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1 Úvodem 

 

Výroční zpráva střední školy, jejíţ činnost vykonává Gymnázium, Karviná, 
příspěvková organizace, je zpracovaná v souladu s § 10 zákona č. 561/2004 Sb. 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon) a ve struktuře podle § 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti 
dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastních hodnocení školy. Z hlediska 
těchto právních norem nelze do výroční zprávy zařadit realizaci školních 
vzdělávacích programů, které v souladu se školským zákonem vstoupily v platnost 
v prvních ročnících školního roku 2007/2008 (niţší stupeň víceletého gymnázia - 
prima) a ve školním roce 2009/2010  (vyšší stupeň víceletého gymnázia a čtyřleté 
studium). 

Hospodářské výsledky školy za rok 2007 (Zpráva o činnosti a plnění úkolů 
příspěvkové organizace za rok 2007 v.rozsahu 64 stran) byly schváleny školskou 
radou a předány zřizovateli školy v termínech stanovených zřizovatelem na počátku 
roku 2008. 

Výroční zpráva také nezahrnuje „Vlastní hodnocení školy“ zpracované v souladu 
se zákonem č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky 
MŠMT ČR č. 15/2005 Sb. Vlastní hodnocení bylo prováděno v rámci programu RLZ 
CZ.04.03/3.1.15.1/0127 v rámci podpory efektivity ve vzdělávání 
V Moravskoslezském kraji v projektu spolufinancovaném evropským sociálním 
fondem a státním rozpočtem České republiky. Vlastní hodnocení školy bylo 
schváleno pedagogickou radou dne 19. září 2007 a bylo rozhodnuto, ţe vlastní 
hodnocení školy se bude konat ve dvouletém intervalu. 

Gymnázium v Karviné podporuje bývalé absolventy naší školy, kteří studují učitelské 
obory na vysokých školách a umoţňuje jim vykonání odborné řízené praxe. 
Ve školním roce se jednalo o 19 ţáků z 8 fakult 4 univerzit České republiky 
na různých typech praxí ( náslechy, praktické výstupy, souvislé pedagogické praxe). 

Pokud jsou ve výroční zprávě uváděná jména ţáků a zaměstnanců školy, je tak 
učiněno v souladu se stanoviskem Úřadu pro ochranu osobních údajů čj. SKO-
3321/07-2/POT ze dne 31. května 2007. Zákonní zástupci nezletilých ţáků 
a zletilí ţáci dali v tomto smyslu písemný souhlas. 
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2 Základní údaje o škole 

 

 

Na Gymnáziu v Karviné pracuje v současné době konsolidovaný kolektiv 
pedagogických i správních zaměstnanců. Kladem je dosaţení úplné odborně 
kvalifikace dle pracovního zařazení. Zejména v pedagogickém procesu je s ohledem 
na jiné školy v regionu mimořádná vysoká odborná kvalifikace. Všichni pedagogičtí 
pracovníci mají vysokoškolské vzdělání, skutečná přímá oborová aprobovanost 
výuky činí 97% podle zákona č.563/2004Sb., o pedagogických pracovnících 
a o změně některých zákonů a podle vyhlášky č. 317/2000 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů. Věkový průměr pedagogického sboru činil 43,3 let, došlo ke sníţení 
průměrného věku pedagogických pracovníků v porovnání s minulými léty 
(43,9 v roce 2007). Údaj je vztaţen ke stavu k 1. září 2008. 

Gymnázium v Karviné působí v oblasti s jednou z nejniţších vzdělanostních úrovní 
obyvatelstva v České republice. O to významnější jsou vynikající výsledky našich 
ţáků v přijímacím řízení na vysoké, vyšší odborné a jazykové školy, která 
je dlouhodobě výrazně nad 90%, v letošním roce činí – 98,1% . Ţádný absolvent 
školy v době sestavování výroční zprávy nebyl evidován Úřadem práce jako 
nezaměstnaný. V soutěţích na okresní, krajské, celostátní i mezinárodní úrovni 
dosahují ţáci školy stabilně vynikajících úspěchů v různých oborech studia. Pozitivní 
je hodnocení školy ČŠI a dalšími kontrolními útvary. V rámci sebeevaluace se škola 
účastní různých srovnávacích programů, např. Kvalita 2007, Mapa školy, Maturita 
nanečisto atd. Gymnázium Karviná je pilotní školou ekologické výchovy (8 středních 
škol v České republice), aktivně se zapojuje do organizace odborných konferencí 
a soutěţí (např. KEV, výtvarné a sportovní soutěţe, olympiády v matematice 
a zeměpisu, Matematický Klokan aj.), zaměstnanci školy publikují na celostátní 
úrovni (Společenské vědy ve škole, Vedení školy v praxi, Země a cesty), regionální 
úrovni (Karvinský deník) a podílejí se na tvorbě odborných kniţních publikací.  

Škola se v roce 2007/20087 zapojila do řady mezinárodních i tuzemských projektů, 
v rámci spolupráce škol se v tomto roce zaměřila na partnerskou spolupráci 
se školami v Čechách (Gymnázium Praha – Budějovická, Gymnázium Ústí 
nad Labem, UJEP Ústí nad Labem a další). Učitelé školy pracují v odborných 
komisích matematické, zeměpisné, biologické, chemické olympiády a olympiády 
v českém jazyce. Škola je zapojena do celostátního projektu KEV. Je pilotní školou 
ekologické výchovy v rámci Operačního programu rozvoje lidských zdrojů (OPRLZ) 
ESF. Ministryně školství udělila Gymnáziu Karviná na období 2005-2008 čestný titul 
škola udrţitelného rozvoje 1. stupně. 

Ve školním roce 2007/2008 organizovala škola řadu akcí pro ţáky. K těm 
nejvýznamnějším patřil Den otevřených dveří, pravidelné sportovní soutěţe 
(např. Mikulášský turnaj smíšených druţstev ve volejbalu, přebory školy v některých 
míčových hrách, sportovní den gymnázia atd.), sportovní kurzy a kombinované 
exkurze včetně zahraničních, umoţňuje zájmové aktivity ţáků (krouţek digitální 
fotografie, výtvarný krouţek, sborový zpěv, sportovní krouţky). 

Ţáci se zapojili v rámci města Karviná do řady akcí zejména ekologického, kulturního 
a humanitárního charakteru (mj. Den Země, Výstava výtvarných prací ţáků 
Gymnázia v Regionální knihovně, Plave celé město, Srdíčkový den, Multimediální 
festival aj.). 

Od 1. ledna 2003 je součástí školy školní jídelna. Převzetí ŠJ od města Karviné 
znamená na jedné straně zachování stravování téměř pětiset strávníků (ţáků 
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a zaměstnanců školy), na druhé straně je spojeno s velkými náklady převyšujícími 
příspěvek zřizovatele. 

V roce 2006 podala škola 8 investičních záměrů Investičnímu odboru KÚ MSK. 
Většina poţadavků nebyla realizována a byla MSK postoupena i v roce 2007 a 2008. 
Kombinací grantů, vlastních zdrojů a sponzorských příspěvků (mj. i Statutárního 
města Karviná a SRPŠ při Gymnáziu v Karviné) se podařila modernizace 
přírodovědných učeben, v rámci velkých investičních akcí byla nejdůleţitější oprava 
vodorovných rozvodů vody (havarijní stav) – stavba předána 21. 9. 2007 
a rekonstrukce svislých rozvodů vody, tepla a odpadů v roce 2008. 

Velmi dobrá byla spolupráce vedení školy a Sdruţení rodičů a přátel při Gymnáziu 
Karviná. Významná byla činnost Školské rady, která se v průběhu školního roku 
sešla třikrát a mimo jiné schválila „Výroční zprávu za školní rok 2006/2007“ a „Zprávu 
o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2007.  Činnost studentské 
rady měla v průběhu roku kolísavou úroveň. Studenti vydávají vlastní internetový 
časopis Saturn. 

 

2.1 Základní údaje 

 

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace je všeobecně vzdělávací školou 
zařazenou do sítě škol s účinností od 1.9.1996 rozhodnutím MŠMT České republiky 
č.j 11 220/2000-21 ze dne 13.1.2000 ve smyslu dalších změn (č.j. 28466/2002-21 
ze dne 30. 12. 2002 s účinností od 1.1.2003). Zřizovatelem školy je Moravskoslezský 
kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692. 

Škola je zřízena jako právní subjekt, statutárním zástupcem školy je ředitel. 
Z hlediska hospodářského provozu se jedná o příspěvkovou organizaci. Škola 
sdruţuje Gymnázium s cílovou kapacitou 700 ţáků a školní jídelnu s cílovou 
kapacitou 500 jídel. 

 

2.2 Identifikační údaje školy: 

 

 název: Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace 

 adresa školy: Gymnázium, Mírová 1442, 735 06 Karviná - Nové Město 

 statutární zástupce (ředitel): RNDr. Mgr. Bohumil Vévoda 

 IZO: 000601535 

 IČO (ekonomické): 62331795 

 IČO (pro vysoké školy): 2168740 
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3 Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském 
rejstříku 

 

3.1  Přehled učebních plánů se schvalovacími doloţkami ministerstva 

 

 

3.1.1 Povolené učební obory 

délka studia 

1. KKOV: 79-41-K/801, Gymnázium – všeobecné, 

 studium denní 

8 let 

  

1. KKOV:79-41-K/401, Gymnázium-všeobecné, 
studium denní 

 

2. KKOV: 79-41-K/81, Gymnázium – všeobecné, 
studium denní 

 

   4 roky 

 
 

8 let 

 

 

   

3.1.2 Učební plány 

 

 

Osmileté a čtyřleté studium č.j. 20 594/99-22, schválený MŠMT ČR 
dne 5.5.1999 s platností od 1.9.1999, 
ve znění pozdějších předpisů 

Osmileté studium    Školní vzdělávací program – niţší  

      stupeň osmiletého Gymnázia  

      v Karviné 
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  Učební plán osmiletého studia ve školním roce 2007/2008 

 

 

Realizovaný v souladu s rámcovým vzdělávacím programem podle schváleného 
školního vzdělávacího programu v primě (1. ročník niţšího stupně osmiletého 
studia). 

 

 

  prima sekunda tercie kvarta předmět celkem 

Jazyková 
komunikace 

Český jazyk 

a literatura 

4 4 4 4 16 34 

 Cizí jazyk 3 3 6 6 18  

Matematika  4 4 4 4 16 16 

Informační a 
komunikační 
technologie 

 1 1 1 0 3 3 

Člověk 

 a příroda 

Fyzika 2 2 2 2 8 28 

 Chemie 0 0 2 2 4  

 Přírodopis 2 2 2 2 8  

 Zeměpis 2 2 2 2 8  

Člověk  

a společnost 

Dějepis 2 2 2 2 8 12 

 Výchova 
k občanství 

1 1 1 1 4  

Člověk 

 a zdraví 

Výchova 
ke zdraví 

0 1 1 0 2 11 

 Tělesná 
výchova 

3 2 2 2 9  

Člověk 

 a svět práce 

Praktická 
cvičení 

1 1 1 1 4 4 

Průřezová 
témata 

Zařazeny do 
jednotlivých 
předmětů 

0 0 0 0 0 0 

Umění 

 a kultura 

Hudební 
výchova 

1 1 0 0 2 10 

 Výtvarná 
výchova 

2 2 2 2 8  

Volitelné 
předměty 

 0 2 0 2 4 4 

Celkem  28 30 32 32 122 122 
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Učební plán osmiletého studia ve školním roce 2007/2008 

 

(v souladu se změnou učebních dokumentů podle 

MŠMT ČR  č.j. 19 671/2006-23 ze dne 27. 9. 2006) 

Výuka v sekundě aţ oktávě (2. - 8. ročník osmiletého studia). 

 

Předmět Ročník 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. 

Český jazyk a literatura 5 4 4 3 3 3 3 4 

Cizí jazyk 1 4 3 3 3 4 3 3 4 

Cizí jazyk 2  2 3 3 3 4 3 4 

Latina         

Občanská nauka 1 1 1 1     

Základy společenských věd     1 2 2 2 

Dějepis 2 2 2 2 2 2 2 2 

Zeměpis 2 2 2 2 2 2 1 2 

Matematika 5 5 4 4 4 4 4 5 

Deskriptivní geometrie         

Fyzika 2 2 2 3 2,5 3 3  

Chemie  2 2 2,5 3 2 2,5  

Biologie / geologie 3 2 2 2,5 2,5 2 2,5 2 

Informatika a výp. technika   2 1     

Estetická výchova 3 3 2 2 2 2   

Tělesná výchova 3 2 2 2 2 2 2 2 

Volitelný předmět 1     2 2 2 2 

Volitelný předmět 2        2 2 

Volitelný předmět 3        2 

Volitelný předmět 4        2 

Celkem 30 30 31 31 33 33 33 33 
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Učební plán čtyřletého studia ve školním roce 2007/2008 

 

(v souladu se změnou učebních dokumentů podle 

 MŠMT ČR č.j. 19 671/2006-23 ze dne 27. září 2006) 

 

  

Předmět 
Ročník 

1. 2. 3. 4. 

Český jazyk 3 3 3 4 

Anglický jazyk 4 3 3 3 

2. cizí jazyk 1) 3 4 3 3 

Základy spol. věd 2) 1 2 2 2 

Dějepis 2 2 2 2 

Zeměpis 2 3 2 - 

Matematika 3 4 4 5 

Fyzika 3 3 3 2 

Chemie 2,5 2,5 2,5 - 

Biologie 2,5 2,5 2,5 2 

Informatika 2 - - - 

Estetická výchova 3) 2 2 - - 

Tělesná výchova 2 2 2 2 

1. volitelný předmět - - 2 2 

2. volitelný předmět - - 2 2 

3. volitelný předmět - - - 2 

4. volitelný předmět - - - 2 

Celkem  33 33 33 33 

 

 

 
1) Jazyk německý, francouzský, ruský nebo španělský 
2) Zahrnuje základy ekonomie, psychologie, práva, politologie a filozofie 
3) Výběr mezi hudební výchovou a výtvarnou výchovou  

 

Volitelné předměty vycházejí z nabídky 20 aţ 30 anotovaných předmětů (např. latina, 
deskriptivní geometrie, cvičení a semináře z maturitních předmětů, třetí jazyk, 
základy vyšší matematiky, geografie cestovního ruchu, psychologie). V učebním 
plánu víceletého studia dochází k drobným odchylkám v obsahu výuky a v dotaci 
hodin příslušných tříd vyššího gymnázia. 
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4 Přehled pracovníků školy 

 
Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti ve školním 
roce 2007/2008 

 

4.1 Vedoucí pracovníci 

 

Ředitel      RNDr. Mgr. Bohumil Vévoda 

Zástupce ředitele (statutární)      Mgr. Jan Bajnar 

Zástupce ředitele      Mgr. Miloš Kučera 

Výchovný poradce      Mgr. Tadeáš Parchanski      

Hospodářka      Dana Sosnová 

Sekretářka      Jana Vrbková 

Správce budov       Lubomír Zámečník 

Školník      Pavla Zámečníková 

Vedoucí školní jídelny      Marcela Podlesná 

Vedoucí informačního centra      Ing. Jiří Milata      

Školní metodik prevence 
sociálně patologických jevů 

     Mgr. Zuzana Kardošová 

 

Koordinátor enviromentálního 
vzdělávání, výchovy a osvěty  

     Mgr. Martin Duda 

Koordinátor ICT      Mgr. Henrik Szotkowski 

Správce CO      Mgr. Miloš Kučera 

Koordinátor ŠVP pro NG 

Koordinátor ŠVP pro VG 

     Mgr. Jan Bajnar 

     Mgr. Martin Duda 
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4.2 Věková skladba pedagogických a nepedagogických pracovníků  

 

Věková skladba zaměstnanců nedoznala podstatných změn proti předcházejícím 
obdobím. Je to důsledkem stabilizace zaměstnanců a z toho vyplývajícího 
minimálního počtu odchodů pracovníků a přijímaní nových zaměstnanců. 
 

 

4.2.1 Věková skladba nepedagogických pracovníků. 

(Stav k 1. 9. 2008) 

 
Stav k 1. září 2007 

 Muţi Ţeny Celkem 

Do 30 let 0 0 0 

31 – 40 let 0 3 3 

41 – 50 let 1 7 8 

51 – 60 let 1 6 7 

nad 60 let 0 0 0 

Celkem 2 16 18 

 

Průměrný věk 47,60 let 

Z toho muţů 49,6 roku, ţen 47,4 let. 

 

4.2.2 Věková skladba pedagogických pracovníků 

(Stav k 1. 9. 2008) 

 

Průměrný věk činí 43,3 let 

 z toho: muţi 44,6 let, ţeny 42,9 let. 

 

 

 

 

 

Věk Muţi Ţeny celkem 

Do 25 0 2 2 

26-30 2 4 6 

31-35 0 5 5 

36-40 4 5 9 

41-45 2 4 6 

46-50 0 4 4 

51-55 2 3 3 

56-60 4 6 10 

Nad 60 0 1 1 

Celkem 12 34 46 



Gymnázium Karviná - Výroční zpráva 2007/2008 
 

12 

 

4.3 Úroveň odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovník 
školy ve školním roce 2007/2008 

 

Výuka ve školním roce 2007/2008 byla zabezpečena učiteli s odpovídající odbornou 
kvalifikací podle zákona č.563/2004Sb., o pedagogických pracovnících a o změně 
některých zákonů. Nekvalifikovaná výuka v tomto smyslu zákona byla odstraněna. 
Z hlediska skutečné oborové kvalifikace byla reálná aprobovanost výuky 97%. 

Na specializovaných místech (ředitel školy, výchovný poradce, koordinátor 
enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty) splňují pracovníci podmínky 
odborné kvalifikace, ukončili předepsané specializační vzdělávání. Specializační 
studium dosud neabsolvovali koordinátoři ICT a MPP. 

 

4.4 Organizace a zájmová sdruţení působící na škole 

 

 

Název osoba Funkce 

Školská rada Mgr. Miloš Kučera předseda 

SRPŠ Ing. Dalibor Havel předseda 

Studentská rada Jan Martykán předseda 

 

 

 

Školská rada pracovala v souladu s poţadavky zřizovatele v rámci vymezení činnosti 
zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. 

Hlavní výbor Sdruţení rodičů a přátel školy se scházel pravidelně jedenkrát měsíčně 
a velmi úzce spolupracoval s vedením školy. 

Činnost studentské rady byla v porovnání s předchozím školním rokem méně 
pravidelná. 
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5 Údaje o přijímacím řízení pro školní rok 2008/2009 

 

5.1 Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2008/2009 
  

5.1.1 Obor 79-41-K/81 Gymnázium, studium denní, délka studia 8 let 

 

Části přijímacího řízení     nejvyšší moţný počet bodů 
 

Test všeobecných studijních předpokladů                       60 
Matematika            30 
Český jazyk a literatura          50 
Prospěch v 1. pololetí 5. třídy ZŠ s vyznamenáním        5 
Výstupní hodnocení ze ZŠ podle § 51, odst. 5,         5 
 zákona č.561/2004 Sb., (školský zákon) 

 

Maximum bodů celkem        140 
 

Na základě hodnocení uchazečů v přijímacím řízení bude vytvořeno pořadí uchazečů 
podle celkového počtu získaných bodů. Přijati budou uchazeči, kteří se umístí: 
 
Obor 79-41-K/81 niţší stupeň víceletého studia            do 30. místa 
 
V případě rovnosti bodů na 29. a dalším pořadím bude rozhodujícím pomocným 
kritériem výsledek testu ze všeobecných studijních předpokladů. 
 
Všechny testy v přijímacím řízení připravuje celostátně společnost SCIO. 
 

5.1.2 Obor 79-41-K/401 Gymnázium, studium denní, délka studia 4 roky 

 
Přijímací řízení má dvě části. 

1. Přijímací řízení bez vykonání přijímací zkoušky na základě splnění kritérií 
vyhlášených ředitelem 

2. Přijímací řízení na základě vykonání přijímací zkoušky v rámci přijímacího 
řízení 

 
1. Přijetí bez vykonání přijímací zkoušky na základě kritérií vyhlášených 

ředitelem školy 
 
Bez vykonání přijímací zkoušky mohu být přijati uchazeči, kteří: 

a) dosáhli prospěchový průměr ve 2. pololetí 8. třídy a v 1. pololetí 9. třídy 
základní školy do 1,20, 

b) mají mimořádné předpoklady ke studiu na gymnáziu vzhledem k umístění 
na 1., 2. nebo 3. místě v okresním kole soutěţí typu A vyhlašovaných 
MŠMT ČR pro školní rok 2007/2008 (seznam je uveden ve Věstníku 
MŠMT ČR, ročník LXIII, sešit 8, srpen 2007, str. 17-18), které doloţí 
originálem diplomu nebo ověřenou kopií výsledkové listiny nejpozději 
do pátku 18. dubna 2008 a současně mají prospěch ve 2. pololetí 8. třídy 
a v 1. pololetí 9. třídy základní školy s vyznamenáním. 
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2.  Přijímací řízení na základě konání přijímací zkoušky v rámci přijímacího 
řízení 

 
Části přijímacího řízení     nejvyšší moţný počet bodů 
 
Test všeobecných studijních předpokladů    60 
Matematika         30 
Český jazyk a literatura       40 
Výstupní hodnocení ze ZŠ         5 
podle §51, odst. 5 zákona č.561/2004 Sb., (školský zákon) 
Prospěch za 1. pololetí 9. třídy ZŠ s vyznamenáním     5 
 
Maximum bodů celkem       140 
 

5.2 Protokol o přijímacím řízení pro školní rok 2008/2009 

(ze dne 21. května 2008) 

5.2.1. Obor 79-41-K/81, Gymnázium - všeobecné 

 

Počet přihlášených     51 

Počet konajících zkoušku přijímací zkoušky    50 

Počet přijatých        30 

Počet sdělení o nenastoupení        1 

Počet odvolání proti rozhodnutí     4 
 

5.2.2. Obor 79-41-K/401, Gymnázium - všeobecné 

 

Počet přihlášených      95 

Počet konajících zkoušky     95 

Počet přijatých        90 

Počet odvolání proti rozhodnutí        0 

 

 

Přijímací zkoušky se konaly 21. dubna 2008. 
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6 Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků podle cílů stanovených školními 
vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně 
výsledků závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií 

 

  
6.1 Přehledné údaje o výsledcích maturitní zkoušky 

Písemné maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury se konaly v jarním termínu 
dne 2. dubna 2008, ústní maturitní zkoušky se konaly  v jarním  období ve  dnech 
19.- 23. května 2008 a 9. září 2008 (pět studentů – podzimní termín). 

 

 

Třída 4.A 4.B 4.C VIII.A 

Prospěl s vyznamenáním  10  11    9  18 

Prospěl  15  14  18  10 

Neprospěl    0    0    0    0 

Neklasifikován    0    0    0    0 

Průměrný prospěch 1,83 1,94 2,09 1,54 

 

 

6.2 Výsledky studia na konci školního roku 2007/2008 

stav k 30. září 2008 (ukončení opravných a postupových zkoušek  

za školní rok 2007/2008 

 

Niţší stupeň osmiletého studia 

 

 I.A II.A III.A III.B IV.A 

Prospěl s vyznamenáním   15  18    2    5    8 

Prospěl   14  11  18  14  24 

Neprospěl    0    0    0    0    0 

Neklasifikován    0    0    0    0    0 

Průměrný prospěch 1,48 1,45 1,98 1,83 1,82 

 

Vyšší stupeň osmiletého studia 

 

 V.A V.B VI.A VII.A VIII.A 

Prospěl s vyznamenáním    1    9   11    6    8 

Prospěl  22  19   14  18  20 

Neprospěl    0    0     0    1    0 

Neklasifikován    0    0     0    0    0 

Průměrný prospěch 2,12 2,05 1,66 2,24 1,69 
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Čtyřleté studium 

 

 1.A 1.B 1.C 2.A 2.B 2.C 3.A 3.B 4.A 4.B 4.C 

Prospěl 
s vyznamenáním 

   6    4    3    6    3   3   2    8    5    5    2 

Prospěl  25  26  27  27  27  25  26  24  20  20  25 

Neprospěl    0    0    0    0    1    0    1    0    1    1    0 

Neklasifikován    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 

Průměrný prospěch 1,96 2,09 2,04 2,18 2,13 1,96 2,11 2,02 1,92 2,01 2,06 

 

Gymnázium celkem po opravných a postupových zkouškách k 30. 9. 2008 

 

 NG VG 4L celkem 

Prospěl s vyznamenáním   48   35   47    130 

Prospěl   81   93 272    446 

Neprospěl     0     1     4       5 

Neklasifikován     0     0     0       0 

Klasifikováno celkem 129 129 323    581 

 

 

 

6.3 Výsledky vzdělávání v porovnání šk. r. 2005/2006 se šk. r. 2006/2007 

 

 
 

Ročník Počet žáků Prospělo 

s vyzname

náním 

Prospělo Neprospělo Neklasifikováno 

 05/06 06/07 05/06 06/0

7 

05/06 06/

07 

05/06 06/0

7 

05/06 06/07 

1.8L 41 29 15 22 26 7 0 0 0 0 

2.8L 32 39 12 5 20 34 0 0 0 0 

3.8L 54 32 12 7 42 25 0 0 0 0 

4.8L 24 54 9 10 15 44 0 0 0 0 

5.8L+1.4L 93 120 15 17 75 100 3 3 0 0 

6.8L+2.4L 112 90 27 14 83 74 2 2 0 0 

7.8L+3.4L 134 109 33 22 98 85 1 2 2 0 

8.8L+4.4L 108 130 27 34 81 96 0 0 0 0 

Celkem 598 603 150 131 440 465 6 7 2 0 
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6.4 Výsledky vzdělávání v porovnání šk. r. 2006/2007 se šk. r. 2007/2008 
 

Ročník Počet žáků Prospělo s 

vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo Neklasifikováno 

 06/07 07/08 06/07 07/08 06/07 07/08 06/07 07/08 06/07 07/08 

1.8L 29 29 22 15 7 14 0 0 0 0 

2.8L 39 29 5 18 34 11 0 0 0 0 

3.8L 32 39 7 7 25 32 0 0 0 0 

4.8L 54 32 10 8 44 24 0 0 0 0 

5.8L+1.4L 120 132 17 23 100 119 3 0 0 0 

6.8L+2.4L 90 117 14 23 74 93 2 1 0 0 

7.8L+3.4L 109 86 22 16 85 68 2 2 0 0 

8.8L+4.4L 130 107 34 20 96 85 0 2 0 0 

Celkem 603 581 131 130 465 446 7 5 0 0 

 
7 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve školním roce 2007/2008 
vycházelo z: 

 plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na rok 2007, 

 plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na rok 2008, 

 školského zákona zákon č. 561/2004 Sb., 

 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, 

 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, 
akreditačních komisí a kariérnímu systému pedagogických pracovníků 
ve znění pozdějších předpisů, 

 rozpočtu školy na rok 2007, 

 rozpočtu školy na rok 2008. 

 

Prioritami DVPP bylo dosaţení optimální kvalifikace pedagogických pracovníků, 
rozvíjení počítačové gramotnosti, získávání významných dovedností v jednotlivých 
vyučovacích předmětech, zejména z hlediska přípravy školních vzdělávacích 
programů, státních maturitních zkoušek, bezpečnosti práce a dalšího odborného 
růstu. Ve školním roce 2007/2008 se všichni pedagogičtí pracovníci zúčastnili 
společného školení v oblasti BOZP, poskytování 1. pomoci, k řešení mimořádných 
situací, práci s novými programy Microsoft. Tato školení a vzdělávání byla 
realizována v objektu školy. Dále se 25 vyučujících zúčastnilo 22 akcí DVPP mimo 
Karvinou, náklady na semináře včetně cestovného činily 62.295,- Kč (v roce 2007 
činily náklady 61 214,- Kč). V rámci tohoto vzdělávání Mgr. Darina Sikorová úspěšně 
pokračovala ve studiu anglického jazyka na Ostravské univerzitě, 
Mgr. Tadeáš Parchanski úspěšně ukončil studium výchovného poradenství 
na Ostravské univerzitě a Mgr. Martin Duda úspěšně ukončil studium koordinátorů 
EVVO. 

Z oblasti poskytování studijního volna podle zákona č. 563/2004 Sb.. Z tohoto 
důvodu byl upraven plán čerpání studijního volna (12 dní při plném pracovním 
úvazku) tak, aby byl zajištěn v rámci školního roku s důrazem na přednostní čerpání 
v době školních prázdnin. 



Gymnázium Karviná - Výroční zpráva 2007/2008 
 

18 

 

8 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace patří dlouhodobě mezi úspěšná 
gymnázia v regionu. Výsledky pedagogické práce jsou podle srovnatelných 
evaluačních výstupů nadprůměrné. Škola má prakticky úplně aprobovaný sbor, 
tři vyučující působí externě na VŠ, pět v metodických orgánech na úrovni okresu 
a kraje, dva na úrovni ČR. Škola se zapojuje pravidelně do národních 
a nadnárodních aktivit a úspěšně reprezentuje Moravskoslezský kraj a statutární 
město Karviná. 

Vyučující školy byli publikačně činní odborně (M. Brzoska, M. Duda, B. Vévoda) i 
v oblasti propagace školy v regionálním tisku (Dr. Gajdošíková, O. Neugebauerová). 

 

8.1 Projekty na mezinárodní úrovni 

 

 Projekt EU Socrates, Comenius 2.1.: Učit se společně ţít; poznat 
a akceptovat individuální rozdíly, Evropský postoj.  (Ve spolupráci 
s Ostravskou univerzitou, koordinátor projektu Centro de Profesorado 
de Almeria, Španělsko) 

 Miedzynarodowy konkurz plastyczny 2008 

 Stonoţka – Na vlastních nohou (Norsko) 

 Planeta Země (UNESCO) 

 ESPAD 

 Evropský týden mládeţe 

 Fórum Středoevropské iniciativy 

 Česko-německé fórum mládeţe 

 

 

8.2 Projekty na úrovni ČR, kraje, regionu 

 

 Maturita nanečisto 2008 

 KEV – pilotní škola ekologické výchovy v rámci Operačního programu 
rozvoje lidských zdrojů (OPRLZ) ESF 

 Spolupráce při organizaci okresních kol matematické a zeměpisné 
olympiády vyhlašované MŠMT ČR pro všechny kategorie základních 
a středních škol 

 Zapojení do Ústřední komise zeměpisné olympiády ČR (spolupráce 
a zabezpečení soutěţí na úrovni okres, kraj, ČR) 

 Zapojení pedagogů do okresních komisí olympiád v biologii, chemii, českém 
jazyku, zeměpisu, sportovních soutěţích 

 Projekt Equal (výtvarná část) 

 Organizace okresního a krajského kola v plavání AŠSK 

 7 studentů se zúčastnilo soustředění MOFO v Dolní Lomné 

 Plave celé město (1. místo v kategorii SŠ) 

 Květinový den 

 Partneři v projektu ESF-Synergie (garant OU Ostrava) 

 Ocenění za zapojení v Literární soutěţ o cenu Filipa Venclíka (Daniela 
Pietraszová, Markéta Laryšová) 
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 Projekt Ekologická škola v Moravskoslezském kraji 

 Namaluj projekt – celostátní výtvarná soutěţ 

 Senior v koláţi – regionální výtvarná soutěţ 

 Zertifikat Deutsch 

 

 

8.3 Projekty na úrovni města 

 

 Den Země 

 Zdravé město 

 Multimediální festival 

 Tradiční výstava výtvarných prací ţáků Gymnázia v Karviné v Regionální 
knihovně 

 Projekt EQUAL  

 Městské projekty pro volnočasové aktivity ţáků (výtvarná výchova, 
ekologie, sport, např. plavecká soutěţ měst 2007, středoškolské soutěţe, 
Zátopkovy štafety) 

 „Pomáhejte s námi, pomáhejte dětem“ 

 

8.4 Projekty na úrovni škola 

 

 Den otevřených dveří 

 Tvorba školního vzdělávacího programu pro VG 

 Exkurze do Parlamentu ČR 

 Příprava na nové pojetí maturitních zkoušek 

 Organizace školních soutěţí (vědomostní, zájmové) 

 Přípravné kurzy pro ţáky 9. tříd ZŠ 

 Sportovní kurzy (LVZ,STK) 

 Odborné předmětové exkurze (F, D, ZSV) 

 Zahraniční exkurze (Anglie, Francie, Polsko, Rakousko, Slovensko, 
Švýcarsko) 

 Kombinovaná exkurze tercií (Z, D, ZSV, Bi, TV) 

 Kombinovaná exkurze na Pálavu (Z, Bi, D)) 

 Pravidelná sportovní utkání maturantů s profesory v ledním hokeji a fotbalu 

 Spolupráce s Gymnáziem, Praha 4, Budějovická ul. 

 Tradiční volejbalové utkání profesoři vers.SRPŠ 

 Soutěţe Klokan, Pythagoriáda 
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8.5 Úspěchy ţáků v soutěţích na mezinárodní úrovni 

     

 

 Ţák Ondřej Pavlík po úspěšné reprezentaci školy v národním kole úspěšně 
reprezentoval ČR na „Evropském týdnu mládeţe“ v Bruselu 

 Ondřej Pavlík byl nominován na zasedání Česko-německého fóra mládeţe 
v Norimberku 

 Úspěšné zapojení do mezinárodní soutěţe „Ludzie Ludzom zgotovali ten 
los“ 

1. cena Daniela Pietraszová 

 Zařazení do výstavy – Eliška Szewieczková 

 Mezinárodní soutěţ „Barevný svět“ (1600 prací) – cena poroty Alexandra 
Čápová 

 Poděkování za aktivní spolupráci v hnutí „Na vlastních nohou“ (Stonoţka - 
Norsko) 

 

 

8.6 Úspěchy ţáků na celostátní úrovni 

 

 1. místo – Natálie Koudelová celostátním kole výtvarné soutěţe Namaluj 
projekt 

 1. místo – Eliška Szewieczková ve výtvarné soutěţi „Tvář Země se neustále 
mění ve druhé věkové kategorii 

 2. místo – Eva Gavlasová ve výtvarné soutěţi „Tvář Země se neustále 
mění“ ve druhé věkové kategorii 

 2. místo – Věra Sikorová v celostátním měřítku v mezinárodní soutěţi 
Matematický klokan v kategorii Benjamín 

 3. místo – Daniela Pietraszová ve výtvarné soutěţi“Tvář Země se neustále 
mění“ ve třetí věkové kategorii 

 3. místo – Kateřina Bláhová v celostátním kole výtvarné soutěţe Namaluj 
projekt 

 1. místo – Klára Czyţová ve výtvarné soutěţi „Bude mít Země bílou čepici?“ 

 3. místo – Daniela Pietraszová ve výtvarné soutěţi „Bude mít Země bílou 
čepici?“ 

 4. místo – Kristýna Kovačíková ve výtvarné soutěţi „Bude mít Země bílou 
čepici?“ 

 5. místo – v ústředním kole konverzační soutěţe v jazyce anglickém 
v kategorii II. B – Dominika Škrabalová 

 Ocenění – Eliška Szewieczková ve výtvarné soutěţi „Svět očima dětí“ 
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8.7 Úspěchy ţáků a učitelů na úrovni kraje (do 5. místa) 

 

 Ondřej Pavlík získal ocenění hejtmana Moravskoslezského kraje za 
vynikající studijní výsledky a mimořádné úspěchy v mimoškolních aktivitách 
v roce 2007/2008 

 1. místo – Daniela Pietraszová ve výtvarné soutěţi „Evropa ve škole“ 

 1. místo – Dominika Škrabalová v krajském kole soutěţe v cizích jazycích – 
jazyk anglický  

 1. místo v regionální soutěţi „Senior v koláţi“ (Marcela Hilbertová, 
Alexandra Schenková, Renata Waleczková) 

 1. místo – Ţaneta Gawlasová ve výtvarné soutěţi s ekologickou tématikou 
„Setkání s vodou“ 

 1. místo – druţstvo ţáků Gymnázia Karviná v plavání v kategorii „student“ 

 2. místo – Lukáš Trzaskalik v krajském kole soutěţe ve španělském jazyce 

 2. místo – druţstvo chlapců ve futsalu (divizní finále) 

 2. místo – v regionální výtvarné soutěţi „Senior v koláţi“ (Lenka Maršálková) 

 2. místo – Klára Czyţová ve výtvarné soutěţi „Evropa ve škole“ 

 3. místo – v regionální výtvarné soutěţi „Senior v koláţi“ (Radka Micová 
a Jana Hodíková) 

 3. místo – Tereza Cichá ve výtvarné soutěţi „Evropa ve škole“ 

 4. místo – druţstvo chlapců v basketbalu 

 3. místo – Tea Mrozková v soutěţi ve francouzském jazyce kat.B/2 

 2. místo – druţstvo dívek SŠ v plavání 

 4. místo – druţstvo chlapců SŠ v plavání  

 5. místo – Ondřej Nepoţitém v zeměpisné olympiádě v kategorii A 

 5. místo – Andrea Pálešová v krajském kole Olympiády v jazyce českém 

 Referenční list Rady Moravskoslezského kraje za účast v celokrajské 
soutěţi „Ekologická škola v Moravskoslezském kraji 

 

 

9 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí  

 

Česká školní inspekce uskutečnila ve školním roce 2006/2007 dvě kontroly 
na Gymnáziu, Karviná, příspěvková organizace. Ve školním roce 2007/2008 nebyly 
kontroly ČŠI na gymnáziu Karviná uskutečněny. 

První kontrolní činnost proběhla 17. – 18. října 2006 a byla zaměřena na dodrţování 
ustanovení § 28 odst. 1 písm. b) zákona č.561/2004 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, ke dni 30. září 2006. 

 

Zjištěné závěry: 

Škola vedla dokumentaci k evidenci oborů a ţáků v souladu s ustanovením 
§28 odst. 1 písm. b)zákona č.561/2007-4Sb., o vedení dokumentace škol 
a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol 
a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských 
zařízení). 
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Druhá kontrolní činnost České školní inspekce se konala ve dnech 12. – 13. března 
2007 kontrolou zaměřenou na: 

 zjišťování a hodnocení formálních podmínek vzdělávání podle vybraných 
ustanovení školského  

 zavádění reformy maturitní zkoušky v oboru vzdělávání Gymnázium- 
všeobecné čtyřletý a osmiletý cyklus 

 přijímání ţáků a dalších uchazečů ke studiu v oboru vzdělávání Gymnázium – 
všeobecné čtyřletý a osmiletý cyklus 

 

V rámci hodnocení dílčích částí kontroly bylo hodnocení: 

 vybrané údaje jsou v souladu se skutečností 

 vybrané povinně zapisované údaje v rejstříku škol a školských zařízení jsou 
v souladu se skutečností 

 nejvyšší povolený počet ţáků v denní formě vzdělávání podle oborů vzdělání 
nebyl ve škole překročen 

 zápis v údajích změny byl proveden 

 oblast ukončování studia ve sledovaném oboru v souvislosti se zaváděním 
reformy maturitní zkoušky je hodnocena jako funkční 

 oblast přijímání ţáků ke vzdělávání je hodnocena jako funkční. 

 

Závěr 

Gymnázium Karviná, příspěvková organizace, splňuje formální podmínky 
vzdělávání podle vybraných ustanovení školského zákona. 

Vedení školy pozorně sleduje vývoj zavádění nové maturitní zkoušky, vyuţívá 
moţností jejího ověření a následně přijímá příslušná opatření. 

Škola má stanovena jednotná kritéria pro přijímání ţáků zaručující rovný 
přístup ke vzdělávání. 

 

Protokol o kontrole České školní inspekce (17.–18. 10. 2006) pod č.j.ČŠI 461/06-14, 
signatura qn3da507 je uloţen u ředitele školy a je veřejně přístupný na internetových 
stránkách České školní inspekce. 

Protokol o kontrole České školní inspekce (12.–13. 3. 2007) pod č.j. ČŠI-118/07-R14, 
signatura bn3da530 je uloţen u ředitele školy a je veřejně přístupný na internetových 
stránkách České školní inspekce. 
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10 Další externí kontrolní činnost 

 
Ve školním roce 2007/2008 byly na Gymnáziu, Karviná, příspěvková organizace 
realizovány kontroly dalšími kontrolními orgány: 

 

 

Kontrolní orgán Zaměření kontroly Datum kontroly 

Všeobecná zdravotní 
pojišťovna České 
republiky, 

Krajská pobočka 
pro Moravskoslezský 
kraj, Územní 
pracoviště Karviná 

Kontrola plateb pojistného 
na veřejné zdravotní pojištění 
a dodrţování ostatních 
povinností plátce pojistného 

13. listopadu 2007 

Okresní zpráva 
sociálního 
zabezpečení v Karviné 

Kontrola pojistného, provádění 
nemocenského pojištění 
a plnění úkolů v důchodovém 
pojištění 

12. února 2008 

Krajská hygienická 
stanice 
Moravskoslezského 
kraje se sídlem 
v Ostravě 

Hygienické zabezpečení školy 
a školní jídelny 

4. března 2008 

Moravskoslezský kraj, 
Krajský úřad, odbor 
kontroly a interního 
auditu 

Kontrola hospodaření 
s veřejnými prostředky 

14. - 23. dubna 2008 
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11 Základní údaje o hospodaření školy 

 

Schválený příspěvek na provoz činil 26.137.543,- Kč. Dotace statutárního města 
Karviná činila 58.700,- Kč z toho 12.000,- Kč na školní rok 2007/08. Celková pouţitá 
dotace statutárního města Karviná v roce 2007 byla ve výši 46.700,- Kč, dotace 
ve výši 12.000,- Kč bude pouţita v roce 2008.  

Schválený příspěvek byl tvořen z přímých prostředků ve výši 23.170.543,- Kč 
a provozních prostředků ve výši 2.967.000,- Kč. 

Mzdové prostředky byly vyčerpány ve výši 16.534.082,- Kč.  

Výdaje na platy činily 16.426.242,- Kč (15.448.617,- Kč škola a 977.625,- Kč školní 
jídelna) z toho 1.242,- Kč z cizích zdrojů, na OON 107.840,- Kč (106.040,- Kč škola 
a 1.800,- Kč školní jídelna) z toho doplňková činnost činila 37.840,- Kč. Průměrná 
měsíční mzda bez OON činí 22.863,20 Kč. U pedagogických pracovníků průměrná 
měsíční mzda bez OON činí 27.620,30 Kč, učitelů 26.197,20 Kč, THP 17.893,90Kč, 
dělníci 10.731,40 Kč a pracovnic kuchyně 11.402,90 Kč. Fond odměn v roce 2007 

nebyl pouţit. 

Nebyly překročeny závazné ukazatele na platy a OON.  

V roce 2007 Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace mělo 59,872 
přepočtených fyzických osob z toho 41,027 pedagogických a 18,845 
nepedagogických.  

Odvody sociálního a zdravotního pojištění a příděl 2% do FKSP byly čerpány 
ve výši 6.116.242,- Kč z toho 459,- Kč z vlastních zdrojů a 13.244,- Kč z doplňkové 
činnosti, ušetřené finanční prostředky byly pouţity na dofinancování přímého ONIVu. 

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace obdrţelo účelovou dotaci z přímých 
nákladů – účelové prostředky na další vzdělávání pedagogických pracovníků 
v souvislosti se zavedení nové maturitní zkoušky ve výši 12.543,- Kč z toho 3.213,- 
Kč na cestovné.  

Provozní příspěvky tvoří provozní příspěvky ve výši 2.600.000,- Kč a účelové 
prostředky –  ICT 45.000,-Kč a provozní příspěvky na krytí odpisů DHM a DNM ve 
výši 322.000,- Kč. 

Schválené provozní prostředky byly plně vyčerpány. 

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace získala od svého zřizovatele účelovou 
investiční dotaci v celkové výši 1.968.500,-Kč. 

 

 

Účelová investiční dotace do investičního fondu             1.968.500,- Kč 

  z toho 

  - na akci „Výměna osvětlení těles v hlavní budově“            866.500,- Kč 

 

  - na akci „Instalace termostatických ventilů  

    a modernizace MaR v kotelně“               822.000,- Kč 

  - na akci – projekt „Rekonstrukce svislých rozvodů zdravotechniky  

    a sociálních zařízení“                380.000,- Kč 

 

Dotace na projekt „Rekonstrukce svislých rozvodů zdravotechniky a sociálních 
zařízení“ byla v průběhu akce sníţena na částku 235.620,- Kč. 

Celková investiční dotace do investičního fondu činila 1.924.120,- Kč. 
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Na základě projektové dokumentace „Rekonstrukce svislých rozvodů zdravotechniky 
a sociálních zařízení“ byla v červenci a srpnu 2008 provedena rekonstrukce 
v celkové výši 3.005.576,65 Kč. 

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace pouţilo vlastní zdroje v celkové 
výši 2.133.761,08 Kč. 

Výnosy ve výši 1.619.321,15 Kč bylo stravné, 255.164,63 Kč z investičního fondu 
bylo  pouţito na opravu a údrţbu školy a školní jídelny. Úroky činily 51.646,30 Kč, 
čistý nájem činil 31.004,- Kč a nájem za energie 31.807,- Kč.  

Z rezervního fondu bylo pouţito 59.900,- Kč. 

Ostatní příjmy byly za kopírování ţáků, poplatek za ztracené učebnice, vyhotovení 
opisu vysvědčení a ostatní nahodilé příjmy.  

Tyto finanční prostředky byly pouţity na provoz školy a školní jídelny. 

Hospodářský výsledek školy z hlavní činnosti byl 55.143,92 a školní jídelny z hlavní 
činnosti   – 79.368,52 Kč.  Celkový   hospodářský  výsledek  z hlavní  činnosti    byl 
 –24.224,60 Kč 

Tato ztráta byla kryta z prostředků školy a kladného hospodářského výsledku 
doplňkové činnosti.  

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace pořádalo v doplňkové činnosti 
přípravný kurz k přijímacím zkouškám na střední školu. O tento kurz je velký zájem a 
škole přinášejí zisk.  

Výnosy z kurzu k přijímacím zkouškám na střední školu byly 85.331,00 Kč. Náklady 
z kurzu z přípravného kurzu k přijímacím zkouškám na střední školu byly 
61.106,40 Kč.   

Zisk z kurzu z přípravného kurzu k přijímacím zkouškám na střední školu byl 
24.224,60 Kč.  

 

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti je – 24.224,60 Kč a z doplňkové 
činnosti 24.224,60 Kč.  

Při účtování koncem roku byl zjištěn hospodářský výsledek k 31. 12. 2007 
ve výši 0,- Kč. 

 

 

 

 

 
12 Výsledky abiturientů školy v roce 2008 

 

 
  

Vysoké školy     94 89,52% 

VOŠ       3  2,86% 

Jazykové školy a kurzy     3  2,86% 

Zahraniční jazyková praxe    3  2,86% 

Zaměstnání      2  1,90% 

 

Celkem      105 100% 
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VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

NA VŠ 2008 
TŘÍDA  4.A  

  25  

 4.B 

  25 

 4.C 

  27   

VIII.A 

   28 

CELKEM 

    105 

SMĚR 

 

LÉKAŘSKÝ  3  -  - 1 4 

  4,26% 

PRÁVO  2  1  1    1 5 

5,32% 

EKONOMICKÝ  8  8  10    6 32 

34,00% 

TECHNIKA  2  2  4    8 16 

17,02% 

PEDAGOGICKÝ  2  3  1    1 7 

7,45% 

PŘÍRODNÍ VĚDY  2  3  1    2 8 

8,51% 

FILOZOFICKÝ  2  -   1    1 4 

4, 26% 

SPOLEČENSKOVĚDNÍ  1  4  -    4 9 

9,57% 

TĚLOVÝCHOVNÝ  1  -  -    - 1 

1,06% 

INFORMATIKA  -  -  1     1 2 

2,12% 

ZDRAV. SOCIÁLNÍ  1  -  -    - 1 

1,06% 

FARMACIE  -  -  1    - 1 

1,06% 

VOJENSKÝ  -  -  1    - 1 

1,06% 

POLICEJNÍ AKADEM.  -  1  -     2  3 

3,19% 

      

VŠ   24 

96,00% 

  22 

88,00% 

  21 

77,77% 

   27 

96,43%        

94 

89,52% 

VOŠ  -  1  1    1 3 

2,86% 

JAZYK. ŠK – PŘ. KURZ  -  2  1    - 3 

2,86% 

ZAMĚSTNÁNÍ  -  -  2    - 2 

1,90% 

ZAHRANIČNÍ JAZ. PR  1  -  2    - 3 

2,86% 

CELKEM 25 25 27    28 105 
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Výsledky přijímacího řízení na VŠ 2008

VŠ 89,52%
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Profesní orientace přijatých studentů na VŠ 2008
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Příloha č. 1 

 

 

Minimální  preventivní  program  Gymnázia Karviná ve školním roce 
2007 – 2008 (Předkládá Mgr. Zuzana Kardošová) 

Ţáci a pracovníci Gymnázia v Karviné se zapojili ve šk. roce 2007-2008 do 
minimálního preventivního programu v souladu se stejnojmenným programem. 

 
Realizace MPP:   

 

 

1. V předmětech: - biologie – metabolismus – poruchy příjmu potravy, drogy, těhotenství 
mladistvých, interrupce, civilizační choroby,  
Ov Zsv - zdravý ţivotní styl, sexuální obtěţování, šikana, 
civilizační choroby, drogy, rasismus – exkurze Oswietim, 
domácí násilí, sexuální deviace, vandalismus, nezralá 
manţelství, 
chemie – drogy 
Tv - reţim dne, zdravý ţivotní styl, bulimie, anorexie, 
zeměpis - globální problémy šíření drog, rasismus, 
Vv - rasismus, drogy, 

 
2. Mimoškolní činnost - soutěţe – sportovní (atletika, florbal, plavání, volejbal, …) 
-  olympiády (jazykové, biologická, dějepisná, zeměpisná, 

matematická, …)  
-  zájmové krouţky (výtvarný) a aktivity školního sportovního 

klubu 
  - jednodenní i vícedenní víkendové výlety 
 
3. Spolupráce s rodiči – třídní schůzky, individuální konzultace, pomoc rodičů při 

organizaci šk. akcí   
 
 
4. Programy jiných organizací   - Renarkon 
      - Johnson a Johnson 
      - Firma Always 
      - náslechy studentů při líčení Okresního soudu Karviná 
      - PPP Karviná  
 
5. Spolupráce s: Centrum primární prevence   
   Kancelář Zdravého města Karviná 
   OHES Karviná 
   PPP Karviná 
   Okresní soud v Karviné 
   Dětský domov SRDCE 
   Domov pro matky s dětmi – Heřmánek 
 

Individuální konzultace se studenty - o jakémkoliv soukromém problému, 
grafologické rozbory, 
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Výroční zpráva byla projednána školskou radou při střední škole, jejíţ činnost 
vykonává Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace dne 20. listopadu 
2008. 

 

 

 


