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Úvod 

Výroční zpráva střední školy, jejíž 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) ve znění pozdějších předpisů a ve struktuře 

podle § 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví náležitosti 

dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastních hodnocení školy.  

Hospodářské výsledky školy za rok 2014 (Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 

za rok 2014 v rozsahu 104 stran) byly schváleny školskou radou a předány zřizovateli školy 

v termínech stanovených zřizovatelem na počátku roku 2014. 

Gymnázium v Karviné podporuje bývalé absolventy naší školy, kteří studují učitelské obory 

na vysokých školách, a umožňuje jim vykonání odborné řízené praxe. Ve školním roce se jednalo 

o 7 žáků ze 4 fakult 4 univerzit České republiky v různých typech praxí (náslechy, praktické 

výstupy, souvislé pedagogické praxe). 

Pokud jsou ve výroční zprávě uváděná jména žáků 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 žáků a zletilí žáci dali v tomto smyslu písemný 

souhlas. 

1. Základní údaje o škole 

Na Gymnáziu v Karviné pracuje v současné době konsolidovaný kolektiv pedagogických 

i správních zaměstnanců. Kladem je dosažení úplné kvalifikace dle pracovního zaměření. Zejména 

v pedagogickém procesu je s ohledem na jiné školy v regionu mimořádná vysoká odborná 

a aprobační kvalifikace zaměstnanců. Všichni pedagogičtí pracovníci mají vysokoškolské vzdělání, 

aprobovanost tedy činí 100% podle zákona č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 

a o změně některých zákonů a podle vyhlášky č.317/2000Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Skutečná oborová aprobovanou výuky s výčtem aprobovaných předmětů činila 99%. Věkový 

průměr pedagogických pracovníků činil k 1. 9. 2015 47,3 let (v roce 2008 – 43,9, 2009 – 43,4, 

2010 – 44,0, 2011 – 44,7, 2012 – 43,9, 2013 – 45.1, 2014 – 45,5). Do budoucna 

se dá předpokládat další zvyšování průměrného věku, protože škola prakticky nepřijímá nové 

pedagogy vzhledem k řízenému poklesu výkonu školy zřizovatelem. 

Gymnázium Karviná působí v oblasti s jednou z nejnižších úrovní vzdělanosti obyvatelstva v České 

republice. O to je významnější, že více než 99 % žáků pokračuje po ukončení školy ve studiu 

na VŠ. Žádný absolvent naší školy není v evidenci Úřadu práce jako nezaměstnaný. Kontrolní 

vstupy ČŠI, MSK, VZP, OSSZ a dalších organizací byly pozitivní (bez závad). Škola se účastní 

velkého počtu různých programů, je pilotní školou ekologické výchovy, ministr/ministryně 

školství udělili v minulých letech škole titul “Škola udržitelného rozvoje 1. stupně“ od roku 2005 

a tento titul pravidelně úspěšně obhajuje. Škola je členem KEV, účastní se řady projektů na úrovni 

ESF, republiky, kraje či obce, spolupracuje se školami v zahraničí (Skotsko, Francie, Polsko) 

i v tuzemsku (Gymnázium Budějovická Praha 4). 
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Škola zabezpečuje pro své žáky řadu zájmových i odborně vzdělávacích kroužků a dalších aktivit 

(Den otevřených dveří, Den Země, tradiční výstava výtvarných prací žáků školy v regionální 

knihovně, Multimediální festival, Mikulášský sportovní turnaj, sportovní soutěže, Plave celé 

město, charitativní akce, boj za lidská práva v součinnosti s Amnesty International, kroužky 

digitální fotografie, výtvarné výchovy, zahraniční exkurze do Velké Británie, Francie, Polska, Itálie, 

Slovenska, Švýcarska, Rakouska, Španělska, sportovní a kombinované exkurze, přípravu 

na soutěže vyhlašované nejen MŠMT ČR, ale i dalšími subjekty. 

 
V projektu MŠMT ČR Excellence 2014 (pro nejlepší školy v České republice z hlediska úspěšnosti 

ve vzdělávacích soutěžích) obsadila škola 1. místo v Moravskoslezském kraji.  

Součástí školy je i školní jídelna, která připravuje téměř 400 jídel denně s možností výběru 

ze dvou jídel. Kvalita stravy je vzhledem ke snaze udržet rozumnou cenovou hladinu pro žáky 

nadprůměrná. Je zabezpečený vhodný pitný režim pro žáky. 
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V investiční oblasti Regionální rada schválila v roce 2011 projekt na výstavbu nové moderní 

tělocvičny v prostoru stávající přístavby. Plánované zahájení stavby v roce 2012 bylo realizováno 

firmou O.K.D.C. (vybranou zřizovatelem – MSK-na základě veřejné výběrové soutěže). Bohužel 

firma O.K.D.C.  se stala insolventní a její činnost byla ukončena 5.3.2014 soudním rozhodnutím.  

Po téměř roční přestávce převzala stavbu společnost Beskydská stavební a předpokládá 

se ukončení stavby a předání uživateli v roce 2015. 

 
 

Pokračovalo další vybavování školy nábytkem a didaktickou technikou, ve spolupráci se SRPŠ byly 

vytvořeny podmínky pro dálkové informování rodičů o docházce a prospěchu dětí. 

Škola má kompletní pokrytí Wifi, vytváří vlastní digitální učební materiály. Byla ukončena výměna 

školního nábytku. Všechny učebny jsou nyní vybaveny novým nábytek. V rámci zabezpečení škol 

byla realizována úplná oprava oplocení školy ve výši 845.550,- Kč 

Cenná byla spolupráce se Sdružením rodičů a přátel školy, která směřovala zejména k finančnímu 

a organizačnímu zajištění aktivit školy, které nelze hradit prostředky státního rozpočtu (tábory 

pro talentované žáky, příspěvky na soutěže, vystoupení pěveckého sboru, oceňování úspěšných 

žáků, doplňování knižního fondu, vybavování školy, rozvoj informovanosti rodičů prostřednictvím 

ICT technologií), zakoupení zahradního traktoru a spoluúčast při opravě šaten žáků. 
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1.1. Základní údaje 

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace je všeobecně vzdělávací školou zařazenou do sítě 

škol s účinností od 1. 9. 1996 rozhodnutím MŠMT ČR 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 sdružuje Gymnázium s cílovou 

kapacitou 700 žáků a školní jídelnu s cílovou kapacitou 500 jídel. 

1.2. 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 

 www.gym-karvina.cz 

 kancelar@gym-karvina.cz 

2. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje, a jsou zařazeny 
ve školském rejstříku 

 

2.1 Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami ministerstva 
Povolené učební obory     Délka studia 

1. 79–41–K/41   Gymnázium     4 roky 

denní studium 

2. 79–41–K/81   Gymnázium     8 let 

denní studium 
 

2.2 Učební plány 
 

Osmileté studium  Školní vzdělávací program – nižší stupeň osmiletého 
Gymnázia v Karviné 

Čtyřleté a osmileté studium Školní vzdělávací program pro čtyřleté gymnázium a vyšší 
stupeň osmiletého gymnázia 

 

http://www.gym-karvina.cz/
mailto:kancelar@gym-karvina.cz
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2.2.1. Učební plán podle ŠVP pro nižší stupeň osmiletého gymnázia      

ve školním roce  2014/2015 

 

 

pro primu až kvartu 
Gymnázia, Karviná, příspěvková organizace 

Vzdělávací oblast Název předmětu 
 
Hodinová dotace Předm. Poznámka Oblast celkem 

   I. II. III. IV. celkem    

Jazyková komunikace 
Český jazyk 
a literatura 4 4 4 4 16   

  Anglický jazyk 3 3 3 3 12 Pozn.1  

  Německý jazyk 0 0 3 3  Pozn.2  

  Francouzský jazyk 0 0 3 3  Pozn.2  

  Španělský jazyk 0 0 3 3  Pozn.2 34 

Matematika a její 
aplikace Matematika 4 4 4 4 16  16 

  
Praktická cvičení 
z geometrie 1 0 0 0 1 Pozn.3 1 

Informační 
a komunikační 
technologie 

Informační a 
komunikační 
technologie 1 1 1 0 3 Pozn.4 3 

Člověk a příroda Fyzika 2 2+1 2+0,5 2  Pozn.5, 11  

  Chemie 0 0 2 2+1  Pozn.6, 11  

  Biologie 2 2+1 2+0,5 2  Pozn.7, 11  

  Zeměpis 2 2 2 2   32 

Umění a kultura Hudební výchova 1 1 0 0 2   

  Výtvarná výchova 2 2 2 2 8  10 

Výchova ke zdraví Tělesná výchova 3 2 2 2 9  9 

  Výchova ke zdraví 0 0 1 0   1 

Člověk a 
svět práce 

 0 0 0 0 0 Pozn.11  

 integrováno     

Člověk a společnost Dějepis 2 2 2 2 8  12 

  Občanská výchova 1 1 1 1 4   

Volitelné předměty Historický zeměpis 0 1 0 0  Pozn.8  

  Výchova ke zdraví 0 1 0 0  Pozn.8  

  

Informatika 
a komunikační 
technologie    1  Pozn.9 4 

  

Druhý volitelný 
předmět pro kvartu 
podle anotací    1  Pozn.9  

    28 30 32 32   122 
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Poznámky k tabulce s hodinovou dotací jednotlivých předmětů: 

Pozn. 1) Povinný první cizí jazyk je jazyk anglický v primě až kvartě v rozsahu 3 vyučovacích hodin 

týdně na vyšším gymnáziu (kvinta až oktáva) pokračují. 

Pozn. 2) Druhý cizí jazyk si žáci vybírají v tercii z možností: 

německý jazyk, ruský jazyk, španělský jazyk, francouzský jazyk rovněž v hodinové dotaci 

3 hodiny týdně, na vyšším gymnáziu (kvinta až oktáva) pokračují ve výuce tohoto zvoleného 

jazyka. Jazyk není možné při postupu do kvinty měnit. 

Pozn. 3) V prvním ročníku (primě) je zařazen předmět  

Praktická cvičení z geometrie ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, který je hodnocen 

samostatnou známkou. 

Pozn. 4) V prvním až třetím ročníku nižšího gymnázia se vyučuje povinný předmět informační 

a komunikační technologie v rozsahu jedné vyučovací hodiny týdně.  

Pozn. 5) Ze vzdělávací oblasti člověk a svět práce je ve druhém a třetím ročníku (sekunda, tercie) 

zařazeno praktické cvičení z fyziky. Hodnocení tohoto předmětu je součástí předmětu fyzika. 

Pozn. 6) Ze vzdělávací oblasti člověk a svět práce je ve čtvrtém ročníku (kvartě) zařazeno praktické 

cvičení z chemie. Hodnocení tohoto předmětu je součástí předmětu chemie. 

Pozn. 7) Ze vzdělávací oblasti člověk a svět práce je ve druhém a třetím ročníku (sekunda, tercie) 

zařazeno praktické cvičení z biologie. Hodnocení tohoto předmětu je součástí předmětu 

biologie. 

Pozn. 8) Předměty Výchova ke zdraví a Historický zeměpis jsou klasifikovány ve druhém ročníku 

(sekundě) samostatnou známkou jako volitelné předměty. 

Pozn. 9) Ve čtvrtém ročníku (kvartě) žáci volí 2 volitelné předměty z nabídky IVT + výběr z anotací. 

Pozn. 10) Disponibilními hodinami jsou: 

  6 hodin   druhý cizí jazyk v III., IV  

  1 hodina   praktická cvičení z geometrie v I. 

  3 hodiny   informační a komunikační technologie I., II., IV. 

  4 hodiny   praktická cvičení z fyziky, chemie, biologie 

  2 hodiny   výchova ke zdraví v II. – 1 hodina, v III. - 1 hodina 

  1 hodina   historický zeměpis v II. 

  1 hodina   druhý volitelný předmět v IV. 

  4 hodin   matematika v I., II., III., IV po 1 hodině   

  2 hodiny   dějepis v II., III po 1 hodině 

Pozn. 11) Oblast Člověk a svět práce je integrována do oblastí Člověk a příroda a Člověk a zdraví. 
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2.2.2. Učební plán podle ŠVP pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň 

osmiletého gymnázia ve školním roce 2014/2015 

 

(1. – 4. ročník, kvinta, sexta, septima, oktáva) 

Vzdělávací oblasti 
Předměty 

1. 
ročník 
KVINTA 

2. 
ročník 
SEXTA 

3. 
ročník 

SEPTIMA 

4. 
ročník 
OKTÁVA 

součet 

Jazyk a jazyková 
komunikace 

Český jazyk a 
literatura 
Cizí jazyk 
Další cizí jazyk 

  

4 3 3 4 141) 

4 3 3 3 131) 

3 4 3 3 131) 

Matematika a její aplikace 
Matematika  

  

5 4 4 2 151) 

Člověk a příroda 
Fyzika 
Chemie 
Biologie 
Geografie 
Geologie  

  

2+12) 2 2+12) 2 10 

2+12) 2+12) 2 - 8 

2 2+12) 2+12) 2 10 

2 3 2 - 7 

integrováno3) - 

Člověk a společnost 
Společenské vědy 
Dějepis  

  

1 2 2 2 7 

2 2 3 - 7 

Člověk a svět práce   

integrováno4) - 

Umění a kultura 
Hudební obor / 
Výtvarný obor 

  

2 2 - - 4 

Člověk a zdraví 
Tělesná výchova 
Výchova ke zdraví 

  

2 2 2 2 8 

integrováno5) - 

Informatika a informační a 
komunikační technologie 

  

2 2 - - 4 

Volitelný předmět 1 - 
seminář 

  

- - 2 2 4 

Volitelný předmět 2 - 
seminář 

  

- - 2 2 4 

Volitelný předmět 3 - 
seminář 

  

- - - 2 2 

Volitelný předmět 4 -  
seminář 

  

- - - 2 2 

Celková dotace hodin 35 35 34 28 132 

Poznámky: 

předměty ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace byly posíleny z disponibilních hodin z důvodů rozvoje 
komunikačních schopností žáků 
třída má v předmětech fyzika, chemie a biologie jednu hodinu týdně půlenou a odučí se jako dvouhodinové 
praktikum, posílení předmětu ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda vychází kapitol 3.1 Zaměření školy, 3.2 Profil 
absolventa a integrace v bodech 3, 4, 5 
obsah předmětu geologie byl integrován a je součástí předmětu Geografie 
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3. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti 
ve školním roce 2014/2015 

3.1. Vedoucí pracovníci 

Ředitel RNDr. Mgr. Bohumil Vévoda 

Zástupce ředitele (statutární) Mgr. Jan Bajnar 

Zástupce ředitele Mgr. Miloš Kučera 

Výchovný poradce Mgr. Tadeáš Parchanski 

Ekonomka Dana Sosnová 

Sekretářka Jana Vrbková 

Správce sítě Ing. Jiří Milata 

Vedoucí školní jídelny Marcela Podlesná 

Knihovnice Lenka Walková 

Školník Pavla Zámečníková 

Metodik prevence Mgr. Zuzana Kardošová 

Koordinátor environmentálního 

vzdělávání, výchovy a osvěty  
Mgr. Martin Duda 

Koordinátor ICT Mgr. Henrik Szotkowski 

Koordinátor ŠVP  Mgr. Martin Duda 

Kronikář Mgr. Pavlína Hovorková 

3.2. 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. 
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3.2.1. Věková skladba nepedagogických pracovníků 

(Stav k 1. 9. 2015) 

 Muži Ženy Celkem 

Do 30 let 0 0 0 

31 – 40 let 0 1 1 

41 – 50 let 1 8 9 

51 – 60 let 0 2 2 

nad 60 let 1 2 3 

Celkem 2 13 15 

 

Průměrný věk 51,2 let 

Z toho mužů 56,6 roku, žen 50,4 let. 

3.2.2. Věková skladba pedagogických pracovníků 

 (Stav k 1. 9. 2015) 

Průměrný věk činí 47,3 let 

z toho: muži 46,5 let, ženy 47,7 let. 

 

Věk Muži Ženy celkem 

Do 25 0 0 0 

26-30 2 0 2 

31-35 1 5 6 

36-40 1 3 4 

41-45 1 3 4 

46-50 2 3 5 

51-55 2 7 9 

56-60 0 3 3 

Nad 60 3 2 5 

Celkem 12        26 38 
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3.3. Úroveň odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických 

pracovníků školy ve školním roce 2014/2015 

Výuka ve školním roce 2014/2015 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 99%. 

Na specializovaných místech (ředitel školy, výchovný poradce, koordinátor environmentálního 

vzdělávání, výchovy a osvěty, metodik prevence) splňují pracovníci podmínky odborné 

kvalifikace, ukončili předepsané specializační vzdělávání. Specializační studium dosud 

neabsolvoval koordinátor ICT. 
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4. Údaje o přijímacím řízení pro školní rok 2015/2016 

4.1. Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 

4.1.1. Obor 79 – 41 – K/81 Gymnázium, studium denní, délka studia 8 let 

 

termín přijímacího řízení: 23. dubna 2015 

 

Obor 79 – 41 – K/81 Gymnázium 

Studium denní 

Délka studia 8 let 

 

Písemná přijímací zkouška se koná ve čtvrtek 16. dubna 2015 

             

Všichni uchazeči konají centrálně zadávané přijímací zkoušky, které připravuje společnost  

CERMAT.    

 

V přijímacím řízení se hodnotí: 

písemný test z matematiky  50 bodů 

písemný test z českého jazyka a literatury  50 bodů 

prospěch za 1. pololetí 5. třídy ZŠ s vyznamenáním 20 bodů 

 

Na základě hodnocení uchazečů v přijímacím řízení bude vytvořeno pořadí uchazečů podle 

celkového počtu získaných bodů. Přijati budou uchazeči, kteří se umístí do 30. místa. 

V případě rovnosti bodů u oboru 79 – 41 – K/81 na 30. a dalším pořadí bude rozhodujícím 

pomocným kritériem výsledek testu z matematiky. 
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4.1.2. Obor 79 – 41 – K/41 Gymnázium, studium denní, délka studia 

4 roky 

 

termín přijímacího řízení:  23. dubna 2015 

 

Obor 79 – 41 – K/41 Gymnázium – všeobecné 

 

Studium denní 

Délka studia 4 roky 

Přijímací řízení na základě konání přijímací zkoušky v rámci přijímacího řízení 

Písemná přijímací zkouška se koná ve středu 15. dubna 2015.           

Všichni uchazeči konají centrálně zadávané přijímací zkoušky, které připravuje společnost 

CERMAT. 

   

V přijímacím řízení se hodnotí: 

písemný test z matematiky  50 bodů 

písemný test z českého jazyka a literatury  50 bodů 

prospěch žáka za 1. pololetí 9. třídy ZŠ s vyznamenáním  5 bodů 

umístění na 1. – 3. místě celostátní nebo krajské soutěže 

      organizované MŠMT ČR (matematická, fyzikální, chemická, biologická, zeměpisná, 

jazyková olympiáda)   5 bodů 

      

 

Na základě hodnocení uchazečů v přijímacím řízení bude vytvořeno pořadí uchazečů podle 

celkového počtu získaných bodů. Přijati budou uchazeči, kteří se umístí do 60. místa.  

V případě rovnosti bodů u oboru 79-41-K/41 na 60. a dalším pořadí bude rozhodujícím 

pomocným kritériem výsledek testu z matematiky. 
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4.2. Protokol o přijímacím řízení pro školní rok 2015/2016 

4.2.1. Obor 79 – 41 – K/41, Gymnázium – všeobecné 

 

Počet přihlášených:           88 

Počet konajících přijímací zkoušky     88 

Počet přijatých       60 

Počet odvolání proti rozhodnutí     15 

4.2.2. Obor 79 – 41 – K/81, Gymnázium – všeobecné 

 

Počet přihlášených:        38 

Počet konajících přijímací zkoušky      37 

Počet přijatých        30 

Počet odvolání proti rozhodnutí       1 

 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními 
vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání 
včetně výsledků závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek 
a absolutorií 

 

Výuka u nižšího stupně tříd víceletého gymnázia i na vyšším stupni gymnázia se řídí schváleným 

„Školním vzdělávacím programem Gymnázia Karviná“ a byl postupně zaveden u všech tříd školy. 

5.1. Přehledné údaje o výsledcích maturitní zkoušky 

Písemné maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury se konaly v jarním termínu 

ve dnech x. května až x. května 2015, ústní maturitní zkoušky se konaly pak v jarním období 

ve dnech xx. až xx. května 2015. Jedna žačka neuspěla z testu anglického jazyka státní maturity 

(pozdní příchod) a druhý neuspěl z testu předmětu matematika státní maturity. Oba opravnou 

zkoušku úspěšně vykonali v zářiovém termínu. Celkem tak odmaturovalo 92 žáků. 

 

 

Třída 4.A 4.B 8.A 

Prospěl s vyznamenáním 13 16 17 

Prospěl 20 15 11 

Neprospěl 0 0 0 

Neklasifikován 0 0 0 
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5.2. Výsledky studia na konci školního roku 2014/2015 

 

5.2.1. Nižší stupeň osmiletého studia 

 

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

Prospěl s vyznamenáním 19 16 11 10 

Prospěl 8 15 15 6 

Neprospěl 0 0 0 1 

Neklasifikován 0 0 0 0 

Průměrný prospěch 1,35 1,51 1,55 1,51 

 

 

5.2.2. Vyšší stupeň osmiletého studia 

 

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

Prospěl s vyznamenáním 4 6 9 10 

Prospěl 20 9 21 18 

Neprospěl 0 0 0 0 

Neklasifikován 0 0 0 0 

Průměrný prospěch 1,93 1,77 1,79 1,84 

 

5.2.3. Čtyřleté studium 

 

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

Prospěl s vyznamenáním 14 14 12 6 6 6 7 8 9 

Prospěl 17 18 20 16 19 18 24 25 22 

Neprospěl 1 0 1 0 0 0 1 0 0 

Neklasifikován 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Průměrný prospěch 1,60 1,57 1,83 1,81 1,75 1,87 1,97 1,93 1,76 
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5.3. Výsledky vzdělávání v porovnání šk. r. 2013/2014 se šk. 

r. 2014/2015 

 

Ročník Počet žáků 
Prospělo 

s vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo Neklasifikováno 

 13/14 14/15 13/14 14/15 13/14 14/15 13/14 14/15 13/14 14/15 

1.8L 30 27 22 19 8 8 0 0 0 0 

2.8L 28 31 15 16 13 15 0 0 0 0 

3.8L 16 26 9 11 7 15 0 0 0 0 

4.8L 27 17 9 10 18 6 0 1 0 0 

5.8L+1.4L 69 88 19 32 50 55 0 1 0 0 

6.8L+2.4L 111 70 25 24 86 45 0 1 0 0 

7.8L+3.4L 93 111 35 28 57 82 0 1 1 0 

8.8L+4.4L 83 92 21 27 62 65 0 0 0 0 

Celkem 457 462 155 167 301 291 0 4 1 0 

 

 

5.4. Gymnázium celkem po opravných a postupových zkouškách 

k 30. 9. 2015 

 

 NG VG 4L celkem 

Prospěl s vyznamenáním 56 29 82 167 

Prospěl 44 68 179 291 

Neprospěl 1 0 3 4 

Neklasifikován 0 0 0 0 

Klasifikováno celkem 101 97 264 462 
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5.5. Výsledky maturitních zkoušek za školní rok 2014/2015 

 



Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace - Výroční zpráva 2014/2015 
 

 
   
 

20 

 

 

 

 
 



Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace - Výroční zpráva 2014/2015 
 

 
   
 

21 

 

 

 



Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace - Výroční zpráva 2014/2015 
 

 
   
 

22 

 

 

 
 
 



Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace - Výroční zpráva 2014/2015 
 

 
   
 

23 

 

 

5.6. Výsledky škol v programu KVALITA ve školním roce 2013/2014 

 

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

 

Předmět 

Výsledky školy v rámci všech 
testovaných škol 

Výsledky školy 
v rámci skupiny 
oborů vzdělání  

název skupiny oborů 
vzdělání  

úspěšnost percentil percentil  

Jazyk český 80,2 96 90 

Matematika 65,1 91 76 

Jazyk anglický 84,6 86 62 

  

 

5.6.2. Testování žáků 1. ročníků grafy celkového vyhodnocení  
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5.7. Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při 

plnění úkolů ve vzdělávání 

 

 

5.7.1. Firmy spolupracující při zajišťování praktického vyučování žáků 

Počet firem 
Dlouhodobě spolupracující firmy 
(uveďte názvy firem, v případě jejich velkého počtu stačí uvést firmy z hlediska 
spolupráce nejvýznamnější) 

0 Nezajišťujeme praktické vyučování žáků mimo školu 
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5.7.2.  Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery 

při plnění úkolů ve vzdělávání 

Spolupracující partner Hlavní oblasti a přínosy spolupráce Forma spolupráce 

Profesní organizace    

Jednota matematiků a 
fyziků 

Práce s talentovanou mládeží, letní soustředění, 
soutěže 

pravidelná 

Česká geografická 
společnost 

 
Příprava soutěží 

pravidelná 

   

Firmy 
(jiné formy spolupráce 
než zajišťování 
praktického vyučování)  

  

0 
--- --- 

Další partneři  (např. 
úřad práce, obec ...) 

  

Městský úřad Karviná Mimoškolní zájmová činnost grantová 

 
 

5.8. Stipendia žáků 

 
Počet udělených 

stipendií 
Firmy poskytující stipendium 

12 (prospěchová) SRPŠ při Gymnáziu, Karviná, příspěvková organizace 



Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace - Výroční zpráva 2014/2015 
 

 
   
 

27 

 

 

5.9. Zpráva výchovného poradce za školní rok 2014 / 2015 

Ve školním roce 2014/2015 studovalo v maturitním ročníku gymnázia Karviná celkem 92 

studentů, a to ve třídách 4. A, B čtyřletého studia a ve třídě VIII. A osmiletého studia.  

Pro správnou volbu pomaturitního zaměření zorganizoval výchovný poradce řadu akcí, které 

měly usnadnit maturantům gymnázia toto velmi důležité rozhodnutí. 

1. Na konci 3. ročníku, v měsíci květnu a červnu 2014, se 48 studentů zúčastnilo ve spolupráci 

s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Karviné odborného vyšetření kariérového 

poradenství, jehož úkolem bylo na základě rozborů výsledků testového vyšetření osobních 

dispozic, doporučit a pak následně si i zvolit vhodné povolání, tedy pomaturitní zaměření. 

Tato akce probíhá ve dvou etapách, v květnu studenti formou řešení testů připraví podklady 

pro druhou fázi, která probíhá ve formě osobních pohovorů s psycholožkami z PPP Karviná. 

Tato akce proběhla v prostorách PPP Karviná, byla velmi organizačně náročná a časově 

rozvláčná, proto se v dalším školním roce vrátíme s touto akcí do prostor našeho gymnázia, 

kde se dá lépe tato akce zorganizovat. 

2. Na začátku 4. ročníku, již v měsíci září, byly v učebnách gymnázia pořádány pro studenty 

přednášky a školení vzdělávací agentury SOKRATES k přípravě na úspěšné vykonání 

přijímacích zkoušek na vysokou školu, hlavně pak z obecních studijních předpokladů (OSP). 

3. Byl zorganizován a zajištěn prodej vhodných učebnic pro studium základů logiky, které slouží 

maturantům k úspěšnému zvládnutí testů OSP. 

4. Na začátku měsíce listopadu 2014, 78 studentů maturitního ročníku navštívilo na brněnském 

výstavišti Evropský mezinárodní veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávaní 

„GAUDEAMUS 2014“. K umožnění účasti na tomto veletrhu udělil ředitel školy studentům 

4. ročníků volno ředitele školy. Doprava na tuto akci byla zajištěna vlastními autobusy, 

s odjezdem a příjezdem k budově gymnázia, garantem této akce je výchovný poradce. 

5. V první polovině října 2014 byla uspořádaná profesionální přednáška společnosti SCIO 

v prostorách gymnázia pro maturanty. Tématem přednášky byly národní srovnávací zkoušky 

(NSZ). Cílem přednášky bylo objasnit obsah, organizaci, termíny a finanční náklady spojené 

s touto zkouškou. Tuto formu přijímacích zkoušek použilo více než 50 fakult různých typů 

vysokých škol v České republice. 

6. Výchovný poradce ve spolupráci s redakcí Učitelských novin zajistil nákup a distribuci 

rozšířeného, seznamového čísla Učitelských novin (UN), ve kterých je úplný a přesný přehled 

o možnostech pomaturitního studia na všech typech vysokých škol v České republice. 

Přehledně jsou zde uvedeny všechny studijní obory, obsah studia, termíny přijímacích 

zkoušek, délka akreditace oboru atd … 

Výchovný poradce organizuje distribuci tisku určeného pro maturanty, jako Kam po maturitě 

atd . . . 
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7. V pravidelných konzultačních hodinách spolupracoval výchovný poradce se všemi maturanty 

při správném vyplnění přihlášek na vysoké školy. Diskutoval s nerozhodnými studenty, 

promýšlel jejich možnosti a snažil se jim být nápomocen svou radou. 

Ve spolupráci s vedením školy výchovný poradce umožnil prezentaci některých vybraných 

fakult veřejných vysokých přímo v aule našeho gymnázia pro vážné zájemce. 

8. Výchovný poradce ověřil, zkontroloval a potvrdil 354 přihlášek na vysoké školy. Z toho 

vyplývá, že každý absolvent si podal v průměru 3,85 přihlášek. Rekordní počet letos bylo číslo 

7 u jedné studentky. 

Výsledky práce výchovného poradce v oblasti kariérového poradenství a úspěšnost studentů 

gymnázia v přijímacím řízení lze přehledně, graficky vyjádřit v přiložených tabulkách 

a grafech. 

9. Tak jako každoročně byla ve spolupráci s třídními učiteli provedena dotazníková anketa, 

jejímž cílem je vyhledat studenty, kteří mají zdravotní problémy, nebo u kterých se vyskytuje 

některá z forem poruchy učení. Ve spolupráci s rodiči těchto studentů dále spolupracujeme 

s Pedagogicko-psychologickou poradnou, která nám je nápomocná při řešení těchto 

problémů, velmi cenné jsou rady PPP při sestavování individuálních studijních plánů pro tyto 

studenty. 

Další spolupráce s PPP je v rámci přípravy nových celostátních maturit, kde je nutné včas 

zajišťovat posudky pro žáky s PUP. 

10. Další akce, na kterých se výchovný poradce podílí, jsou směřovány na propagaci našeho 

gymnázia na veřejnosti. Na burze povolání, kterou každoročně pořádá úřad práce v Karviné, 

výchovný poradce zájemcům z řad žáků a rodičů vysvětluje obsah a cíle studia na gymnáziu, 

používá názorné propagační banery a letáky, na jejíž přípravu věnuje nemálo času. 

Den otevřených dveří, který se koná koncem měsíce ledna, jeho příprava a organizace rovněž 

patří mezi časově náročné akce. 

11. Výchovný poradce je rovněž propagátorem přípravného kurzu k přijímacím zkouškám 

na střední školy pro žáky 9. tříd základní školy, kteří se ucházejí o studium 

na našem gymnáziu. Tato akce má velmi kladný ohlas mezi širokou karvinskou veřejností, 

pravidelně se této přípravy zúčastňuje několik desítek uchazečů o středoškolské studium 

ze všech karvinských základních škol. 
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VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 
NA VŠ 2015 

TŘÍDA 
POČET STUDENTŮ 

4.A 
33 

4.B 
31 

VIII.A 
28 

CELKEM 
92 

STUDIJNÍ SMĚR     

TECHNICKÝ 4 6 8 
18 

18,56 % 

SPOLEČENSKOVĚDNÍ 4 2 4 
10 

10,86 % 

EKONOMICKÝ 8 2 0 
10 

10,86 % 

PEDAGOGICKÝ 2 5 0 
7 

7,61 % 

PŘÍRODOVĚDNÝ  3 1 3 
7 

7,61 % 

JAYZKOVÝ 3 1 2 
6 

6,52 % 

ZDRAVOTNICKÝ  1 3 1 
5 

5,43 % 

INFORMATIKA 0 0 5 
5 

5,43 % 

PRÁVNICKÝ 1 3 1 
5 

5,43 % 

OBCHODNĚPODNIKATELSKÝ  1 3 0 
4 

4,35 % 

LÉKAŘSKÝ 2 1 1 
4 

4,35 % 

FARMACIE 0 2 1 
3 

3,26 % 

VETERINÁRNÍ 0 2 0 
2 

2,17 % 

UNIVERZITA OBRANY 0 0 2 
2 

2,17 % 

TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT 1 0 1 
1 

1,09 % 

     

VŠ 32 30 28 
90 

97,12 % 

VOŠ 0 1 0 
1 

1,09 % 

JAZYKOVÁ ŠKOLA 1 0 0 
1 

1,09 % 

ZAHRANIČNÍ VŠ 0 1 1 
2 

2,17 % 

CELKEM 33 31 28 92 
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6. Minimální preventivní program 2O14 – 2015 

MPP je součástí Školní preventivní strategie. Tato vychází ze současného stavu prevence 

sociálně patologických jevů na naší škole a z nutnosti dodržovat veškerou legislativu.  

6.1. Realizace MPP  

Realizace MPP je prováděna a plněna ve všech předmětech v rámci ŠVP 

6.2. Spolupráce s partnery:  

Denní centrum pro osoby ve vyšším věku se zdravotním postižením - Sociální služby Karviná – 

studentky 3. ročníku v rámci profesní orientace na sociální oblast v tomto zařízení vykonávají 

bezplatnou praxi – získají doporučení k přihlášce na VŠ  

Policie ČR  

Městská policie Karviná  

PPP Karviná  

Okresní soud v Karviné  

AVE Petrovice  

OSPOD  

Rodinná a manželská poradna Karviná  

Společnost Johnson & Johnson  

Společnost Allways  

témata sociálně patologických jevů jsou takto zařazena v jednotlivých předmětech  

6.3. Preventivní přednášková činnost, která se v tomto roce 

uskutečnila  

Prima A  

Adaptační kurz – dvoudenní pobyt v Beskydech nově utvořeného kolektivu s třídní učitelkou - 

studenti spolu s TU plní různé adaptační techniky, hrají sociální hry - lektorovala ŠMP Kardošová  

 

Čas proměn - pro dívky - Šindelářová - Procter&Gamble  

Čas proměn - pro chlapce – Šindelářová - Procter &Gamble - v tomto roce poprvé i chlapci byli 

proškoleni o útrapách a změnách v pubertě 

Nebezpečný internet, kyberstalking – PČR, vrchní inspektor Kolátek  
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Sekunda A  

Nebezpečný internet, kyberstalking – PČR, vrchní inspektor Kolátek  

1. A, B 

Adaptační kurz – dvoudenní pobyt v Beskydech nově utvořeného kolektivu s třídními učiteli - 

studenti spolu s TU plní různé adaptační techniky, hrají sociální hry - lektorovala ŠMP Kardošová  

S Tebou o Tobě - pro dívky - p. Šindelářová - Procter&Gamble  

Kvinta A  

S Tebou o Tobě - pro dívky - p. Šindelářová - Procter&Gamble  

Septima A + 3. A, B, C  

Trestní odpovědnost, právní vědomí - vrchní inspektor Kolátek 

Studenti 3. A se účastnili charitativní akce Červená stužka na podporu boje proti AIDS. 

Za výtěžek škola získá preventivní přednášky na dané téma zdarma!  

6.4. Mimoškolní činnost  

Soutěže – sportovní (florbal, plavání, volejbal, …)  

Olympiády (jazykové, biologická, dějepisná, zeměpisná, matematická, chemická…)  

Turnaje, zápasy - volejbal, kopaná, hokej  

 

6.5. Spolupráce s rodiči  

Třídní schůzky  

Individuální konzultace s jednotlivými vyučujícími, výchovným poradcem, preventistou 

patologických jevů  

6.6. Individuální konzultace se studenty  

S preventistou patologických jevů, výchovným poradcem, třídním učitelem o jakémkoliv 

soukromém, školním či jiném problému  

Schránka důvěry + @ adresa k individuálním problémům  

I v tomto roce se v rámci individuálních konzultací řešily soukromé problémy pár studentů. 

Všem jednotlivě byly nabídnuty kontakty k návštěvě odborných poraden.  
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7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve školním roce 2013/2014 vycházelo z: 

 plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na rok 2014, 

 plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na rok 2015, 

 školského zákona zákon č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů 

 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 2014, 

 rozpočtu školy na rok 2015. 

Prioritami DVPP bylo dosažení optimální kvalifikace pedagogických pracovníků, příprava 

hodnotitelů, zadavatelů a komisařů maturitní zkoušky, rozvíjení počítačové gramotnosti, 

získávání významných dovedností v jednotlivých vyučovacích předmětech, zejména z hlediska 

přípravy a realizaci školních vzdělávacích programů, státních maturitních zkoušek, bezpečnosti 

práce, tvorby digitálních učebních materiálů a dalšího odborného růstu. Zájemci se v rámci 

řízeného školení zdokonalili v práci s ICT technologiemi se zaměřením na tvorbu digitálních 

učebních materiálů, dálkového sdělování docházky a hodnocení žáků. Tato školení a vzdělávání 

byla realizována v objektu školy. Většina vyučujících se zapojila do dalšího studia k novým 

maturitám. Náklady na tyto akce byly pokryty z ESF a státního rozpočtu ČR. V pedagogickém 

studiu byl 1 učitel se zaměřením na specializaci ve školství – funkční studium I. 2 učitelé 

jsou zařazeni do studijního programu k výuce moderních dějin ve spolupráci s FF UP Olomouc. 

Z oblasti poskytování studijního volna podle zákona č. 563/2004 Sb. 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. 

Vzhledem ke grantovému krytí DVPP činily náklady jen 12.064,00 Kč.  

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace patří dlouhodobě mezi velmi úspěšná gymnázia 

v regionu. Výsledky pedagogické práce jsou podle srovnatelných evaluačních výstupů 

nadprůměrné, státní maturitní zkoušky prokázaly vysokou úroveň vzdělávacího procesu. Škola 

má prakticky úplně aprobovaný sbor, tři vyučující působili externě na VŠ, šest v metodických 

orgánech na úrovni okresu a kraje, jeden na úrovni ČR. Škola se zapojuje pravidelně do národních 

a nadnárodních aktivit a úspěšně reprezentuje Moravskoslezský kraj a statutární město Karviná. 

Rozšířila se spolupráce s Alliance Française, žáci vycestovali na odborné exkurze nejen v rámci 

České republiky, ale i do Velké Británie, Francie, Rakouska, Švýcarska, Polska, Španělska 

a na Slovensko. Škola spolupracovala s Jednotou matematiků a fyziků při práci s talentovanou 

mládeží, Klubem ekologické výchovy České republiky, v rámci končícího projektu Spaces for 

Learning spolupracovala s Knox Academy v Haddingtonu (Skotsko). V roce 2014 byla navázaná 

spolupráce s lyceem Sacré Coeur v Tourcoing ve Francii na bázi výměnných pobytů studentů. 
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Škola zabezpečuje mezinárodně uznávané kurzy a zkoušky Cambridge certificat  

 

 

Vyučující školy byli publikačně činní odborně (M. Brzóska, B. Vévoda), v oblasti propagace školy 

v regionálním tisku (Dr. Gajdošíková, O. Neugebauerová, Š. Nakládalová, B. Vévoda), škola 

prezentovala některé aktivity prostřednictvím televize Polar (zejména v regionálním vysílání). 

Škola podporuje zájmové aktivity žáků (spolupráce s kulturními a sportovními organizacemi), 

výborným studentům – reprezentantům ČR umožňuje upravené studijní programy. Obdobně 

umožňuje talentovaným žákům stáže na zahraničních školách (USA). 
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Žáci školy pod vedením pedagogů se prezentovali na tradiční výstavě výtvarných prací 

v regionální knihovně, ale také v Praze, Brně, a Tychách, škola úzce spolupracovala 

se sportovními kluby města Karviné, s Nadací Zdravé město, Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, 

Regionální knihovnou a dalšími organizacemi a pěveckým sborem Permoník. 

 

 

Škola je aktivní v oblasti KEV, zapojuje se do rozmanitých aktivit. Gymnáziu Karviná byl zástupci 

MŠMT ČR, UNESCO a KEV propůjčili titul Škola udržitelného rozvoje 1. stupně. Gymnázium 

Karviná bylo spoluorganizátorem krajské konference EVVO (M. Duda). 

8.1. Projekty na mezinárodní úrovni 

Miedzynarodowy konkurz plastyczny 2014 

Stonožka – Na vlastních nohou (Norsko) 

Planeta Země (UNESCO) 

Vídeň – projekt ministerstva školství Rakouska 

Strasbourg – soutěž škol zemí EU -2. a 3. místo 
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8.2. Projekty na úrovni ČR, kraje, regionu 

KEV – pilotní škola ekologické výchovy v rámci Operačního programu rozvoje lidských zdrojů 

(OPRLZ) ESF 

Tvorba digitálních učebních materiálů (ESF) – projekt CZ 1.07/1.5.00/34.0196 

Webová sbírka řešených příkladů z fyziky pro základní a střední školy, realizace a udržitelnost 

projektu. 

Přírodovědné laboratoře – projekt CZ.1.10/2.1.00/29.01539 
Cílem projektu je zlepšení stávající infrastruktury pro vzdělávání, tzn. vytvoření podmínek 

pro zkvalitnění výuky cizích jazyků na vybraných středních školách v Moravskoslezském kraji. 

Výstupem projektu budou inovované a modernizované laboratoře pro výuku jazykových 

předmětů. V rámci projektu dojde k pořízení nábytku, jazykového odborného vybavení a ICT pro 

zkvalitnění a zatraktivnění výuky. 

Inovace na dosah –  projekt CZ.1.07/1.3.00/51.0025 

Cílem projektu je zlepšení stávající infrastruktury pro vzdělávání, tzn. vytvoření podmínek 

pro zkvalitnění výuky cizích jazyků na vybraných středních školách v Moravskoslezském kraji. 

Výstupem projektu budou inovované a modernizované laboratoře pro výuku jazykových 

předmětů. V rámci projektu dojde k pořízení nábytku, jazykového odborného vybavení a ICT 

pro zkvalitnění a zatraktivnění výuky. 

 

 

Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení IV (ROP NUTS II 

Moravskoslezsko 2007-2013, CZ.1.10./2.1.00/17.01161) 

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 soutěží 

na úrovni okres, kraj, ČR) 

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

sportovních soutěžích 



Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace - Výroční zpráva 2014/2015 
 

 
   
 

37 

 

 

Projekt školní meteostanice 

Organizace okresního a krajského kola v plavání AŠSK 

Květinový den 

Krajská konference EVVO 

Namaluj projekt – celostátní výtvarná soutěž 

Požární ochrana očima dětí  

Šťastné stáří očima dětí  

Voda pro život  

Voda pro život  

Namaluj mi kapku vody 

Graffiti 

Neživá příroda 

EUROsculy 

Wolkerův Prostějov 

„Sportem proti obezitě a nezdravému životnímu stylu“ 

Moderní historie – partner v projektu FFUP Olomouc, moderní prvky výuky 

Eurorebus 

Maraton psaní dopisů (Amnesty International) – 1. místo v ČR 

8.3. Projekty na úrovni města 

Den Země 

Zdravé město 

Plave celé město 

Multimediální festival 

Tradiční výstava výtvarných prací žáků Gymnázia v Karviné v Regionální knihovně  

Městské projekty pro volnočasové aktivity žáků (výtvarná výchova, ekologie, sport, např.  

plavecká soutěž měst, středoškolské soutěže) 

„Pomáhejte s námi, pomáhejte dětem“  

„Valíme se Karvinou“ 
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8.4. Projekty na úrovni škola 

Den otevřených dveří   

 
Tvorba školního vzdělávacího programu pro VG 

Studentská odborná minikonference 

Exkurze do Ústavního Správního soudu v Brně 

Exkurze do parlamentu české republiky 

Příprava na nové pojetí maturitních zkoušek 

Organizace školních soutěží (vědomostní, zájmové) 

Sportovní kurzy (LVZ, STK) 

 

Odborné předmětové exkurze (F, D, ZSV, FrJ, AJ, NJ, ŠpJ) 

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

Navázání výměnných pobytů s lyceem Sacré Coeur v Tourcoing (Francie) 

Kombinovaná exkurze NG 

Pravidelná sportovní utkání maturantů s profesory v ledním hokeji a fotbalu 

Spolupráce s Gymnáziem, Praha 4, Budějovická ul. 

Soutěže Klokan, Pythagoriáda 

Po stopách holokaustu (Osvětim) 
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8.5. Úspěchy žáků v soutěžích na mezinárodní úrovni 

Laureáti mezinárodních soutěží 

Klára Rončková Ludzie ludzom zgotovali ten los Tychy   Polsko 

   Cena dětské kresby Barbary Petchenik  Brazílie 

8.6. Úspěchy žáků na celostátní úrovni 

7. místo v olympiádě ve francouzském jazyce kategorie B2 – Kateřina Michalská 

1. místo v umělecko kartografické soutěži „Cena dětské kresby  Barbary Petchenik“ – Klára 

Rončková a Jakub Michalička 

3. místo v soutěži v umělecko kartografické soutěži „Cena dětské kresby Barbary Petchenik“ 

Lucie Blínová, Klára Tkáčová, Ilona 

Ruščáková 

1. místo v soutěži „Zahradní architektura 

v průběhu staletí (Ministerstvo 

zahraničních věcí)  – Klára Rončková 

2. místo – Jakub Hodulík 

2. místo – Jakub Michalička 

4. místo v ekologické soutěži Makedo – 

tvorba soch – Vojtěch Petruňa, Vojtěch 

Wawreczka 

3. místo v soutěži „Jarní zvyky očima dětí – 

Karolína Slaninová 
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8.7. Úspěchy žáků na krajské úrovni 

Cena hejtmana Moravskoslezského kraje za vynikající reprezentaci kraje v celostátních 

a mezinárodních soutěžích – Jakub Michalička 

1. místo v olympiádě ve francouzském jazyce kategorie B2 – Kateřina Michalská 

5. místo v olympiádě ve francouzském jazyce kategorie B1 – Barbora Škrabalová 

7. místo v olympiádě ve španělském jazyce – Tereza Bucharová 

7. místo v olympiádě v ruském jazyce – Tereza Poledníková 

10.místo v olympiádě ve španělském jazyce kategorie 1– Adam Badura 

2. místo v soutěži v programování, aplikovaný software - Ondřej Nepožitek 

12.místo v soutěži v programování, aplikovaný software – Vojtěch Wawreczka 

3. místo v olympiádě v českém jazyce –kategorie SŠ – Karolína Sýkorová 

3. místo v olympiádě v německém jazyce kategorie SŠ III.A –  Daniel Bujnovský 

4. místo v zeměpisné olympiádě – Marek Haratek 

3. místo ve středoškolské odborné činnosti – Vojtěch Wawreczka 

8. místo ve fyzikální olympiádě kategorie D – David Krolikowski 

9. místo ve fyzikální olympiádě kategorie B – Tereza Hladká  

11.místo ve fyzikální olympiádě kategorie B – Zdeněk Wilczek 

1. místo ve výtvarné soutěži „Indiáni a jejich tradice“ – Eliška Slaninová 
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9.  Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní 

inspekcí 

Kontrolní zjištění ČŠI : protokol o kontrole Čj.ČŠIT-390/14-T, Čj.:ČŠIT -389/14-T 

Kontrola provedena v únoru 2014, uzavřena 24. 3. 2014 protokolem. 

Předmět kontroly: dodržování školského zákona, vzdělávací programy školy, dokumentace školy. 

Závěry: Kontrolou dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělání 

a školských služeb, nebyla zjištěna porušení výše uvedených ustanovení školského zákona.  

Vzdělání je uskutečňováno ve shodě s podmínkami uvedenými v zápisu do rejstříku škol 

a školských zařízení. Oblast řízení školy a personálních podmínek je na požadované úrovni. 

Strategie dalšího rozvoje a plánování odpovídá reálným potřebám školy. Organizace vzdělávání 

přispívá k naplňování cílů stanovených ve školních vzdělávacích programech. 

Další kontrolní činnost. 

Všeobecná zdravotní pojišťovna – bez závad. 

Statutární město Karviná (účelová dotace) 08. 09. 2014 – bez závad. 

Krajská hygienická stanice 29. 04. 2015 – bez závad. 

Českomoravský odborový svaz 06. 05. 2015 – bez závad. 

Kontroly na úseku mzdovém a personálním – externí pracoviště (Danuta Kantorová) – bez závad.  
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10. Zadní údaje o hospodaření školy 

10.1. Výnosy – rozpis závazných ukazatelů organizace na rok 2014 

  §3121 §3142 ostatní celkem 

Příspěvek na provoz celkem 27 183 031,00 1 611 000,00 40 000,00 28 834 031,00 

v tom: 

Příspěvky a dotace ze státního 
rozpočtu – MŠMT 

19 359 871,00 1 193 000,00 0,00 20 552 871,00 

Příspěvky a dotace od 
zřizovatele 

7 823 160,00 418 000,00 40 000,00 8 281 160,00 

Příspěvky a dotace od obce 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00 

Projekty neinvestiční 30 481,44   234 092,57 264 574,01 

Účelová investiční dotace od zřizovatele 
do IF celkem 

2 440 000,00 0,00 0,00 2 440 000,00 

Odvod do rozpočtu kraje – odvod 
z investičního fondu 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Schválený příspěvek na provoz činil 28.794.527,84 Kč. Dotace statutárního města Karviná činila 

40.000,00 Kč a dotace z projektu „Inovace na dosah“ reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0025 – partner 

projektu ve výši 234.092,57 Kč. 

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace použilo vlastní zdroje v celkové výši 
3.505.594,73 Kč, z toho 1.776.589,23 Kč škola a 1.728.891,37 Kč školní jídelna. 
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10.1.1.       Rozpis příspěvků a dotací ze státního rozpočtu – MŠMT 

 
1. Příspěvky a dotace - MŠMT (dle § 

160, 163 a 171 zák.  č. 561/2004 Sb. 

a § 14 zák. č. 218/2000 Sb.) škola §3121 jídelna § 3142 

Ostatní 
záležitosti 

vzdělávání §3299 

Ekologická 
výchova a 

osvěta §3792 celkem 
ÚZ 
33353 

Přímé náklady na vzdělávání - 
kraje 19 058 000,00    1 193 000,00    0,00    0,00    20 251 000,00    

v tom: platy  13 792 000,00    868 000,00    0,00    0,00    14 660 000,00    

  OON  21 000,00    0,00    0,00    0,00    21 000,00    

  zákonné pojištění 4 696 000,00    295 000,00    0,00    0,00    4 991 000,00    

  FKSP 137 000,00    9 000,00    0,00    0,00    146 000,00    

  ONIV  412 000,00    21 000,00    0,00    0,00    433 000,00    

ÚZ 
33038 

Rozvojový program 
"Hodnocení žáků a škol podle 
výsledků v soutěžích v roce 
2013 – Excelence středních 
škol 2013" 147 858,00    0,00    0,00    0,00    147 858,00    

v tom: platy  109 524,00    0,00    0,00    0,00    109 524,00    

  zákonné pojištění 37 239,00    0,00    0,00    0,00    37 239,00    

  FKSP 1 095,00    0,00    0,00    0,00    1 095,00    

ÚZ 
33051 

Účelové prostředky na RP 
"Zvýšení platů pedagogických 
pracovníků regionálního 
školství v roce 2014  25 940,00    0,00    0,00    0,00    25 940,00    

v tom: platy  19 215,00    0,00    0,00      19 215,00    

  zákonné pojištění 6 533,00    0,00    0,00      6 533,00    

  FKSP 192,00    0,00    0,00      192,00    

ÚZ 
33052 

Účelové prostředky na RP 
"Zvýšení platů pracovníků 
regionálního školství" 122 773,00    0,00    0,00    0,00    122 773,00    

v tom: platy  90 943,00    0,00    0,00    0,00    90 943,00    

  zákonné pojištění 30 921,00    0,00    0,00    0,00    30 921,00    

  FKSP 909,00    0,00    0,00    0,00    909,00    

ÚZ 
33047 

Rozvojový program „Podpora 
výuky vzdělávacího oboru Další cizí 
jazyk Rámcového vzdělávacího 
programu pro základní vzdělávání 
v roce 2014“ - ONIV 5 300,00    0,00    0,00    0,00    5 300,00    

1. CELKEM - Příspěvky a dotace - MŠMT   19 359 871,00    1 193 000,00    0,00    0,00    20 552 871,00    

Přímé náklady na vzdělávání 

Dotace na přímé náklady na vzdělávání (ÚZ 33353) tvořila nejvýznamnější dotaci ze státního 
rozpočtu. Rok 2014 již druhým rokem nebyly odděleny mzdové prostředky zvlášť 
pro pedagogické a zvlášť pro nepedagogické zaměstnance. 
Finanční prostředky na platy a ostatní osobní náklady byly závaznými ukazateli, které byly v plné 
výši vyčerpány. Ostatní rozpočtované ukazatele zákonné odvody, FKSP a přímý ONIV vč. náhrad 
byly závazné jako celek a byly plné výši vyčerpány. 
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Rozvojový program "Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství v roce 
2014" 

Účelová dotace na rozvojový program "Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního 
školství v roce 2014" (ÚZ 33051) byla použita na platy pedagogických zaměstnanců organizace. 
Účelová dotace byla závazným ukazatelem a byla plné výši vyčerpána v souladu s podmínkami 
rozvojového programu. 

Rozvojový program "Zvýšení platů pracovníků regionálního školství v roce 2014" 

Účelová dotace na rozvojový program "Zvýšení platů pracovníků regionálního školství v roce 
2014" (ÚZ 33052) byla použita na platy všech zaměstnanců organizace. Jednalo se o tabulkové 
navýšení platů všech státních zaměstnanců od 1. 11. 2014. Přidělená účelová dotace byla 
závazným ukazatelem a byla plně vyčerpána v souladu s podmínkami rozvojového programu. 

Rozvojový program "Podpora výuky vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového 
vzdělávacího programu pro základní vzdělávání v roce 2014" 

Účelová dotace na Rozvojový program "Podpora výuky vzdělávacího oboru Další cizí jazyk 
Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání v roce 2014" finanční prostředky 
(ÚZ 33047) jsme plně vyčerpali v souladu s jejich určením, tj. na nákup učebnic a učebních 
pomůcek pro cizí jazyky bylo čerpáno pro výuku francouzského a španělského jazyka.  

10.1.2. Rozpis příspěvků a dotací od zřizovatele 

 

2. Příspěvky a dotace od zřizovatele  § 3121 § 3142 § 3299 §3792 celkem 

ÚZ 1 Provozní náklady 3 523 000,00    418 000,00    0,00      3 941 000,00    

v tom: ONIV  2 923 000,00    418 000,00    0,00      3 341 000,00    

  Účelově určeno na zakoupení 
šatních skříní a vybavení do kuchyně  

600 000,00    0,00    0,00      600 000,00    

ÚZ 
142 

Účelově určeno na zajištění 
organizace konference prezentace 
žákovských projektů EVVO 

0,00    0,00    0,00    40 000,00    40 000,00    

ÚZ 
203 

Účelově určeno na akce celkem 481 160,00    0,00    0,00    0,00    481 160,00    

v tom:  - na zajištění ostrahy staveniště 358 660,00    0,00    0,00      358 660,00    

  

 - na částečné pokrytí nákladů 
spojených se zajištěním přechodu na 
nový systém správy majetku 
prostřednictvím softwaru FaMa+ 

13 500,00    0,00    0,00    0,00    13 500,00    

  

 - na náklady spojené se zajištěním 
bezpečnosti a ostrahy staveniště a 
na pronájmy tělovýchovných 
zařízení"  

109 000,00    0,00    0,00    0,00    109 000,00    

ÚZ 
205 

 - na "krytí odpisů dlouhodobého 
hmotného a nehmotného majetku" 

659 000,00    0,00    0,00    0,00    638 000,00    

ÚZ 
206  - na akci:  Výměna střešní krytiny  

3 160 000,00    0,00    0,00    0,00    3 160 000,00    

2. CELKEM - Příspěvky a dotace od 
zřizovatele 

7 823 160,00    418 000,00    0,00    40 000,00    8 281 160,00    

       

Z rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu byla Gymnázium Karviná, příspěvková organizace 
přidělena dotaci na provoz (ÚZ 1) a účelové prostředky na krytí odpisů DHM a DNM (ÚZ 205) 
které podléhají vyúčtování. 



Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace - Výroční zpráva 2014/2015 
 

 
   
 

45 

 

 

Součástí provozních finančních prostředků byla účelová dotace (UZ 203) na částečné pokrytí 
nákladů spojených se zajištěním přechodu na nový systém správy majetku prostřednictvím 
softwaru FaMa+ ve výši 13.500,00 Kč. Tato dotace byla vyplacena formou odměny zaměstnanci, 
včetně souvisejících odvodů, který zajišťuje plnění náročného úkolu. Další účelová dotace 
(ÚZ 203) byla poskytnuta na zajištění ostrahy staveniště nové tělocvičny ve výši 358.660,00 Kč 
a na zajištění nákladů spojených se zajištěním bezpečnosti a ostrahy staveniště a na pronájmy 
tělovýchovných zařízení ve výši 109.000,00 Kč. 
V roce 2014 byly zřizovatelem schváleny finanční prostředky na projekt v oblasti 
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty „na zajištění organizace konference prezentace 
žákovských projektů EVVO“. V roce 2014 byly účelové finanční prostředky v plné výši vyčerpány 
a použity v souladu s jejich účelem. 
Mimořádně jsme obdrželi provozní dotaci na akci „Výměna střešní krytiny“ (ÚZ 206) ve výši 
3.160.000,00 Kč a z odboru investičního a majetkového účelovou dotaci do investičního fondu 
ve výši 2.440.000,00 Kč na zateplení stropní konstrukce budovy A, B, C. Finanční prostředky byly 
plné výši vyčerpány a použity v souladu s jejich účelem. 

10.1.3. Rozpis příspěvků a dotací na investice 

3. Dotace do investičního fondu 

celkem – odbor investiční a 

majetkový § 3121 § 3142 § 3299 §3792 celkem 

v tom: Na zateplení stropní 

konstrukce budovy A, B, C 
2 440 000,00    0,00 0,00    0,00    2 440 000,00    

3. Projekty investiční celkem 2 440 000,00            0,00    0,00    0,00    2 440 000,00    

 

10.1.4. Rozpis příspěvků a dotací na projekty 

4. Projekty neinvestiční (dle § 28 odst. 2 zák. č. 250/2000 
Sb.) Poskytnuto Čerpáno 

Projekty neinvestiční celkem r. 2012  

Účelově určeno na projekt „EU peníze školám,“ číslo projektu 
CZ1.07/1.5.00/34.0196 v rámci OPVK - převod z roku 2013 

973 328,40 790.102,56 

Projekty neinvestiční celkem r. 2013 
Účelově určeno na projekt „EU peníze školám,“ číslo projektu 
CZ1.07/1.5.00/34.0196 v rámci OPVK - převod z roku 2013 

648 885,60 801.630,00 

Projekty neinvestiční celkem r. 2014 
Účelově určeno na projekt „EU peníze školám,“ číslo projektu 
CZ1.07/1.5.00/34.0196 v rámci OPVK - převod z roku 2013 

0,00  30.481,44 

4. Projekty neinvestiční celkem 1 622 214,00 1 622 214,00 

Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního 
vzdělávání na střední škole nebo konzervatoři v České republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky 
je dosaženo metodickým vzděláváním, podpůrnými kurzy a mentoringem pedagogických 
pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních 
materiálů ve výuce   

Jednalo se o projekt v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
"EU peníze školám" s názvem „Digitální učební materiály GK“ (číslo projektu 
CZ.1.07/1.5.00/34.0196). 
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10.1.5. Rozpis příspěvků a dotací na projekty – partner 

5. Projekty neinvestiční (dle § 14 zák. č. 218/2000 Sb.) Poskytnuto Čerpáno 

Projekty neinvestiční celkem r. 2014 
Účelově určeno na projekt OPVK „Inovace na dosah“ reg. č. 
CZ.1.07/1.3.00/51.0025 

226 395,00 234 092,57 

5. Projekty neinvestiční celkem 226 395,00 234 092,57 

Cílem projektu zajistit prostřednictvím odborného týmu lektorů další vzdělávání pracovníků škol 

a školských zařízení, a přispět ke zlepšení kompetencí pedagogických i nepedagogických 

pracovníků škol v oblasti využití ICT ve výuce. Dalším úkolem je připravit ve školách dostatečné 

technické zázemí.  

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace získala dotaci grantového neinvestičního projektu 

na projekt OPVK „Inovace na dosah“ reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0025 – jako partner. 

10.1.6. Rozpis příspěvků a dotací od obce 

       6. Dotace Statutárního města 
Karviná § 3121 § 3142 § 3299 §3792 celkem 

ÚZ 2 
na výměnný jazykový pobyt 
pro studenty 

40 000,00    0,00    0,00    0,00    40 000,00    

6. Dotace Statutárního města 
Karviná celkem 

40 000,00            0,00    0,00    0,00    40 000,00    

       

Dotace statutárního města Karviná účelově vázaná na realizování projektu „Výměnný jazykový 

pobyt pro studenty“. Dotace statutárního města Karviná byla vyčerpaná v plné výši. 

10.1.7. Rozpis vlastní zdroje 

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace získala z vlastních zdrojů 3.696.632,60 Kč, z toho 

činilo stravné 1.728.891,37 Kč, finanční prostředky za reklamu 62.500,00 K, za akce pořádané 

školou pro studenty (LVVZ, STK a poznávací zájezdy) bylo vybráno 1.391.168,00 Kč a z rezervního 

fondu bylo převedeno 224.279,00 Kč.  

Výnosy doplňkové byly v celkové výši 191.152,00 Kč, z toho 57.838,00 Kč činil čistý nájem, 

25.164,00 Kč ostatní příjmy a kurzovné 108.150,00 Kč. 

 

 

7. Vlastní zdroje § 3121 § 3142 § 3299 §3792 celkem 

provoz 1 776 589,23    1 729 005,50    0,00    0,00    3 505 480,73    

doplňková činnost 191 152,00           0,00    0,00    0,00      191 152,00    

7. Vlastní zdroje celkem 1 967 741,23    1 729 005,50    0,00    0,00    3 696 632,73    
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10.2. Náklady – analýza čerpání prostředků roku 2014 

Celkové náklady organizace v roce 2014 dle jednotlivých účelových znaků (použitých 
zdrojů) 

Náklady 2014 

AÚ Název účtu

přímé 

přímé 

účelové 

prostředky

provoz

ÚP  konference 

„Prezentace 

žákovských projektů 

EVVO“

ÚP Zajištění ostrahy + 

FAMA+ ÚP  odpisy
ÚP Výměna střešní 

kry tiny
ÚP - OPVK

ÚP - OPVK  

partner

dotace 

statutárního 

města Karv iná

vlastní zdroje celkem

501 Spotřební materiál 74 158,00 5 300,00 539 553,07 25 296,00 931,00 0,00 0,00 4 201,44 0,00 0,00 1 821 819,37 2 471 258,88

502 Spotřeba energie 0,00 0,00 1 402 217,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 402 217,72

511 Oprava a údržba 0,00 0,00 324 856,12 0,00 19 717,00 0,00 3 160 000,00 0,00 0,00 0,00 238 266,00 3 742 839,12

512 Cestovné 209 372,54 0,00 29 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 278 862,54

518 Ostatní služby 0,00 0,00 620 124,14 14 704,00 447 012,00 0,00 0,00 726,00 0,00 0,00 159,76 1 082 725,90

521 Mzdové prostředky 14 718 529,00 219 682,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 25 000,00 35 400,00 0,00 7 000,00 15 015 611,00

524 Zákonné soc. poj 4 991 171,00 74 692,00 7 033,00 0,00 3 400,00 0,00 0,00 0,00 12 036,00 0,00 2 380,00 5 090 712,00

525 Jiné soc. poj. 42 240,46 1,00 21 055,54 0,00 0,00 0,00 0,00 554,00 0,00 0,00 71,00 63 922,00

527 Zákonné soc. náklady 215 529,00 2 196,00 11 265,32 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 229 160,32

528 Ostatní soc. náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538 Jiné daně a poplatky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

549 Jiné ostatní náklady 0,00 0,00 24 105,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 105,73

551 Odpisy dl. nehm.  a  hm. maj. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 659 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 391 168,00 2 050 168,00

558 Náklady z DDHM 0,00 0,00 960 962,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186 655,00 0,00 76 437,78 1 224 055,00
591 Daň z příjmů 0,00 0,00 337,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412,42 749,56

5xx celkem 20 251 000,00 301 871,00 3 941 000,00 40 000,00 481 160,00 659 000,00 3 160 000,00 30 481,44 234 091,00 40 000,00 3 537 784,33 32 676 387,77  

10.2.1. Hlavní činnost přímé náklady 

Přímé náklady ve výši 20.552.871,00 Kč byly čerpány: 14.900.682,00 Kč prostředky za platy, 

z toho (ÚZ  33038)  z rozvojového programu „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích 

v roce 2013 – Excelence středních škol 2013“ bylo čerpáno 109.524,00 Kč, (ÚZ  33051) 

z rozvojového programu "Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství v roce 

2014 19.215,00 Kč, z rozvojového programu „Zvýšení platů pracovníků regionálního školství" 

90.943,00 Kč a 21.000,00 Kč na OON. 5.065.863,00 Kč sociální a zdravotní pojištění, 

149.172,00 Kč 1% příděl do FKSP, z toho čerpání 1% FKSP vypočtený z náhrad nemoci ve výši 

976,00 Kč. Ostatní přímé náklady byly ve výši 437.154,00 Kč, z toho 5.300,00 Kč  z rozvojového 

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

pro základní vzdělávání v roce 2014“. Z finančních prostředků na Rozvojový program „Podpora 

výuky vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání v roce 2014“ bylo čerpáno pro výuku francouzského a španělského jazyka 2.107,80 Kč 

na knihy do Fondu knih a 3.192,20 Kč za učební pomůcky. Náhrady za náhradu nemoci byly 

vyčerpány ve výši 37.529,00 Kč. Zůstatek ostatních přímých nákladů ve výši 394.325,00 Kč byl 

čerpán na učebnice a knihy do Fondu knih ve výši 74.158.00 Kč, na cestovné bylo použito 

209.372,54 Kč, školení DVPP 10.280,00 Kč a ostatní školení 10.208,00 Kč. Náklady na zákonné 

pojištění 4,2‰ byly čerpány ve výši 42.240,46 Kč, příspěvek na stravování 17.136,00 Kč. 

Za výdaje na bezpečnost, ochranu zaměstnanců bylo použito 20.827,07 Kč, na preventivní 

prohlídku bylo použito 10.120,00 Kč, z toho 2.020,00 Kč za výpis ze zdravotní dokumentace.  
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10.2.2. Hlavní činnost provozní náklady 

Provozní náklady byly čerpány v celkové výši 8.281.160,00 Kč, z toho účelově vázané prostředky 

ve výši 4.340.160,00 Kč. 

Účelově vázané prostředky v celkové výši 4.340.160,00 Kč byly použity takto:  

Na zakoupení šatních skříní a vybavení do kuchyně bylo použito 627.133,00 Kč, z toho 

535.149,00 Kč na šatní skříně a pro školní jídelnu byla zakoupena dvoudveřová lednice 

za 39.930,00 Kč a ponorný mixér za 24.921,00 Kč. Účelová dotace ve výši 600.000,00 Kč byla 

v plné výši vyčerpána. 

Účelová dotace ve výši 40.000,00 Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním konference 

„Prezentace žákovských projektů EVVO“ byla použita na zakoupení knižních dárkových poukazů 

a spotřebního materiálu ve výši 25.296,00 Kč a na pohoštění bylo použito 14.704,00 Kč. 

Účelové prostředky na ostrahu staveniště bylo použito celkem 409.412,00 Kč, na náklady spojené 

se zajištěním bezpečnosti a pronájmy tělovýchovných zařízení bylo použito 58.248,00 Kč. Účelové 

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

majetku prostřednictvím softwaru FaMa+ ve výši 13.500,00 Kč bylo použito na mzdy ve výši 

10.000,00 Kč, 3.400,00 Kč na zákonné pojištění a 100,00 Kč na příděl do FKSP. 

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace použila na akci „Výměna střešní krytiny“ celkem 

5.848.600,23 Kč, z toho z investičních prostředků 2.594.092,41 Kč a z neinvestičních prostředků 

3.254.507,82 Kč. Na zateplení stropní konstrukce budovy A, B, C bylo použito z účelové investiční 
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dotace 2.440.000,00 Kč a z investičního fondu bylo použito 154.092,41 Kč, na výměnu střešní 

krytiny byla použita účelová dotace ve výši 3.160.000,00 Kč a z provozních prostředků bylo 

na opravu použito 94.507,82 Kč. Účelová dotace na akci „Výměna střešní krytiny“ byla zcela 

vyčerpána.  

Účelová dotace  na krytí odpisů DHM a DNM ve výši 659.000,00 Kč byla zcela vyčerpána. 

Provozní prostředky ve výši 3.341.000,000 Kč byly použity hlavně na pokrytí vysokých nákladů 

za energii v celkové výši 1.402.217,72 Kč. Na pořízení knih do Fondu knih bylo použito 

15.233,00 Kč, příručky a předplatné časopisu bylo čerpáno ve výši 58.977,00 Kč. Za nákup 

čistících a kancelářských potřeb bylo použito 82.240,96 Kč, na nákup spotřebního materiálu bylo 

použito 103.533,98 Kč a materiálu na opravu 42.588,60 Kč. Za spotřební materiál bylo použito 

z provozních prostředků celkem 539.553,07 Kč. Za opravy movitého a nemovitého majetku 

297.613,10 Kč a cestovné bylo čerpáno ve výši 29.490,00 Kč. Za ostatní služby bylo použito 

620.124,14 Kč, z toho pronájmu kopírek 134.908,00 Kč, zpracování mezd 83462,02 Kč, 

telefonních hovorů 49.528,98 Kč. Dále byly provozní prostředky použity na internet, poštovné, 

revize, příspěvek na stravování zaměstnanců, odměnu za praxi žákům SOU, kteří mají praxi 

ve školní jídelně. Za vstupy na bazén bylo použito 8.000,00 Kč a badminton při hodinách tělesné 

výchovy bylo čerpáno 8.388,00 Kč. Zákonné sociální pojištění za mzdu předsedů maturitních 

komisí bylo čerpáno ve výši 7.033,00 Kč. Za zákonné pojištění 4,2‰ bylo použito 21.055,54 Kč, 

ze zákonných sociálních nákladů bylo použito 11.265,32 Kč. Ostatní náklady byly čerpány ve výši 

24.105,73 Kč, z toho 21. 070,00 odměna za maturity. Za nákup dlouhodobého drobného 

hmotného majetku bylo čerpáno 3.60.962,22 Kč a daň z úroků byla 337,14 Kč. 

Provozní a účelové provozní prostředky byly plně vyčerpány. 
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10.2.3. Hlavní činnost náklady na projekty 

Na realizaci neinvestičního grantovým projektem „EU peníze školám v rámci OP VK“ č. projektu 

CZ.1.07/1.5.00/34.0196 „Digitální učební materiály GK“ (2012 – 2014) bylo použito 30.481,44 Kč, 

z toho 25.000,00 Kč na OOP, 554,00 Kč na zákonné pojištění 4,2 ‰, 726,00 Kč za zpracování 

mezd a 4.201,44 Kč za spotřební materiál. Dotace (2012 – 2014)byla v roce 2014 vyúčtována. 

 

 

 

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace získala dotaci grantového neinvestičního projektu 

na projekt OPVK „Inovace na dosah“ reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0025 – jako partner 234.084,35 Kč 

a úrok k účtu činil 8,22 Kč. Tyto finanční prostředky byly použity na OON ve výši 35.400,00 Kč, 

sociální a zdravotní pojištění bylo ve výši 12.036,00 Kč, za nákup notebooku a tabletu bylo 

použito 186.655,00 Kč a daň z úroků činila 1.57 Kč. 
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10.2.4. Hlavní činnost náklady dotace obce 

Dotace statutárního města Karviná ve výši 40.000,00 Kč byla použita na realizování projektu 

„Výměnný jazykový pobyt pro studenty“. Dotace byla čerpána na částečné pokrytí nákladů 

s dopravou v rámci spolupráce s lyceem Sacré Coeur v Tourcoing ve Francii na bázi výměnných 

pobytů studentů. 

Dotace statutárního města Karviná byla vyčerpaná v plné výši. 

 

10.2.5. Hlavní činnost vlastní zdroje 

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace použilo vlastní zdroje ve výši  3.537.784,33 Kč. 

Náklady ve výši 1.728.891,37 Kč bylo stravné, 215.000,00 Kč z rezervního fondu z daru SRPŠ bylo 

použito na opravu, malířské a natěračské práce při úpravě šatních prostor, 2.572,00 Kč 

na pořízení učebních pomůcek pro výtvarnou výchovu a 6.707,00 Kč z daru SRPŠ na nákup knih 

do Fondu knih. Za akce pořádané školou pro studenty (LVVZ, STK a poznávací zájezdy) bylo 

použito 1.391.168,00 Kč.  
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10.3. Výsledek hospodaření 

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace v hlavní činnosti použila celkem 32.596.808,01 Kč.  

Náklady byly tvořeny z přímých prostředků, provozních prostředků, z prostředků na projekty, 

dotace statutárního města Karviná a vlastních zdrojů a z vlastních zdrojů. Dotace na přímé 

náklady ve výši 20.552,871,00 Kč byla v plné výši vyčerpána. Účelová dotace ve výši 

4.940.160,00 Kč byla čerpána v plné výši. Finanční prostředky z účelové dotace byly použity 

na zajištění konference, ostrahy staveniště a náklady spojené se zavedením programu FAMA+ 

a odpisů hmotného majetku. Na výměnu střešní krytiny bylo použito 3.160.000,00 Kč. Z dotace 

zřizovatele na provozní náklady ve výši 3.341.000,00 Kč byla použita na pokrytí nákladů 

spojených s provozem školy. Velká část finančních prostředků byla použita na náklady spojené 

s energií. Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace vytápí budovy plynovou kotelnou, 

proto je problematická hlavně cena plynu, viz přiložená tabulka a graf. Snížení spotřeby bylo 

způsobeno mírnou zimou v letošním roce. 

Spotřeba plynu na vytápění a vaření 

      

  

provozní 
prostředky 

škola 

provozní 
prostředky 

školní 
jídelna 

doplňková 
činnost 

vlastní 
zdroje 

účelová 
dotace 

spotřeba 
m3 celkem 

2003 spotřeba plynu           64 308 64 308 

  cena Kč 426 632,91 19 489,51 2 391,80 0,00     448 514,22 

2004 spotřeba plynu           61 768 61 768 

  cena Kč 397 187,59 19 646,44 3 907,00 19 736,00     440 477,03 

2005 spotřeba plynu           66 722 66 722 

  cena Kč 512 730,72 14 638,16 3 527,80 0,00     530 896,68 

2006 spotřeba plynu           66 785 66 785 

  cena Kč 401 793,82 34 990,10 3 749,30 0,00 325 000,00   765 533,22 

2007 spotřeba plynu           59 424 59 424 

  cena Kč 604 951,85 26 825,74 2 914,00 5 442,00     640 133,59 

2008 spotřeba plynu           57 225 57 225 

  cena Kč 786 304,63 35 509,80 1 865,40 4 877,50     828 557,33 

2009 spotřeba plynu           64 332 64 332 

  cena Kč 846 004,23 100 843,36 0,00 4 138,50     950 986,09 

2010 spotřeba plynu           64 332 64 332 

  cena Kč 1 009 368,29 94 806,42 4 004,50 0,00     1 108 368,29 

2011 spotřeba plynu           64 911 64 911 

  cena Kč 993 974,53 102 862,59 3 099,00 0,00     1 099 936,12 

2012 spotřeba plynu           68 016 68 016 

  cena Kč 819 158,02 96 247,48 3 361,50 0,00     918 767,00 

2013 spotřeba plynu           63 123 63 123 

  cena Kč 831 959,14 90 649,67 3 422,56 1 255,00     927 286,37 

2014 spotřeba plynu           44 563 44 563 

  cena Kč 663 315,45 49 748,15 5 590,20 0,00     718 653,80 
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Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace získala finanční prostředky za umístění reklamy VZP 

v rámci akcí „Na IN-line po Karviné“, „Turnaj v DISGOLFU“, „Na kolech okolo Karviné“, 

„Mikulášský turnaj v badmintonu“ a „Vánoční turnaj v futsalu“ ve výši 55.000,00 Kč.  

 

Při srovnávání nákladů s rokem 2013, byly náklady na provoz školy v roce 2014 podobné. 

V provozní sféře se škola potýká s nedostatkem prostředků na realizaci zákona 258/2000 Sb. 

(zákon o zdraví lidu), bezbariérový přístup. Dlouhodobým problémem možností rozvoje školy 

včetně preventivní údržby a modernizace výuky tkví v dlouhodobě stagnující úrovni provozních 

dotací vzhledem k inflačním ukazatelům a vzhledem ke skutečné potřebě školy. Prostředky 
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poskytnuté škole se jeví dlouhodobě podhodnocené, nekryjí ani povinnosti vyplývající se zákonů 

a nařízení, kterými se musí škola řídit. Škole se podařilo postupně vyměnit všechny staré lavice 

a židle za nové výškově nastavitelné, dále byly vyměněny nevhodné plechové šatní skříňky 

za nové a upraven nevzhledný prostor šaten.  

Ve třídách je ještě nutné vyměnit staré tabule za moderní se speciálním  bílým povrchem 

a pořídit dataprojektory do všech kmenových tříd na zlepšení výuky. 

Problematické je financování nákupu a obnovy učebních pomůcek, zbrzdění modernizace výuky 

přírodovědných předmětů i cizích jazyků.  

Hospodářský výsledek ve výši 65.272,73 Kč byl tvořen z - 32.189,60 Kč v hlavní činnosti 

a 97.462,33 Kč z doplňkové činnosti. 

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace požádala zřizovatele o rozdělení kladného 

hospodářského výsledku takto: 30. 000,00 Kč do fondu odměn a 35.272,73 Kč do rezervního 

fondu 

V roce 2014 Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace provádělo pouze opravy a údržbu 

nemovitého a movitého majetku, na opravu školy použito 3.742.839,12 Kč, z toho 

3.695.218,12 Kč za školu a 47.621,00 Kč školní jídelnu. Na akci „Výměnu střešní krytiny“ bylo 

čerpáno 3.254.507,82 Kč, z toho bylo použito 3.160.000,00 Kč z účelové dotace zřizovatele 

a 94.507,82 Kč z provozních prostředků školy. 

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace obdržela účelovou dotaci z odboru investičního 

a majetkového na akci „Výměnu střešní krytiny“ ve výši 5.600.000,00 Kč vyčerpala v plné výši. 
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Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace použila na opravu a údržbu majetku 444.971,42 Kč, 

z toho z provozních prostředků 297.613,10 Kč, z vlastních zdrojů 90.387,60 Kč a z investičního 

fondu 576.970,72 Kč.  

 

 

Na další opravy a údržbu majetku bylo použito 447.348,30 Kč, z provozních prostředků 

232.348,30 Kč a z daru SRPŠ z rezervního fondu 215.000,00 Kč. Za opravu budovy bylo čerpáno 

dále čerpáno 145.855,50 Kč, z toho nejvíce za opravu zásuvkových okruhů bylo použito 

10.528,40 Kč, za opravu šatních prostor bylo použito 24.233,90 Kč, za opravu elektroinstalaci 

šatních prostor a učebny francouzského jazyka bylo použito 19.570,60 Kč, za opravu počítačové 

sítě bylo čerpáno 14.770,00 Kč, za sekání trávy a úpravu zelené bylo použito 15.730,00 Kč 

a za nátěr podlahy bylo použito 43.287,00 Kč. Za údržbu a opravu kotelny bylo čerpáno 

5.181,00 Kč, za revize s opravou bylo čerpáno 7.270,00 Kč a oprava ve školní jídelně byla ve výši 

9.571,00 Kč. Za opravu dlouhodobého majetku bylo čerpáno 103.453,80 Kč, z toho z provozních 

prostředku školy 65.766,80 Kč a 37.687,00 Kč. 
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10.4. Doplňková činnost 

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace provozuje doplňkovou činnost, která 
se uskutečňuje mimo povinnosti dané schválenými vzdělávacími programy. 

Její rozsah (rok 2014) je stanoven zřizovací listinou. Jedná se o: 

Náklady a výnosy doplňkové činnosti se v účetnictví školy odlišují od nákladů hlavní činnosti 
analytikou (AÚ 00–29). 
1) Provádění rekvalifikačních kurzů, vzdělávacích kurzů a odborného školení včetně 

zprostředkování 
2) Závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol a školských 

zařízení zřízených krajem, obcí, svazkem obcí, soukromým subjektem nebo církví 
3) Pronájem majetku 
Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace v roce 2014 pořádala přípravný vzdělávací kurz 
v doplňkové činnosti a pronájem tělocvičny, a sportovního hřiště. Okruh závodní stravování 
zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřízených krajem, 
obcí, svazkem obcí, soukromým subjektem nebo církví Gymnázium, Karviná, příspěvková 
organizace neprovozuje. 

Rozpis výnosů a nákladů doplňkové činnost. 

  
nájem byt 
školníka 

nájem    
bufetu 

nájem 
nápojový 
automat 

ostatní      
nájmy 

nájmy 
celkem 

přípravný 
kurz 

DČ          
celkem 

spotřeba materiálu 0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    214,04    214,04    

náklady na energii 4 200,00    4 098,00    500,00    6 990,00    15 788,00    4 225,08    20 013,08    

ostatní služby 0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    12 900,40    12 900,40    

mzdové náklady 0,00    0,00    0,00    4 000,00    4 000,00    52 960,00    56 960,00    

odpisy 907,20    366,40    0,00    963,47    2 237,07    1 365,08    3 602,15    

náklady celkem 5 107,20    4 464,40    500,00    11 953,47    22 025,07    71 664,60    93 689,67    

výnosy z prodeje 

služeb 0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    108 150,00    108 150,00    

ostatní příjmy 7 116,00    4 098,00    750,00    13 200,00    25 164,00    0,00    25 164,00    

čistý nájem  33 168,00    12 860,00    250,00    11 560,00    57 838,00    0,00    57 838,00    

výnosy celkem 40 284,00    16 958,00    1 000,00    24 760,00    83 002,00    108 150,00    191 152,00    

zisk - ztráta 35 176,80    12 493,60    500,00    12 806,53    60 976,93    36 485,40    97 462,33    

Výnosy doplňkové byly v celkové výši 191.152,00 Kč, z toho 57.838,00 Kč činil čistý nájem, 

25.164,00 Kč ostatní příjmy a kurzovné 108.150,00 Kč. 

Náklady činily 93.689,67 Kč, z toho náklady spojené s pronájmem činily 22 025,07 Kč, z toho 

15.788,00 Kč za energii, 2.237,07 Kč za odpisy nemovitého majetku a 4.000,00 Kč za OON 

při volbách. Náklady spojené s přípravným kurzem byly 71.664,60 Kč, z toho 52.960,00 Kč činily 

OON. 

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace mělo výnosy za pronájem bytu pro školníka 

ve výši 40.284,00 Kč, za pronájem bufetu činil 16.958,00 Kč, za pronájem nápojového automatu 

byl výnos 1.000,00 Kč a za pronájem učebny, tělocvičny a hřiště byl výnos 24.760,00 Kč. 
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Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace bude i v dalších letech pronajímat byt pro školníka, 

bufet, tělocvičnu a hřiště. 

 
Všechny pronájmy jsou sjednávány na dobu max. 1 roku.  

Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti byl v roce 2014 97.462,33 Kč. Gymnázium, Karviná, 

příspěvková organizace použila část hospodářského výsledku na pokrytí ztráty v hlavní činnosti. 

 
Hospodářský výsledek ve výši 65.272,73 Kč byl tvořen z - 32.189,60 Kč v hlavní činnosti 

a 97.462,33 Kč z doplňkové činnosti. 

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace požádala zřizovatele o rozdělení kladného 

hospodářského výsledku takto: 30. 000,00 Kč do fondu odměn a 35.272,73 Kč do rezervního 

fondu. 
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11. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 
zaměstnanců a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 

11.1. Organizace a zájmová sdružení působící na škole 

Na Gymnáziu, Karviná, příspěvková organizace pracují 2 odborové organizace. Předsedkyněmi 

odborových organizací jsou Marcela Podlesná a Mgr. Zuzana Kardošová. Spolupráce odborů 

a zaměstnavatele vychází z Kolektivní smlouvy na období od 1.1.2015 do 31.12.2017. 

Školská rada pracuje v souladu s pokyny zřizovatele. Ve své činnosti se zabývá oblastmi 

vymezenými zákonem č. 561/2004 Sb. o  předškolním, základním středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Mimo jiné ve školním roce 

2014/2015  schválila „Výroční zprávu za školní rok 2013/2014“ a „Zprávu o činnosti a plnění 

úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 “. Školská rada je v souladu se směrnicí zřizovatele 

šestičlenná, schází se zpravidla 2x za kalendářní rok a předsedou Školské rady je Mgr. Martin 

Duda (člen ŠR zvolený za pedagogické pracovníky).  

Předsedou HV SRPŠ je od 1. 9. 2012 Mgr. Iveta Rotterová. HV SRPŠ se zaměřuje zejména 

na ekonomickou pomoc v oblasti podpory talentů, výchovně vzdělávacích aktivit a materiálního 

vybavování školy.  

Název Osoba Funkce 

Školská rada Mgr. Martin Duda předseda 

SRPŠ Mgr. Iveta Rotterová předseda 

ZO ČMOS PŠ  

č.23-0194-3803 

č.23-0176-3803 

 

Marcela Podlesná 

Mgr. Zuzana Kardošová 

předsedkyně 

Amnesty International Jakub Gamrot předseda 

 

Hlavní výbor Sdružení rodičů a přátel školy se scházel pravidelně jedenkrát měsíčně a velmi úzce 

spolupracoval s vedením školy. 

Závěr 

Výroční zpráva byla projednána a schválena školskou radou při střední škole, jejíž činnost 

vykonává Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace dne 18. listopadu 2015. 


