleli Ing. Jaroslav Konečný a Mgr. 
Stanislava Typovská.  

- Všichni pedagogičtí pracovníci v rámci svých předmětových komisí plnili projekty, 
exkurze a činnosti dle rámcového plánu- viz závěrečné zprávy PK. 

- V rámci ŠVP je zpracován dlouhodobý Program environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty s přehledem aktivit pro jednotlivé ročníky a obory studia, 
postupně byl realizován v jednotlivých předmětových komisích nebo 
individuálně pod vedením pedagogických pracovníků. 

- Pravidelně byla zveřejňována významná data v kalendáři na nástěnce v 2.NP 
bloku A. 

- Škola pokračuje v třídění plastů a papíru, na začátku roku poučil koordinátor žáky 
1. ročníku o třídění odpadu ve škole a šetření energiemi. Žáci vypracovali 
evaluační dotazníkové šetření s následným vyhodnocením. 

- Škola pokračuje v dlouhodobém projektu „Zelená škola“, který je určen 
k  likvidaci elektroodpadu. Ve škole je trvale umístěn sběrný box (2.NP bloku A) a 
logo projektu je umístěno na webu školy.  

- Projekty: 
Nové projekty nebyly realizovány. V předmětu Environmentální výchova byly 
používány výukové materiály projektu  OPVK Člověk a příroda – pracovní listy a 
testy v prostředí Moodle z projektu Člověk a příroda experimentálně. 

2. Celkové zhodnocení práce: 
Program EVVO byl ve školním roce splněn.  
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5.6. Poznávací zájezdy a exkurze (zprac. Ki) 
 

 
PŘEDMĚT                    TERMÍN ROČNÍK MÍSTO 

 Český jazyk a lit.                        září 2018 
 

4. Praha 
 

 Chemie                      21. 9. 2018 
 

                 31. 10. 2018 

4. 
 

3. 
 

Ostrava – Lékárna MN 
 
Ostrava – Dolní Vítkovice, Svět 
techniky 

                        4. 4. 2019                 1. - 3. VŠB – TU Ostrava Poruba, 
laboratoře 

                      25. 6. 2019 
                      

 4. 
 

Ostrava, Chemie na hradě 

    
                      
 
 

                  
 

 Odborné předměty                         září  2018 
                     

                     10. 4. 2019          

                4. 
            
                3. 
                 
        

Praha, Senát ČR 
 
Frýdek – Místek, Azylový dům 
Sára 

 Fyzika        únor, březen 2019 
                  

                1.  
             

Ostrava, Planetárium  

 Anglický jazyk 
 

       3. 3. – 9. 3. 2019 
                       

 
 

1. – 3. 

 
Anglie 
 

 Dějepis                         září 2019 
 

                        září 2018 
 
 

4. 
 

                4. 
 
 

Praha, Pražský hrad, prohlídka 
s výkladem 
Prohlídka Legiovlaku                
ve Frýdku - Místku 
     

 Základy                                             
společenských věd 

9. 5. 2019 3. Příbor, rodný dům S. Freuda 
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5.7  Maturitní zkoušky (zprac. Ht) 
Ve školním roce 2018/2019 maturovaly celkem 3 třídy; z toho 2 třídy oboru vzdělání 
Gymnázium, denní forma vzdělávání, 1 třída oboru vzdělání Veřejnosprávní činnost, denní 
forma vzdělávání.  
Profilová část maturitní zkoušky u oboru vzdělání Gymnázium obsahovala 2 povinné ústní 
zkoušky, u oboru vzdělání Veřejnosprávní činnost 2 povinné ústní zkoušky a 1 povinnou 
praktickou zkoušku z odborných předmětů. 
Praktická zkouška proběhla dne 3. 4. 2019. Ústní zkoušky profilové a společné části proběhly 
ve dnech 20. 5. – 23. 5. 2019. Písemné zkoušky společné části proběhly ve dnech   10. – 11. 4. 
2019 a  2. - 3. 5. 2019.  
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Přehled výsledků MZ v termínu jarním       

          

Část Předmět Obor 
Počet Úspěšně vykonalo Prům. 

prospěch 
 

přihlášených maturujících DT PP ÚZ  

S
p
o
le

čn
á
 

ČJ 
G 65 65 64 65 64 2,046  
VS 32 31 29 31 31 2,774  

AJ 
G 32 32 32 32 32 1,281  
VS 25 24 24 24 24 2,083  

M 
G 33 33 33     2,545  
VS 7 7 7     2,571  

 
        
        

  
               
               

P
ro

fi
lo

v
á
 

AJ G 21 21     21 1,524  
NJ G 11 11     11 1,727  
RJ G 3 3     3 2,667  
FJ G 5 5   5 1,400  

ZSV G 27 27     27 2,074  
D G 4 4     4 1,000  
M G 12 12     12 1,500  
Ch G 5 5     5 1,600  
F G 11 11     11 1,545  
Bi G 18 18     18 1,833  
ZG G 6 6     5 3,167  
IVT G 7 7   7 2,000  

Právo VS 31 31     31 2,226  
VS VS 31 31     31 2,290  

Praktická 
zkouška 

VS 31 31     28 2,484 

 

          

          
Přehled výsledků MZ v termínu podzimním      

          

Část Předmět Obor 
Počet Úspěšně vykonalo Prům. 

prospěch 
 

přihlášených maturujících DT PP ÚZ  

S
p
o
le

čn
á
 

ČJ 
G 2 2 1   1 3,5  
VS 2 2 2 0 0 3,0  

AJ 
G              
VS 2 0 0 0 0 0  

M 
G 1 1 1     3,0  
VS              

  
               
               

  
               
               

  
               
               

P
ro

fi
lo

v
á
 ZG G 1 1     1 3  

Praktická 

MZ 

VS 3 3    2,666 
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Přehled celkových výsledků MZ za školní rok 2018/2019     

          

Obor Termín 

Jarní termín Podzimní termín 

prospěl 
prospěl 

s vyzn. 
neprospěl 

prům. 

prospěch 
prospěl 

prospěl 

s vyzn. 
neprospěl 

prům. 

prospěch 

G řádný 35 26 4 1,896 4     2,937 

opravný                 

VS řádný 25 2 4 2,394 4 0 0 2,800 

opravný                 
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6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů  
6.1 Zprávy o činnosti výchovných poradců 

 

Závěrečná hodnotící zpráva výchovného poradce za školní rok 2018/2019 

obor vzdělání VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST, denní a večerní forma vzdělávání, zprac. Ka                             

 

Činnost výchovného poradce vycházela z plánu práce, který byl schválen vedením gymnázia 
a SOŠ. 
 
Týkala se:  
Spolupráce s vedením školy 

 Průběžné informování o závažných problémech žáků a spolupráce při jejich řešení, 
informace o stavu výchovného poradenství na škole – pravidelné zápisy ze schůzek 
s třídními učiteli (každý měsíc). 

 Spolupráce při organizování a zajišťování besed pro žáky, zajišťování informací 
o pomaturitním studiu. 

 Spolupráce při podávání informací o studiu na naší škole zájemcům a jejich zákonným 
zástupcům. 

 Podpora při organizaci a zajišťování adaptačního pobytu žáků prvního ročníku. 
 Všichni učitelé v přípravném týdnu absolvovali vzdělávací program akreditovaný 

MŠMT v rámci DVPP Práce se třídou od A do Z. 
 
Informace pro rodiče  

 Ve spolupráci s třídními učiteli jsou rodičům předávány informace o výchovném 
poradenství na naší škole a možnostech poskytování poradenských služeb.  

 Prostřednictvím nástěnek, webových stránek školy jsou rodiče informováni                                     
o konzultačních hodinách a práci VP. 

 Rodiče žáků nastupujících do 1. ročníku byli na informativní schůzce v červnu 
seznámeni s prací VP na škole a připravovaným adaptačním pobytem. 

 
Informace pro žáky  -  oblast volby povolání a pomaturitního studia 

 Žáci jsou průběžně ve spolupráci s TU informováni o možnostech pomaturitního studia. 
o Na webu školy byly pro žáky umístěny  odkazy týkající se výběru vysokých škol. 
o Aktuální dostupné  informace o pomaturitním studiu, nabídkách  VOŠ a VŠ jsou na 

nástěnce výchovného poradenství. 
o V průběhu školního roku měli zájemci z řad žáků možnost zúčastnit se řady akcí 

tematicky zaměřených na informace o pomaturitním studiu (např. akce 
SOKRATES),  prezentaci různých VOŠ a VŠ. 

o Žáci měli možnost navštívit veletrh vzdělávání Gaudeamus v Brně, který probíhal 
v 25. 10. 2018. 

 Každoročně je dobrá spolupráce s vyučujícími odborných předmětů, kteří seznamují  
žáky s postupy při nepřijetí na VŠ či VOŠ, či s případnou registrací na úřadu práce. 
Informují o systému a možnostech uplatnění absolventů na trhu práce a možnostech 
vzdělání, seznamují žáky s možnosti psaní odvolání atd.   

 Ve spolupráci s pracovníky PPP Frýdek-Místek byla žákům čtvrtého ročníku nabídnuta 
možnost zjištění studijních předpokladů. 
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Poskytování informací o studiu na naší škole 
 Na Trhu vzdělávání  4. října 2018 ve Frýdku-Místku. 
 Na informativních schůzkách základních škol, které projevily přání informovat zájemce 

o možnostech studia na naší škole.  
 Na dnech otevřených dveří na naší škole, které se konaly v prosinci 2018 a v únoru 

2019, kde byly rodičům a žákům pátých a devátých ročníků ZŠ poskytnuty informace a 
materiály o studiu. 

 V rámci individuálních konzultací pro rodiče budoucích žáků.  
 V rámci vytvořených propagačních materiálů o škole. 
 

Další činnost výchovného poradce se týkala 
Zajištění přednášek pro žáky na téma:  

 Komunikace (1. ročník), RENARKON Ostrava - září 
 Vztahy v kolektivu (1. ročník), RENARKON Ostrava – říjen 
 Drogy a já (2. ročník), RENARKON Ostrava - listopad 
 Netolismus (3. ročník) RENARKON Ostrava - listopad 
 Sexualita (2. ročník) RENARKON Ostrava – říjen 
 Žena jako symbol života (určeno pro dívky 1. ročníku) a Cesta k MUŽnosti (pro 

chlapce 1. ročníku) – červen, MP Education, s. r. o. 
Další akcí byla příprava a uskutečnění adaptačního pobytu pro žáky prvního ročníku 
zaměřeného na adaptaci a lepší začlenění žáků do nových třídních kolektivů. Na přípravě 
programu se podíleli nejen učitele, ale i pracovníci RENARKONU a Střediska volného času 
Ostrava-Zábřeh. 

 
Spolupráce s třídními učiteli a rodiči při řešení problémů žáků 
Konzultace o problémech, situaci a absenci v třídních kolektivech jsou projednávány na 
pravidelných setkáních s TU (ZTU) minimálně jednou měsíčně a zápisy jsou předávány vedení 
školy.  
Ve spolupráci s TU byly projednány žádosti o navýšení absence u žáků s trvale nebo 
dlouhodobě zhoršeným zdravotním stavem nebo zvýšenou absencí způsobenou sportovní 
aktivitou žáka. Jednání při řešení problémů probíhala za přítomnosti TU a VP, případně ZTU 
nebo zástupce vedení školy. 
Byla provedena kontrola zápisů v evidenčních listech žáků přidělených tříd. 
 
Řešené případy  
Třída 1. S 
H. H. – žákyně s vysokou neomluvenou absenci, jednáno se zákonnými zástupci. Žákyně 
ukončila studium na naší škole. 
N.G. – žákyně s velmi slabým prospěchem a zvýšenou absenci. Několikrát jednáno se 
zákonnými zástupci (VP, TU, zástupci vedení školy). Rodiče podali žádost o přerušení studia. 
D. J. – řešení nevhodného chování, udělena DŘŠ. 
N. Ž. – žákyně se slabším prospěchem a zvýšenou absencí. Spolupráce TU, VP, i vedení školy 
se zákonným zástupcem. Situace se zlepšila. 
 
Třída  2. S 
Velké změny ve stavu třídy: 1. žákyně ukončila studium, dva přestoupili z jiných škol, 3. žáci přišli do 
kolektivu z bývalé  2. S 
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S. F. – žákyně se zdravotními (psychickými problémy). VP, TU i za přítomnosti zástupců vedení školy 
několikrát jednaly s matkou i žákyní. Řešen zdravotní stav žákyně, velká absence. Žákyně navštěvuje 
stacionář psychiatrické poradny v Ostravě.  
K. B. – žák s velkou absencí, tento problém je řešen za účasti TU, VP se zákonnými zástupci i žákem. 
Rodiče tuto absenci omlouvají zhoršeným zdravotním stavem.  Byl dohodnut způsob omlouvání i 
spolupráce TU se zákonným zástupcem. Přes soustavnou spolupráci školy a zákonných zástupců žák  
k 3. 5. 2019 ukončil studium na naší škole. 
M. F. – žákyně se zvýšenou absencí. Spolupráce TU se zákonnými zástupci. Špatná situace v rodině. Po 
rozchodu rodičů se žákyně rozhodla přestoupit na jinou školu. 
M. M. -  žák se zvýšenou absencí a kázeňskými problémy. Soustavná spolupráce TU s rodiči. Situace se 
zlepšila. 
 
Třída 3. S 
K.  C. 
Po domluvě TU, VP -  doporučení zákonným zástupcům řešení problémů s vadou řeči žákyně (koktání). 
Rozhovor s p. Fabiánovou (pracovnice Odboru sociálních věcí Havířov), která informovala školu o 
výsledcích šetření.  S doporučením SPC Havířov TU seznámila vyučující 3. S. 
 
S. G. 
Doporučení školského poradenského zařízení (PPP F-M) z 19. 4. 2017. 
Převažující PO (podpůrná opatření):  stupeň 2 (dysortografie). S doporučením navýšit časový limit ve 
všech předmětech o 25 % pro činnosti dotčené čtením, psaním na klávesnici seznámila TU vyučující. 
 
 Třída 4. S 
Třída bez problémů, u řady žáků bylo řešeno navýšení absence vzhledem k zhoršenému zdravotnímu 
stavu. 
J. S. - žák se SVP - dyskalkulie 
 
 
Spolupráce s třídními učiteli večerní formy  vzdělávání oboru vzdělání Veřejnoprávní 
činnost 
Tato spolupráce se týká především řešení problému docházky, případného přerušení, či 
ukončení studia. Všechny tyto problémy souvisely s pracovní vytížeností, problémy v rodině, 
případně zdravotním stavem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 34 

 
Závěrečná hodnotící zpráva výchovného poradce za školní rok 2018/2019, 
 obor vzdělání GYMNÁZIUM  (zprac. Šr)    

Spolupráce s vedením školy  

* Projednává a  povoluje se stále vyšší počet žádostí žáků o povolení navýšení procent 
omluvené absence. Jedná se o důvody zdravotní nebo o sportovní aktivity.  

* Spolupráce při zajišťování informačních schůzek pro testování SCIO (4. ročník) k přijímacímu 
řízení na VŠ.  

* Zajištění Atlasu školství se seznamem všech vysokých škol, vyšších odborných škol a další 
dostupné literatury o možnostech pomaturitního studia.  

* Informace o problémových žácích a o řešení jejich přestupků a také informace o žácích s 
problémy v rodinném zázemí.  

* Spolupráce při zajišťování účasti výchovných poradců na vzdělávacích akcích pořádaných 
PPP a  KVICem.  

* Účast VP na Trhu vzdělávání- pořádá Úřad práce ve Frýdku-Místku. Nábor žáků ze ZŠ do            
l. ročníku.  

* Spolupráce při organizaci besed pro žáky, náborových akcí a prezentací zástupců VŠ                     
k dalšímu pomaturitnímu studiu absolventů.  

 Informace pro rodiče  

* Rodiče žáků nastupujících do l. ročníku byli informováni o konání adaptačního pobytu na 
počátku školního roku (Informační schůzka 11. června 2019).  

* Na nástěnce výchovného poradenství byly vyvěšeny konzultační hodiny jednotlivých 
výchovných poradců a na webových stránkách školy byly zveřejněny také kontakty na ně.  

* Zákonní zástupci žáků 1. ročníku byli informováni o možnosti využívání služeb výchovného 
poradce a školního metodika prevence.  

* Na počátku školního roku podepsali rodiče souhlas s poskytováním těchto služeb.  

* Na Dnech otevřených dveří, které se uskutečnily 6. 12. 2018 a 7. 2. 2019, byli rodiče 
informováni o přijímacím řízení pro příští školní rok.  

Informace pro žáky  

* Žákům 4. ročníku byla poskytnuta pomoc při výběru VŠ a VOŠ a při vyplňování e-mailových 
přihlášek na jimi vybrané školy.  
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* Výchovná poradkyně měla individuální konzultace pro zájemce o studium na VŠ a VOŠ.  

* Pro žáky nižších ročníků byly poskytovány individuální konzultace dle jejich aktuálních 
požadavků.  

* Na nástěnce výchovného poradenství byly pro všechny žáky zveřejňovány aktuální informace 
o možnostech dalšího studia po maturitě.  

Poskytování poradenských služeb a informací o studiu na naší škole  

* Informace o studiu byly pro veřejnost poskytovány na Trzích vzdělávání ve Frýdku – Místku.  

* Pro zájemce z jednotlivých ZŠ proběhly na jejich školách informativní schůzky o možnostech 
studia na naší škole.  

* Byly také poskytovány poradenské služby rodičům, zákonným zástupcům a žákům naší školy 
(studijní problémy, problémy v komunikaci v rodině apod.) po předchozí domluvě a dohodnutí 
termínu.  

* Výchovní poradci základních škol byli na Trzích vzdělávání informováni o přijímacím řízení 
pro školní rok 2019/2020.  
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6.2 Plnění minimálního preventivního programu 

 

Závěrečná zpráva o plnění minimálního preventivního programu za školní rok 2018/2019 pro 
obor vzdělání GAMNÁZIUM (zprac. Ka)                            

 
Činnost školního metodika prevence vycházela z plánu, který byl schválen vedením gymnázia 
a SOŠ. 

 
Týkala se: 
Zajištění přednášek a akcí pro žáky:   

 Ve spolupráci s Centrem primární prevence RENARKON v Ostravě byl pro žáky 
připraven cyklus přednášek a prožitkových programům na téma:  

o Komunikace (1. ročník), RENARKON Ostrava - září 
o Vztahy v kolektivu (1. ročník), RENARKON Ostrava – říjen 
o Drogy a já (2. ročník), RENARKON Ostrava - prosinec 
o Netolismus (3. ročník) RENARKON Ostrava - listopad 
o Sexualita (2. ročník) RENARKON Ostrava – březen, červen 

 Žena jako symbol života (určeno pro dívky 1. ročník) a Cesta k MUŽnosti (pro chlapce 
1. ročníku) – červen, MP Education, s. r. o. 

 
Přednášky pro rodiče a spolupráce s rodiči 

 Na úvodní schůzce byli rodiče žáků nastupujících do prvního ročníku seznámeni 
s činností školního metodika prevence.  

 Rodiče byli také informováni o připravovaném adaptačním pobytu pro žáky prvního 
ročníku. 

 Rodiče žáků vyšších ročníků byli ve spolupráci s třídními učiteli informováni o  
možnostech využití práce školních metodiků prevence při řešení případných problémů.  

 Na webových stránkách školy je pro rodiče umístěno znění Metodického doporučení 
ministerstva školství k primární prevenci, Metodické doporučení k řešení šikany, MPP, 
ŠPS. 

 Žáci a rodiče byli seznámeni s časy konzultačních hodin i s možností řešit problémy po 
domluvě kdykoli mimo určený čas.  

 
Další akce 

 Organizace a uskutečnění adaptačního pobytu pro žáky nastupující do prvního ročníku.  
Cílem tohoto pobytu bylo pomoci začínajícím žákům rychleji se adaptovat v novém 
kolektivu a tím i pomoci v oblasti předcházení a prevence sociálně patologických jevů. 
Byla podána žádost Klubů rodičů o příspěvek  na financování prožitkového programu 
na téma Komunikace (RENARKON Ostrava). Ve spolupráci se Střediskem volného času 
Ostrava-Zábřeh byl zajištěn další program pro účastníky adaptačního pobytu.  

 Spolupráce s třídními učiteli a vedením školy. (Sledování a řešení projevů rizikových 
forem chování ve třídách, výměna informací s TU – pravidelně každý měsíc.) 

 Vedení informační nástěnky k tématu  Stop drogám, rasismu, xenofobii. 
 V průběhu šk. roku jsou vyučující informováni o situaci ve škole a  novinkách v primární 

prevenci rizikového chování žáků. 
 Pedagogům jsou průběžně předávány nové materiály z oblasti MPP. 
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 Pedagogové jsou také zapojeni do MPP v rámci výuky (zavádění konkrétních témat 
prevence do příslušných předmětů vzdělávacího procesu). Do učiva jednotlivých 
předmětů bylo doporučeno zařazení témat přispívajících k rozvoji sociálních 
dovedností, odpovědnosti, zdravému životnímu stylu, kladnému přístupu k sobě, 
společnosti a podpoře protidrogových postojů. 

 Zpracování informací o škole a práci ŠMP pro OMP. 
 Byl zpracován program poradenských služeb ve škole. 

 
Práce s třídními kolektivy, akce pro žáky, volnočasové aktivity 

 Stmelování kolektivů a vytváření pozitivního klimatu jednotlivých tříd je podporováno 
většími i jednorázovými akcemi, jako jsou např. lyžařské a turistické kurzy, exkurze, 
školní výlety, adaptační pobyt pro žáky prvního ročníku a různé sportovní akce 
organizované během školního roku, jako jsou volejbalový maraton, vánoční fotbalový 
turnaj, celoroční soutěž mezi třídními kolektivy Cihelní liga ve volejbale, turnaj 
v badmintonu atd. Žáci jsou zapojování do turnajů středních škol ve volejbalu, házené, 
florbalu, kopané. 

 Pro žáky je školou v průběhu roku připravena i řada společenských a kulturních akcí, 
mezi které patří ples školy, návštěva filmových představení, výstav, divadelního 
představení v německém jazyce atd. 

 Vyučující dlouhodobě a pravidelně připravují a účastní se se žáky různých akcí a soutěží 
jako matematický klokan, matematický maraton, soutěž náboj, celostátní týmová 
soutěž z chemie – CHEMIKLÁNÍ, přírodovědný klokan, fyzikální liga, fyzikální náboj, 
soutěž v ekonomice, konverzační soutěže (v AJ, NJ, RJ), olympiáda astronomická, 
biologická, logická, fyzikální, dějepisná, matematická, chemická, zeměpisná, olympiáda 
v RJ, ČJ atd. Zájemci z řad žáků se mohli zapojit do dalších pro ně připravených akcí, 
jako jsou jazykové zkoušky k certifikátu FCE, poznávací zájezd do Anglie, projektový 
den k české státnosti, branná soutěž Wolfram, BAMBIFEST, různé exkurze. Na škole 
funguje také pěvecký kroužek. 

 
Různé 
V průběhu školního roku jsou využívány metodické materiály a doporučení posílané 
pracovníky PPP FM. Problémem je účast na závěrečné schůzce pro metodiky prevence, která 
v posledních létech bývá ve stejném termínu jako maturity. 
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Závěrečná hodnotící zpráva minimálního preventivního programu 
za školní rok 2018- 2019 pro obor vzdělání VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST (zprac. Šr) 

Činnost školního metodika prevence vycházela z programu, který byl schválen vedením 
gymnázia a SOŠ a zahrnovala:  

Spolupráci s třídními učiteli, rodiči, vedením školy a dalšími pedagogickými pracovníky  

* V letošním roce nebylo nutno řešit žádný konkrétní problém.  

* Schránka důvěry, která byla zřízena po případu šikanování na SOŠ, byla pravidelně sledována 
a během roku nebylo nutno řešit žádný konkrétní problém tohoto druhu.  

Spolupráci s žáky a rodiči  

* Formou nástěnek, pohovorů a na třídních schůzkách byli žáci a rodičovská veřejnost 
informováni o dění ve škole, o možnostech aktivit nabízených mimo vyučování školou i jinými 
organizacemi. Národní dům nabídl žákům taneční kurzy a také možnosti účastnit se různých 
kulturních vystoupení. Někteří žáci využili nabídky navštěvovat jazykové kurzy na jazykové 
škole, mohli se zapojit také do činnosti  „Klubu malých debrujárů“. Pro zájemce z 1. -3. ročníků 
se také uskutečnil zájezd  „Po stopách Robina Hooda“ (3. - 9. 3. 2019) apod.  

* Pro žáky byly stanoveny pevné konzultační hodiny a kromě toho po předcházející domluvě 
měli možnost případné problémy řešit kdykoli.  

* Ve výchovně - vzdělávacím procesu bylo do jednotlivých předmětů doporučeno zařazení 
témat, která mají vést k posilování odolnosti proti stresu, k rozvoji sociálních dovedností, 
odpovědnosti, ke zdravému životnímu stylu, kladnému přístupu k sobě, k životu, celkově ke 
společnosti, k podpoře protidrogových postojů a k prevenci rizikového chování obecně.  

Účast třídních učitelů  

* TU se podíleli na zlepšování vztahů mezi žáky ve třídě, vytváření stmelených kolektivů tříd, 
vytváření vzájemné důvěry mezi žáky a vyučujícími a na prevenci negativních jevů a 
výchovných problémů.  

* Stmelování kolektivů jednotlivých tříd bylo podporováno jednorázovými akcemi, jako byly 
např. adaptační pobyt a lyžařský kurz pro žáky 1. ročníku, turistický kurz pro žáky 3. ročníku, 
školní výlety, ples školy apod.  

Volnočasové aktivity pro žáky  

* Kromě již výše zmiňovaných činností měli žáci možnost účastnit se Dne otevřených dveří, 
jednorázových akcí pořádaných školou – fotbalový turnaj, volejbalový turnaj – 24 hodin, 
vánoční fotbalový turnaj apod. Z dlouhodobějších akcí to byly ještě Cihelní liga v odbíjené, 
bedmintonový turnaj. 
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* Pro zájemce škola také pravidelně organizovala zájezdy do ostravských divadel a uvolňovala 
také dobrovolníky na různé charitativní akce, které probíhaly ve městě.  

* Zájemci mohou v odpoledních hodinách již několik let navštěvovat učebny výpočetní 
techniky.  

Zajišťování besed a přednášek  

* Komunikace -1. ročník – září 2018, (Renarkon Ostrava) 

* Žena jako symbol života – sexuální výchova pro 1. ročník dívky (MP Education s.r.o.)                 
10. 6. 2019. 

* Cesta k mužnosti - sexuální výchova pro 1. ročník chlapci (MP Education s.r.o.) 10. 6. 2019 

* Netolismus – 3. ročník (Renarkon) – 21. 11. 2018 

* Drogy a já – 2. ročník ( Renarkon) – 1. 10. 2018 

* Vztahy v kolektivu - prožitkový program (Renarkon Ostrava) – 16. 10. 2018 

* Sexualita – 2. ročník (Renarkon) – 29. 11. 2018 

Další vzdělávání  

* Studium odborných časopisů, doplňování literatury, účast na školeních a vzdělávacích 
kurzech pořádaných KVIC, CNN, PPP, okresním metodikem.  
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7.  Údaje o dalším vzdělávání (zprac. Ki) 

7.1 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ze zpráv předsedů PK  
 
Český jazyk 
 

Jméno učitele Název akce pořadatel Místo konání 
akce 

Mgr. Lumír Hradil Letní škola 
bohemistiky 

Filozofická fakulta 
UP Olomouc 

Olomouc 

                               
Francouzský jazyk 

 

Jméno učitele Název akce pořadatel Místo konání akce 

Dagmar Krublová Sympozium SUF SUF Poděbrady 
                

Dějepis 

Jméno učitele Název akce pořadatel Místo konání akce 

Pavel Carbol 
 
 
 
Pavel Carbol 

Výuka na FF 
Ostravské 
univerzity 
 
Publikační činnost 
a veřejné 
přednášky 

 Ostrava, FF OU 
 
 
 
různě 

 
Matematika 

Jméno učitele Název akce pořadatel Místo konání akce 

Mgr. Libor Lepík Klokani 
v Jeseníkách 

- příprava 
úloh 

JČMF – pobočka 
Olomouc 

Karlov 

Mgr. Tomáš 
Horut, Mgr. Libor 
Lepík, Mgr. Jana 
Fucimanová 

Inspirace pro 
zkvalitnění výuky 
přírodovědných 
předmětů a 
matematiky. 
Využití uvolněných 
úloh z šetření PISA 
2015 

Česká školní 
inspekce 

Ostrava, Vítkovice, 
a. s., Ruská 
2887/101 
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Fyzika 

Vzdělávání v rámci jednotlivých projektů z OPVK MSK – Člověk a příroda experimentálně, 
Člověk a příroda interaktivně, Elearning – Člověk a příroda, Tvorba výukových programů do 
fyziky. 

Jméno učitele Název akce pořadatel Místo konání akce 

Mgr. Hana 
Hůlová a Mgr. 
Tomáš Horut 
 
 
Mgr. Hana 
Hůlová 
 
 
Mgr. Libor Lepík 
 

Nové objevy s 
pomocí největšího 
urychlovače LHC 
 
 
Setkání učitelů – 
projekt OKAP 
 
 
Svět energie 

Ostravské 
planetárium 
 
 
 
Krajský úřad ve 
spolupráci se 
Světem techniky 
 
ČEZ 

Ostravské 
planetárium 
 
 
 
Svět vědy a 
techniky Ostrava 
 
 
Brno - Rožná 

 

Odborné předměty 

Studium nových zákonů, všichni vyučující odborných předmětů. 

 

Jméno učitele Název akce pořadatel Místo konání akce 

Mgr. Martina 
Janecká 

Erasmus + Dům zahraniční 
spolupráce 

Olomouc  
19. 12. 2018 

 
 
Ruský jazyk 
 

Jméno učitele Název akce pořadatel Místo konání akce 

Pavla Rudzká 
Pavla Rudzká 
 
 
Pavla Rudzká 

Ruština v praxi 
Konzultační seminář 
k písemným maturitním 
zkouškám 
23. celostátní seminář 
k aktuálním otázkám 
výuky ruského jazyka  

MU FF 
NIDV  
 
 
UK PedF 

Brno 
Ostrava 
 
 
Praha 

 
IVT 

Jméno učitele Název akce pořadatel Místo konání akce 

Tomáš Horut Python 1 a 2 KVIC Ostrava 

Pavel Král Python 1 a 2 KVIC Ostrava 

Pavel Král Excel Makra KVIC Ostrava 

Pavel Král Konference IT podzim KVIC Ostrava 

Pavel Král Konference IT jaro KVIC Ostrava 

Pavel Král Konference Bakaláři Bakaláři Pardubice 
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Tělesná výchova 

Všichni vyučující TV měli během roku samostudium ve sportech, dle svého výběru a dle 
možností provozovali sportovní aktivity a zvyšovali si svou fyzickou kondici. 
 
PKA a PEK 
 
Učitelé se vzdělávali samostatně z publikací, které měsíčně vydává Národním ústav pro 
vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických 
pracovníků. 
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Vedení školy 
    4.  9. 2018 Školení BOZP a PO  
  (Mgr. Horutová L., Dr. Krulikovská I.) 
 
  6. 10. 2018 Konzultační seminář pro management škol 
 (Dr. Krulikovská I., Mgr. Horutová L.) 
 
24. 11. 2018 Testování Kvalita 2018 (1. ročník). Prezentace a rozbor výsledků. 
 (Dr. Krulikovská I.) 
                                                     
  23. 1. 2019 Novela právních předpisů k 1. 1. 2019  
                                             (Ing. Konečný J., Dr. Krulikovská I., Mgr. Horutová L., Pekárková B.) 
 
  16. 5. 2019                       Změny ve financování regionálního školství 
                                             (Ing. Konečný J., Dr. Krulikovská I., Pekárková B.) 
 
    6. 6. 2019                       Testování Kvalita 2019 (3. ročník). Prezentace a rozbor výsledků. 
                                            (Dr. Krulikovská I., Ing. Konečný J.) 
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7.2 Údaje o dalším vzdělávání provozních zaměstnanců (zprac. Ht) 
Účetní i mzdová účetní naší organizace průběžně absolvovaly školení nezbytná pro výkon své 

funkce. 

 

 

Ing. Petra Matzová – účetní školy 

září 2018                   Seminář datové schránky 

březen 2019    Seminář účetní 

březen 2019 Seminář veřejné zakázky 

 

Pekárková Blanka – mzdová školení: 

prosinec 2018 Seminář mzdy 

leden 2019 Zdaňování příjmů 

únor 2019 VEMA 

 
Lucie Sačková - referentka školy 
září 2018                     Seminář datové schránky 
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8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 
8.1 Hlavní aktivity mimo vyučování a prezentace školy (zprac. Ki) 
PROJEKTY SE ŽÁKY 

 6. 9. a 7. 9. 2018, adaptační pobyt žáků 1. ročníku na Palkovických hůrkách. 

 9. 9. 2018, Ostrava fandí kontinentům. 

 5. 10. 2018, 72 hodin, projekt dobrovolnických akcí v celé ČR. 

 26. 10. 2018, Cesta přes Crest Trail, zeměpisná přednáška. 

 16 11. 2018, projektový den ke 100. výročí vzniku ČSR, výsadba stromu republiky. 

 20. 12. 2018, nácvik chování žáků za mimořádných situací, nácvik evakuace školy 

 září 2018 –  červen 2019, Středoškolská odborná činnost. 

 15. 3. 2019, Den vědy a techniky pro mládež. 

 červen 2019, branná soutěž WOLFRAM. 
 
TESTOVÁNÍ ÚROVNĚ ZNALOSTÍ ŽÁKŮ SŠ – CELOSTÁTNÍ PROJEKTY 

 KVALITA 2019, 25. 10. 2018, testování žáků tříd 1. roč. z ČJ, CJ, M a OSP. 

 KVALITA 2019, 15. 4. 2019, testování žáků tříd 3. roč. z ČJ, CJ, M a OSP. 

 Jazykové zkoušky FCE, 14. 3. 2019, 4. ročník. 

 Jazykové zkoušky CAE, 22. 3. 2019, 4. ročník 

 SCIO, trénink k maturitní zkoušce, testování žáků 4. ročníku. 
 

CHARITA 

 23. 9. 2018, Srdíčkové dny -  sbírka v rámci projektu Život dětem. 
 

KURZY, ZÁJEZDY A VÝMĚNNÉ POBYTY 

 25. 2.  – 5. 3. 2019, příprava a realizace lyžařského kurzu pro žáky 1. ročníku v lyžařském 
areálu Kohútka v Javorníkách. 

 3. 3. – 9. 3. 2019, vzdělávací zájezd do Anglie. 

 17. 6. – 21. 6. 2019, příprava a realizace letního sportovního kurzu v RS U Brodu 
v Mokřinkách. 

 
MIMOŠKOLNÍ AKCE 

 říjen 2018 – duben 2019, Cihelní liga ve volejbale. 

 23. – 24. 11. 2018, Volejbalový maraton – 24hodinový turnaj. 

 18. 12. 2018, Vánoční turnaj v kopané – Liga mistrů. 

 březen, duben 2019, turnaj v badmintonu jednotlivců a dvojic. 

 Organizace návštěv výstav a kulturních akcí v regionu. 

 Činnost Školního sportovního klubu Cihelní  – fotbal, volejbal, badminton, 
horolezectví. 

 Využívání školního hřiště pro žáky i veřejnost v období září 2018 – červen 2019. 

 KROUCH – chemický kroužek pro žáky 1. – 3. ročníku. 
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SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI V ČR A V ZAHRANIČÍ 

 Spolupráce s  Hornicko-geologickou fakultou VŠB - TU Ostrava, fakultou 
Bezpečnostního inženýrství a FEI. 

 Podpora rozvoje spolupráce s Přírodovědeckou fakultou UP v Olomouci, exkurze žáků 
v rámci výuky M a F. 

 Rozvoj spolupráce s Přírodovědeckou fakultou UK Praha. 

 Spolupráce s Jazykovou akademií Language  Academy a Jazykovou školou 
MIRAMARE. 

 Spolupráce s jazykovou školou Cambridge Exams Center, s. r. o. ve Frýdku-Místku, 
organizace jazykových zkoušek. 

 Spolupráce se Základní školou národního umělce P. Bezruče ve Frýdku-Místku 
v oblasti matematiky, biologie a chemie. 
 

PROPAGACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 

 Informační schůzky s vedením základních škol a rodiči ZŠ v okrese FM, celková 
propagace činnosti školy, zvláště oboru vzdělání Gymnázium, zaměření: technické a 
především nově zaváděného oboru vzdělání Gymnázium 8leté. 

 Spolupráce s regionálním tiskem a televizí POLAR, propagace akcí organizovaných 
školou. 

 4. 10. 2018, prezentace oborů vzdělání na Trhu vzdělávání ve Frýdku-Místku. 

 1. 11. 2018, ZLATÁ CIHLA A CIHLIČKA, soutěž z matematiky pro žáky 5. a  9. ročníku 
základních škol v regionu. 

 6. 12. 2018, Den otevřených dveří na Gymnáziu a SOŠ spojený s maratonem 
fyzikálních a chemických pokusů a prezentacemi a výstavkami. 

 7. 2. 2019, Den otevřených dveří 

 1. 3. 2019, ples Klubu rodičů při Gymnáziu a SOŠ s představením maturitních tříd. 

 březen 2019, příprava a organizace konzultačních seminářů pro zájemce o studium na 
Gymnáziu a SOŠ. 

 duben 2019, Den Země, pokusy pro veřejnost. 

 duben 2019, Bambifest, pokusy pro veřejnost. 

 Podpora žáků působících v pěveckém kroužku a jejich prezentace před veřejností. 

 Soutěž projektů vzdělávací instituce MEF v kategorii fyzika v Istanbulu. 
 
 

8.2 Spolupráce s Klubem rodičů (zprac. Ký) 
Funkci předsedy převzala  Mgr. Kateřina Langrová, funkci místopředsedy vykonávala paní Mgr. 
Jana Kocichová. Funkci pokladníka vykonávala pí Blanka Pekárková. 
Klub podporoval všechny společenské akce školy, jako byly setkání s výchovnými poradci ZŠ, 
dny otevřených dveří, soutěže pro žáky základních škol a matematické soutěže ZLATÁ CIHLA  
a ZLATÁ CIHLIČKA, byl rovněž garantem Plesu Klubu rodičů 2019 a také vyhlašovatelem anket: 

o nejoblíbenějšího učitele ve šk. r. 2018/2019, 
o nejúspěšnějšího žáka ve  šk. r. 2018/2019. 

Rodičovská organizace podporovala finančně rovněž základní provoz školy. Řada aktivit se 
mohla konat jen díky podpoře Klubu rodičů (nákup nezbytného spotřebního materiálu pro 
výuku, odborná literatura, zabezpečení občerstvení u maturit, propagace školy, školní kola 
žákovských soutěží, úhrady jízdného a startovného ve vyšších kolech soutěží atd.).  
Celkový příspěvek Klubu rodičů na aktivity školy ve šk. r. 2018/2019  činil 198 303,- Kč. 
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8.2.1. Nejúspěšnější žák (zprac. Ki) 
Anketu vyhlašuje tradičně Klub rodičů při Gymnáziu a SOŠ.  
1. místo: 
Alžběta Vidláková, třída 1. B 
za 1. místo v krajském kole a za 1. místo v celostátním kole soutěže v ruském jazyce 
v kategorii SŠ I; za Diplom 3. stupně v mezinárodní olympiádě v ruském jazyce Petrohradské 
státní univerzity. 
2. místo: 
Kristina Gřesová, třída 1. A, Natálie Závodná, třída 1. A, Tereza Pohludková, třída 2. B 
za vítězství v republikovém finále školní sportovní soutěže ve sportovní gymnastice. 
3. místo: 
Zuzana Durčáková, třída 3. A 
za 1. místo v krajském kole soutěže Ars Poetica Puškinův památník - kategorie sólová 
recitace SŠ a za účast na celostátní přehlídce této soutěže v Praze. 
 

 

8.2.2. Anketa o nejoblíbenějšího učitele (zprac. Ký) 
Anketa byla Klubem rodičů při Gymnáziu a SOŠ vyhlášena v tomto školním roce již po 
devatenácté. Hlasy  žáků rozhodly o následujícím pořadí: 
 

1. místo: Mgr. Tomáš Horut 
2. místo: PhDr. Pavel Carbol, Ph.D. 
3. místo: Mgr. Hana Hůlová 
 
 
8.3 Spolupráce se základními a dalšími středními školami (zprac. Ký) 
8.3.1 Spolupráce se základními školami 
Kontakty vedení školy s řediteli základních škol byly vždy na velmi dobré úrovni.  
Změna zřizovatele v rámci reformy veřejné správy na přelomu století způsobila, že  pracovní 
porady, základní místo pro výměnu informací i zkušeností, již přestaly být společné. Vzájemné 
kontakty pak začaly přece jen uvadat, a tak vedení naší školy začalo hledat cesty k jejich 
oživení. 
V rámci pořádání matematické soutěže ZLATÁ CIHLA a ZLATÁ CIHLIČKA pro žáky ZŠ Frýdecko-
Místeckého regionu zveme jako doprovod soutěžících žáků především výchovné poradce škol.  
Na této schůzce seznamuje vedení školy hosty se svými plány pro příští šk. rok i další léta. V 
rámci přátelského posezení pak vedení Gymnázia a SOŠ zodpovídá nejen dotazy kolegů ze ZŠ, 
ale také získává informace o životě a činnosti základních škol v regionu. Blízkou a trvalou 
spolupráci má naše škola se ZŠ na třídě T. G. Masaryka ve Frýdku (řed. Mgr. Zbyněk Šostý), se 
kterou již roky sdílíme některé pedagogické pracovníky a spolupracujeme, je-li to možné, i 
v dalších oblastech. Naši učitelé pořádají pro žáky této ZŠ odborné přednášky a ukázky, 
především z přírodovědných předmětů. Velmi dobře také funguje spolupráce se ZŠ Bystřice 
(p. ředitel Mgr. Čechura), se ZŠ Vendryně (p. ředitelka Mgr. Burá) a ZŠ Hnojník (p. ředitelka 
Mgr. Tobolová).  
Přímo v námi spravovaném areálu na ul. Cihelní 410 má od 1. 5. 2017 pronajaty prostory ve 
III. NP bloku D 1. Moravskoslezská Scioškola – základní škola, s.r.o. 
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V rámci propagace nové studijní možnosti na naší škole - oboru vzdělání 79-41-K/81 
Gymnázium osmileté odvedla veliký kus práce především ZŘ Dr. Iva Krulikovská, garant tohoto 
zaměření. Tento studijní obor nahradí dobíhající obor vzdělání 68-41-M/01 Veřejnosprávní 
činnost, který jsme museli přenechat jiné škole.  Na podporu zájmu o osmileté gymnaziální 
studium organizuje naše škola matematickou soutěž ZLATÁ CIHLIČKA. V rámci přijímacího 
řízení pro šk. rok 2019/2020 bylo patrné, že tato aktivita přinesla plody, na třicet volných míst 
se přihlásilo 71 uchazečů. 
 
8.3.2. Spolupráce se středními školami 
V rámci toho, že sdílíme společný školní areál, spolupracujeme nejúžeji se Střední školou 
gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 451, příspěvková 
organizace (dále jen SŠGOS). 
SŠGOS má od 1. 1. 2016 v patnáctileté výpůjčce pavilon E, kde provozuje činnost kuchyně             
a jídelny. V rámci setkání většího rozsahu (přednášky, schůzky s rodiči) si můžeme od SŠGOS 
pronajmout prostor jídelny.  
Z dalších SŠ spolupracovala naše škola tradičně se Střední průmyslovou školou, obchodní 
akademií a jaz. školou (SPŠ, OA, JŠ) v Místku, dále s Gymnáziem P. Bezruče v Místku, 
Gymnáziem ve Frýdlantě nad Ostravicí, Gymnáziem v Havířově, Gymnáziem v Třinci i dalšími 
školami. 
 
 
8.3.3 Spolupráce se školami v zahraničí  
Po letech neúspěšných snah o nalezení partnerské školy v západní či severní Evropě jsme se 
začali orientovat na partnery v oblasti bližšího regionu. Tato snaha přinesla od šk. roku 
2002/2003 ovoce ve formě spolupráce s polskou střední školou v Oswietimi, jejíž název je 
Powiatowy Zespól Nr.4 Szkól Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Komisji Edukacji 
Narodowej.  Avšak po 10 letech naše partnerská škola spolupráci vypověděla. Došlo k tomu 
zřejmě tím, že vedení dané školy prošlo výraznou obměnou a nastupující členové měli své 
priority jinde. Jako důvod bylo uvedeno, že spolupráce (účast na společných či výměnných 
akcích) je pro polského partnera příliš nákladná. Partnerská škola totiž ležela mimo Euroregion 
Beskydy, takže dotace na tuto spolupráci nebylo prakticky možné zajistit.  
 
Nového partnera jsme již hledali v rámci Euroregionu Beskydy, což se nakonec podařilo. Stala 
se jím škola IV. Liceum Ogólnoksztalcace z Bialsko-Biale. Začali jsme společně pracovat na 
projektu, který mohl, při realizaci této spolupráce, přinést i jisté finance. Bohužel se zjistilo, že 
aktivity projektu musí být nejprve profinancovány školami a projektová dotace měla být 
přidělena až při jeho vyúčtování. Kolegové z polské školy vyhodnotili tento projekt jako příliš 
riskantní a spolupráci na něm, a nejen na něm, s námi ukončili. 
 
Naše škola se však nevzdává a v uplynulém školním roce vyvíjí úsilí o získání družebního 
partnera z Německa, především z důvodu dostupnosti, z jeho východní části. V této činnosti 
nám byla nápomocna kolegyně ze Střední zdravotnické školy ve Frýdku-Místku paní Mgr. 
Kocichová, která má v této oblasti řadu zkušeností. Vstoupili jsme do písemného styku 
s několika středními školami v této oblasti. Zástupce z jedné z těchto škol s dvěma studenty 
dokonce naši školu osobně navštívil. Tyto aktivity se však dosud nepodařilo dotáhnout 
k nějakému konkrétnímu výstupu. 
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8.4  Spolupráce s Nadačním fondem Gymnázia Frýdek (NFGF) (zprac. Ký) 
Tento fond byl veden Správní radou NFGF ve složení: 
předseda – PaedDr. Iva Krulikovská 
místopředseda – Mgr. Jaroslava Dvořáková 
člen – Jana Zmijová 
NFGF slouží potřebám celé školy. V rámci svých možností maximálně podporoval materiálně - 
technický rozvoj školy, soutěže a mimoškolní aktivity žáků. Ve šk. roce 2018/2019 byly 
poskytnuty finanční prostředky na přepravné žáků, kteří reprezentovali školu na 
vědomostních, branných a sportovních soutěžích, na vybavení chemické laboratoře atd. 
Také bylo proplaceno zhotovení propagačních předmětů použitých na dnech otevřených 
dveří, Trhu vzdělávání ve Frýdku-Místku a na dalších akcích sloužících k propagaci školy. 
Částka věnovaná na činnost školy činila 60 013,70 Kč. 
 

 

8.5 Účast v metodických a dalších orgánech (zprac. Ki) 
Mgr. Pavel Král je vedoucím Informačního centra Moravskoslezského kraje na naší škole. 
PaedDr. Iva Krulikovská působí v metodických orgánech jazyka českého,  je členkou komise 
pro okresní a regionální kolo Olympiády v českém jazyce.  
Mgr. Dagmar Krublová  je členkou krajské komise Konverzační soutěže ve francouzském jazyce 
a členkou Sdružení učitelů francouzštiny. 
Mgr. Libor Lepík je prezidentem AMD ČR Moravskoslezského regionu,  členem Jednoty 
českých matematiků a fyziků, předsedou sekcí Matematická gramotnost a  Polytechnická 
gramotnost MAP II. 
Mgr. Pavla Rudzká je  členkou výboru  Moravskoslezské regionální rady České asociace rusistů, 
lektorkou pro vydavatelství KLETT. 
PaedDr. Lenka Schneiderová působí v metodických orgánech jazyka českého, je členkou 
komise pro okresní kolo Olympiády v českém jazyce. 
Mgr. Stanislava Typovská pracuje v okresní komisi zeměpisné olympiády. 
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9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI a dalšími 
orgány (zprac. Ký) 

 
 
9.1  Prověrka požární ochrany 
 
Kontrolní pracovníci: Ing. Dana Chudová, Ph.D. 
     
Za organizaci:  PhDr. Pavel Carbol, Ph.D. 
       
Datum prověrky: 20. 12. 2018 
 
Předmět prověrky: V souladu s ustanoveními zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. 
 
Plán ozdravných  
opatření:  Provozovatel (škola) byl upozorněn na nutnost uzavírání požárních 

dveří.   
 

9.2 Prověrka BOZ dle § 108 odst. 5 zák. práce 

 
Kontrolní pracovníci:  Ing. Jan Romaněnko 
    
Za organizaci:   Mgr. Lenka Horutová (ZŘ) 
    pí Lucie Sačková (referentka) 
 
Za odbor. organizaci:  PhDr. Pavel Carbol, Ph.D. 
    
Datum kontroly:  28. 1. 2019 
 
Předmět kontroly:  Prověrka BOZ dle § 108 odst. 5 zák. práce 
 
Kontrolní zjištění:  V dílně nejsou zabezpečeny žebříky proti pádu. Odstraněno. 
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9.3 Kontrola České školní inspekce 

 
Kontrolní tým ČŠI:  Mgr. Kazimerz Worek – vedoucí inspekčního týmu 
    Mgr. Jana Franková – školní inspektorka 
    PaedDr. Radúz Plchota – školní inspektor 
    PaedDr. Ivana Teichmanová - školní inspektorka 
    Bc. Lenka Fulnečková – kontrolní pracovnice 
    
Za organizaci:  Ing. Jaroslav Konečný – ředitel 
   
   další členové vedení školy: 
   SZŘ PaedDr. Iva Krulikovská 
   ZŘ Mgr. Lenka Horutová 
   
   pedagogičtí pracovníci – všichni učitelé 
 
   provozní pracovníci – všichni technicko-hospodářští pracovníci 
    
 
Datum kontroly:  26. 3. – 29. 3. 2019 
 
Předmět kontroly 
a předmět inspekční  
činnosti:  Kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona                        

a souvisejících a prováděcích právních předpisů, které se vztahují 
k poskytování vzdělávání a školských služeb. 

   
  Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání 

poskytovaného střední školou podle příslušných školních vzdělávacích 
programů podle § 174 odst. 2 písm. B) zákona č. 561/2004 Sb.,                      
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

 
Kontrolní zjištění: 1. Při kontrole evidence úrazů žáků dle § 29 odst. 3 školského zákona 

bylo zjištěno, že škola ve dvou případech nedodržela lhůtu pro jejich 
odeslání ČŠI, čím porušila právní předpis. 

 
  2. Doporučení pro zlepšení činnosti školy jsou uvedena v Inspekční 

zprávě č. j. ČŠIT-489/19-T. 
  Tato doporučení byla projednána vedoucím inspekčního týmu 

s ředitelem školy. Následně byla tato doporučení rozebrána při jednání 
zástupců zřizovatele s ředitelem školy, včetně přijatých opatření. 
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10. Základní údaje o hospodaření školy v roce 2018 

 

Závazné ukazatele 

Poslední úprava rozpočtu a konečný závazný ukazatel byl schválen Radou MSK usnesením ze 

dne  27. 11. 2018 (v členění na dotace ze státního rozpočtu, od zřizovatele a další dotace, 

které byly organizaci poskytnuty). Dle § 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, je příspěvková organizace povinna se těmito závaznými 

ukazateli při svém hospodaření řídit. 

 

Tabulka: Schválený příspěvek na provoz celkem dle konečného závaz. ukazatele na rok 

2018 

Závazný ukazatel - Příspěvek na provoz celkem 27 248 409,80 

1. Příspěvky MŠMT ORJ 13 

(dle § 160, 163 a 171 zák.č. 561/2004 Sb. a § 14 zák.č. 218/2000 

Sb.) 

23 134 327,00 

2. Příspěvky od zřizovatele  ORJ 13 3 697 200,00  

3. Projekty neinvestiční 

(dle § 28 odst. 2 zák. č. 250/2000 Sb.) 

416 882,80 

Účelový investiční příspěvek  do fondu investic 100 000,00 

 

Účelový investiční příspěvek do fondu investic 100 000,00 

ÚZ 206     Na podporu modernizace ICT  

                  (časová použitelnost 1 6. 2018 – 31. 3. 2019 

100 000,00 

 

Závazný ukazatel - Odvod do rozpočtu kraje z investičního fondu 259 000,00 

 
1. Příspěvky  – MŠMT (dle § 160, 163 a 171 zák.č. 561/2004 Sb. a § 14 zák.č. 218/2000 Sb.) 

ÚZ 33353        Přímé náklady na vzdělávání - kraje 23 129 673,00                      

v tom: prostředky na platy 
           ostatní osobní náklady 
           zákonné odvody 
           FKSP 
           přímý ONIV  

16 344 294,00 
104 323,00 

5 581 006,00 
326 886,00 
773 164,00 

ÚZ 33038          Excelence středních škol 2016 4 654,00 

v tom: prostředky na platy 
           zákonné odvody 
           FKSP 

3 422,00 
1 164,00 

68,00 

1. CELKEM – Příspěvky MŠMT 23 134 327,00 
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1. Příspěvky  MŠMT  

(dle § 160, 163 a 171 zák. č. 561/2004 Sb. a § 14 zákona č. 250/2000 Sb.) 

Základním zdrojem financování výchovně-vzdělávací činnosti organizace je dotace na přímé 

výdaje na vzdělávání. Dotace na přímé výdaje na vzdělávání tvořila jako každoročně 

nejvýznamnější dotaci ze státního rozpočtu a rozpočtu zřizovatele. 

 

ÚZ 33353 - příspěvek na přímé výdaje na vzdělávání ve výši 23 129 673,00 Kč byl tvořen 

příspěvkem na platy, ostatní osobní náklady (OON) a zákonné odvody (sociální, zdravotní 

pojištění) pedagogických a nepedagogických (provozních) pracovníků, dále 2 % přídělu do 

FKSP a ostatním neinvestičním příspěvkem ( přímý ONIV). 

 

Tabulka: Přímé výdaje na vzdělávání ÚZ 33353      v Kč 

DRUH  POSKYTNUTÉ 

DOTACE 

Poskytnuto 

k 31. 12. 2018 

Čerpání 

k 31. 12. 2018  

Přesuny v rámci 

přímého ONIVu  

Rozdíl 

Prostředky na platy 16 344 294,00 16 344 294,00 0,00 0,00 

Prostředky na OON 104 323,00 104 323,00 0,00 0,00 

Zákonné odvody 5 581 006,00 5 581 006,00  0,00 0,00 

FKSP 326 886,00 328 478,00 + 1 592,00 0,00 

Přímý ONIV- přímý 773 164,00 771 572,00   - 1 592,00 0,00 

CELKEM   DOTACE 23 129 673,00 23 129 673,00 0,00 0,00 

 
ÚZ 33038 - účelové prostředky na RP „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích 

v roce 2016- Excelence středních škol 2016“ ve výši 4 654,00 Kč byl tvořen prostředky na 

platy, zákonné odvody (sociální, zdravotní pojištění) pracovníků, dále 2 % přídělu do FKSP. 

 

Tabulka: Přímé náklady na vzdělávání ÚZ 33038      v Kč 

DRUH  POSKYTNUTÉ 

DOTACE 

Poskytnuto 

k 31. 12. 2018 

Čerpání 

k 31. 12. 2018  

Přesuny v rámci 

přímého ONIVu  

Rozdíl 

Prostředky na platy 3 422,00 3 422,00   0,00 0,00 

Zákonné odvody 1 164,00  1 164,00 0,00 0,00 

FKSP 68,00 68,00 0,00 0,00 

CELKEM dotace 4 654,00 4 654,00 0,00 0,00 

 
Přidělené prostředky byly použity na výplatu pedagogických pracovníků podílejících se na 

přípravě oceněných žáků, kteří dosáhli v rámci rozvojového programu „Excelence středních 

škol 2016“ hodnocené umístění v krajských a celostátních soutěžích.  
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2. Příspěvky od zřizovatele 

 

Příspěvky od zřizovatele byly dle závazného ukazatele stanoveny v celkové výši                                 

3 697 200,00 Kč v následujícím členění: 

Tabulka: Příspěvky od zřizovatele         Kč 

 

Příspěvky od zřizovatele 

Poskytnuto 

k 31. 12. 2018 

Čerpání 

k 31. 12. 2018  

Rozdíl 

 

ÚZ 1       Provozní náklady 

 

2 594 000,00 

 

2 594 000,0 

´ 

0,00 

       v tom prostředky na ICT 

     v tom posílení prostředků na odměňování                              

prov.pracovníků 

50 000,00 

34 000,00 

50 000,00 

34 000,00 

 

0,00 

 ÚZ 144    Na pořízení učebních pomůcek pro gymnázia 60 000,00 60 000,00 0,00 

 ÚZ 146    Na zlepšení podmínek práce s talenty 6 200,00 6 200,00 0,00 

ÚZ 205     Na krytí odpisů dlouhodobého hmotného  

                  a nehmotného majetku 

 

 

1 037 000,00 

 

1 037 000,00 

 

0,00 

CELKEM – Příspěvky od zřizovatele 3 697 200,00 3 697 200,00 0,00 

 

Provozní náklady  

Z odboru školství, mládeže a sportu organizace obdržela příspěvek na běžný provoz 

organizace včetně příspěvku na energie ve výši 2 594 000,00 Kč (ÚZ 1). Všechny tyto 

prostředky byly vyčerpány a použity na daný účel. V tomto příspěvku na provoz byla 

zahrnuta částka určená na pokrytí IC techniky ve výši 50 000,00 Kč. Prostředky byly využity 

na připojení k internetu v plné výši. V příspěvku na provoz byla opět zohledněna větší 

administrativní zátěž provozních pracovníků v důsledku realizace opatření zřizovatele, 

týkajícího se administrativy na Portále MSK. Poskytnuté finanční prostředky ve výši 

34 000,00 Kč, včetně odvodů, byly vyčerpány a profinancovány na daný účel.  

Účelové příspěvky zřizovatele 

V průběhu roku 2018 byl organizaci schválen účelový neinvestiční příspěvek Na pořízení 

učebních pomůcek pro gymnázia (ÚZ 144), a to na pořízení odborné literatury, učebních 

pomůcek (např. měřicí přístroje, modely, výukové soupravy), spotřebního materiálu pro 

výuku a sportovního vybavení do tělesné výchovy s časovou použitelností od 1. 9. 2018 do 

31. 12. 2018 v celkové výši 60 000,00 Kč. Poskytnutý finanční příspěvek byl použit na daný 

účel a zcela vyčerpán. 

 

V průběhu roku 2018 byl také organizaci schválen účelový neinvestiční příspěvek Na zlepšení 

podmínek práce s talenty (ÚZ 146) s časovou použitelností od 1. 9. 2018 do 31. 3. 2019 

v celkové výši 6 200,00 Kč. Příspěvek byl poskytnutý školám, které měly úspěchy v krajských 
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kolech soutěží zařazených MŠMT do Programu EXCELENCE, je určen na zlepšení práce 

s talenty (např. nákup učebních pomůcek, přístrojů, odborné literatury atd.)  

Rozbor příjmů z vlastní činnosti v hlavní činnosti 

Součástí vlastních příjmů organizace byly do roku 2009 také příjmy z pronájmů. Na základě 

rozhodnutí zřizovatele jsou od roku 2010 pronájmy součástí rozboru hospodaření v doplňkové 

činnosti (viz bod C. 6). Výjimku tvoří výpůjčky, které jsou součástí hlavní činnosti. 

Jednu z nejvyšších položek příjmů z ostatních zdrojů v hlavní činnosti organizace tvoří 

zejména příspěvek za energie SŠGOS dle smlouvy o výpůjčce ve výši 415 388,00 Kč. 

Další významnou položku ostatních zdrojů v hlavní činnosti tvoří použití fondů účtovaných do 

výnosů jako příjmy, jejichž výše je přímo úměrná nákladům. Na výsledek hospodaření nemají 

tyto příjmy žádný vliv. Fondy jsou zapojovány ke krytí nákladů plánovitě, mohou být použity 

i dle náhle vzniklých aktuálních potřeb organizace. Prostředky investičního fondu ve výši 

580 376,97 Kč byly použity na posílení provozních prostředků na opravy nemovitého majetku.  

Fond odměn byl použit ve výši 40 000,00 Kč na posílení prostředků na platy – mimořádné 

odměny pedagogických a nepedagogických pracovníků. 

Zbylé ostatní příjmy jsou běžné příjmy, které souvisí bezprostředně s provozem organizace, a 

to služby za opis vysvědčení ve výši 1 500,00 Kč. Poslední položkou je časové rozpouštění 

investičního transferu, jehož výše je rovna výši odpisů v nákladové položce odpisy DHM (z 

vlastních zdrojů). 

 

 

Tabulka: Vlastní zdroje v hlavní činnosti         v Kč 

Výnos z pronájmu (energie)-výpůjčka 415 388,00 

Výnos z prodeje služeb (opis vysvědčení)                                             1 500,00 

Použití fondu odměn 40 000,00 

Použití investičního fondu na opravy  580 376,97 

Ostatní náhrady 0,77 

Časové rozpouštění investičního transferu 264 192,00 

CELKEM příjem z vlastních zdrojů 1 301 457,74 
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Náklady v hlavní činnosti 

 

Tabulka: Celkové náklady organizace v roce 2018 dle jednotlivých účel. znaků (zdrojů) 

Hlavní činnost    

               v Kč 

ÚZ 00001 Náklady z příspěvku od zřizovatele na provoz 2 594 000,00 

ÚZ 00205 Náklady z příspěvku od zřizovatele na odpisy 1 037 000,00 

ÚZ 00144 Náklady z příspěvku od zřizovatele na provoz 60 000,00 

ÚZ 00146 Náklady z příspěvku od zřizovatele na provoz 6 200,00 

ÚZ 00005 Náklady hrazené z vlastních zdrojů 1 363 457,74 

ÚZ 33353 Náklady ze SR – přímé náklady 23 129 673,00 

ÚZ 33038 Náklady ze SR – přímé náklady 4 654,00 

ÚZ 33063 Náklady  – projekty neinvestiční Šablony pro SŠ 475 107,00 

CELKEM 28 670 091,74 

 

Tabulka: NÁKLADY celkem v hlavní činnosti    ROK 2018      v Kč 

Název účtu Přímé 

náklady 

Provozní 

náklady 

ÚZ 1 

Účelové 

provozní 

náklady 

Vlastní 

zdroje 

Projekt 

Šablony 

pro SŠ 

CELKEM 

Spotřeba materiálu 268 984,63 323 217,84 60 000,00 

6 200,00 

42 500,00   700 902,47 

Spotřeba energie  1 001 995,40  414 162,00  1 416  157,40 

Opravy a udržování  419 906,65  580 376,97 

Invest. fond  

 1 000 283,62 

Cestovné  142 042,00    142 042,00 

Náklady na 

reprezentaci 

 228,00    228,00 

Ostatní služby 14 549,00 534 800,71  21 426,77  570 776,48 

Mzdové náklady 16 528 209,00 

3 422,00 

25 000,00  40 000,00 

Fond odměn 

303 200,00 16 899 831,00 

Zákonné soc.pojištění 5 615 398,00 

1 163,00 

8 500,00    5 625 061,00 

Jiné povin.pojištění 68 806,00 0,00    68 806,00 

Zákonné soc.náklady  337 291,41 

69,00 

61 450,90  800,00 171 907,00 571 518,31 

Jiné sociální náklady  3 770,00    3 770,00 

Jiné daně a poplatky       

Odpisy DHM  1 317,50 1 037 000,00 

ÚZ 205 

264 192,00  1 302 509,50 

Nákup DDHM 260 882,96 71 771,00    332 653,96 

Ost.náklady z činnosti 35 552,00 0,00    35 552,00 

CELKEM 23 129 673,00 

4 654,00 

2 594 000,00 66 200,00 

1 037 000,00 

 

1 363 457,74 475 107,00 28 670 091,74 
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Doplňková činnost 

 

Tabulka: HOSPODAŘENÍ V DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI    v Kč 

Okruh doplňkové činnosti Výnosy Náklady Zisk 

Provádění rekvalifikačních kurzů 0,00 0,00 0,00 

Pronájem majetku CELKEM 

V tom: provozní režie 

            čistý nájem 

668 390,00 

257 278,00 

411 112,00 

511 437,54 

257 278,00 

254 159,54 

156 952,46 

0,00 

156 952,46 

Kopírovací práce, tisk 26 650,00 25 500,00 1 150,00 

Provozování tělových. a sport.zařízení 

a organ. sportovní činnosti CELKEM 

V tom: provozní režie 

            čistý nájem 

 

187 054,00 

145 664,00 

41 390,00 

 

145 664,00 

145 664,00 

0,00 

 

41 390,00 

0,00 

41 390,00 

Mimoškolní výchova a vzdělávání  0,00 0,00 0,00 

CELKEM výsledek hospodaření 882 094,00 682 601,54 199 492,46 

 

 

Tabulka: DOPLŇKOVÁ ČINNOST – VÝNOSY             v Kč 

Pronájem budovy SCIO  398 796,00 

Pronájem ostatní 51 140,00 

Pronájem pozemku 2 566,00 

Služby spojené s pronájmem-energie SCIO 179 191,00 

Služby spojené s pronájmem-energie (učebny, tělocvičny, bufet, nápoj.automaty) 223 751,00 

Kopírovací práce, tisk 26 650,00 

CELKEM příjem v doplňkové činnosti 882 094,00 

 

DOPLŇKOVÁ ČINNOST - NÁKLADY        v Kč 

Energie SCIO 129 191,00 

Podíl na odpisech budovy SCIO 50 000,00 

Energie ostatní 66 309,00 

Opravy a údržba+ materiál pro údržbu 191 689,54 

Ostraha objektu v rámci nájmu 4 500,00 

Internet 8 000,00 

Čisticí prostředky 11 000,00 

Kopírovací práce, tisk, tonery, kancelářský materiál 18 000,00 

Ostatní služby 9 610,00 

Platy pedagogických a nepedagogických zaměstnanců 149 111,00 

Zákonné odvody + FKSP 45 191,00 

CELKEM náklady v doplňkové činnosti 682 601,54 

Výsledek hospodaření rok 2018                                                               199 492,46 
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Výsledek hospodaření 

Tabulka: Výsledek hospodaření v HLAVNÍ ČINNOSTI      v Kč 

ROK 2018 Náklady Výnosy Výsledek 

hospodaření 

Přímé náklady 23 134 327,00 23 134 327,00 0,00 

Provozní náklady 

(včetně účelových nákladů) 

3 697 200,00 3 697 200,00 0,00 

Projekty neinvestiční – šablony  475 107,00 475 107,00 0,00 

Vlastní zdroje ostatní 1 363 457,74 1 301 457,74 - 62 000,00 

CELKEM 28 670 091,74 28 608 091,74  - 62 000,00 

  

 
Tabulka: Výsledek hospodaření v DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI      v Kč 

ROK 2018 

Doplňková činnost 

Náklady Výnosy Výsledek hospodaření 

Vlastní zdroje v DČ 682 601,54 882 094,00 199 492,46 

 
Tabulka: Výsledek hospodaření celkem za organizaci    v Kč 

Hlavní činnost - 62 000,00 

Doplńková činnost 199 492,46 

Výsledek hospodaření za organizaci              + 137 492,46 
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11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 

programů (zprac. Ký) 

Globální grantový projekt OPVVV – Cihelní tandem (Šablony pro SŠ I.) 

IROP – ITI Ostravské aglomerace JAZYKY III. 

 

 
 

12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 
celoživotního učení (zprac. Ki) 
Mgr. Lumír Hradil – letní škola bohemistiky, Filosofická fakulta Univerzity Palackého, 
Olomouc 
 
Nabídka dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
Obor vzdělání Veřejnosprávní činnost, večerní forma vzdělávání – možnost získání úplného 
středního vzdělání s maturitní zkouškou,  15 žáků ve 4. ročníku. 
ICE MSK – realizace vzdělávacích aktivit s ICT tematikou pro pracovníky základních a 
středních škol v MSK, především práce s OFFICE 365. 
Spolupráce s organizací KVIC Nový Jičín, 80hodinový kurz anglického jazyka pro pedagogické 
pracovníky školy v rámci projektu Šablony pro SŠ. 
Projekt CiISKOM – vzdělávání k nové maturitě, absolvování konzultačních seminářů k ústní 
zkoušce z českého a ruského jazyka. 
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13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 
financovaných z cizích zdrojů (zprac. Mat) 
 

Realizované projekty v roce 2018 a 2019 

 

1. Globální grantový projekt OP VVV – Cihelní tandem 

Doba trvání projektu 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019 

Projekt je zaměřen na jedno z následujících témat:  

personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a 

studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT. 

Aktivity projektu probíhají v několika oblastech: 

1. Tandemová výuka v polytechnických předmětech, která podpoří především přípravu 

nadaných žáků na olympiády a soutěže. Tandemová výuka proběhne také v dějepise,                      

v anglickém jazyce podpoří rozvoj komunikativních dovedností žáků prostřednictvím 

nácviku divadelního představení. 

2. Spolupráce pedagogů v polytechnických předmětech přispěje k rozvoji a propojení 

mezioborových vazeb především fyziky a informatiky. 

3. ICT technik je k dispozici učitelům, kteří absolvovali školení „Office 365 – kancelář 

v kapse“ a začínají používat ve výuce dotykové zařízení. 

4. Žákům s nízkou motivaci k učení nebo žákům ohroženým školním neúspěchem bude 

poskytnuta podpora mimoškolního doučování v různých předmětech. 

5. V neposlední řadě je projektem podpořena role kariérového poradce a koordinátora 

spolupráce školy se zaměstnavatelem. 

6. Projektem dojde k osobnostnímu rozvoji pedagogů naší školy, především k rozšíření 

znalosti anglického jazyka, využívání ICT technologií ve výuce a seznámení se s oblastí 

inkluze ve školním prostředí. 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0005438 

Název projektu: Cihelní tandem 

Žadatel projektu: 
Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek,  

Cihelní 410, příspěvková organizace 

Rozpočet projektu 1 042 207,00 Kč 
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V roce 2018 byly použity prostředky ve výši 475 107,00 Kč. V roce 2019 byly použity 

prostředky ve výši 253 298,00 Kč. Projekt byl k datu 31. 8. 2019 ukončen a celkové prostředky 

projektu k datu 31. 8. 2019 byly zcela vyčerpány. V rámci projektu byl proveden nákup 

učebních pomůcek do výuky cizích jazyků, nákup výpočetní techniky a vybavení do učebny 

anglického jazyka. Součástí projektu byly aktivity DVPP v rámci výuky anglického jazyka.  
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14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 
(zprac. Ký) 

 
14.1. SPOLUPRÁCE S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI 
V závěru roku 2018 byla na Gymnáziu a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p. o. ustavena 
odborová organizace, a to Základní organizace Českomoravského odborového svazu 
pracovníků školství.  Předsedkyní ZO ČMOS PŠ se stala Mgr. Stanislava Typovská. Od začátku 
roku 2019 probíhala jednání o kolektivní smlouvě, která byla podepsána 14. 6. 2019. Mimo 
jiné v ní vedení školy přeneslo na ZO ČMOS PŠ kompetenci k využívání prostředků FKSP. 
 
14.2. SPOLUPRÁCE S ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ 
Zde snad můžeme zařadit spolupráci Gymnázia a SOŠ s vysokými školami. 
Naše škola je fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. 
Spolupráce se rozvíjí v několika oblastech a je, dle našeho mínění, přínosem pro obě strany.  
Od školního roku 2013/2014 rozvíjíme spolupráci s Fakultou bezpečnostního inženýrství (FBI), 
VŠB - Technické univerzity v Ostravě, jejíž člen vědecké rady prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček je 
předsedou naší školské rady. Naši žáci se účastní soutěží vyhlašovaných touto fakultou, při 
nichž získali zajímavá ocenění pro sebe i naši školu. 
Spolupráci s FBI se nám podařilo v rámci VŠB – TU Ostrava rozšířit i na další fakulty, a to na 
HGF a FEI. Ve školním roce 2016/2017 jsme zahájili i spolupráci s OU Ostrava. Někteří naši žáci 
byli vybráni a pravidelně se účastní seminářů, které tato vysoká škol organizuje pro 
talentované žáky, stejně jako happeningových akcí organizovaných OU. 
V rámci výměny informací spolupracujeme i s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně. Žáci našeho 
gymnázia (především technického zaměření) se podílejí svou účastí (Vědohraní) na aktivitách 
MFF UK Praha.  
V minulém školním roce jsme rovněž pokračovali (účastí našich žáků na akci Chemicko-
technologické fakulty – CHEMIKLÁNÍ) ve spolupráci s Univerzitou v Pardubicích. 
 
14.3. ASOCIACE ŘEDITELŮ GYMNÁZIÍ (AŘG) 
Ředitel školy je členem AŘG a účastní se odborných akcí této asociace. Ředitel a popřípadě 
jeho zástupce se podílejí na aktivitách moravskoslezské sekce této organizace. Asociace 
ředitelů veřejnosprávních akademií a škol, kde se tento obor vyučuje, zanikla v důsledku 
integrace těchto škol s dalšími subjekty. 
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14.4 KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA MS KRAJE 
Krajská hospodářská komora MS kraje převzala (spolu s Přírodovědeckou fakultou UP 
Olomouc) záštitu nad matematickou soutěží ZLATÁ CIHLA a ZLATÁ CIHLIČKA, které naše škola 
pořádá. Tato soutěž slouží ke zvýšení zájmu o námi vyučovaný obor vzdělání Gymnázium,  
zaměření: technické a tím také k podpoře technického a přírodovědného vzdělání, což je  
v souladu s cíli KHK MSK.  
 
 
  
 
 
Ve Frýdku-Místku dne 30. 9. 2019 
 
 
 
Ing. Jaroslav Konečný 
ředitel Gymnázia a SOŠ 
 

 
 
 
 
 
Podklady pro jednotlivé kapitoly: 
Ký – ředitel Ing. Jaroslav Konečný 
Ki – SZŘ PaedDr. Iva Krulikovská 
Ht – ZŘ VPÚ Mgr. Lenka Horutová 
Mat – účetní Ing. Petra Matzová 
Ka – VP a ŠMP Mgr. Hana Konečná  
Šr – VP a ŠMP Mgr. Milena Šrubařová  
Ty – Koordinátor EVVO Mgr. Stanislava Typovská 
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SEZNAM PŘÍLOH 
 
1. Přehled – počty žáků podle ročníků. 
2. Přehled – počty žáků ve třídách podle oborů. 
3. Závěrečné zprávy předsedů předmětových komisí (pouze u originálu zprávy uloženého ve 
škole). 
4. Tabulka projekty (Mat) 
5. Tabulka DV/DVPP (Ki) 
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Příloha  č. 1 
 

     

Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, 
příspěvková organizace 

     

 Počty žáků podle ročníků  

 školní rok 2018/2019  

 DENNÍ  STUDIUM  
     

Třída Chlapci Děvčata Celkem Třídní učitel 

1. A 12 18 30 Mgr. Jana Fucimanová 

1. B 13 17 30 Mgr. Stanislava Typovská 

1. S 4 29 33 Mgr. Milena Šrubařová 

1. ročník 29 64 93  
2. A 13 17 30 Mgr. Libor Lepík 

2. B 12 18 30 Mgr. Hana Hůlová 

2. S 5 23 28 Mgr. Lenka Svobodová 

2. ročník 30 58 88  
3. A 13 16 29 Mgr. Tomáš Horut 

3. B 14 16 30 Mgr. Stanislava Typovská 

3. C 14 15 29 PaedDr. Marie Bednářová 

3. S 3 26 29 Mgr. Martina Janecká 

3. ročník 44 73 117  

4. A 13 19 32 PhDr. Pavel Carbol, Ph.D. 

4. B 13 20 33 Mgr. David Koval 

4. S 2 30 32 Mgr. Petr Exner 

4. ročník 28 69 97  

CELKEM 131 264 395  

     

     

 VEČERNÍ  STUDIUM  

   

Třída Chlapci Děvčata Celkem Třídní učitel 

V 4. S 2 9 11 Mgr. Dagmar Krublová 

CELKEM 2 9 11   

     

 

 



 66 

Příloha č. 2 
 

Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410,  
příspěvková organizace  

 
POČTY  ŽÁKŮ VE TŘÍDÁCH PODLE OBORŮ 

Studium denní: 
GYMNÁZIUM: 
Třída/třídní uč. Počet D H  Cizí st. příslušnost 
 
1.A/Fm 30 18 12 1 Slovenská republika 
1.B/Ty 30 17 13 - 
 
2.A/Le 30 17 13 - 
2.B/Hl 30 18 12 - 
 
3. A/Hr 29 16 13 - 
3. B/Ty 30 16 14 1 Korejská republika 
3. C/Bd 29 15 14 - 
 
4. A/Ca 32 19 13 - 
4. B/Kv 33 20 13 - 
 
 
__________________________________________________________________________ 
Gymnázium: 273 156 117 2 
__________________________________________________________________________ 
 
VEŘEJNOSPRÁVNÍ  ČINNOST: 
Třída/třídní uč. Počet D H  Cizí st. příslušnost 
 
1.S/ Šr 33 29 4 - 
 
2.S/ Sv 28 23 5 - 
 
3. S/Jn 29 26 3 - 
 
4. S/Ex 32 30 2 - 
 
 
__________________________________________________________________________ 
Veřejnosprávní činnost 122 108 14   0 
denní 
_________________________________________________________________________ 
CELKEM 395 264 131  2 
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Příloha č. 2 

 
Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410,  
příspěvková organizace  

POČTY  ŽÁKŮ VE TŘÍDÁCH 
Studium večerní: 
VEŘEJNOSPRÁVNÍ  ČINNOST: 
Třída/třídní uč. Počet D H  Cizí st. příslušnost 
 
V 4. S/Ku 11 9 2  - 
 
________________________________________________________________ 
Veřejnosprávní činnost 11 9 2  0  
večerní 
_________________________________________________________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 68 

Příloha č. 3 

 
Závěrečné zprávy předsedů předmětových komisí jsou přiloženy pouze u originálu Výroční 
zprávy  o činnosti za školní rok 2018/2019. 
  



Příloha č. 4 
 

Nově zahájené projekty: 
Název 

projektu 

 

Operační 

program/Zdroj 

financování 

 

Registrační číslo projektu 

 

Role školy/ŠZ 

v projektu  - 

příjemce/partner 
(v případě, že škola je 

partner, uvést příjemce) 

 

Rozpočet 

projektu 
(v případě 
partnerství také 

částka, která 

připadá na školu) 
 

Obsah/Cíle projektu 

 

Období 

realizace  

 

       

       

 

Projekty již v realizaci: 
Název 

projektu 

 

Operační 

program/Zdroj 

financování 

 

Registrační číslo projektu 

 

Role školy/ŠZ 

v projektu  - 

příjemce/partner 
(v případě, že škola je 

partner, uvést příjemce) 

 

Rozpočet 

projektu 
(v případě partnerství 

také částka, která 

připadá na školu) 
 

Obsah/Cíle 

projektu 

 

Období 

realizace  

 

Cihelní 

tandem 

Globální 

grantový 

projekt OP 

VVV 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0005438 příjemce 1 042 207,00 Kč Personální 

podpora, 

osobnostně 

profesní rozvoj 

pedagogů, 

společné 

vzdělávání 

žáků a 

studentů, 

aktivity 

rozvíjející ICT. 

1. 9. 2017 - 

31. 8. 2019 

       

 

 



Příloha  č. 5 
 
Tabulka DV/DVPP 
 

Další vzdělávání v rámci celoživotního učení (v přehledu označte oblasti vzdělávání, které Vaše 
škola pořádá)  

Ne 
Rekvalifikace (získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní 
kvalifikace) 

Ne Příprava na vykonání zkoušky podle Národní soustavy kvalifikací 

Ne Odborné vzdělávání pro zaměstnavatele 

Ne Zkoušky podle zákona 179/2006 Sb. v platném znění (Zákon o ověřování a uznávání 
výsledků dalšího vzdělávání) 

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

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

Ne Vzdělávání seniorů 

Ne Občanské vzdělávání 

Ne Čeština pro cizince 

Ano Další vzdělávání pedagogických pracovníků  

Ne Jiné – vypište:……………………………. 
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Tato výroční zpráva byla projednána pedagogickým sborem dne 2. 10. 2019. 
 
Tato výroční zpráva byla schválena Školskou radou při Gymnáziu a SOŠ, Frýdek-Místek, 
Cihelní 410, p. o. dne 8. 10. 2019. 
 

Písemný souhlas se zveřejněním jmen zaměstnanců, uvedených žáků, příp. dalších osob je 
k dispozici na sekretariátu školy. 
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ZKRATKY 

 

AMD ČR  Asociace malých debrujárů v České republice 

BOZ   bezpečnost a ochrana zdraví 

ČŠI   Česká školní inspekce 

DPP   dohoda o provedení práce 

DŘŠ   důtka ředitele školy 

DTU   důtka třídního učitele 

DVPP   další vzdělávání pedagogických pracovníků 

EVVO   Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 

FBI VŠB  Fakulta bezpečnostního inženýrství 

   Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

FEI VŠB – TUO Fakulta elektrotechniky a informatiky  

   Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

FF OU   Filozofická fakulta Ostravské univerzity 

F-M   Frýdek-Místek 

HGF VŠB – TUO Hornicko-geologická fakulta  

   Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

iBOBR  bobřík informatiky 

ICT   informační a komunikační technologie 

IT   informační technologie 

JČMF   Jednota českých matematiků a fyziků 

JŠ   jazyková škola 

KPBI   Kraj pro bezpečný internet 

KVIC   Krajské vzdělávací a informační centrum 

MAP   místní akční plán 

MPP   minimální preventivní program 

MSK   Moravskoslezský kraj 

MŠ   mateřská škola 

MŠMT ČR  ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 

MUFF   Masarykova univerzita – filosofická fakulta 

MZ   maturitní zkouška 

NFGF   Nadační fond Gymnázia Frýdek 

NP   nadzemní podlaží 

NŘŠ   napomenutí ředitelem školy 

OA   obchodní akademie 

OMP   okresní metodik prevence 

OPVK   Operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost 

OPVVV  Operační program věda, výzkum a vzdělání 

PK   předmětová komise 

PO   požární ochrana 

PPP   pedagogicko-psychologická poradna 

PřFUP   Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého 

RD   rodičovská dovolená 

RVP   Rámcový vzdělávací program 

SŠ   střední školy 

SOČ   středoškolská odborná činnost 

SOŠ   Střední odborná škola 

SOU   Střední odborné učiliště 

SŠGOS  Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb 
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SUF   Sdružení učitelů francouzštiny 

ŠAP   školní akční plán 

ŠMP   školní metodik prevence 

ŠPS   školní preventivní strategie 

ŠŘ   školní řád 

ŠVP   školní vzdělávací program 

TU   třídní učitel 

UK   Univerzita Karlova 

VEMA   název mzdového softwaru 

VOŠ   vyšší odborná škola 

VP   výchovný poradce 

VŠ   vysoká škola 

ZŠ   základní škola 

VÚP   Výzkumný ústav pedagogický 

ZŘ-VPÚ  zástupce ředitele – vedoucí provozního úseku 

ZTU   zástupce třídního učitele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


