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Slovo editelky 

Vážení tená i této výro ní zprávy, 

ocitáme se na prahu nového školního roku a já bych cht la ve svém úvodním slov  alespo  ve 
zkratce zhodnotit lo ský školní rok, rok druhého spole ného soužití Gymnázia s St ední pr mys-
lové školy elektrotechniky a informatiky pod jednou st echou. P i startu nové školy ekala 
všechny usilovná práce, spousta studijních povinností, ale také navazování nových p átelství a 
známostí. Myslím, že spole né úsilí p ineslo ovoce a že soužití student  a žák  odlišných zam -
ení funguje a poda ilo se vytvo it p átelské prost edí, které odpovídá požadavk m výuky jak 

všeobecných, tak odborných p edm t . 

Žáci a studenti jsou vyu ováni v  prostorách, které postupn  rekonstruujeme a zkrášlujeme. 
K rekonstrukci vestibulu, modernizaci t locvi ny a vybudování nových u eben hudební výcho-
vy, biologie, u ebny plošných spoj , výpo etní techniky a laborato í fyziky, chemie a biologie, 
p ibyla o letošních prázdninách ješt  nov  zrekonstruovaná u ebna zem pisu, nová sociální za í-
zení  v prostorách t locvi ny, nová dlažba chodby ve druhém pat e školy a  p edevším jsou 
všechny budovy školy nov  zatepleny a novou fasádou získaly jednotný vzhled. 

Naše škola a hlavn  pak její žáci se zapojili do n kolika projekt , které jsme využili jak pro 
zlepšení výuky a modernizaci prostor, tak pro nákup pom cek a financování ady exkurzí. Na 
tomto míst  bych krom  každoro ní zahrani ní exkurze a poznávacích zájezd  vy zvedla p ede-
vším ty denní putování po esku a adu exkurzí, p i kterých žáci poznávali technické památky 
naší vlasti. 

Ve vý tu aktivit školy nesmím opomenout velké úsp chy, kterých žáci Gymnázia a St ední pr -
myslové školy elektrotechniky a informatiky dosáhli v sout žích a olympiádách. Na šest ú astí 
v celostátních kolech olympiád a sout ží v lo ském školním roce navázali v roce 2014/2015 
v matematické sout ži st edních odborných škol (žák naší školy obsadil vynikající 3. místo), 
v n meckém jazyce (student naší školy získal krásné 4. místo), v Bob íku informatiky, v sout ži 
Amavet, ve výtvarné sout ži a v sout ži Gymnasia cantat. Smíšený p vecký sbor Garrendo na-
vázal na své úsp chy z p edcházejících let a obsadil zlaté pásmo v republikové sout ži. Pat í 
tímto mezi ty i nejlepší st edoškolské p vecké soubory v republice.  I v krajských kolech se 
žák m poda ilo zdárn  usp t, o okresních kolech ani nemluv .  D kuji všem úsp šným za repre-
zentaci školy a p eji jim, aby se jim da ilo i nadále.  Žáci školy jsou vid t i p i r zných reprezen-
ta ních akcích, a to t lovýchovných, kulturních i spole enských. 

P i této p íležitosti bych cht la pod kovat všem, kte í nám v pr b hu roku pomáhali a podporo-
vali nás. D kuji všem koleg m, všem partner m školy, Školské rad , Sdružení rodi  a p átel 
školy a také p edstavitel m m sta Frenštátu pod Radhošt m. 

 
 
 
 
RNDr. Milena Vaverková 
editelka školy 
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 
Název školy:  Gymnázium a St ední pr myslová škola elektrotechniky  

a informatiky, Frenštát pod Radhošt m, p ísp vková organizace 

Adresa:    K ižíkova 1258 
    744 01 Frenštát pod Radhošt m  

IZO editelství:  600 016 749 

Identifikátor za ízení:  102 244 944 

Právní forma:    p ísp vková organizace 

I O:     00601659 

Z izovatel:  Moravskoslezský kraj, 28. íjna 117, 702 18 Ostrava 

Telefon:    595 537 500 

E-mail:    frengp@frengp.cz 

Internetové stránky:   www.frengp.cz 

editelka školy:  RNDr. Milena Vaverková 

Školská rada:   6 len , p edsedkyn  Mgr. Zde ka Leš išinová 

2. P EHLED OBOR  VZD LÁNÍ, U EBNÍ PLÁNY 

Obory vzd lání 
1. 79-41-K/81 Gymnázium, studium denní, délka studia: 8 let  
2. 79-41-K/41 Gymnázium, studium denní, délka studia: 4 roky 
3. 26-41-M/01 Elektrotechnika, studium denní, délka studia: 4 roky 
4. 18-20-M/01 Informa ní technologie, studium denní, délka studia: 4 roky 
5. 26-51-H/01 Elektriká , studium denní, délka studia: 3 roky 

Charakteristika studijních obor  
St ední pr myslová škola elektrotechniky a informatiky vychovává st edn  technické pracovníky 
v t chto oborech: 

Elektrotechnika 26-41-M/01 
Obor elektrotechnika má zvolenou nápl  a uspo ádání tak, aby byl v žácích rozvíjen zájem o 
elektrotechniku a elektroniku, aby b hem studia žáci získali kognitivní, psychomotorické i po-
stojové kompetence umož ující jejich plnohodnotné profesní a ob anské zapojení do demokra-
tické spole nosti. Nápl  odborných p edm t  je volena tak, aby po absolvování studia mohl žák 
dále profilovat svoji odbornost a byl tak p ipraven na m nící se podmínky trhu pracovních sil. 
Obsah p edm t  odpovídá požadavk m sociálních partner .  

Všeobecn  vzd lávací p edm ty i teoretické odborné p edm ty p ipravují žáky i pro úsp šné 
studium na vysokých školách technického zam ení. 
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Informa ní technologie 18-20-M/01 

Obor informa ní technologie má zvolenou nápl  a uspo ádání tak, aby byl v žácích rozvíjen zá-
jem o informa ní a komunika ní technologie a aby b hem studia žáci získali takové kognitivní, 
psychomotorické i postojové kompetence umož ující jejich plnohodnotné profesní i ob anské 
zapojení do demokratické spole nosti. 

Obsah vzd lávání je strukturován do vyu ovacích p edm t , jejichž rozsah je vymezen 
v u ebním plánu a v u ebních osnovách. P edm ty se d lí na dv  skupiny – všeobecn  vzd láva-
cí a odborné. U všeobecn  vzd lávacích p edm t  je d raz kladen p edevším na matematiku, 
informa ní technologie a anglický jazyk, u odborných p edm t  na programové vybavení, data-
bázové systémy, programování v aplikacích a po íta ové systémy a sít .  

Nápl  odborných p edm t  je volena tak, aby po absolvování studia mohl žák dále profilovat 
svoji odbornost a byl tak p ipraven na m nící se podmínky trhu pracovních sil. Obsah p edm t  
odpovídá požadavk m sociálních partner . Všeobecn  vzd lávací p edm ty i teoretické odborné 
p edm ty p ipravují žáky i pro úsp šné studium na vysokých školách technického zam ení. 
 
Elektriká  26-51-H/01 
U ební obor elektriká  je ur en pro p ípravu st edoškolsky vzd laných odborník  s uplatn ním 
ve všech standardních oblastech elektrotechniky v závislosti na odborném zam ení p ípravy. 
T íleté denní studium je zakon ené záv re nou u ovskou zkouškou.  

P íprava absolvent  je koncipována tak, aby absolvent byl schopen v praxi vykonávat komplexní 
práce spojené se zapojováním, montáží, oživováním, diagnostikou, opravami, provozem, se izo-
váním a údržbou konkrétních elektrotechnických za ízení. 

Nápl  odborných p edm t  je volena tak, aby po absolvování studia mohl žák dále profilovat 
svoji odbornost a byl tak p ipraven na m nící se podmínky trhu pracovních sil. Obsah p edm t  
odpovídá požadavk m sociálních partner . 
 
Gymnázium p ipravuje žáky ke studiu na vysokých školách, a to v oborech: 

Gymnázium 79-41-K/41 
Pro absolventy 9. t íd ZŠ, ty leté denní studium, všeobecné zam ení 

Gymnázium 79-41-K/81 
Pro absolventy 5. t íd ZŠ, osmileté denní studium, všeobecné zam ení 

Nabídka volitelných p edm t  
Škola nabízí student m nadstandardní nabídku volitelných a nepovinných p edm t  a zájmových 
útvar . 

Na gymnáziu v sekund , tercii a kvart  byl v rámci ŠVP za azen volitelný p edm t s dotací jedné 
hodiny týdn . Ve školním roce 2014/2015 si žáci volili mezi praktiky z IVT a komunika ní vý-
chovou. 

Od 3. ro níku a septimy si volí studenti dva volitelné p edm ty s dotací po dvou hodinách týdn . 
Ve 4. ro níku a oktáv   si volí další volitelný p edm t, každý s dvouhodinovou týdenní dotací. 

Seminá e v posledních dvou ro nících umož ují žák m v novat se do hloubky p edm t m, které 
budou st žejní v jejich budoucí profesní orientaci. Navíc si mohou rozší it znalosti jazyk  
v nepovinných kurzech špan lštiny, francouzštiny, angli tiny a n m iny. 
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P ehled volitelných p edm t : 

eský jazyk a literatura:  Seminá  eského jazyka a literatury 
Anglický jazyk:   Seminá  anglického jazyka 
N mecký jazyk:   Seminá  n meckého jazyka 
Francouzský jazyk:   Seminá  francouzského jazyka 
Ruský jazyk    Seminá  ruského jazyka 
D jepis:    Seminá  d jepisu 
Spole enské v dy:   Seminá  základ  spole enských v d 
Zem pis:    Seminá  zem pisu 
Matematika:    Seminá  matematiky 
Fyzika:     Seminá  fyziky 
Chemie:    Seminá  chemie 
Biologie:    Seminá  biologie 
Výpo etní technika:   Seminá  informatiky a výpo etní techniky 
     Praktika z IVT 
Výtvarná výchova:   Seminá  d jin um ní 
 
Nepovinné p edm ty a zájmové útvary: 
Sborový zp v 
Výtvarný kroužek 
Biologický klub 
Chemický klub 
Zem pisný klub 

Matematický klub 
Fyzikální klub 

 

Vybavenost školy  
Škola má celkem 54 u eben, z toho je 24 u eben odborných [3 elektrotechnické laborato e, p t 
u eben výpo etní techniky, 1 u ebna po íta ových sítí, 12 u eben praxe a odborného výcviku, 3 
laborato e (chemie, biologie, fyzika)]. Dále má škola 3 jazykové u ebny, u ebnu výtvarné výchovy 
a u ebnu hudební výchovy. 

Sou ástí školy je domov mládeže a školní jídelna.  

Škola provozuje hospodá skou innost hostinskou, ubytovací a školící. 

SOU 
Ve školním roce 2014/2015 bylo v prvním ro níku u ebního oboru 26-51-H/01 Elektriká  11 žák , 
ve druhém ro níku 12 žák   a ve t etím ro níku 16 žák  (jeden žák p istoupil v pr b hu školního 
roku). 

U záv re ných u ovských zkoušek 9 žák  prosp lo, 6 žák  prosp lo s vyznamenáním a jeden ne-
prosp l. Opravnou zkoušku úsp šn  vykonal v zá í 2015. 

B hem školního roku žáci t etího ro níku vykonávali produktivní práci ve spole nosti Siemens 
Elektromotory Frenštát pod Radhošt m p i navíjení motor . Práce se ú astnilo 7 žák . Dalších 5 
žák  pracovalo v jiných firmách (Continental Frenštát pod Radhošt m, Kovok Kop ivnice). Žáci 
dostali odm nu za produktivní práci v celkové výši 32 500,- K . 

Dále se naši žáci zapojili do projektu PODPORA SPOLUPRÁCE ŠKOL A FIREM – POSPOLU, 
kde 4 žáci pracovali ve firm  Continental Frenštát pod Radhošt m v rámci odborného výcviku  ty-
i m síce. 
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Domov mládeže 
Na DM bylo celkem ubytováno 28 žák , z toho 27  chlapc  a 1 dívka. Ubytovaní žáci byli rozd le-
ni do dvou výchovných skupin. 

V Domov  mládeže pracují pouze dv  vychovatelky, možnosti vycházek a aktivit mimo DM jsou 
proto velmi omezené. 

Režim dne se skládá ze studijní doby, pravidelných úklid , pohovor  s vychovatelem. Nenásilnou 
formou byli žáci vedeni k pravidelné p íprav  na vyu ování. Velký d raz je kladen na kontrolu 
úklidu, dodržování studijní doby, odchod  do školy a zákazu kou ení v prostorách školy a p ileh-
lých pozemcích. Chlapci si sami upravovali pokoje, aby jim na DM bylo p íjemn  a pomáhali ak-
tivn  p i st hování a úprav  okolí domova mládeže. 

V oblasti rozumové výchovy je snaha o kontroly pravidelné p ípravy na vyu ování a poskytování 
možností dou ování a vzájemné pomoci student  ubytovaných na DM i p icházejících ze školy.  
Cílená pé e byla sm ována na budoucí maturanty. 

Veškerá volno asová innost se váže hlavn  ke sportovní innosti a zajišt ní klidného prost edí pro 
studium. Život na DM je obohacován r znými turnaji a sportovními  aktivitami jako jsou fotbal, 
florbal, volejbal, stolní tenis, tenis. Akce p esahovaly i rámec školy, ubytovaní žáci se ú astnili spo-
le n  s družební Hotelovou školou akcí po ádaných m stem a také st ediskem Kryt. Byly po ádány 
pravidelné pohovory v rámci Minimálního preventivního programu. Hlavním tématem byla šikana. 

Žáci našeho DM byli zapojeni do projektu Den proti rakovin  a za vybranou ástku byli pochváleni. 

Velký zájem byl o p edstavení T šínského divadla. P edplatné nám bylo uhrazeno Radou rodi  p i 
SPŠE a SOU. 

Školní jídelna 
Školní jídelna je umíst na u Domova mládeže, provozní doba je od 6.00 hod.do 19.00 hod. P ipra-
vuje a vydává se celodenní strava. 

V roce 2014/2015 bylo p ihlášeno celkem 514 strávník : 

- z toho celodenn  stravovaných    28 žák  (p íprava a výdej 5 jídel) 
- z toho pouze ob dy    417 strávník  (k výb ru 2 druhy jídel) 
- z toho zam stnanc       59 strávník  (k výb ru 2 druhy) 
- z toho cizích strávník      10 osob 

Stav pracovnic v provozu: 3 vyu ené kucha ky, 1 vyu ená cukrá ka, 1 pracovnice provozu a 1 ve-
doucí školní jídelny. Krom  hlavní innosti zajiš uje školní jídelna také stravování p i innosti do-
pl kové dle provozních možností a o prázdninách dle zájmu. 

Finan ní normativy potravin, poplatk  a výše režijních náklad  byly stanoveny takto: 

Druh stravy    norma/K =platba/K    platba cizích/K  
Snídan  s p esnídávkou  23,-K              54,-K  
Ob d      25,-K      69,-K   
Sva ina      5,-K      16,-K  
Ve e e     23,-K      54,-K  
Celodenní    76,-K               193,-K   
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Laborato e školy 
Ve t ech elektrotechnických laborato ích absolvovalo v tomto školním roce výuku elektrotechnic-
kých m ení 130 žák  studijních obor  a 29 žák  u ebního oboru. Laborato e byly rovn ž využívá-
ny p i výuce p edm tu Elektrotechnika t ídy informatik  T3A, T4A.  

Pokra ovala obm na starých úloh novými, zejména ve tvrtém ro níku. Rozší ila se výuka grafic-
kého vývojového systému LabVIEW ve tvrtém ro níku a zavedly se t i nové úlohy využívající 
tento systém i ve t etím ro níku pro oba obory. 

Pro nové úlohy byly vyrobeny i nové m icí p ípravky a vytvo eny nové instruk ní listy. 
Byl zakoupen trojfázový generátor 10 kW jako náhrada za starý, který už byl za hranicí životnosti. 
Okamžit  byl p izp soben jak elektricky, tak mechanicky a zahájeno m ení nové úlohy – Fázování 
a m ení V k ivek.  

V rámci akce Den otev ených dve í prob hla v laborato ích ada ukázkových m ení, aby potenci-
ální zájemci o studium získali p ehled o studiu. 

ty i studenti t ídy E4A op t využívali prostory, technické a p ístrojové vybavení laborato í, aby 
zdokonalili sv j výrobek Kostku 3D. S ní se ú astnili sout že Amavet a SO . 
V prosinci si p išli studenti prvního a druhého ro níku VŠB, (bývalí žáci naší školy) ov it n které 
úlohy z oblasti teorie obvod  a elektrických m ení. 

Školská rada  
Školní rok 2014/2015 zahájila školská rada již na sch zi 26. 8. 2014. Její lenové byli informováni 
o d ní ve škole b hem hlavních prázdnin (úpravy vstupu do školy, nová u ebna výpo etní techniky 
v budov  C, nová dlažba a samootevírací dve e s pohybovými idly v p ízemí, nové sociální za í-
zení a sklad chemikálií v suterénu), o personálních zm nách ve škole i o dalších plánovaných ak-
cích (zateplení budovy školy, izolace budov B a C od zemní vlhkosti i studovna v suterénu). Škol-
ská rada také projednala a schválila zn ní školního ádu pro školní rok 2014/2015. 

editelka školy na této sch zi oznámila zm ny ve složení ŠR, vyhlášení dopl ujících voleb ze dne 
7. 8. 2014 z d vodu ukon ení lenství pana Ing. Z. Keislera, MBA a uplynutí t íletého mandátu 
Mgr. R. Gráfa a PaedDr. J. Šebetovského. Ze stejného d vodu skon ilo lenství také Ing. D. Foriš-
kové, Ph.D., zvolené z izovatelem. Všem bylo pod kováno za aktivní innost ve Školské rad . 
MSK jako z izovatel školy jmenoval pro nové funk ní období op t Mgr. Z. Leš išinovou a Ing. P. 
Kubenku. 

Na své další sch zi konané dne 21. 10. 2014 se již Školská rada sešla v novém složení, byla sezná-
mena s Výro ní zprávou školy za školní rok 2013/2014, školním ádem a vzala na v domí nejen 
výsledky dopl ujících voleb, ale také informace o výsledku maturitních zkoušek po podzimním 
termínu, o stavebních úpravách a investicích do objektu školy a Školní vzd lávací program obou 
škol. Schválila Mgr. Z. Leš išinovou p edsedkyní ŠR, Mgr. R. Gráfa jejím místop edsedou a Mgr. 
R. Št pána zapisovatelem jednání.  

lenové Školské rady: 

a) Za z izovatele školy: Mgr. Zde ka Leš išinová + Ing. Petr Kubenka 
b) Za pedagogy školy: Mgr. René Gráf + Mgr. Richard Št pán 
c) Za zákonné zástupce žák  školy: Jan Baletka + Ing. Jaromír Bialek 
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Zprávu o innosti školy za rok 2014 vzala Školská rada na v domí na sch zi 25. 2. 2015, seznámila 
se s hospodá skými výsledky, dopl kovou inností školy a vývojem mezd. lenové byli seznámeni 
s rozpo tem školy na rok 2015, s rozvojovým programem Excelence a projektem na podporu od-
borného vzd lávání, s koncep ními zám ry školy v krátkodobém i dlouhodobém horizontu, 
s výsledky prosp chu a chování za 1. pololetí a se zapojením školy do dalších projekt  – Ša-
blonyFrenGP, Modernizace výuky informa ních technologií a NatTech – podpora p írodov dného 
a technického vzd lávání na st edních školách v MS kraji. 

Školská rada chce být i nadále v kontaktu se školou a v této spolupráci bude pokra ovat. Proto se 
tak jako v jiných letech její lenové zajímají o výsledky vzd lávání, o školní aktivity, o úsp chy 
žák  a student , o výsledky p ijímacích a maturitních zkoušek a samoz ejm  i o investice do zkva-
lit ování podmínek a prost edí vzd lávání na škole. Záv r školního roku a p edevším hlavní prázd-
niny byly op t asem významných investic sm ujících ke zlepšení prost edí školního vzd lávání, 
což v íme, že ocení studenti, jejich rodi e i pedagogové. 

 

P ehled po tu žák  

Škola Celkový po et žák  Po et t íd 
Po et žák  

na t ídu 
Po et žák  
na u itele 

Gymnázium – víceleté 220 8 27,50 ---- 
Gymnázium – ty leté 113 4 28,25 ---- 
Gymnázium  celkem 333 12 27,75 12,33 
- z toho  nižší stupe         125 4 31,25 ---- 
              vyšší stupe  208 8 26,00 ---- 
Elektrotechnika 176 8 22,00 ---- 
Informa ní technologie 103 4 25,75 ---- 
Elektriká  38 3 12,67 ---- 
ŠPŠEI celkem 317 15 21,13 10,57 

Škola celkem 650 27 24,07 ---- 
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PERSONÁLNÍ ZABEZPE ENÍ ŠKOLY 

Organiza ní schéma  
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U itelský sbor 

U itelský sbor lze charakterizovat jako stabilizovaný, s v kovým pr m rem 47,12 let a s tímto za-
stoupením jednotlivých v kových kategorií: 

V kové složení pedagogického sboru

34

11

5

9
12

11

2

25-30 let 31-35 let 36-40 let 41-45 let 46-50 let 51-55 let

56-60 let 61-65 let

 

 

Z celkového po tu 57 pedagog  je 29 muž  a 28 žen. 
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Ostatní zam stnanci – provozní pracovníci 

Celkový po et: 20 

Z toho: 
- THP 5 pracovník  (ekonom, ú etní, mzdová ú etní, pokladní, sekretá ka) 
- Školní jídelna – 6 pracovnic  
- Provoz – 9 pracovník  (školník, elektriká , 7 uklíze ek) 

3. ÚDAJE O P IJÍMACÍM ÍZENÍ 
Žáci p ihlášení ke studiu pro školní rok 2015/2016 

Název oboru Kód oboru Po et p ihlášených uchaze  

Informa ní technologie 18-20-M/01 46 
Elektrotechnika 26-41-M/01 84 
Elektriká  26-51-H/01 34 
Gymnázium 79-41-K/41 40 
Gymnázium  79-41-K/81 50 

 
Žáci, kte í odevzdali zápisový lístek ke studiu pro školní rok 2015/2016 

Název oboru Kód oboru Po et p ijatých k 31. 8. 2015 

Informa ní technologie 18-20-M/01 22 
Elektrotechnika 26-41-M/01 56 
Elektriká  26-51-H/01 17 
Gymnázium 79-41-K/41 25 
Gymnázium  79-41-K/81 30 

 
Škola se zapojila do pilotního ov ování organizace p ijímacího ízení do obor  vzd lání 
s maturitní zkouškou s využitím centráln  zadávaných jednotných test , vyhlášeného MŠMT. Do-
davatelem jednotných test  ( eský jazyk a literatura, matematika) bylo Centrum pro zjiš ování vý-
sledk  vzd lávání (CERMAT). 

ádný termín konání jednotlivých test : 
15. dubna 2015 – ty leté obory vzd lání 
16. dubna 2015 – obory šestiletých a osmiletých gymnázií 
 
P ijímací ízení pro osmileté studium (79-41-K/81)  
Kritéria p ijímacího ízení: 
 

I. kritérium – Hodnocení na vysv d eních z p edchozího vzd lávání, a to pr m rný prosp ch (zao-
krouhlený na dv  desetinná místa) na vysv d eních za 1. a 2. pololetí 4. t ídy a 1. pololetí 5. t ídy 
základní školy. Do pr m rného prosp chu se nepo ítala známka z chování. 

V rámci tohoto kritéria mohl uchaze  získat maximáln  54 bod , a to v p ípad  pr m rného pro-
sp chu 1,00 v jednotlivých sledovaných pololetích (tj. 18 bod  za každé pololetí). Vyšší pr m rný 
prosp ch p edstavoval nižší po et bod . 
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Pr m r od: 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10 2,20

Body: 18 16,5 15 13,5 12 10,5 9 7,5 6 4,5 3,0 1,5 0 

Za nespln ní tohoto kritéria bylo považováno hodnocení stupn m nedostate ný v kterémkoliv 
z p edm t  ve sledovaných pololetích. 

II. kritérium – Výsledky hodnocení dosažené p i p ijímací zkoušce – z test : 
eský jazyka a literatura  maximáln  50 bod , 

matematika maximáln  50 bod . 

V rámci tohoto kritéria mohl uchaze  získat maximáln  100 bod .  

III. kritérium – Další skute nosti, které osv d ovaly vhodné schopnosti, v domosti a zájmy uchaze-
e, v úvahu byla brána: 

- umíst ní na prvních t ech místech v okresních a vyšších kolech vybraných sout ží jednotlivc  
(jako jsou nap . olympiády, sout že v cizích jazycích, v domostní sout že apod.), v úvahu neby-
la brána umíst ní v sout žích tým , družstev, soubor  apod. 

Body za výše uvedené aktivity byly p id lovány následovn : 
národní kolo    regionální (krajské) kolo okresní kolo   
1. místo – 10. místo  12 bod  1. místo  7 bod  6 bod  
   2. místo 6 bod  5 bod  
   3. místo  5 bod  4 body 
Podklady pro bodové hodnocení byly erpány z kopií diplom , osv d ení, certifikát  apod., které 
p ipojil uchaze  jako p ílohu k p ihlášce ke vzd lávání. 

V rámci tohoto kritéria mohl uchaze  získat maximáln  12 bod . 
 
V rámci celého p ijímacího ízení mohl uchaze  získat celkem maximáln  166 bod . 
 

Na základ  hodnocení výsledk  uchaze  v p ijímacím ízení bylo sestaveno celkové po adí úsp š-
nosti uchaze  v prvním kole p ijímacího ízení. 

P i rovnosti bod  byly rozhodující: 
1) získané body v testu z matematiky, 
2) získané body v testu z eského jazyka a literatury, 
3) získané body za hodnocení prosp chu na základní škole. 

Uchaze , který k p ihlášce ke studiu p iložil odborný posudek školského poradenského za ízení 
(pedagogicko-psychologické poradny) o zdravotním postižení nebo zdravotním znevýhodn ní ob-
sahující vyjád ení o doporu ení vhodného postupu p i konání p ijímací zkoušky, vykonal tuto 
zkoušku v souladu s doporu ením školského poradenského za ízení (vyhl. . 671/2004 Sb., kterou 
se stanoví podrobnosti o organizaci p ijímacího ízení ke vzd lávání ve st edních školách, ve zn ní 
pozd jších p edpis ). 
 
P ijímací ízení pro ty leté studium (79-41-K/41)  
I. kritérium – Hodnocení na vysv d eních z p edchozího vzd lávání, a to pr m rný prosp ch (zao-
krouhlený na dv  desetinná místa) na vysv d eních za 1. a 2. pololetí 8. t ídy a 1. pololetí 9. t ídy 
základní školy (nebo odpovídajících ro ník  víceletého gymnázia). Do pr m rného prosp chu se 
nepo ítala známka z chování. 

V rámci tohoto kritéria mohl uchaze  získat maximáln  54 bod , a to v p ípad  pr m rného pro-
sp chu 1,00 v jednotlivých sledovaných pololetích (tj. 18 bod  za každé pololetí). Vyšší pr m rný 
prosp ch p edstavoval nižší po et bod . V p ípad  pr m rného prosp chu 2,20 v jednotlivých sle-
dovaných pololetích pak 0 bod  atd. 
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Pr m r od: 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10 2,20

Body: 18 16,5 15 13,5 12 10,5 9 7,5 6 4,5 3,0 1,5 0 

Za nespln ní tohoto kritéria bylo považováno hodnocení stupn m nedostate ný v kterémkoliv 
z p edm t  ve sledovaných pololetích. 

II. kritérium – Výsledky hodnocení dosažené p i p ijímací zkoušce – z test :  

eský jazyk a literatura  maximáln  50 bod , 
matematika maximáln  50 bod . 

V rámci tohoto kritéria mohl uchaze  získat maximáln  100 bod .  

III. kritérium – Další skute nosti, které osv d ovaly vhodné schopnosti, v domosti a zájmy uchaze-
e, v úvahu byla brána: 

- umíst ní na prvních t ech místech okresních kol, na prvních deseti místech regionálních (kraj-
ských) a republikových (národních) kol a vybraných sout ží jednotlivc  (jako jsou nap . olympi-
ády, sout že v cizích jazycích, v domostní sout že apod.), v úvahu nebyla brána umíst ní 
v sout žích tým , družstev, soubor  apod. 

Body za výše uvedené aktivity byly p id lovány následovn : 
národní (republikové) kolo  regionální (krajské) kolo okresní kolo   
1. místo – 10. místo  12 bod  1. místo  7 bod   5 bod  
   2. místo  6 bod  4 body 
   3. místo   5 bod  3 body 
   4. místo – 10. místo 4 body 0 bod  

Podklady pro bodové hodnocení byly erpány z kopií diplom , osv d ení, certifikát  apod., které 
p ipojil uchaze  jako p ílohu k p ihlášce ke vzd lávání. 

V rámci tohoto kritéria mohl uchaze  získat maximáln  12 bod . 
 
V rámci celého p ijímacího ízení mohl uchaze  získat celkem maximáln  166 bod . 

Na základ  hodnocení výsledk  uchaze  v p ijímacím ízení bylo sestaveno celkové po adí úsp š-
nosti uchaze  v prvním kole p ijímacího ízení. 

P i rovnosti bod  byly rozhodující: 
1) získané body v testu z matematiky, 
2)  získané body v testu z eského jazyka a literatury, 
3)  získané body za hodnocení prosp chu na základní škole. 

Uchaze , který k p ihlášce ke studiu p iložil odborný posudek školského poradenského za ízení 
(pedagogicko-psychologické poradny) o zdravotním postižení nebo zdravotním znevýhodn ní ob-
sahující vyjád ení o doporu ení vhodného postupu p i konání p ijímací zkoušky, vykonal tuto 
zkoušku v souladu s doporu ením školského poradenského za ízení (vyhl. . 671/2004 Sb., kterou 
se stanoví podrobnosti o organizaci p ijímacího ízení ke vzd lávání ve st edních školách, ve zn ní 
pozd jších p edpis ). 
 
P ijímací ízení pro obory 26-41-M/01 Elektrotechnika a 18-20-M/01  
Informa ní technologie 
Kritéria pro p ijetí byla dána: 

1. výsledky p ijímacích zkoušek z matematiky a eského jazyka, 
2. znalostmi uchaze e vyjád ené hodnocením na vysv d ení z p edchozího vzd lávání.  
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Výsledky prosp chu na ZŠ byly hodnoceny na základ  pr m rných prosp ch  v posledních dvou 
klasifika ních obdobích (2. pololetí 8. t ídy a 1. pololetí 9. t ídy).  

Studijní výsledky ze ZŠ byly bodov  ohodnoceny dle pr m r  takto:  

Pr m r do: 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5

Body: 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 25 20 15 10 0 

Celkový po et bod  = B1 + B2 + B3 + B4 

B1 – po et bod  za pr m rný prosp ch z 2. pololetí 8. t ídy (viz tabulka) 
B2 – po et bod  za pr m rný prosp ch z 1. pololetí 9. t ídy (viz tabulka) 
B3 – po et bod  z p ijímacího testu z eského jazyka a literatury 
B4 – po et bod  z p ijímacího testu z matematiky 

Maximáln  dosažitelný po et bod  byl 200. 

Uchaze i byli se azeni sestupn  podle dosaženého celkového po tu bod . P ijati byli ti uchaze i, 
kte í dosáhli v tšího bodového hodnocení. Maximální po et p ijatých byl však limitován p edpo-
kládaným po tem p ijímaných uchaze  na p íslušný obor vzd lávání. V p ípad  rovnosti bod  
bylo p ihlédnuto k výsledk m p ijímacího testu z matematiky. 
 
P ijímací ízení pro obor 26-51-H/01 Elektriká  
P ijímací zkoušky na tento obor se nekonaly. Žáci byli p ijati na základ  studijních výsledk .  

Kritéria pro p ijetí byla dána: 

- znalostmi uchaze e vyjád ené hodnocením na vysv d ení z p edchozího vzd lávání. 
Výsledky prosp chu na ZŠ byly hodnoceny na základ  pr m rných prosp ch  v posledních 
dvou klasifika ních obdobích (2. pololetí 8. t ídy a 1. pololetí 9. t ídy), 

- uchaze  musel mít ukon enou povinnou školní docházku a v posledních dvou klasifika ních 
obdobích  (2. pololetí 8. t ídy a 1. pololetí 9. t ídy) musel prosp t ve všech povinných vyu o-
vacích p edm tech. 

Studijní výsledky ze ZŠ byly bodov  ohodnoceny dle pr m r  takto:  

Pr m r do: 1,50 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00  

Body: 100 70 50 40 30 20 10 5 2 0  

Celkový po et bod  = B1 + B2 
B1 – po et bod  za pr m rný prosp ch z 2. pololetí 8. t ídy (viz tabulka) 
B2 – po et bod  za pr m rný prosp ch z 1. pololetí 9. t ídy (viz tabulka) 
 

Maximáln  dosažitelný po et bod  byl 200. 

Uchaze i byli se azeni sestupn  podle dosaženého celkového po tu bod . P ijati byli ti uchaze-
i, kte í dosáhli v tšího bodového hodnocení. Maximální po et p ijatých byl však limitován 

p edpokládaným po tem p ijímaných uchaze  na p íslušný obor vzd lávání. V p ípad  rov-
nosti bod  bylo p ihlédnuto k výsledk m z matematiky. 
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P ípravné kurzy k p ijímacím zkouškám 
Pro zájemce o studium škola po ádala  ve dvou termínech, a to 20. února a 20. b ezna 2015 p íprav-
ný kurz k p ijímacím zkouškám. Žáci základních škol se mohli seznámit se strukturou a podmínka-
mi test  a mohli si nane isto vyzkoušet testy z jazyka eského a matematiky, seznámit se 
s výsledky a zejména s postupy ešení jednotlivých testových úloh. 

Kurzy byly absolventy kladn  hodnoceny, a to nejen po jejich absolvování, ale zejména po vykoná-
ní test  u p ijímacích zkoušek. 

Kurz  se zú astnilo celkem 184 zájemc , z toho 95 z ad absolvent  9. t íd ZŠ a 89 zájemc  o os-
mileté studium. 
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4. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZD LÁVÁNÍ ŽÁK  

P ehledné komplexní výsledky za školu: 

Prosp ch 

Prosp ch ve školním roce 2014/2015, 1. pololetí 

T ída S vyznamenáním Prosp lo Neprosp lo Uvoln no Pr m r 

E1A 0 22 1 0 2,72 

E1B 0 23 4 2 2,61 

T1A 1 20 1 3 2,27 

E2A 4 14 6 0 2,29 

E2B 2 19 2 0 2,31 

T2A 2 19 2 0 2,20 

E3A 2 15 1 0 2,24 

E3B 0 15 3 0 2,88 

T3A 2 21 3 2 2,45 

E4A  2 14 4 0 2,64 

E4B 0 18 2 2 2,95 

T4A  1 23 5 3 2,77 

I.A 20 12 0 0 1,36 

I.B 5 16 1 0 2,05 

II.A 18 14 1 0 1,53 

II.B 3 22 2 0 2,30 

III.A 16 17 0 0 1,56 

III.B 8 21 4 0 2,14 

IV.A 9 17 1 1 1,75 

IV.B 3 28 0 1 2,09 

V.A 5 14 2 0 2,12 

VI.A 7 22 0 2 1,90 

VII.A 2 20 1 1 2,10 

VIII.A 4 16 2 0 2,00 

E1 0 7 4 0 2,97 

E2 0 12 2 5 2,31 

E3 4 11 0 7 2,13 
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Prosp ch ve školním roce 2014/2015, 2. pololetí 

T ída S vyznamenáním Prosp lo Neprosp lo Uvoln no Pr m r 

E1A 0 23 0 0 2,58 

E1B 0 25 2 0 2,46 

T1A 1 20 1 0 2,54 

E2A 4 16 2 0 2,26 

E2B 1 22 0 0 2,36 

T2A 2 22 1 0 2,21 

E3A 3 17 0 0 2,34 

E3B 1 15 2 0 2,94 

T3A 4 21 1 0 2,51 

E4A 2 15 2 0 2,56 

E4B 0 20 0 0 2,66 

T4A 1 25 3 0 2,70 

I.A 20 12 0 0 1,41 

I.B 3 17 0 0 1,97 

II.A 12 21 0 0 1,60 

II.B 3 24 0 0 2,23 

III.A 14 19 0 0 1,63 

III.B 8 22 3 0 2,16 

IV.A 10 17 0 0 1,74 

IV.B 1 30 0 0 2,04 

V.A 4 17 0 0 2,00 

VI.A 9 20 0 0 1,91 

VII.A 3 20 0 0 2,07 

VIII.A 7 15 0 0 1,90 

E1 0 9 1 0 2,78 

E2 0 14 0 0 2,53 

E3 2 14 0 0 2,18 
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Absence žák  

Pr m rný po et zameškaných hodin na žáka za školní rok iní 84,38 hod. 

T ída 
Omluveno 

[hodin] 
Neomluveno 

[hodin] 
Pr m rná absence 

omluveno/neomluveno
Celková absence [hodin] 

I.A 1749 0 54,66/0 1749 

I.B 975 33 48,75/1,65 1008 

II.A 2000 0 60,61/0 2000 

II.B 1742 35 64,52/1,30 1777 

III.A 1562 0 47,33/0 1562 

III.B 2185 68 66,21/2,06 2253 

IV.A 1316 3 48,74/0,11 1319 

IV.B 1191 46 38,42/1,48 1237 

V.A 1151 16 54,81/0,76 1167 

VI.A 1790 10 61,72/0,34 1800 

VII.A 1450 32 63,04/1,39 1482 

VIII.A 784 11 35,64/0,50 795 

E1A 1848 0 77,00/0 1848 

E1B 2609 0 93,18/0 2609 

T1A 3202 1 128,08/0,04 3203 

E2A 2155 12 89,79/0,50 2167 

E2B 2110 0 87,92/0 2112 

T2A 3083 2 123,32/0,08 3085 

E3A 2354 19 117,70/0,95 2373 

E3B 3068 9 170,44/0,50 3077 

T3A 3774 156 139,78/5,78 3963 

E4A  2069 67 103,45/3,35 2136 

E4B  1700 34 85,00/1,70 1734 

T4A 3027 19 104,38/0,66 3046 

E1 1313 1 109,42/0,08 1314 

E2 2719 54 181,27/3,60 2773 

E3 1238 18 77,38/1,13 1256 
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Výsledky maturitních zkoušek v roce 2015 

P ehled výsledk  maturitních zkoušek v jarním termínu 

ást P edm t Obor 
Po et Úsp šn  vykonalo  Pr m. pro-

sp ch p ihlášených maturujících DT PP ÚZ praktická 

S
po

le
ná

 

J 18-20-M/01 29 25 25 25 25 0 3,00 
26-41-M/01 40 36 35 34 35 0 3,04 
79-41-K/81 22 22 22 22 22 0 1,36 
79-41-K/41 31 31 31 31 31 0 1,84 

AJ 18-20-M/01 21 20 20 20 20 0 1,85 
26-41-M/01 15 15 15 15 15 0 1,44 
79-41-K/81 9 9 9 9 9 0 1,44 
79-41-K/41 20 20 20 20 20 0 1,45 

M 18-20-M/01 12 9 7 0 0 0 3,44 
26-41-M/01 25 21 17 0 0 0 3,62 
79-41-K/81 13 13 13 0 0 0 1,38 
79-41-K/41 11 11 10 0 0 0 3,00 

P
ro

fi
lo

vá
 

TEP 18-20-M/01 6 5 0 0 3 0 3,20 
PRG 7 6 0 0 0 6 2,40 
DBS 22 20 0 0 0 19 2,80 
PS 23 20 0 0 20 0 2,75 

ELM 26-41-M/01 40 36 0 0 0 36 2,40 
ELZ 32 30 0 0 30 0 2,06 
ELE 24 21 0 0 20 0 1,90 
TEP 8 5 0 0 5 0 2,00 
AUT 16 16 0 0 16 0 2,50 

ZSV 79-41-K/41 19 19 0 0 19 0 1,74 
AJ 5 5 0 0 5 0 1,80 
NJ 1 1 0 0 1 0 2,00 
ZEM 3 3 0 0 3 0 2,67 
BIO 8 8 0 0 8 0 1,25 
CHE 5 5 0 0 5 0 1,20 
FYZ 2 2 0 0 2 0 2,00 
IVT 5 5 0 0 5 0 1,80 
MAT 2 2 0 0 2 0 3,00 
DEJ 12 12 0 0 12 0 1,42 

FYZ 79-41-K/81 2 2 0 0 2 0 2,00 
DEJ 3 3 0 0 3 0 1,00 
ZSV 3 3 0 0 3 0 1,33 
CHE 6 6 0 0 6 0 1,67 
BIO 6 6 0 0 6 0 1,67 
MAT 3 3 0 0 3 0 2,67 
ANJ 5 5 0 0 5 0 1,00 
IVT 7 7 0 0 7 0 1,29 
ZEM 8 8 0 0 8 0 1,75 

 NEJ  1 1 0 0 1 0 1,00 
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P ehled výsledk  maturitních zkoušek v podzimním termínu 

ást P edm t Obor 
Po et Úsp šn  vykonalo Pr m. pro-

sp ch p ihlášených maturujících DT PP ÚZ/PRZ 
S

po
le

ná
 

J 18-20-M/01 2 1 1 0 0 5,00 

26-41-M/01 5 5 3 1 1 4,20 
AJ 18-20-M/01 0 0 0 0 0 0 

26-41-M/01 0 0 0 0 0 0 
M 18-20-M/01 4 3 1 0 0 4,67 

26-41-M/01 6 5 3 0 0 4,20 
79-41-K/41 1 1 0 0 0 5,00 

P
ro

fi
lo

vá
 

TEP 18-20-M/01 2 2 0 0 2 4,00 
PRG 0 0 0 0 0 0 
DBS 2 2 0 0 2 4,00 
PS 1 1 0 0 1 4,00 
ELM 26-41-M/01 0 0 0 0 0 0 
ELE 1 1 0 0 1 4,00 
TEP 0 0 0 0 0 0 

 

 

P ehled celkových výsledk  maturitních zkoušek za školní rok 2014/2015 

Obor Termín 

Jarní termín Podzimní termín 

prosp l 
prosp l 
s vyzn. 

neprosp l 
pr m. 

prosp ch 
prosp l 

prosp l 
s vyzn. 

neprosp l 
pr m. 

prosp ch 

18-20-M/01 ádný 17 3 5 2,77 1 0 1 4,50 

opravný 5 0 1 3,80 5 0 1 4,20 
26-41-M/01 ádný 28 1 7 2,37 0 0 0 0 

opravný 5 0 3 4,09 9 0 4 4,18 
79-41-K/41 ádný 17 13 1 1,80 0 0 1 2,50 

opravný 0 0 0 0 0 0 0 0 
79-41-K/81 ádný 8 14 0 1,47 0 0 0 0 

opravný 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

P ehled výsledk  záv re ných zkoušek za školní rok 2014/2015 

T etí ro ník oboru vzd lání 26-51-H/01 Elektriká  ukon ilo 16 žák  s t mito výsledky: 

Obor Termín 

Jarní termín Podzimní termín 

prosp l 
prosp l 
s vyzn. 

neprosp l 
pr m. 

prosp ch 
prosp l 

prosp l 
s vyzn. 

neprosp l 
pr m.     

prosp ch 

26-51-H/01 ádný 9 6 1 2,23 0 0 0 0 

 opravný 0 0 0 0 1 0 0 4,00 

 

Na SOU konalo záv re nou zkoušku 16 žák , z tohoto po tu 1 žák neprosp l. Záv re nou zkoušku 
pak úsp šn  vykonal v podzimním termínu. 
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Realizace ŠVP ve školním roce 2014/2015 

Ve školním roce 2014/2015 došlo ve Školním vzd lávacím programu naší školy k t mto úpravám: 

 zm na rozvrstvení hodinové dotace v p edm tech výtvarná výchova a hudební výchova na 
nižším stupni gymnázia 

 zm na u ebních osnov n meckého jazyka na vyšším stupni gymnázia 
 nov  byly vytvo eny osnovy pro nepovinný p edm t na vyšším stupni gymnázia – nepovin-

ný anglický jazyk 

Také byla p epracována charakteristika školy. 

 

Výsledky školy v programu KVALITA ve školním roce 2014/2015 

Testování žák  1. ro ník  obor  vzd lání poskytujících st ední  
vzd lání s maturitní zkouškou  

P edm t 
Výsledky školy v rámci 
všech testovaných škol 

Výsledky školy v rámci 
skupiny obor  vzd lání  

SPŠEI (P03) Gy (P01) 

úsp šnost percentil percentil  percentil  

Jazyk eský 69,2 60 91 10 

Matematika 59,2 81 94 55 

Jazyk anglický 77,7 65 85 10 

Jazyk n mecký --- --- --- --- 

Testování žák  3. ro ník  obor  vzd lání poskytujících st ední vzd lání s maturitní 
zkouškou 

P edm t 

Výsledky školy v rámci 
všech testovaných škol 

Výsledky školy v rámci skupiny obor  vzd lání  

gymnázium technické 

úsp šnost percentil percentil  
p idaná 
hodnota 

percentil  
p idaná 
hodnota 

Jazyk eský  71 1,5 49 1,5 

Matematika 70 0,2 58 0,2 

Jazyk anglický 56 -0,6 50 - 0,6 

Jazyk n mecký --- --- --- --- --- --- 

Pro spole nost Scio je d ležité posuzovat školy v rámci konkrétních podmínek, ve kterých pracuje, 
tedy zejména s ohledem na obor. Proto výsledky prezentuje zvláš , porovnání bez ohledu na obor je 
velmi zavád jící. 
V lo ském roce se ale ukázalo, že vliv oboru je u v tšiny p edm t  zanedbatelný, tedy nap . u naší 
školy je p idaná hodnota u všech p edm t  krom  Aj totožná pro oba obory. 
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Výsledky testování  školy organizované ŠI 

Naše škola byla za azena do výb rového zjiš ování výsledk  žák  9. ro ník  ZŠ a odpovídajících 
ro ník  víceletých gymnázií a na žáky 3. ro ník  vybraných obor  st edních odborných škol, a to 
v oblasti spole enskov dních p edm t  a p írodov dných p edm t  provád nou eskou školní in-
spekcí.

Testování prob hlo v termínu 11. 5. – 22. 5. 2015 elektronickou formou prost ednictvím inspek ní-
ho systému elektronického testování InspIS SET. 

Výsledky testování 9. ro níku (IV.A víceletého gymnázia) 
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Výsledky testování 3. ro níku SOŠ 
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Výsledky p ijetí maturant  na VŠ ve školním roce 2014/2015 

P ehled VŠ, na které byli p ijati studenti t ídy E4A 

VYSOKÁ ŠKOLA 
PO ET 

STUDENT  
VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN  6 
VYSOKÁ ŠKOLA BÁ SKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 7 
MASARYKOVA UNIVERZITA BRNO 1 
PRACOVNÍ PROCES 3 

 

P ehled VŠ, na které byli p ijati studenti t ídy E4B 

VYSOKÁ ŠKOLA 
PO ET 

STUDENT  
VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN  2 
VYSOKÁ ŠKOLA BÁ SKÁ OSTRAVA  7 
UNIVERZITA OBRANY BRNO 1 
MASARYKOVA UNIVERZITA BRNO 1 
SLEZSKÁ UNIVERZITA OPAVA 1 
PRACOVNÍ PROCES 7 

 

P ehled VŠ, na které byli p ijati studenti t ídy T4A 

VYSOKÁ ŠKOLA 
PO ET 

STUDENT  
VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN  6 
MASARYKOVA UNIVERZITA BRNO 2 
OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 1 
UNIVERZITA PALACKÉHO OLOMOUC 2 
VYSOKÁ ŠKOLA BÁ SKÁ OSTRAVA  6 
PRACOVNÍ PROCES 8 
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P ehled VŠ, na které byli p ijati žáci t ídy VIII.A   

 

 

 

UNIVERZITA FAKULTA 
PO ET 

STUDENT  

UNIVERZITA KARLOVA  V PRAZE Fakulta matematicko fyzikální-
Fakulta farmaceutická v Hradci 
Králové 

2 
1 

MASARYKOVA UNIVERZITA BRNO Fakulta p írodov decká 
Fakulta léka ská 

1 
3 

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 
V OSTRAV  

Fakulta sociálních v d 1 

UNIVERZITA PALACKÉHO 
V OLOMOUCI 

Fakulta pedagogická 
Fakulta p írodov decká 

1 
1 

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN  
 
 

Fakulta strojního inženýrství  
Fakulta informa ních technolo-
gií 

1 
1 
 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁ SKÁ – 
TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Fakulta strojní 
Fakulta informa ních technolo-
gií 

1 
1 

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ 
UNIVERZITA BRNO 

Fakulta farmaceutická 2 

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE 
ZLÍN  

Fakulta humanitních studií 1 

FILMOVÁ AKADEMIE MIROSLAVA 
OND Í KA 

Kamera 1 
 

STUDIUM V ZAHRANI Í  2 
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P ehled VŠ, na které byli p ijati studenti t ídy IV.B  

UNIVERZITA FAKULTA 
PO ET 

STUDENT  

MASARYKOVA UNIVERZITA 
V BRN  

Fakulta právní 
Fakulta p írodov decká 

1 
1 

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA  Fakulta pedagogická 
Fakulta p írodov decká 
Fakulta sociálních v d 
Fakulta filozofická 

2 
2 
2 
4 

UNIVERZITA PALACKÉHO 
V OLOMOUCI 

Fakulta filozofická 
Fakulta p írodov decká 

1 
1 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁ SKÁ –
TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Fakulta elektrotechniky a infor-
matiky 
Fakulta ekonomická 

1 
 

1 
VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ 
PRAHA 

Fakulta národohospodá ská 1 

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA  1 

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE 
ZLÍN  

Fakulta managementu a ekologie  1 

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN Fakulta architektury 
Fakulta strojního inženýrství 
Fakulta chemická 
Fakulta podnikatelská 

1 
2 
1 
1 

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ 
UNIVERZITA V BRN  

Fakulta veterinární hygieny a 
ekologie 

1 

POLICIE R  1 
PRACOVNÍ PROCES  2 
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P ehled úsp šnosti absolvent  školy p i p ijímacím ízení na VŠ v letech 2007 – 2014 (údaje v 
procentech) 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ty leté studium osmileté studium SPŠEI
 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ty leté  
studium 

87,5% 93,1% 92,9% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Osmileté  
studium 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

SPŠEI - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

SPŠEI sleduje údaje až od r. 2009.     
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5. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLN  PATOLOGICKÝCH JEV  
Gymnázium 
Pro školní rok 2014/2015 byl vypracován Minimální preventivní program, který vycházel 
z vyhodnocení MPP ve školním roce 2013/2014. 

Na základ  zhodnocení výskytu forem rizikového chování u našich student  v minulém školním 
roce jsme stanovili priority pro letošní MPP: 

Prohloubit spolupráci len  preventivního týmu, t ídních u itel  i ostatních pedagog  p i vyhle-
dávání a prevenci rizikového chování (šikanování, záškoláctví, agresivní chování, krádeže aj.). 

Zajistit informovanost u itel , student  a rodi  žák  o postupu školy v p ípad  výskytu šikano-
vání (viz Program proti šikanování).  

Za azení program  prevence užívání alkoholu, tabákových výrobk , marihuany a jiných drog. 

Pr b žné seznamování pedagogických pracovník  s aktuálními dokumenty pro  problematiku ri-
zikového chování. 

Budování pozitivního psychosociálního klimatu školy (zvlášt  se zam it na prohlubování vzta-
h  vzájemné spolupráce a ohleduplnosti mezi studenty a pedagogy obou slou ených škol - gym-
názia a SPŠEI). 

Posílení spolupráce s odborníky (pracovníky OSPOD M Ú, Policie R, léka i). 

Prohloubení spolupráce s rodi i žák  p i vyhledávání a ešení rizikového chování. 

P i vyhledávání a prevenci rizikového chování (záškoláctví, šikanování, vulgární chování, kou ení, 
požívání alkoholu aj.) jsme i v letošním roce spolupracovali s výchovnými poradkyn mi a s t ídní-
mi u iteli. 

Ve vyu ovacích hodinách ob anské nauky, výchovy ke zdraví a základ  spole enských v d studen-
ti vypracovali projekty s tematikou sociáln  patologických jev  – drogová závislost, poruchy p í-
jmu potravy, autodestruktivní závislost, civiliza ní choroby, infek ní choroby, pohlavní choroby, 
sexuální deviace, sexuální kriminalita, psychické a fyzické týrání, šikanování, kyberšikana. 

V preventivních aktivitách v jednotlivých ro nících jsme se zam ili na problematiku lidských práv, 
nesnášenlivost, projevy rasismu a xenofobii. Pozornost jsme v novali také r zným projev m a for-
mám agresivity, nácviku asertivního jednání, rozvíjení komunika ních schopností žák  a zásadám 
slušného chování.  

P ehled dalších preventivních aktivit v letošním školním roce: 

V p ípravném týdnu v srpnu 2014 se pedagogové gymnázia zú astnili preventivního školicího 
programu o šikanování, který vedl okresní metodik prevence PhDr. Pavel Letý. 

V zá í 2014 se uskute nil program pro zlepšení vztah  mezi spolužáky ve t íd  2.A, lektorem byl 
rovn ž PhDr. Pavel Letý z PPP Nový Ji ín. 

V pr b hu školního roku byl uskute n n Preventivní program pro studenty VII.A a III.B zam -
ený na efektivní zvládání životních obtíží (stres, deprese, závislosti, odkládání povinností aj.), 

vedený PhDr. Pavlem Letým. 

V kv tnu 2014 se studenti VI.A a 2.B zú astnili exkurze do Osv timi, v hodinách ZSV byla rea-
lizována beseda se studenty na téma rasová nesnášenlivost v návaznosti na film Sedm sv tel. 

V rámci prevence rizikových forem chování nabízí naše škola pr b žn  mnoho dalších aktivit, 
do kterých se studenti mohou zapojit: školní exkurze, výlety, p vecké sdružení Garrendo, florba-
lový kroužek, kroužek zam ený na stolní hry, vernisáže student , školní ples, dny otev ených 
dve í, sout že aj. 
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SPŠEI 
Pro nové žáky prvních ro ník  prob hlo seznámení s minimálním preventivním programem školy a 
nabídka pomoci p i ešení problém  ve škole i v osobním život . 

Besedy s tématikou šikany – promítání filmu Mezi st nami a následné diskuse nad tímto filmem, 
které jsme doplnili dotazníkovou akcí. 

Pravidlem se stalo zapojení žák  do akce Den proti rakovin , pokra ujeme ve sb ru ví ek od PET 
lahví, abychom pomohli p i zakoupení invalidního vozíku pro nemocnou hol i ku. 

V Domov  mládeže prob hly rovn ž besedy s tématikou šikany a beseda o východním pob eží 
Ameriky. 

Metodik prevence se zú astnil pravidelných sch zek s okresním metodikem prevence a Krajské 
konference, což je jedna z mála kvalitních akcí, kde je možnost získat d ležité informace pro práci 
metodika. 

Chlapci DM se také zú astnili n kterých akcí po ádaných m stem v nízkoprahovém klubu Kryt. 

Pro pedagogické pracovníky byla v zá í školou uskute n na p ednáška s tématikou šikany, kterou 
provád l ve škole okresní metodik prevence. 

Dle pot eby byly ešeny problémy s náznaky šikany. 

6. ÚDAJE O DALŠÍM VZD LÁVÁNÍ PEDAG. PRACOVNÍK  (DVPP) 
editelka školy vydává plán DVPP v souladu s §24 zákona . 563/2004 Sb. o pedagogických pra-

covnících a o zm n  n kterých zákon  a na základ  vyhlášky . 317/2005 Sb. o dalším vzd lávání 
pedagogických pracovník , akredita ní komisi a kariérním systému pedagogických pracovník . 
Plán je sestaven v souladu s pot ebami školy a realizací ŠVP a umož uje profesní r st pedagogic-
kých pracovník . Vedení školy v oblasti DVPP vychází vst íc zájm m a iniciativ  jednotlivých 
pedagog  a systematicky podporuje za ínající pedagogické pracovníky. Vedení školy sleduje per-
sonální rizika a p ijímá pot ebná opat ení ve form  dopl ování pedagogického sboru a aktivní pod-
pory dalšího vzd lávání. Na základ  tohoto plánu je organizován pr b h a podmínky následujících 
forem dalšího vzd lávání pedagogických pracovník : 

- institucionální formy (studium, ú ast na školení, seminá ích apod.) poskytované vysokými ško-
lami a akreditovanými vzd lávacími institucemi,  

- další vzd lávání formou samostudia. 

V souladu s Dlouhodobým zám rem vzd lávání a rozvoje výchovn  vzd lávací soustavy Morav-
skoslezského kraje stanovila editelka školy pro rozvoj dalšího vzd lávání pedagogických pracov-
ník  na Gymnáziu a St ední pr myslové škole elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoš-
t m, p ísp vková organizace, tyto priority: 

1) zkvalitn ní a modernizace vyu ování – zkušenosti z tvorby a realizace ŠVP 
2) technická komunikace a informatika 
3) pedagogická inovace – podpora jazykového vzd lávání 
4) aktivity v rámci jednotlivých p edm t  
5) zdravý životní styl – environmentální výchova 
6) efektivní ízení školy 
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Typ kurzu, seminá e (tematické zam ení) Po et ú astník  

Seminá  k výuce cizích jazyk  v odborných p edm tech 1 
Seminá  Spisová služba 1 
Asociace editel  st edních pr myslových škol 1 
Asociace editel  gymnázií 1 
Seminá  ŠI 1 
Seminá  ekonom  škol 1 
Konzulta ní seminá  k ústní maturitní zkoušce z ANJ 1 
Seminá  koordinátor  ŠVP 1 
Konzulta ní seminá  k hodnocení ústní zkoušky CJL pro MZ 1 
Konzulta ní seminá  pro management škol k MZ 1 
Seminá  Správní ízení ve školství 1 
Seminá  – Inovace ve výuce ekonomických p edm t  1 
Konzulta ní seminá  k nové maturit  1 
Konzulta ní seminá  k písemné maturitní zkoušce z CJL 1 
Konzulta ní seminá  pro školní maturitní komisa e 1 
Seminá  Jak u it p írodov dné a technické p edm ty 2 
Seminá  Budoucnost je v technice 1 
Seminá  National Instruments 2 
Seminá  Novela zákona o pedagogických pracovnících 1 
Seminá  Novela Školského zákona 1 
Seminá  EDULAB 1 
Seminá  Sí ování škol 1 
Seminá  Vnit ní kontrolní systém 1 
Seminá  Kariérní systém u itel  1 
Seminá  Gordic 2 
Seminá  Novela platových p edpis  1 
Seminá  Moderní obchodní korespondence 1 
Seminá  metodik  prevence 2 
Vzd lávací seminá  Science Centra 4 
Seminá  Hygienické minimum pro pracovníky ŠJ 5 
Seminá  IT Essentials 1 
Seminá  CISCO 2 
Seminá  Mimoškolní vzd lávání a škola 1 
Seminá  Tvorba FKSP 1 
Školení INSPIS ŠVP 1 
Seminá  editel  CZESHA 1 
Seminá  Uplat ování DPH 1 
Seminá  PAM 1 
Geografický seminá  1 
Seminá  pro vedoucí ŠJ 1 
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7. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VE EJNOSTI 
Celá ada pestrých a r znorodých aktivit žák  a pedagog  Gymnázia a St ední pr myslové školy 
elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhošt m p ispívá k prezentaci školy na ve ejnosti a 
ší ení jejího dobrého jména. 

Škola se ve dnech 23. a 24. íjna 2014 již tradi n  ú astnila p ehlídky st edních škol Gemma 2014, 
která prob hla v Novém Ji ín  a 11. listopadu pak Trhu vzd lávání ve Frýdku-Místku. Zájemci o 
studium se zde mohli seznámit s informacemi o naší škole, o podmínkách p ijímacího ízení a 
s nabídkou školních i mimoškolních aktivit. 

Pravideln  se prezentujeme prost ednictvím m stského zpravodaje, do kterého každý m síc p ispí-
vá lánky o d ní ve škole.  

Pro zájemce o studium, jejich rodi e, výchovné poradce ze základních škol, ale i pro širokou ve ej-
nost byly p ipraveny také Dny otev ených dve í, které prob hly 20. listopadu 2014 a 5. února 2015 
ve všech prostorách školy. Žáci základních škol a jejich rodi e se v tento den seznámili s výukou a 
prezentacemi didaktických technologií a pom cek v praxi. Zájemci obdrželi také p ihlášky ke stu-
diu a informa ní materiály o naší škole. 

Den na škole 
Škola byla zapojena do projektu podpora p írodov dného a technického vzd lávání 
v Moravskoslezském kraji, reg. íslo CZ.1.07/1.1.00/44.0008. Ve školním roce 2014/2015 byly ve 
škole zorganizovány 2 Dny na škole, v rámci kterých byli pozváni žáci partnerských základních 
škol (Základní škola a Mate ská škola, Frenštát pod Radhošt m, Záhuní 408, Základní škola a Ma-
te ská škola, Frenštát pod Radhošt m, Tyršova 913, Základní škola Kop ivnice, Alšova 1123, Zá-
kladní škola svaté Zdislavy Kop ivnice, Štefanikova 117), aby se seznámili s prost edím st ední 
školy a hlavn  s inovovanými u ebními pom ckami, které jsou na naší škole využívány. 

B hem návšt vy žáci navštívili odborné u ebny biologie, chemie, fyziky, geografie a laborato  ro-
botiky. V daných u ebnách byly p ipraveny stanovišt , na kterých si žáci vyzkoušeli i drobné poku-
sy.  
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Jubilejní, 50. setkání radioamatér  Frenštát, 25. 4. 2015 

Již dvacet p t let uplynulo od prvého setkání radioamatér  ve Frenštát  pod Radhošt m. Když se na 
ja e v roce 1990 sešla parta známých radioamatér  jen tak v restauraci U Janíka, nikdo z nich netu-
šil, co z jejich myšlenky vznikne. V následujících letech se konala setkání pod vedením Bohouše 
OK2VXV se železnou pravidelností poslední sobotu v dubnu a poslední sobotu v zá í. Setkání se 
postupn  st hovala po celém Frenštátu, po et ú astník  nar stal, až jsme skon ili na St ední pr -
myslové škole elektrotechnické. Organizaci p evzal v roce 2010 Franta OK2VFS a po slou ení 
pr myslovky s gymnáziem pokra ovala setkání hladce až do letošního padesátého. 

Po así tentokrát vyslyšelo naše p ání a po et zú astn ných p esáhl íslo 300. Op t se poda ilo zajis-
tit ú ast Old icha OK2ER, který pokro il se svým vývojem magnetických smy kových antén, p ed-
vedl n kolik model  v innosti, a p ípadným zájemc m vysv tlil taje svých konstrukcí. P ivezl také 
knihu Magnetická smy ková anténa, na jejímž napsání se podílel. 
Nemén  zajímavá byla ukázka nového špi kového za ízení firmy Yaesu FT-991 pro provoz na ra-
dioamatérských pásmech. P edvád l Marek OK2VVD. Kdo cht l, mohl si provoz na za ízení vy-
zkoušet. 

Nezklamala ani firma BEN z Prahy, její zástupci p ijeli již pot etí s nabídkou nejen knih, ale i elek-
tronických sou ástek. 

Tradi ní tombola zakon ila toto milé setkání a po adatelé mohou již za ít p emýšlet o setkání pod-
zimním.  
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Um lecká innost 

Sborový zp v 
P vecký sbor Garrendo reprezentuje školu na mnoha sout žních p ehlídkách. V dubnu 2015 se 
v krajském kole p vecké sout že Opava Cantat v Ostrav  umístil ve zlatém pásmu a postoupil do 
celostátního kola, které prob hne v listopadu 2015. Dalšího úsp chu dosáhl sbor v b eznu v sout ži 
Gymnasia Cantant, konané v Orlové, kde se umístil ve zlatém pásmu a postoupil do celostátního 
kola v Brn . Také zde se sbor umístil ve zlatém pásmu. 

P vecký sbor již tradi n  vystupuje na akcích m sta, a  už se jedná o slavnostní p edávání maturit-
ních vysv d ení žák m frenštátských st edních škol, rozsv cování váno ního stromku nebo vy-
stoupení u p íležitosti Dne m sta.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Výtvarná a literární innost 
Ve školním roce 2014/2015 se poda ilo v budov  C dokon it u ebnu výtvarné výchovy a vytvo it 
malou galerii d tských prací.  Stejn  jako v p edchozích letech prob hly zda ilé vernisáže výtvar-
ných prací žák  I. A, II. A a III. A, dopln né ukázkami z vlastní literární tvorby. 

V listopadu 2014 se škola op t zapojila do celorepublikové akce Den poezie, který byl v nován B. 
Hrabalovi.  

Ve slohu na nižším i vyšším stupni je výuka zam ena na tv r í psaní a studenti jsou schopni samo-
statn  a neoby ejn  nápadit  plnit zadané slohové úkoly a stylistická cvi ení. Mnozí studenti se 
samostatn  zapojují do literárních sout ží vyhlášených v asopisech a na internetu a své práce se 
snaží publikovat v tisku. Studenti vyššího stupn  píší pravideln  zprávy, reportáže a rozhovory do 
Frenštátského zpravodaje. Informují tená e p edevším o akcích školy (exkurze, vystoupení p vec-
kého sboru, úsp chy v sout žích). 

Ve t íd  I. A probíhaly soub žn  2 projekty, první byl Vypráv j, kdy každý týden m l jeden žák ze 
t ídy možnost p inést do školy n co zajímavého a vypráv t o tom. D ti se dozv d ly o zálibách 
svých nových spolužák , místech, která navštívili, nebo jiných zajímavostech. Druhým projektem  
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bylo vytvo ení vlastní knihy nazvané Žijeme s tradicemi, kde žáci mapovali pr b h roku, zm ny 
v p írod , svátky a tradice, které se týkají jednotlivých ro ních období. Kniha obsahuje i n které 
práce z matematiky, anglického jazyka a výtvarné výchovy. T etí spole ný projekt pro I. A a II. A 
nazvaný Souboj knihomol  podporuje zájem žák  o etbu. Nejlepší tená i, kte í se umístili na prv-
ním, druhém a t etím míst  v jednotlivých t ídách, jsou odm n ni hodnotnými knihami podle vlast-
ního výb ru.  

Velkým p ínosem byly již tradi n  pravidelné zájezdy do ostravských divadel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cizí jazyky 
Také ve školním roce 2014/2015 pokra ovala spolupráce naší školy s Cambridge Center p i p ípra-
v  student  ke složení mezinárodn  uznávaného certifikátu z angli tiny. V tomto roce probíhal je-
den kurz FCE, který navšt vovalo 17 student  Gymnázia i SPŠEI. Vzhledem ke zm nám ve formá-
tu zkoušek od ledna 2015 a také proto, že v tomto školním roce navšt vovali kurz studenti z nižších 
ro ník , než v p edešlých letech, nikdo z nich se neregistroval k ervnovým zkouškám a n kte í 
budou pokra ovat v kurzu i v p íštím školním roce. Dv  studentky, které navšt vovaly kurz v roce 
2013/2014, složily v dubnu mezinárodní zkoušky IELTS s velice dobrými výsledky. 

Sportovní innost 
Cílem naší práce je vzbudit zájem žák  o pohybovou aktivitu a jednotlivá sportovní odv tví nejen 
v hodinách t lesné výchovy, ale i v rámci kurz  i sout ží. Ve školním roce 2014/2015 se poda ilo 
ve škole vybudovat novou moderní posilovnu. 

LVVZ (lyža ský kurz) 
Lyža ský kurz pro žáky gymnázia a pr myslové školy prob hl v p edem stanovených termínech, 
tentokrát s dostate nou nadílkou sn hu. 

T ída Termín Místo 

II.A 2. 2. – 6. 2. 2015 Velké Karlovice 
E1A, E1B, T1A 9. 2. – 13. 2. 2015 Horní Be va 
V.A, I.B 23. 2. – 27. 2. 2015 Velké Karlovice 
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LSTK (letní sportovn  - turistický kurz) 
Ve školním roce 2014/2015 se v pr b hu m síce ervna uskute nily dva vodácké kurzy.  

Ve dnech 1. 6. – 5. 6. 2015 prob hl v rámci 
LSTK v jižních echách na ece Vltav  již tra-
di ní vodácký kurz t etích ro ník  Gymnázia. 
Výcviku na divoké vod  se zú astnilo celkem 36 
žák  t íd VII.A a III.B pod vedením 6 pedagog  
– instruktor  školy. B hem p ti dn  si žáci osvo-
jili základy vodácké turistiky a kanoistiky, zá-
klady pohybu a pobytu v p írod  a základy tábo-
ení v p írod . Zárove  navštívili n kolik tech-

nických, p írodov dných a kulturních zajímavos-
tí. Vodáckému výcviku p edcházel v m síci dubnu záchrann  branný výcvik plavání, který se usku-
te nil na krytém bazénu ve Frenštát  pod Radhošt m ve spolupráci s Klubem vodních sport  
LAGUNA Nový Ji ín. Sou ástí vodáckého výcviku byl také povinný jednodenní výcvik na klidné 
vod  na p ehrad  V t kovice, který žáci absolvovali týden p ed vlastním kurzem. 

Na konci ervna, ve dnech 22. – 25. 6. prob hl vodácký kurz žák  3. ro níku SPŠEI, tentokrát na 
Slovensku. Pod vedením ty  instruktor  žáci sjížd li eku Dunajec, navštívili Aquapark 
v Beše ové, Štrbské pleso a Demänovskou ledovou jeskyni. 

Ve spolupráci s Klubem vodních sport  Laguna, Nový Ji ín naše škola každoro n  organizuje 
záchrann  branný výcvik plavání pro žáky t etích ro ník  gymnázia a pr myslové školy. 
Absolvování výcviku bylo podmínkou k ú asti na  LSTK s vodáckým výcvikem. Výcvik je 
zam en na první pomoc, používání záchranných plovák , skok do neznámé vody, dopomoc 
unavenému plavci, zano ování, orientaci pod vodou, záchranu tonoucího, vytažení tonoucího na 
b eh, kardiopulmonální resuscitaci, prov ení plavecké zdatnosti. 

Již posedmé se naše škola stala po adatelem Okresního finále v plavání pro SŠ a ZŠ Novoji ínska. 
Sout ž byla uspo ádána v m stském krytém bazénu ve Frenštát  pod Radhošt m ve spolupráci 
s Asociací školních sportovních klub  R.  

Environmentální innost 
V rámci výuky gymnázia se ve školním roce 2014/2015 vyu ovalo ve všech t ídách dle ŠVP, ve 
kterém je EVVO za len no jako pr ezové téma – Environmentální výchova. 

Nejvíce pr ezových témat najdeme v p edm tech biologie a zem pis. N které tematické okruhy se 
probíraly v rámci výuky chemie, fyziky, d jepisu a ve výchovách (t lesná, estetická, výtvarná a 
taky v novém p edm tu – výchova ke zdraví, který se vyu uje v prim  a kvart ).  

Ve škole je vy ešena otázka sb ru a t íd ní odpad . Ve vybraných prostorách školy a také 
v n kterých t ídách a odborných u ebnách jsou umíst ny nádoby na t íd ní plast  a papíru, což je 
p evážná v tšina odpad , která v rámci školy vzniká. Máme i nádobu na sb r vysloužilých elektro-
spot ebi , která je v p ípad  napln ní odvážená recykla ní firmou.  

Od jara do konce ervence 2015 prob hlo zateplování všech budov pat ících škole, což p inese 
zna nou úsporu energií. B hem stavitelských prací musely být odstran ny n které vzrostlé stromy 
p ed budovou školy (2 velké douglasky). Snahou pro budoucí období bude obnova zelen  v okolí 
školy. Další problematickou otázkou je parkování osobních automobil  a motocykl  v areálu školy, 
situace je v ešení. 

Koordinátor EVVO spolupracuje s pracovníky M Ú ve Frenštát  pod Radhošt m (odbor ŽP), 
s pracovníky Lesy R s. p., s pracovníky CHKO Beskydy a s SOP Salamandr. 
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Kroužek geografie 

Ve školním roce 2014/2015 byly realizovány dva kroužky geografie. Vybraní studenti nižšího stup-
n  gymnázia navšt vovali kroužek, který vedl Mgr. René Gráf, studenti vyššího stupn  gymnázia 
navšt vovali kroužek vedený Mgr. Ond ejem Jaškem. 

Kroužky byly realizovány v rámci projek-
tu Moravskoslezského kraje na podporu 
p írodov dného a technického vzd lávání 
– NatTech, s m sí ní frekvencí. V rámci 
kroužk  byla ešena témata týkající se 
p írodního prost edí, ale také otázky hos-
podá ské innosti lov ka. Výuka byla 
dopln na dv ma terénními exkurzemi. 
Jedna byla do nejv tší tepelné elektrárny 
na severní Morav  – TE D tmarovice, 
která byla ješt  dopln na exkurzí na vodní 
zdroj Morávka a vrchol Javorový 
v Moravskoslezských Beskydech. Druhá 
terénní exkurze se týkala geologie a geo-
morfologie místního regionu – masiv Ond ejníku, travertinová kaskáda Tichá. V rámci obou krouž-
k  byly využívány u ební pom cky, které škola po ídila práv  v rámci výše uvedeného projektu. 

Plošné spoje 
V letošním roce bylo v díln  plošných spoj  zahájeno pájení sou ástek 
SMD v technologii SMT. Žáci se postupn  nau ili provád t servis 
t chto desek. Využívali moderní technologii kleští pro odpájení sou ás-
tek a zapájení nových. Velkým pomocníkem v této práci jim byly mo-
derní stanice ERSA. Dále byly za podpory školy zakoupeny stavebnice 
SMD putujícího hada od firmy CYGNUS 2.  

 

 

 

 

Informa ní technologie  
Ve školním roce 2014/2015 za ala výuka v nov  vybudované u ebn  po íta ových sítí. U ebna 
vznikla v rámci projektu Moravskoslezského kraje a je vybavena po íta i a sí ovými prvky Cisco a 
Mikrotik. Krom  po íta ových sítí se zde vyu ují opera ní systémy a informa ní technologie. 

Škola splnila podmínky pro za azení do programu Cisco Network Academy. Dva vyu ující absol-
vovali kurz a složili zkoušky na lektory. Dvacet student  3. a 4. ro níku oboru Informa ní techno-
logie si zvyšuje znalosti po íta ových sítí ve dvou kroužcích. V p ípad  úsp šného absolvování 
záv re ných zkoušek získají mezinárodní certifikát Cisco network Academy. 
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Ve školním roce 2014/2015 byly také modernizovány další dv  u ebny informa ních technologií. 
U ebny byly vybaveny novými po íta i a projek ní technikou tak, aby podmínky odpovídaly sou-
asným moderním trend m v oblasti programování, databázových aplikací a zpracování po íta ové 

grafiky. 

V pr b hu roku prob hly dv  sch zky p edm tové komise, na kterých byly projednány ády u eben 
výpo etní techniky, modernizace školních vzd lávacích program  a další aktuální problémy. 

Ve školním roce jeden vyu ující absolvoval na VŠB-TU Ostrava kurz Správa OS Linux v rozsahu 
40h. Poznatky ze vzd lávací akce jsou využívány v p edm tu Opera ní systémy. Další vyu ující 
absolvoval kurz na VŠB - TU Ostrava Editace videa v prost edí Pinacle. Poznatky ze vzd lávací 
akce jsou využívány v p edm tu Programové vybavení. 

V rámci projektu NatTech se dva u itelé zú astnili 13. 1. – 15. 1. 2015 vzd lávací akce s názvem 
„Jak u it p írodov dné a technické p edm ty“. Seminá  se konal v penzionu Mosta  u Žermanické 
p ehrady. Na tomto seminá i se ú astníci dozv d li, jak zohlednit ve výuce specifika  p írodov d-
ných a technických p edm t , jak podporovat rozvoj kritického myšlení žák , jak podpo it žáky  
v dovednosti klást otázky a diskutovat. Vyzkoušeli si také r zné zp soby práce s aktuálními oboro-
vými informacemi a vym nili si se svými kolegy zkušenosti a nápady. 
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Exkurzní innost 
Škola po ádala v pr b hu školního roku celou adu tematických exkurzí, které dopl ovaly teoretic-
kou výuku v jednotlivých p edm tech (viz P ehled školních aktivit). 

 
Ve dnech 21. – 27. 9. 2014 se 38 žák  
gymnázia, p evážn  IV. ro ník , zú-
astnilo již tradi ní každoro ní zahra-

ni ní geografické exkurze. Tato akce 
po ádaná školou ve spolupráci s CK 
Ing. Wisnar je sou ástí rozší ené výuky 
p edm tu regionální geografie Evropy. 
V letošním roce ú astníci exkurze zaví-
tali do Itálie, kde p edevším navštívili: 
Benátky, San Marino, ím, Vatikán, 
Pisu, Florencii. Na zpáte ní cest  pro-
jeli p es Großglocknerhochalpenstraße, 
sestoupili k ledovci Pasterzee a ov ili 

si své poznatky z jednotlivých obor  fyzické geografie. Program: 1.den: odjezd ve er v 20:00 h 
p es R, Rakousko do Itálie.2.den: ráno p íjezd do Benátek. Lodí do centra. Zde prohlídka nejzná-
m jších míst: Dóžecí palác, most vzdech , Piazetta a Piazza San Marco s bazilikou a zvonicí. Po-
hled na Canal Grande z Ponte Rialto, Fabricche Nuove, I Frari, Accademia, opera La Fenice, zp t 
lodí po Canale Grande. Odpoledne autokarem kolem opatství Pomposa a Ravenny, Theodorichovo 
mausoleum, bazilika San Apolinaire in Classe do Rimini, nocleh Hotel Regina. 3.den: ráno odjezd 
do minirepubliky San Marina, procházka po nejvyšší ásti, kde se nachází hradbami obehnané staré 
m sto a nad  ním trojice hrad . Možnost návšt vy musea Ferrari a Abarth, leteckého musea p i ces-
t  zp t do Rimini, nocleh Hotel Regina. 4.den: ráno odjezd, kolem poledne p íjezd k ímu. P esun 
metrem k Vatikánu, nejmenšímu státu, který za íná Svatopeterským nám stím. Návšt va baziliky, 
výstup na kupoli , odkud je znamenitý rozhled i do uzav eného areálu Vatikánského státu (p íp. i 
musea a Sixtova kaple). Procházka k And lskému hradu, Ara Pacis, Piazza del Popolo. Ve er uby-
tování poblíž Prima Porty, nocleh Camping Tiber Roma. 5.den: ím - pokra ování prohlídky íma: 
Piazza Spagna a tzv.Špan lské schody, fontána di Trevi, Piazza Colonna, sloup Marca Aurelia, 
Montecitorio a Pantheon. Piazza Navona, nám stí, které pat í k nejhez ím v ím . Kolem Santa 
Andrea del Valle, republikánské forum, kde byl zavražd n Caesar, Teatro Marcello a Kapitol,  Fo-
rum Romanum a  Monument sjednocení Itálie Vittoria  Emanuela II., Trajanovo fórum a  Kolose-
um. Dále Via del Corse, ve er návrat na nocleh v Campingu Tiber Roma. 6.den: ráno odjezd do 
Pisy. Procházka na Piazza dei Miracoli se šikmou v ží, bazilikou a baptisteriem. Opoledne p íjezd 
do  Florencie,  perly Toskánska: Santa Maria Novella, Medi ejské hrobky, San Lorenzo, katedrála 
Santa Maria del Fiore, Piazza della Signoria s Palazo Vecchio a Loggia dei Lanzi, Galerie Uffizi, 
Ponte Vecchio, palác Pitti. Osobní volno, ve er odjezd. P ejezd na sever do Rakouska. 7.den: ráno 
p íjezd p es Brixen, Lienz do Heiligenblut, odkud stoupá Großglocknerhochalpenstraße, vyhlídková 
horská silnice (nejvýše dosažený bod 2504 m). Zastávky na zajímavých místech jako Franz-Josef 
Höhe s výhledem na vrchol Großglockneru (3798 m) i na ledovec Pasterzee, pod Edelweißspitze a 
jiných… Odpoledne p es Bruck, kolem Solnohradu, Lince a Melku, k ve eru p es hranice, Znojmo, 
Brno. Návrat dom  22:00 h. 
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V uplynulém školním roce byly návšt vy výrobních a energetických provoz  soust ed ny do dru-
hého pololetí. Druhé ro níky – ob  t ídy E2A i E2B  v ervnu zavítaly do Slévárny GIFF Frýdlant 
nad Ostravicí, kde zhlédli nejen proces výroby šedé litiny a její odlévání, ale i obsluhu a automati-
zaci formovacích a slévacích linek. Osádky s maturitou a znalostmi obsluhy výpo etní techniky 
jsou pot ebné i v t chto provozech. 

                       

 

 

 

 

 

 

 

Exkurze do rozvodny 110/22 kV na Dole Frenštát se konala v ervnu a byly zde t ídy jak druhého 
ro níku – E2A, tak i výb r t etích ro ník  ze t íd E3A i E3B jako partnerské školy skupiny EZ.  

Na b eznovou výstavu Ampér v Brn  byl uskute n n výjezd  ve dvou termínech. 24. 3. 2015 to 
byly t ídy E4A, E3A a T2A, dále 26. 3. 2015 t ídy E4B a t ída u  E3. 

Studenti t etích ro ník  E3A i E3B v m síci dubnu navštívili tematicky továrnu  Siemens Elektro-
motory ve Frenštát  pod Radhošt m, kde zhlédli výrobu asynchronních elektromotor , což je látka 
probíraná v p edm tu Elektrická za ízení v tomto ro níku. V rámci programu NatTech se ve dnech 
22. a 23. dubna žáci t íd E3A a T2A zú astnili exkurze na p e erpávací elektrárn  Dlouhé Strán , 
druhý den pak navštívili firmu OEZ Letohrad, která vyrábí jistící p ístroje. Dopl ujícím programem 
byla návšt va Muzea papíru ve Velkých Losinách, Muzea emesel v Letohrad  a v trná elektrárna 
Mlado ov.  

Elektrárna T ebovice byla cílem dvou exkurzí, a to v listopadu žák  t etího ro níku SOU a v ervnu 
t ídy E3A a E3B. Pr vodci ukázali žák m pr b h výroby elekt iny od zásobování uhlím, jeho úpra-
vu a mletí v kulových mlýnech, p es kotelnu, až po soustrojí turbína – generátor, blokové transfor-
mátory a rozvodnu. Nejv tším dojmem na žáky zap sobil velín strojovny. Na velkém množství 
monitor  operáto i sledují všechny ovládací prvky a stav výroby energie. 

tvrtý ro ník – t ída E4B v prosinci navštívila spole nost D Cargo, st edisko oprav lokomotiv. 
Prohlédli si depo, to nu a haly s rozebranými lokomotivami. M li možnost spat it stejnosm rné 
motory r zných velikostí, sb ra e, bleskojistky, navštívili kabinu strojvedoucího. 

V p edposledním dnu školního roku absolventi dru-
hých ro ník  – t íd E2A a E2B prov ili svou fyzic-
kou zdatnost v Armylandu ve Vratimov . Náro ný 
fyzický program byl provázen prohlídkou ady expo-
nát  bojové techniky. 
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Dne 16. prosince se studenti t ídy E3A zú astnili odbor-
né exkurze ve firm  CBG IMPEX Valašské Mezi í í. 
Firma se zabývá výrobou jednoú elových stroj . Stroje 
se v tšinou používají v linkách automobilového pr mys-
lu pro testování parametr  výrobk . V pr b hu exkurze 
byl p edveden postup p i projektu mechanických ástí 
stroje, návrh elektroinstalace a ídicího software. Dále 
byli studenti seznámeni s výrobou mechanických kom-
ponent, výrobou rozvad e a kompletací celého stroje. 

Student m byla také nabídnuta možnost absolvovat ve firm  odbornou praxi  

P edváno ní náladu ve škole oživili dva studenti, Lukáš Mali ák z E4B a Daniel Kyselý z E2B. 
Poslední den p ed váno ními prázdninami uspo ádali p ednášku o principu a historii zvukového 
záznamu. P ednášky se zú astnily t ídy druhých a t etích ro ník  oboru Elektrotechnika a oboru 
Informa ní technologie a t ída T2A. Oba studenti prošli historii magnetického záznamu a funkci 
n kterých ástí magnetofon . Nejv tší úsp ch ale sklidila praktická ukázka n kolika provozu-
schopných cívkových magnetofon . Studenti si mohli vyzkoušet založit pásek, spustit nahrávku, 
nalézt další skladbu. V tšina p ítomných u itel  s nostalgií zavzpomínala na mládí, kdy jim tyto 
p ístroje hudbou zp íjem ovaly život.   

Stává se tradicí, že záv r m síce b ezna v Brn  pat í mezinárodnímu veletrhu elektrotechniky - 
AMPÉR.  

Pro velký úsp ch návšt v v p edchozích letech se veletrhu v úterý 
24. 3. 2015 zú astnily t ídy E4A, E3A a T2A s doprovodem dvou 
u itel  odborných p edm t  a paní u itelky eského jazyka - t ídní 
E4A. Ve druhém termínu 26. 3. 2015 pak ješt  veletrh navštívily 
t ídy E3B a E3 op t v doprovodu u itel  odborných p edm t . Vy-
jma student  E4A byli všichni na veletrhu poprvé a proto obsah 
výstavy studenty p ekvapil – tolik výrobk , systém  a software na 
jednom míst  žádný z nich nevid l. O katalogy a informa ní mate-
riály nebyla nouze, zcela ur it  poslouží student m ke zvýšení zna-

lostí o tomto zajímavém a složitém oboru.  

Ve dnech 22. 4. a 23. 4. se zú astnily t ídy E4A, E3A a T2A n kolika odborných exkurzí. První den 
si žáci prohlédli zem d lský skanzen „U Havlí k “ v obci Rapotín. Skanzen je budován z nadšení 
jednotlivc , bez dotací. Je zde možné vid t historické stroje a za ízení z oblasti zem d lské techni-
ky. Sou ástí je také mini zoologická zahrada. 

Další zastávkou byla naše nejv tší p e erpávací 
elektrárna Dlouhé strán . Odborná exkurze ukázala 
význam této elektrárny a její za len ní do energe-
tické soustavy. Studenti se seznámili s parametry a 
funkcí elektrárny, prohlédli si technické za ízení 
kolem dvou turbín, každá o výkonu 325 MW, zp -
sob jejich spušt ní a najetí na plný výkon.  
Z elektrárny pokra ovala exkurze do ru ní papírny 
a muzea papíru Velké Losiny. Zde se vyrábí papír 
zp sobem, tak jako v dobách minulých. Studenti se 
seznámili s technologií a použitím ru ního papíru. 
Pr ez historií výroby a výrobk  z papíru bylo 
možné vid t v muzeu. Odborný výklad a praktické 

ukázky erpání papíru v tšinu student , zejména t ídy T2A, velmi zaujaly. 
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Druhý den byla cílem exkurze firma OEZ Letohrad, která vyrábí elektrické p ístroje - jisti e, pojist-
ky, pojistkové odpojova e a chráni e v n kolika výkonových adách. Studenti se seznámili 
s výrobou díl , jejich montáží a testováním. Tato ást exkurze zaujala zejména studenty t ídy E3A. 
Z moderní firmy vedla cesta do historie. Muzeum emesel Letohrad nabízí pr ez d jinami zem -
d lské techniky, ková ské techniky, záme nictvím, truhlá skou a tesa skou technikou, stavební vý-
robou. N které exponáty byly pln  funk ní – výroba prken na katru, soustruh na kov s pohonem 
transmisí.  Jak byly výrobky prodávány, bylo vid t v typickém obchod  - koloniálu. 
Na zpáte ní cest  žáci ješt  navštívili v trnou elektrárnu Mlado ov, kousek od obce Nový Malín. 
Jde o jednu z nejstarších v trných elektráren, postavena byla v roce 1992, v roce 2004 rekonstruo-
vána. Její výkon je 500kW. 
Exkurze byla zakon ena u malé vodní elektrárny Háj u T eštiny. Vznikla v devadesátých letech 19. 
století p estavbou mlýna, nejprve s dynamy, po požáru v roce 1901 byla dynama nahrazena generá-
tory a jako jedna z prvních se podílela na elektrifikaci okolních vesnic. 

V prosinci 2014 se t ída III.A zú astnila exkurze do Dolní oblasti Vítkovic. Interaktivní výstava je 
rozd lena do t í ásti: sv t civilizace, sv t v dy a objev  a sv t p írody. Žák m se expozice velmi 
líbily. 

K rozší ení v domostí a výuky se žáci, kte í absolvují seminá  z chemie, ú astnili exkurze do Dezy 
Valašské Mezi í í. Prohlédli si areál a analytické laborato e. Firma zpracovává ernouhelný dehet a 
surový benzol a vyrábí z nich látky, které se poté využívají nap . k výrob  barviv a pigment , plas-
t , nát rových hmot. 
Následn  žáci navštívili firmu Cabot, a to ídicí st edisko, analytické laborato e a prohlédli si areál 
firmy, kde se vyrábí saze, které kupují celosv tov  známí výrobci pneumatik jako Michelin, Pirelli, 
Goodyear.  

K již tradi ním exkurzím mimo rámec R pat í jednodenní exkurze do adventní Vídn  a d jepisná 
exkurze do koncentra ního tábora Osv tim, B ezinka a st edov kého Krakowa. 

V íjnu 2014 se studenti 1. a 2. ro níku osmiletého studia zú astnili d jepisné exkurze do Ar-
cheoskanzenu Modrá u Velehradu, kde se nachází velkomoravské opevn né sídlišt . Žáci m li ale-
spo  na chvíli možnost zažít na vlastní k ži život ve st edov ku, seznámili se se zp sobem života 
st edov kých vesni an , s jejich zvyky, emesly.  
Další zastávkou exkurze bylo Brno – Pavilon Anthropos. Zde se nachází expozice, která pojednává 
o nejstarších d jinách našeho státu. D ti se tak ocitly v období prav ku, doplnily si poznatky o evo-
luci lov ka. Rekonstrukce obydlí a vystavené exponáty, mezi nimiž nechyb l ani mamut, p iblížily 
malým ú astník m nejstarší epochu d jin lidstva. 

12. kv tna 2015 se uskute nila pro studenty II. B a VI. A d jepisná exkurze do Polska. První za-
stávkou této akce byl d lní objekt pod m stem Wieliczka, jenž je v provozu od st edov ku do sou-
asnosti. Studenti se m li možnost seznámit b hem absolvování  3,5 km dlouhé trasy v podzemí 

s historií dolování soli i sou asným využitím d lního komplexu. K nejobdivovan jším exponát m 
ur it  pat il reliéf Poslední ve e e v kapli svaté Kingy, solné sochy Mikuláše Koperníka, Jana Pavla 
II. aj. známých osobností. Vhodným prvkem celé prohlídky bylo rovn ž za azení filmové projekce 
o vzniku soli.  
Následující zastávkou bylo historické královské m sto Krakow, kde jsme neopomenuli navštívit 
královský hrad z 10. století -  Wawel -  s proslulou katedrálou sv. Stanislava a Václava. Kanovnic-
kou ulicí jsme se p esunuli na Rynek Glowny a studenti si prohlédli renesan ní Sukenici, kostel 
Panny Marie a další historické památky m sta. 
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Posledním místem naší exkurze bylo ty icetitisícové okresní m sto Malopolského vojvodství -  
Osv tim (Auschwitz), kde byl vybudován v dubnu 1940 nejv tší nacistický koncentra ní a vyhla-
zovací tábor. Žáci absolvovali prohlídky objekt  koncentra ních tábor  umocn né nejen výkladem 
pr vodc , ale i vystavenými exponáty. Studenti naší školy se p ipojili k tisíc m návšt vník  z celé-
ho sv ta, kte í každoro n  navštíví toto místo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Významným dopln ním teoretické výuky zem pisu byly ve školním roce 2014/2015 i dv  exkurze 
po p írodních a technických památkách eské republiky, po ádané v rámci podpory p írodov dné-
ho a technického vzd lávaní MSK z projektu NatTech. První exkurze prob hla ve dnech 8. – 13. 9. 
2014 a žáci navštívili oblast st edních ech. P i druhé, ty denní exkurzi, žáci poznávali oblast jižní 
Moravy. 

Díky projektu Podpora p írodov dného a technického vzd lávání v 
Moravskoslezském kraji, reg. íslo CZ.1.07/1.1.00/44.0008 pro podpo-
ru studia p írodov dných a technických obor , se vybraní žáci gymná-
zia i st ední pr myslové školy zú astnili exkurze do IQLandia science 
center Liberec. Ubytování a strava byla zajišt na v hotelu Aréna. P ed 
vstupem do centra byla všem student m rozd lena témata, na která se 
pozd ji zam í a vypracují o nich prezentace. Témata se týkala všech 
deseti expozic. Nap íkladGEOlab, vodní sv t, živly, lov k, eši sv -
tu. A navíc i t eba sklen nému zábradlí vedoucímu až do pátého po-
schodí, které v chronologickém po adí ukazuje lidské vynálezy. První 
den žáci navštívili planetárium. V pohodlí polohovatelných k esel a 
p isp ní 3D technologie se nad jejich hlavami rozprost el celý vesmír. 
O chvíli pozd ji byli ú astníky vesmírného závodu mezi Spojenými 
státy a Sov ty. S Gagarinem oblet li Zemi a stáli jsme také s Ar-
mstrongem na M síci. Druhý den si žáci prohlédli expozice, které v 

p edešlém dni nestihli. Zkusili si programování  jediného humanoidního robota v R. Návšt vou 
IQLanida žáci zjistili mnoho v cí nejen o sv t  kolem, ale i o sob . 
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V termínu 08.-11.06.2015 se 45 žák  jednotlivých 
t íd gymnázia zú astnilo, pod vedením vyu ujících 
zem pisu, ty denní exkurze po eské republice. 
Akce prob hla v rámci projektu Podpora p írodo-
v dného a technického vzd lávání v Moravskoslez-
ském kraji, registra ní íslo CZ.1.07/1.1.00/44.0008 
(NatTech MSK), jehož cílem je podpora studia p í-
rodov dných a technických p edm t  a obor . Zís-
kané informace b hem ty denní exkurze žáci využi-
jí p i tvorb  školních projekt  a v další výuce. Veš-
keré náklady exkurze pro žáky školy byly hrazeny 

z prost edk  projektu EU. Ú astníci v pr b hu exkurze navštívili nap . Ba v kanál, ZOO Hodonín, 
nejmenší slune ní hodiny na sv t  v obci Hýsly, elektrárnu EZ Hodonín, Muzeum naftového do-
bývání a geologie Hodonín, podzemní rezervoár zemního plynu Uh ice, Bukovanský mlýn, tech-
nickou památku – v trný mlýn Kuželov, prošli nau nou stezku Oskeruše a kv tnaté orchidejové 
louky, žasli nad meandry Dyje a prohlédli si poz statky železné opony v ížov .  

Zvyšování elektrotechnické odbornosti student  
Žáci tvrtých ro ník  oboru Elektrotechnika, kte í usp li u maturitních zkoušek, a žáci u ebního 
oboru Elektriká , kte í úsp šn  složili záv re né zkoušky, se podrobili test m z Vyhlášky 50/1978 
Sb. § 5,  ímž získali základní elektrotechnickou odbornost pro práci na vyhrazených elektrických 
za ízeních. 

Také v odborných p edm tech n kte í maturanti získali certifikaci. V p edm tu Elektrická za ízení 
deset žák  obdrželo certifikát pro práci s výpo tovým programem SICHR, dev t student  certifikát 
k práci s programem Wils, používaného pro návrh osv tlení a deset student  certifikát o absolvová-
ní školení na ídicí systémy S7-1200 a LOGO.    

Práce s talentovanou mládeží 
Práce s talentovanou mládeží má na naší škole mnohaletou tradici a je sou ástí koncepce dalšího 
rozvoje školy v rámci systematické pé e o talentovanou mládež. Škola aktivn  vyhledává talento-
vané žáky. Ti pracují v rámci jednotlivých sekcí  Školního klubu asociace  st edoškolských klub  

eské republiky. Veškerá innost byla zam ena na p ípravu k olympiádám a koresponden ním 
sout žím p írodov dného zam ení. 

Ve dnech 24. 11. – 28. 11. 2014 prob hlo v hotelu Sepetná na Ostravici již tradi n  Soust ed ní 
mladých p írodov dc . Vybraní studenti školy se zde p ipravovali pod vedením zkušených pedago-
g  k ú asti na v domostních sout žích z matematiky a chemie, zem pisu, biologie a fyziky. 

Také ve školním roce 2014/2015, stejn  jako v p edchozích letech, se studenti školy zú astnili ex-
kurze do IQLandie a planetária v Liberci. 
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Výsledky žák  v sout žích a olympiádách ve školním roce 2014/2015 

Název sout že Jméno Umíst ní 

Celostátní sout že 

Matematická sout ž pro žáky SOŠ Š. Chvatík 

T. Zvoník 

2. 

9. 

P vecká sout ž Gymnasia cantat  Garrendo zlaté pásmo 

SO  (elektrotechnika, elektronika a teleko-
munikace) 

D. Schneiderka, M. Ko-
keš, J. Melicha ík, J. Fišer

úsp šní ešitelé 

Celostátní výtvarná sout ž T. Kutá ová 2. 

Konverza ní sout ž v NEJ M. Eliáš 4. 

Bob ík informatiky J. Ku a 78. 

Krajské sout že 

P vecká sout ž Opava Cantant Garrendo zlaté pásmo 

Sout ž v programování – kategorie starší žáci M. Hanus 1. 

Sout ž v programování – kategorie Aplika ní 
software – webové aplikace 

J. Demel 5. – 6. 

Sout ž v programování – kategorie mládež T. Zvoník 8. 

 P. Ly ka 9. 

 J. Rozsíval 14. 

SO  (stavebnictví, architektura a design inte-
riér ) 

P. Šafl 3. 

SO  (informatika) P. Müller, D. Raška, V. 
N mec 

4. 

 P. Ly ka, D. Sp vák 6. 

SO  (elektrotechnika, elektronika a teleko-
munikace) 

D. Schneiderka, M. Ko-
keš, J. Melicha ík, J. Fišer

8. 

Chemická olympiáda, kategorie A Z. Bílková 6. 

 H. Dlabajová 7. 

Chemická olympiáda, kategorie C P. Tká  11. 

 M. Ondryáš 36. 

Zem pisná olympiáda, kategorie A M. Hanus 7. 

Zem pisná olympiáda, kategorie B M. Dufek 3. 

Zem pisná olympiáda, kategorie C N. L. Myná ová 6. 

Fyzikální olympiáda, kategorie B M. Št pán 4. 

Fyzikální olympiáda, kategorie C E. ervenková 
M. Pavlík 

4. 
18. 

Biologická olympiáda, kategorie A H. Dlabajová 
V. Pustka 

13. 
22. 
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Biologická olympiáda, kategorie B K. Siudová 
O. Šigut 

5. 
20. 

D jepisná olympiáda T. Morys 9. 

Konverza ní sout ž v n meckém jazyce, ka-
tegorie III.A 

M. Eliáš 1. 

Konverza ní sout ž v n meckém jazyce, ka-
tegorie II.B 

K. Jurková 2. 

Puškin v památník – sólová recitace L. Romanovská 1. 

Okresní sout že 

Chemická olympiáda, kategorie D T. Morys 12. 

Fyzikální olympiáda, kategorie E M. Marek 

D. P ibyla 

2. 
3. 

Fyzikální olympiáda, kategorie F N. Gazdová 3. 

Fyzikální olympiáda, kategorie G J. Ml oušek 

K. Blažek 

3. – 4. 
12. 

Zem pisná olympiáda, kategorie A M. Hanus 2. 

Zem pisná olympiáda, kategorie B M. Dufek 1. 

Zem pisná olympiáda, kategorie C N. L. Myná ová 2. 

Zem pisná olympiáda, kategorie D Z. Polách 

J. Klecker 

5. 
8. 

Biologická olympiáda, kategorie C D. Nogolová 

J. Horní ková 
K. Frejlichová 

3. 
4. 
7. 

Biologická olympiáda, kategorie D J. Ml oušek 
K. Blažek 

18. 
21. 

Olympiáda v eském jazyce, kategorie I. K. Frejlichová 5. – 11. 

Olympiáda v eském jazyce, kategorie II. E. ervenková 6. 

 A. ervenková 9. – 10. 

Konverza ní sout ž v anglickém jazyce, kate-
gorie I.B 

J. Ml oušek 3. 

Konverza ní sout ž v anglickém jazyce, kate-
gorie II.B 

M. Matyáš 3. 

Konverza ní sout ž v n meckém jazyce, ka-
tegorie III.A 

M. Eliáš 1. 

Konverza ní sout ž v n meckém jazyce, ka-
tegorie II.B 

K. Jurková 1. 

D jepisná olympiáda T. Morys 2. 

Matematická olympiáda, kategorie Z8 K. Frejlichová 2. 

Matematická olympiáda, kategorie Z7 J. Ml oušek 4. – 7. 
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SO  (elektrotechnika, elektronika a teleko-
munikace) 

D. Schneiderka, M. Ko-
keš, J. Melicha ík, J. Fišer

D. Barto , L. Mat j, M. 
Pust jovský 

1. 
 

2. 

SO  (stavebnictví, architektura a design inte-
riér ) 

P. Šafl 1. 

SO  (informatika) P. Ly ka, D. Sp vák 

 

P. Müller, D. Raška, V. 
N mec 

1. 
 

 

2. 

SO  (pedagogika, psychologie, sociologie a 
problematika volného asu) 

M. Hankeová 1. 

 

(v souladu se zákonem . 101/2000 Sb., o ochran  osobních údaj ) 

 

 

Dne 30. 10. 2014 prob hlo na Janá kov  konzervato i a Gymnáziu v Ostrav  slavnostní ocen ní 
nejlepších student , školních tým  a ekologických škol Moravskoslezského kraje. Vít ze oceni-
li V ra Palková, nám stkyn  hejtmana Moravskoslezského kraje pro oblast školství, Daniel Havlík, 
nám stek hejtmana Moravskoslezského kraje pro oblast životního prost edí, Tomáš Kotyza, editel 
krajského ú adu, a Ivo Vondrák, rektor Vysoké školy bá ské. V kategorii nejlepších student  Mo-
ravskoslezského kraje byla mezi 25 ohodnocenými také studentka frenštátského gymnázia Eliška 

ervenková (VI.A).Toto ocen ní získala p edevším za úsp chy v olympiádách z fyziky, matemati-
ky a eského jazyka. Sou ástí vyhodnocení byl i doprovodný program, který p ipravili studenti Ja-
ná kovy konzervato e. P ítomní ocen ní a hosté tak mohli zhlédnout lidový tanec, baletní kreaci 
nebo pot šit sv j sluch vystoupením flétnového kvarteta. Celé slavnostní odpoledne bylo zakon e-
no hromadným fotografováním a následným rautem.  
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Školní sbor Garrendo získal v sobotu 11. dubna to nejlepší ocen ní za dobu své jednadvacetileté 
existence. Na celostátní hodnocené p ehlídce Gymnasia Cantant v Brn  se umístil ve zlatém pásmu. 
Spole n  se sbory Besharmonie Praha, Velehrad a sborem Song ze Vsetína tak pat í mezi první 
ty i nejlepší st edoškolské sbory v republice. Pro Garrendo je toto umíst ní zatím nejv tším dosa-

ženým úsp chem. Porota chválila krásný zvuk sboru, kultivovanost projevu a vhodný výb r sout ž-
ního repertoáru. Pozitivn  hodnocená byla i dramaturgie v n kterých skladbách. Um leckou vedou-
cí a dirigentkou sboru je Mgr. Ivana Klva ová. Ve sbormistrovské innosti s ní sou asn  spolupra-
cuje student dirigentství Jakub Gabriel Rajnoch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dne 10. 6. 2015 se na Janá kov  konzervato i v Ostrav  konalo slavnostní vyhlášení nejúsp šn j-
ších ú astník  krajského kola Zem pisné olympiády. Za naši školu p ebral diplom žák Ond ej 
Schenk. 
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8. Spolupráce s organizacemi zam stnavatel  a dalšími partnery p i pln ní 
úkol  ve vzd lávání 

Firmy spolupracující p i zajiš ování praktického vyu ování žák  

Po et firem 

Dlouhodob  spolupracující firmy  

(uve te názvy firem, v p ípad  jejich velkého po tu sta í uvést firmy 
z hlediska spolupráce nejvýznamn jší) 

 
2 

SIEMENS Elektromotory s.r.o., Frenštát pod Radhošt m 

Continental Automotive Systems Czech Republic s.r.o., Frenštát pod Rad-
hošt m 

Spolupráce s organizacemi zam stnavatel  a dalšími partnery p i pln ní úkol  ve vzd lávání 

Spolupracující partner Hlavní oblasti a p ínosy spolupráce Forma spolupráce 

Profesní organizace    

   

   

Firmy 

(jiné formy spolupráce 

než zajiš ování praktic-

kého vyu ování)  

  

SIEMENS Elektromotory 
s.r.o., Frenštát pod Rad-
hošt m 

Realizace a rozvíjení ŠVP  materiální podpora 

Continental Automotive 
Systems Czech Republic 
s.r.o., Frenštát pod Rad-
hošt m 

Realizace a rozvíjení ŠVP materiální podpora 

Bang & Olufsen s.r.o., 
Kop ivnice 

Realizace a rozvíjení ŠVP materiální podpora 

ON Semiconductor Czech 
Republic, s.r.o., Rožnov 
pod Radhošt m 

Realizace a rozvíjení ŠVP p ednášková in-
nost, materiální 
podpora 

EZ a.s., Praha Realizace a rozvíjení ŠVP finan ní podpora 

ELKO EP s.r.o., Holešov Spolupráce p i výuce praxe materiální podpora 

EB - ELEKTRO BARTOŠ 
s.r.o., Frenštát pod Radh. 

Realizace a rozvíjení ŠVP materiální podpora 
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Další partne i  (nap . 

ú ad práce, obec ...) 

  

Ú ad práce Nový Ji ín Spolupráce p i propagaci školy, umíst ní 
absolvent  

propagace školy 

Ú ad práce Frýdek-
Místek 

Spolupráce p i propagaci školy propagace školy 

M sto Frenštát pod Rad-
hošt m 

Rozvíjení ŠVP p edávání maturit-
ních vysv d ení, 
oce ování žák  a 
vyu ujících, besedy

Lesy R Ochrana p írody p ednášky 

ÚSOP SA Ochrana p írody tvorba pracovních 
list  

ASK R Podpora nadaných žák  finan ní výpomoc 

AŠSK R Oblast sportu spolupráce škol, 
finan ní pomoc 

CV  ASTRA Frenštát 
pod Radhošt m 

Všechny oblasti ú ast žák  
v kroužcích 

Nevidomí a slabozrací Inkluze sbírka Bílá pastelka

Klub vodních sport  
LAGUNA, Nový Ji ín 

Rozvoj a dopln ní ŠVP kurzy branného 
plavání 

TJ Frenštát pod Radhoš-
t m 

Oblast sportu ú ast ve spolcích, 
pomoc p i organi-
zování sportovních 
akcí 

ZUŠ Frenštát pod Rad-
hošt m 

Estetická oblast spolupráce škol, 
ú ast žák  

Rada rodi  p i SPŠE a 
SOU Frenštát pod Rad-
hošt m 

Podpora rodi  a ve ejnosti finan ní podpora 

Školská rada Podpora rodi  a ve ejnosti finan ní podpora 

Sdružení rodi  a p átel 
gymnázia 

Podpora rodi  a ve ejnosti finan ní podpora 

PPP Nový Ji ín Inkluze setkávání 

Liga proti rakovin  Inkluze sbírka Sluní kový 
den 
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Stipendia žák  

Po et ud lených 
stipendií 

Firmy poskytující stipendium 

2 
 
SIEMENS Elektromotory s.r.o., Frenštát pod Radhošt m 
 

 

 

P ehled školních aktivit ve školním roce 2014/2015 

Zá í 
1. 9.  Zahájení školního roku 

8. - 13. 9.  Geografická exkurze „ eská republika – st ední echy“ 

16. 9. I.A, II.A, III.A Divadelní p edstavení, Ostrava 

16. 9.  Podzimní termín MZ – praktické zkoušky 

18. 9.  Podzimní termín MZ – ústní zkoušky 

22. – 27. 9. VIII.A, IV.B Zahrani ní geografická exkurze – Itálie 

30. 9. I.A Beseda žák  ve frenštátské knihovn  

 

íjen 

1.10. VI.A, VII.A, II.B, 
III.B 

Divadelní p edstavení Maryša, Divadlo Ji ího Myrona, Ostra-
va 

  Okresní kolo p espolního b hu, Frenštát pod Radhošt m 

 II.A Beseda s pracovníkem Pedagogicko-psychologické poradny 
Nový Ji ín 

8.10.  Krajské kolo p espolního b hu, Opava 

13.10.  Turnaj ve stolním tenise, Kop ivnice 

15.10.  Ve ejná sbírka – Bílá pastelka 

16.10.  Školní kolo sout že v piškvorkách 

22.10.  Terénní geografická praxe – tepelná elektrárna D tmarovice, 
CHKO Beskydy – projekt NatTech 

22. – 23.10.  P ehlídka st edních škol Novoji ínska – Gemma 2014 

22.10.  Turnaj ve stolním tenise - Odry 

23.10.  Školní kolo sout že v SUDOKU 

30.10. E. ervenková Ocen ní nejlepších žák  Moravskoslezského kraje, Ostrava 

 I.A, II.A D jepisná exkurze 

31.10.  Okresní kolo sout že v piškvorkách 
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Listopad 

3. – 7. 11. 1. ro níky Testování KVALITA 

4.11.  Veletrh st edních a vysokých škol GAUDEAMUS, Brno 

5.11.  Den na škole – projekt NatTech 

7.11.  Krajské kolo logické olympiády, Ostrava 

7. – 8.11.  Soust ed ní p veckého sboru Garrendo 

10.11.  Den poezie 

12.11.  Slavnostní otev ení školní výtvarné galerie 

13.11.  Okresní p ebor v plavání ZŠ a SŠ, Frenštát pod Radhošt m 

18.11.  Krajské kolo sout že v SUDOKU, Haví ov 

19.11.  Školní kolo sout že „Angli tiná  roku“ 

20.11.  Den otev ených dve í 

21.11. VII.A, III.B Exkurze na UP Olomouc – projekt NatTech 

24. – 28.11.  Soust ed ní mladých p írodov dc , Pustevny – projekt Nat-
Tech 

26.11.  Exkurze na VUT Brno – projekt NatTech 

26.11.  Školní vernisáž – Váno ní variace 

28.11.  P vecký soubor Garrendo – zpívání u váno ního stromku, 
Frenštát pod Radhošt m 

 

Prosinec 

4.12.  Krajská sout ž v MS Office, Šenov u Nového Ji ína 

5.12.  Mikulášská besídka 

  Krajské kolo chemické olympiády kategorie A, Ostrava 

9.12.  Klauzurní kolo matematické olympiády kategorie A 

  Školní kolo olympiády z eského jazyka kategorie I. a II. 

10.12.  Ú ast p veckého sboru Garrendo na akci esko zpívá koledy 

11.12.  Školní kolo olympiády v anglickém jazyce – nižší stupe  G 

12.12.  Exkurze na VŠBTU Ostrava – projekt NatTech 

15.12. VIII.A, IV.B P ednáška na strojní fakult  VŠB TU Ostrava 

  Školní astronomická olympiáda 

16.12. E3A Exkurze do firmy CBG Imex, Valašské Mezi í í 

 E4A Exkurze do D Cargo, Ostrava 

17.12. III.A Exkurze, Dolní Vítkovice 

 I.A Školní vernisáž 

18.12.  Zahrani ní jazyková exkurze, Víde  

 E1, E2, E3 Sportovní den 

18.12.  Školní kolo olympiády v ruském jazyce 
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19.12.  Školní p ednáška – Záznam zvuku 

  Váno ní florbalový turnaj, Frenštát pod Radhošt m 

Leden 

8. 1.  Školní kolo olympiády v n meckém jazyce 

13.1.  Krajské kolo matematické olympiády kategorie A, Ostrava 

14.1.  Den na škole – projekt NatTech 

15.1.  Školní kolo olympiády v anglickém jazyce – vyšší stupe  

19.1.  Okresní kolo olympiády v n meckém jazyce, Nový Ji ín 

20.1.  Okresní kolo d jepisné olympiády, Nový Ji ín 

22.1.  Okresní kolo olympiády v n meckém jazyce, Nový Ji ín 

  Školní kolo biologické olympiády kategorie D, C 

23.1.  Ples Gymnázia 

26.1.  Školní kolo zem pisné olympiády kategorie B, C 

  Krajské kolo olympiády v n meckém jazyce, Ostrava 

28.1.  Divadelní p edstavení v anglickém jazyce spole nosti Bear 
Education Theatre 

  Krajské kolo olympiády v ruském jazyce, Ostrava 

29.1.  Pololetí v maskách 
 

Únor 

2. - 6.2. II.A LVVZ, Velké Karlovice 

4.2. II.B, VI.A Exkurze na Slezské univerzit  Opava – projekt NatTech 

5.2.  Den otev ených dve í 

  Školní kolo sout že v recitaci 

  Okresní kolo olympiády v eském jazyce, Nový Ji ín 

6.2.  Ples SPŠEI 

6.-8.2.  Soust ed ní p veckého sboru Garrendo, Lichnov 

9.-13.2.  LVVZ – SPŠEI, Horní Be va 

12.2.  Školní kolo biologické olympiády kategorie A, B 

17.2.  Okresní kolo zem pisné olympiády, Nový Ji ín 

23.-27.2. I.B, V.A LVVZ, Velké Karlovice 

25.2.  Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce, Nový Ji ín 

 

B ezen 

4.3.  Prezentace Evropského polytechnického institutu 

5.3.  Okrskové kolo sout že v recitaci, CV  ASTRA Frenštát pod   
Radhošt m 

6.3.  Okresní kolo chemické olympiády, kategorie D, Nový Ji ín 
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17.3.  Krajské kolo zem pisné olympiády, Ostrava 

  Krajské kolo sout že p veckých sbor  Gymnasia Cantant, 
Orlová 

18.3. VII.A Branné plavání 

19.3.  Krajské kolo d jepisné olympiády, Ostrava 

24.3.  Veletrh Ampér, Brno 

  Okresní kolo sout že v recitaci, Nový Ji ín 

25.3.  Branné plavání 

26.3.  Okresní kolo fyzikální olympiády – kategorie E,F, Nový Ji ín

27.3.  Krajské kolo biologické olympiády – kategorie A, Ostrava 

31.3.  Krajské kolo matematické olympiády – kategorie B,C, Ostra-
va 

Duben 

1.4. VII.A Branné plavání 

7.4.  Okresní kolo SO , G a SPŠEI Frenštát pod Radhošt m 

8.4.  Okresní kolo matematické olympiády kategorie Z6, Z7, Z8,   
Nový Ji ín 

  Krajské kolo chemické olympiády, Ostrava 

 VII.A Branné plavání 

 III.B Exkurze – DEZA Valašské Mezi í í 

 IV.A, V.A, I.B Divadelní p edstavení, Nový Ji ín 

9.-11.4.  Celostátní kolo sout že Gymnasia Cantant, Brno 

9.4.  T ídní sch zky 

10.4.  Krajské kolo biologické olympiády kategorie B, Ostrava 

  Recita ní sout ž Puškin v památník, Bohumín 

14.4. V.A, I.B Exkurze Novoji ínsko 

 III.B Testování KVALITA 

16.4. VII.A Testování KVALITA 

  Okrskové kolo sout že v malé kopané, Frenštát pod Radhoš-
t m 

16.-17.4.  Seminá  NatTech, Trojanovice 

20.4.  Celostátní kolo olympiády v n meckém jazyce, Praha 

21.4.  P vecká sout ž Opava Cantat, Ostrava 

23.4.  Okresní kolo biologické olympiády kategorie D, Nový Ji ín 

 II.A Vernisáž t ídy 

 
24.4. 

  
Krajské kolo fyzikální olympiády kategorie B, C, D, Ostrava 

 
27.4. 

  
Okresní kolo biologické olympiády kategorie C, Nový JI ín 

  Okrskové kolo sout že v malé kopané, Frenštát pod Radhoš-
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t m 

28.4. III.A Vernisáž t ídy 

30.4.  Krajské kolo fyzikální olympiády kategorie E, Ostrava 

  Krajské kolo chemické olympiády kategorie B, Ostrava 

30.4.  Poslední zvon ní maturitních t íd 

 

Kv ten 

12.5. II.B, VI.A Exkurze, Polsko 

  Testování ŠI 

  P vecká sout ž Frenštátský zp vá ek 

  Okresní kolo Pythagoriády 7. t íd, Nový Ji ín 

14.5.  Okresní kolo Pythagoriády 6. a 8. t íd, Nový Ji ín 

15.5.  Natá ení videoklipu souboru Garrendo s klavíristou M. Kasí-
kem 

  Okresní kolo biologické olympiády – kategorie C, Nový Ji ín

20.5.  Okresní kolo Archimediády, Nový Ji ín 

21.5.  Vernisáž výtvarných prací žák  naší školy, M Ú Frenštát pod 
Radhošt m 

erven 
  

 

1.-5.6. VII.A, III.B Letní výcvikový kurz, jižní echy 

1.-2.6.  Exkurze z projektu NatTech do IQ Parku, Liberec 

8.-11.6.  Geografická exkurze, Jižní Morava 

10.6.  Ocen ní nejvýrazn jších osobností škol z ad žák , M Ú 
Frenštát pod Radhošt m 

12.6.  Prezentace školy na Dni m sta 

15.-17.6. III.A, IV.A Školní výlet, Hrubý Jeseník 

17.6.  Ocen ní žák  za úsp chy dosažené v sout žích, Nový Ji ín 

22.-24.6. V.A, I.B Školní výlet, Grú  

 II.B, VI.A Školní výlet, jižní Morava 

22.-23.6. I.A, II.A Školní výlet, Horní Be va 

25.6.  Školní fotbalový turnaj 
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esko zpívá koledy 

Slavnostn  nasvícené pr elí váno n  vyzdobené radnice se ve st edu 10. prosince stalo kulisou pro 
spole né zpívání eských koled. M sto Frenštát pod Radhošt m se v bec poprvé p ipojilo k celore-
publikové akci po ádané regionálními Deníky a eským rozhlasem " esko zpívá koledy". Od 17 
hodiny vystoupily na pódiu ty i smíšené p vecké sbory, které vytvo ily p íjemnou váno ní atmo-
sféru. V 18 hodin se na pokyn organizátor  rozezn lo nám stí zp vem šestice eských koled, které 
si spolu se sbory zazpívaly na ty i stovky Frenštát an . P esn  v tu samou chvíli zpívaly tyto kole-
dy tisíce lidí na více jak 570 místech eské republiky. Každému kdo na frenštátském nám stí byl, 
bylo jasné, že se v našem m st  zrodila nová tradice.

 

Po pilné p íprav  uspo ádal smíšený p vecký sbor Garrendo v p edváno ním ase hned n kolik 
vystoupení. 

To první se konalo p ímo na frenštátském nám stí. V posledním listopadovém pátku se totiž roz-
sv coval stromek a lidé o ekávali 
p íjezd Mikuláše. Svými písn mi a 
koledami zkrátili zp váci as do 
rozzá ení stromu všem, nejvíce však 
nejmladším poslucha m. Nadšení 
v o ích však bylo znát i na t ch star-
ších, hlavn  rodi ích zp vák . Za-
zpívat si s Garrendem p išli i ti stu-
denti, kte í již zasedli do vysoko-
školských poslucháren. Atmosféra 
byla velmi p íjemná a po rozsvícení 
stromu zazpíval sbor ješt  oblíbenou 
píse  s názvem Váno ní. Pak již 
mohl vjet na svých saních na nám s-
tí Mikuláš, který nejmenším d tem a 
sborist m rozdal perní ky. 
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SPS Garrendo uspo ádal ve váno ním ase koncert v prostorách školy. Pozváni byli nejenom u ite-
lé a spolužáci, ale p edevším rodi e, prarodi e, p íbuzní a známí zp vák . V první polovin  koncer-
tu zazn ly písn  polyfonní, lidové,spirituály, ale i úpravy písní folkových. Druhá ást koncertu se 
nesla již ve váno ní nálad , zazn ly koledy, které doprovodila na klávesy Veronika Hrubišová a na 
p í nou flétnu Ester Vacková. Nejstarší studenti, kte í zpívali v Garrendu, si založili komorní sbor, 
jenž dirigoval Boris Nykl. V jejich podání zazn ly koledy mén  známé, s mnoha sólovými výstupy. 
Na záv r váno ního koncertu se vestibulem školy rozezn la koleda Bim, bam s kytarovým dopro-
vodem.  

T etí vystoupení se odehrávalo op t ve vestibulu školy, kde je krásná akustika. 

D v ata a kluci pot šili známými i mén  známými koledami své spolužáky a vyu ující a navodili 
všem p ítomným krásnou váno ní atmosféru. Zpívali ty nejznám jší koledy, a tak není divu, že 
mnozí se k jejich zp vu p idali.  

Workshop tv r ího psaní 
V pátek 20. února 2015 se vybraní studenti, kte í v 
lo ských letech navšt vovali nebo v sou asné dob  
navšt vují kroužek tv r ího psaní ve škole, zú astnili 
workshopu po ádaného Národním divadlem morav-
skoslezským v Ostrav . Workshop vedla dramatur-
gyn  divadla Dagmar Radová. Kurz prob hl p ímo v 
inoherní zkušebn  divadla Ji ího Myrona. Studenti 

se seznámili s divadelním názvoslovím, jednotlivými 
dramatickými žánry, ale diskutovali i o tv r ím psaní 
obecn . Nezapomn lo se ani na praktickou ást. Vy-
zkoušeli si tak n kolik technik psaní v etn  se zam -
ením na divadelní text. Pomocí obrázk  ze známých inscenací rozvíjeli dramatický konflikt, ešili 

vztahy mezi postavami a p emýšleli o vývoji d je. 
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Kola pro Afriku 
Ve tvrtek 16. 4. 2015 byly naloženy dva kontejnery kol, které do-
cestovaly do Gambie. Do kamion  se poda ilo naskládat p es-
n  758 kol, kufry s ná adím nutným k jejich údržb , náhradní díly, 
plášt  na kola... a 2 tuny zdravotnického materiálu pro tam jší ne-
mocnice. V Gambii je dobrovolníci rozd lili do škol, zau ili me-
chaniky a náš medik Jakub rozvezl zdravotnický materiál do ne-
mocnic. 

9. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE PROVEDENÉ ŠI 
Ve školním roce 2014/2015 nebyla provedena ŠI na škole žádná kontrola. 

10. ZÁKLADNÍ  ÚDAJE  O HOSPODA ENÍ  ŠKOLY 
1. Náklady, výnosy a výsledek hospoda ení, návrh na rozd lení zlepšeného výsledku hospoda-
ení 

V hlavní innosti byly v organizaci erpány tyto náklady:        
                                                            v K      
- spot eba materiálu            3 321 992,62
- spot eba energie 3 025 911,29
- opravy a udržování majetku 3 575 351,56
- cestovné 139 397,00
- reprezentace 3 395,00
- služby 2 384 931,71
- mzdové náklady 23 234 021,00
- zákonné sociální pojišt ní 7 687 140,00
- jiné sociální pojišt ní     94 608,09
- FKSP 292 612,10
- da  z p íjm  8 139,69
- ostatní dan  a poplatky 1 242,20
- ostatní náklady z innosti 650 030,04
- odpisy 2 016 049,85
- náklady z drobného dlouhodobého majetku 1 124 083,50
- ostatní finan ní náklady 6,26
Celkem náklady v hlavní innosti: 47 558 911,91
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V hlavní innosti byly tyto výnosy:       
 v K                                      

- tržby z prodeje služeb      2 449 628,56
- jiné výnosy z vlastních výkon  1 800,00
- úroky 49 520,43
- zú tování fond  533 992,19
- výnosy z transfer  44 395 497,89
- jiné ostatní výnosy 117 780,67
Celkem výnosy 47 548 219,74

     

Hospodá ský výsledek v hlavní innosti je - 10 692,17K . 

V dopl kové  innosti byly erpány tyto náklady:    
                                           v K  
- spot eba materiálu (v etn  potravin)  295 101,53
- spot eba energie  275 959,29
- opravy a udržování  64 800,40
- služby  33 978,52
- mzdové náklady  375 139,00
- odvody  118 658,00
- FKSP 3 491,00
- jiné ostatní náklady 1 816,52
- odpisy 13 656,30
Celkem náklady v dopl kové  innosti  1 182 600,56

 

V dopl kové innosti byly  tyto výnosy:       
                                                                            v K  
- výnosy z prodeje služeb 958 908,49
- výnosy z pronájmu 266 040,32
Celkem výnosy 1 224 948,81

 

    Hospodá ský výsledek v dopl kové innosti je  + 42 348,25 K . 

    Celkový hospodá ský výsledek školy za rok 2014 je  +31 656,08K . 
 

2. erpání ú elových dotací ve len ní dle jednotlivých poskytovatel  a ú etních znak , v et-
n   vyhodnocení jejich erpání a informacích o p ípadných nevy erpání. 

2.1 Výnosy v hlavní innosti 

Ú elové dotace ze státního rozpo tu poskytnuté organizaci v roce 2014:               

      v K  
MŠMT dle par. 160, 163 a 171 zákona . 
561/2004Sb. 

Poskytnuto Použito Vratka

a) ÚZ 33 353 P ímé náklady    30 705 000,00    30 705 000,00 0,00
V tom: - Prost edky na platy    22 218 000,00   22 218 000,00      0,00
            - OON          100 000,00        100 000,00     0,00
            - pojistné , FKSP, ONIV     8 387 000,00     8 387 000,00      0,00

 0 0 0,00
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b) ÚZ 33 038 „Excelence st edních škol    
                                             2013“ 

     91 145,00      91 145,00      0,00

V tom: - prost edky na platy        67 515,00        67 515,00      0,00
            - Zákonné odvody a FKSP        23 630,00        23 630,00      0,00
 0    0 0,00
c) ÚZ 33047  RP Podpora výuky vzd lá-
vacího oboru ,,Další cizí jazyk rámcové-
ho vzd lávacího programu pro základní 
vzd lávání v roce 2014“ 

         6 400,00    6 400,00 0,00

d) ÚZ 33 049  Rozvojový program na 
podporu odborného vzd lávání v roce 
2014  

       128 000,00        128 000,00      0,00

            - prost edky na platy            94 
815,00

          94 
815,00 

 
0,00

            - zákonné odvody , FKSP           33 185,00          33 185,00      0,00
e) ÚZ 33 051  ,,Zvýšení plat  pedagogic-
kých pracovník  regionálního školství 
v roce 2014“ 

         44 954,00          44 954,00 

            - prost edky na platy       33 299,00      33 299,00      0,00
            - zákonné odvody , FKSP         11 655,00        11 655,00      0,00
f) ÚZ 33 052,,Zvýšení plat  pracovník  
regionálního školství“ 

       192 013,00        192 013,00       0,00

            - prost edky na platy       142 232,00      142 232,00      0,00
            - zákonné odvody , FKSP         49 781,00        49 781,00      0,00

 

Tyto dotace byly vyplaceny v plné výši. 

a) Dotaci na p ímé náklady na vzd lávání (ÚZ 33 353) organizace vy erpala dle závazného 
ukazatele. 

b) Dotace p id lená usnesením Rady kraje . 40/2979 ze dne 8. 4. 2014  „Rozvojový program 
Hodnocení žák  a škol podle výsledk  v sout žích v roce 2013- Excelence st edních škol 
2013“  ÚZ 33038 byla vy erpána  dle závazného ukazatele z izovatele.   Výše erpání ú e-
lové dotace jsme využili k ocen ní pedagogických pracovník  za ú ast na sout žích a p e-
hlídkách nad rámec školních vzd lávacích program . 

c) Podpora výuky vzd lávacího oboru ,,Další cizí jazyk rámcového vzd lávacího programu pro 
základní vzd lávání v roce 2014  (ÚZ 33 047) organizace vy erpala dle závazného ukazate-
le. Díky dotaci, kterou škola obdržela, byly zakoupeny nezbytné výukové materiály pro dru-
hé cizí jazyky.  Dotací byla podpo ena francouzština, n m ina a ruština. Krom  u ebnic  
s platnou schvalovací  doložkou byla zakoupena také odborná literatura a pom cky pro výu-
ku. Francouzština byla díky dotaci obohacena o výukové slovníky a ruština a n m ina o 
u ebnice a pracovní sešity. Dotace byla vy erpána v plné výši. 

d)  Dotaci na Rozvojový program na podporu odborného vzd lávání v roce 2014 (ÚZ 33049) 
organizace vy erpala dle závazného ukazatele v plné výši. Dotace byla využita na odm ny 
u itel , kte í u í spojované, vícero níkové t ídy a u itel  odborného vzd lávání elektriká , 
dále na odm ny u itel  tohoto oboru, kte í dou ují žáky nad rámec týdenního rozvrhu. 

e) Dotaci na  ,,Zvýšení plat  pedagogických pracovník  regionálního školství v roce 2014“  
(ÚZ 33 051) byla vy erpána v plné výši dle pokyn  MŠMT. 
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f) Dotace na ,,Zvýšení plat  pracovník  regionálního školství“ (ÚZ 33 052) byla použita na 
zvýšení platových tarif  ú inných od 1. 11. 2014 a byla vy erpána v plné výši. 

 
 

        P ísp vky a dotace od z izovatele 
Provozní náklady celkem       10 464 258,46
a) v tom:  - provozní náklady – ÚZ 0        6 781 000,00
b) ú elov  ur eno na výdaje na záchovný provoz budovy na ul. Martin-
ská tvr  1172 budova bývalého gymnázia – ÚZ203  

           210 000,00

 c) ú elové prost edky na krytí odpis  – ÚZ 205         1 560 000,00
 d) ú elov  ur eno na odstran ní havárie a opravu venkovní kanalizace – 
ÚZ 206 

         1 899 758,46

 e) prost edky na áste né pokrytí  náklad  spojených se zajišt ním p e-
chodu na nový systém správy majetku prost ednictvím software FaMa +  
ÚZ 203                  

       13 500,00

 

Škola obdržela  z rozpo tu z izovatele p ísp vky a dotace  celkem ve výši  10 464 258,46 K . 
a) Dotace na provoz  pokrývá náklady nutné k plynulému provozu organizace hlavn  k erpání 
energií,  služeb a další náklady vyplývající z ustanovení platných vyhlášek a zákon . Dotace byla 
vy erpána v plné výši. 

b) Dotace na  záchovný provoz budovy na ul.  Martinská tvr  1172 ástku ve výši 210 000,00 K . 
Z této dotace byly hrazeny energie, revize a opravy na budovu bývalého objektu gymnázia. Tato 
dotace byla vy erpána v plné výši. 

c) Škola obdržela ú elové prost edky na krytí odpis  dlouhodobého  hmotného a nehmotného ma-
jetku ve výši 1 560 000,00K . Tato dotace byla rovn ž v plné výši vy erpána. 

d) Dotace ve výši 1 899 758,46 K  na akci odstran ní havárie a oprava venkovní kanalizace pod 
eviden ním íslem 5263001117 byla erpána na základ  výb rového ízení. 

e) Dotace ve výši 13 500, 00K  byla vyplacena v plné výši. Byly vyplaceny Dohody o provedené 
práce pracovník m, kte í se na tomto projektu podíleli. 

Ú elová investi ní dotace do investi ního fondu NatTech - EU 

Náklady celkem 836 473,00

V tom: - OPVK – podpora p írodov dného a technického vzd lávání 
v MSK NatTech    MSK - ÚZ 254 

125 471,00

               OPVK – podpora p írodov dného a technického vzd lávání 
v MSK NatTech  MSK - ÚZ 255 

       711 002,00

asová použitelnost do 30.6.2015 
 

Ú elová dotace neinvesti ní  NatTech  - EU 
Náklady celkem 2 853 931,00
V tom: - OPVK – podpora p írodov dného a technického vzd lávání 

v MSK NatTech   MSK - ÚZ 254 
428 089,00

               OPVK – podpora p írodov dného a technického vzd lávání 
v MSK NatTech    MSK - ÚZ 255 

       2 425 842,00

asová použitelnost do 30.6.2015 
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Ú elová investi ní dotace do investi ního fondu  
Náklady celkem            238 370,00
V tom: - Energetické úspory ve školách a školských za ízení z izovaných 

MSK III. etapa,“  zateplení areálu školy PD -  ÚZ 252 
       238 370,00

Tato dotace byla vyplacena v plné výši. 

Odvod z investi ního fondu do rozpo tu kraje byl ve výši 0 K . 

Porovnání  výnos  rok 2013  a 2014         

 v tis. K                                       

Ukazatel 2013 2014 rozdíl

Výnosy z prodeje vlastních výrobk  a služeb    2 527, 90 2 449,63  -78,27

   z toho – výnosy ze stravování           1 852,58      1 737,68 -114,90

                             za ubytování        339,35 310,00 -29,35

Jiné výnosy z vlastních výkon    2,80  1,80         -1,00

Výnosy z transfer  43 658,24 44 395,50 737,26

z toho – rozpo et MSK 9 926,00 10 464,26 538,26

                státní rozpo et 31 507,22 31 167,00 -340,22

              projekty neinvesti ní 2 003,17 2 307,49 304,32

                asové rozpušt ní investi ních  
                transfer  

221,85 449,22 227,37

   Výnosy z prodeje dl. majetku 4,50 0 -4,50

erpání fond  98,62 533,99 435,37

Ostatní výnosy 23,89 117,78 93,89

  Výnosy celkem       46 400,15 47 548,22 1 148,07

  

Vlastní p íjmy 

Škola v roce 2014 m la vlastní p íjmy hlavn  z ubytování a stravování. 
V následujících letech bychom cht li udržet výnosy na úrovni roku 2014. 
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Projekty 

Škola získala finan ní prost edky z projekt  

a) OPVK EU peníze školám  - projekt Šablony FRENGP 

Š k o l a  j a k o  r e a l i z á t o r  p r o j e k t u :  

Registra ní íslo 
1.1.1.1.1.1.1 CZ.1.07/1.5.00/34.0716 

Název projektu Šablony FRENGP 

P íjemce 
Gymnázium a St ední pr myslová škola elektrotechniky a in-
formatiky, Frenštát pod Radhošt m, p ísp vková organizace 

Datum zahájení realizace 1. 9. 2012 

Datum ukon ení realizace 31. 8. 2014 

Partne i projektu - 

 
V roce 2014 byl projekt úsp šn  ukon en. V pr b hu realizace bylo vypracováno více než 1100 
vzd lávacích materiál  v 18 vzd lávacích oblastech.  Všechny výstupy byly ov eny ve výuce a 
jsou k dispozici prost ednictvím webových stránek školy. Z  finan ních prost edk  byly nakoupeny 
pot ebné u ební pom cky nutné k realizaci projektu. Jednalo se p edevším o prezen ní techniku, 
notebooky, pom cky do chemie, mikroskopy do biologie, programovatelné moduly do výuky tech-
niky po íta , server do výuky databázových systém .  
21.10.2014 byla odevzdána záv re ná zpráva projektu a 7.11.2014 byla bez p ipomínek schválena. 
Veškeré výstupy projektu budou k dispozici pedagog m a žák m k výuce. Na realizaci projektu se 
podílel realiza ní tým. Všechny odm ny v projektu jsou realizovány smlouvou DPP.  Výše dotace 
je 1 976 308,00K . V roce 2014 byla zapojena ástka 251 521,70 K .  
 

b)  OPVK Podpora p írodov dného a technického vzd lávání v Moravskoslezském kraji   (Nat-
Tech) 

Š k o l a  j a k o  p a r t n e r  p r o j e k t u  s  f i n a n n í  s p o l u ú a s t í :  

Registra ní íslo 
1.1.1.1.1.1.2 

CZ .1.07/1.1.00/44.0008 

 

Název projektu 
Podpora p írodov dného a technického vzd lávání 
v Moravskoslezském kraji 

P íjemce 
Gymnázium a St ední pr myslová škola elektrotechniky a in-
formatiky, Frenštát pod Radhošt m, p ísp vková organizace 

Datum zahájení realizace 20.8.2013 

Datum ukon ení realizace 30.6.2015 

Partne i projektu Školy MSK 

Celkový rozpo et projektu naší školy iní 5.327 tis. K . 

 
V roce 2014 bylo dokon eno vybavení podpo ených u eben u ebními pom ckami, podpo eny byly 
u ebny fyziky, geografie, biologie a robotiky.  
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B hem roku prob hla celá ada aktivit projektu. V nov  inovovaných u ebnách probíhalo celkem 6 
kroužk , jednalo se o kroužky robotiky, geografie pro nižší stupe  gymnázia, geografie pro vyšší 
stupe  gymnázia, biologie, chemie a fyziky. Dvakrát v roce 2014 byl zorganizován den žák  zá-
kladních škol na st ední škole – jednalo se o aktivitu, kdy žáci ze 4 základních škol navštívili naši 
školu a strávili celý den vzd lávacími aktivitami. Velmi p ínosná byla skute nost, že o výuku t chto 
budoucích technik   a p írodov dc  se postarali žáci naší školy. Dále jsme 4 krát navštívili vysoké 
školy, kde se žáci seznámili s výukou v laborato ích. Velmi úsp šnou aktivitou projektu byly ex-
kurze žák  po p írodov dných a technických památkách eské republiky. Pro žáky byla p ipravena 
jedna osmidenní, jedna šestidenní, jedna ty denní a ty i dvoudenní exkurze. V roce 2014 byla 
zapojena v tomto projektu  ástka 2 055 969,48 K . 

 

c) Projekt Modernizace výuky informa ních technologií 

Š k o l a  j a k o  p a r t n e r  p r o j e k t u  b e z  f i n a n n í  s p o l u ú a s t í :  

Registra ní íslo 
1.1.1.1.1.1.3 CZ .1.10/2.1.00/25.01382 

Název projektu Modernizace výuky informa ních technologií  

P íjemce 
Gymnázium a St ední pr myslová škola elektrotechniky a in-
formatiky, Frenštát pod Radhošt m, p ísp vková organizace 

Opera ní program ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 

Díl í oblast podpory Rozvoj infrastruktury pro vzd lávání  

Doba realizace projektu zá í 2013 – leden 2014 

V roce 2014 byla realizace projektu ukon ena. Škola získala velmi moderní u ebnu pro výuku po í-
ta ových sítí. Od zá í 2014 v u ebn  zapo ala výuka. Vzhledem k vybavení u ebny byly mino ád-
nou výuku otev eny i dva kroužky, ve kterých se žáci pod vedením certifikovaných lektor  p ipra-
vují na zkoušky CiscoAcademy. 

Náklady na vybavení a instalaci u ebny byly hrazeny realizátorem projektu Moravskoslezským 
krajem.  

d ) Š k o l a  j a k o  p a r t n e r  p r o j e k t u  

Registra ní íslo 
1.1.1.1.1.1.4 CZ .1.07/4.1.00/33.0015 

Název projektu 
  Podpora spolupráce škol a firem se zam ením na odborné  
  vzd lávání v praxi (POSPOLU) 

P íjemce 
Gymnázium a St ední pr myslová škola elektrotechniky a in-
formatiky, Frenštát pod Radhošt m, p ísp vková organizace 

Datum zahájení realizace 12.12.2013 

Datum ukon ení realizace 31. 3. 2015 

Partne i projektu 
Ve spolupráci s Moravskoslezským automobilovým kla-
strem,o.s. a školami 
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P edm tem tohoto projektu je zajišt ní a pilotáže model  spolupráce st edních škol a firem v oblasti 
odborného vzd lávání pro žáky denního studia vybraných obor  vzd lávání a pro pedagogické pra-
covníky st edních škol. 12.12.2013 byla podepsaná smlouva – finan ní pln ní 0. 

e)  e- Projekt – mezip edm tové vztahy v projektové výuce škola jako partner projektu bez finan ní 
ú asti 

Registra ní íslo 
1.1.1.1.1.1.5 

CZ .1.07/1.1.00/14.0103 

 

Název projektu e- Projekt – mezip edm tové vztahy v projektové výuce 

P íjemce Gymnázium  Jakuba Škody v P erov  

Datum zahájení realizace 12.7.2010 

Datum ukon ení realizace únor 2014 
 

2.2  Náklady v hlavní innosti 

 v K  

 Meziro ní vývoj      
      rok 2013 rok 2014 rozdíl 

501 spot eba materiálu   4 169 574,09 3 321 992,62 847 581,47

502 energie   2 501 172,96 3 025 911,29 524 738,33

511 opravy   2 627 000,84 3 575 351,56 948 350,72

512 cestovné   146 819,00 139 397,00 7 422

513 reprezentace   2 979,80 3 395,00 415,2

518 služby   1 240 874,27 2 384 931,71 1 144 057,44

521 mzdy   23 745 284,00 23 234 021,00 511 263,00

524 odvody   7 759 899,00 7 687 140,00 72 759,00

525 soc. poj.   95 459,35 94 608,09 851,26

527 FKSP   285 409,00 292 612,10 7 203,10

538 jiné dan  a poplatky   500 1 242,20 742,2

551 odpisy   1 648 851,96 2 016 049,85 367 197,89

558 náklady z drobného 
majetku 

  1 845 067,30 1 124 083,50 720 983,80

549 ostatní náklady   376 654,07 650 030,04 273 375,97

569 ostatní finan ní náklady   6,61 6,26 0,35

591  da  z p íjm   0 8 139,69 8 139,69

      46 445 552,25 47 558 911,91  1 113 359,66
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2. 3  Výsledek hospoda ení        

 v K  

Hlavní innost         - 10 692,17
Dopl ková innost 42 348,25
Celkem za školu 31 656,08

 

Tento hospodá ský výsledek byl dosažen díky výraznému zapojení dopl kové innosti, jejíž 
obrat inil 1 224 948,81 K . I když v hlavní innosti vznikla ztráta –-10 692,17  K , celkový 
hospodá ský výsledek školy k 31. 12. 2014 iní +31 656,08 K . Škola využila veškerých pro-
stor, které m la k dispozici, aby dosáhla co nejefektivn jšího zisku  ve sv ených objektech. 

 

CELKOVÉ ZHODNOCENÍ ROKU 2014 
Gymnázium a St ední pr myslová škola  elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhošt m, 
p ísp vková organizace zabezpe ovala v uplynulém hodnoceném období komplexní výchovn  
vzd lávací innost v oborech st edního vzd lání s maturitní zkouškou a  výu ním listem. Kapacity 
v jednotlivých povolených oborech vzd lání a formách vzd lávání školy nebyly p ekro eny. Cílem 
školy je zajistit moderní výuku s vyrovnaným rozpo tem, zlepšovat stav budov, prost edí a aktivn  
se podílet na dalším rozvoji školy s ohledem na nové technologie.  

Pozitiva: 
 Škola splnila z izovatelem stanovené závazné ukazatele v oblasti erpání ú elových prost edk  

ze státního rozpo tu. 

 Škola získala sponzorské dary. 

 Byla vym n na dlažba na chodb   v 1. pat e školy. 

 Byla vym n na podlahová krytina ve t ídách a v kabinetech, kde hrozilo nebezpe í úrazu. 

 Byl zakoupen školní nábytek (židle, stoly). 

 Byl zakoupen sedací nábytek na chodby školy. 

 Byla vybudována  posilovna a gymnastický sál. 

 Z  projektu NatTech byly podpo eny  u ebny fyziky, geografie, biologie a robotiky. 

 Byla zprovozn na studovna. 

 Školu na celorepublikové úrovni úsp šn  reprezentuje p vecký sbor Garrendo, 

 Škola pokra ovala ve volno asových aktivitách pro studenty nap . kroužek floorbalu pod vede-
ním zkušeného trenéra a kroužek deskových her, který slouží k ú elnému využití volného asu a 
k reprezentaci školy na ve ejnosti. 

 

Negativa: 

Nepoda ilo se prodat bývalou budovu Gymnázia, proto nadále z stává v majetku školy. 
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11. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH  
PROGRAM  

Ve školním roce 2014/2015 naše škola nebyla zapojena do žádných rozvojových a mezinárodních 
program . 

12. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZD LÁVÁNÍ V RÁMCI 
CELOŽIVOTNÍHO U ENÍ 

Ve školním roce 2014/2015 škola nebyla zapojena do žádného programu dalšího vzd lávání 
v rámci celoživotního u ení. 

13. ŠKOLOU REALIZOVANÉ PROJEKTY FINANCOVANÉ Z CIZÍCH 
ZDROJ  

1. Ve školním roce byl dokon en projekt ŠablonyFRENGP. V pr b hu školního roku byly dokon-
eny všechny výstupy projektu a podána záv re ná monitorovací zpráva spole n  se všemi vý-

stupy projektu. Z práva byla schválena ídícím orgánem a všechny výstupy jsou dostupné pro-
st ednictvím webových stránek projektu. 

2. V pr b hu celého školního roku škola realizovala aktivity projektu Podpora p írodov dného a 
technického vzd lávání v Moravskoslezském kraji - NatTech.  Škola je v projektu jedním z 16 
partner . Celková dotace projektu pro školu je p ibližn  5,3 mil. K . V projektu byla realizována 
celá ada aktivit. Ve školním roce bylo realizováno 5  exkurzí po p írodních památkách a tech-
nických expozicích, soust ed ní mladých p írodov dc , 2 dny žák  Z Š na SŠ, 5 výjezd  žák  na 
VŠ v Ostrav , Opav , Brn  a Olomouci a probíhalo 5 kroužk  pro žáky. V modernizovaných 
u ebnách probíhala pravidelná výuka dle rozvrhu.  

V rámci projektu bylo podpo eno 1470 žák , 5 pedagog  a 8 poskytovatel  služeb. 

Z ástupci školy se zú astnili záv re né konference TechPanel a dalších aktivit po ádané KÚ Mo-
ravskoslezského kraje.  

Realizáto i projektu pravideln  každý m síc zpracovávali monitorovací zprávy a p edkládali ke 
schválení. Všechny monitorovací zprávy byly schváleny. 

3. V m síci dubnu byla podána žádost o financování projektu Jazyky bez hranic. Žádost prošla 
schvalovacím procesem a byla vybrána k podpo e. Projekt umožní 60 žák m školy vycestovat na 
jazykové pobyty do anglicky a n mecky mluvicích zemích. Realizace projektu prob hne 
v podzimních m sících 2015. Výše finan ní dotace iní více než 800 tisíc K . 

4. V pr b hu školního roku byla p edložena t etí zpráva o udržitelnosti projektu Podpora výuky 
databázových systém  na st edních odborných školách, založené na technologiích spole nosti 
ORACLE. Z práva byla ídícím orgánem schválena. 

5. V pr b hu školního roku byla p edložena druhá zpráva o udržitelnosti projektu U itel 21. století. 
Z práva byla ídícím orgánem schválena. 

6. V pr b hu školního roku byla p edložena tvrtá zpráva o udržitelnosti projektu Podpora odbor-
ného vzd lávání na st edních školách MSK. Z práva byla ídícím orgánem schválena. 

7. V rámci udržitelnosti projektu Vytvo ení moderního prost edí pro výuku na st ední odborné ško-
le byla zpracována tvrtá zpráva o udržitelnosti projektu. Z práva byla ídícím orgánem schvále-
na. 



69 

14. SPOLUPRÁCE S ODBOROVOU ORGANIZACÍ, ORGANIZACÍ                    
ZAM STNAVATEL  A DALŠÍMI PARTNERY P I PLN NÍ ÚKOL  VE 
VZD LÁVÁNÍ 

Odborová organizace Z O MOS má na naší škole dlouholetou tradici. Pracuje v ní 14 len . edi-
telka školy se pravideln  setkává s p edsedkyní odborové organizace, projednávají spolu kolektivní 
smlouvu, rozpo et FKSP a jeho erpání, systém školení a vzd lávání zam stnanc , rozpis pracovní 
doby, organiza ní a pracovní ád, p ijímání nových pracovník . Spolupráce s odborovou organizací 
se zam uje i na tvorbu vnit ního p edpisu a s ním související zásady pro ud lování osobních p í-
platk  a odm n.  

Spolupráce s odborovou organizací je neformální a soust edí se také na problematiku vyplývající z 
úkol  pro vzd lávání a také bezpe nost a ochranu zdraví p i práci. Z am stnavatel odborovou orga-
nizaci pravideln  informuje o vývoji plat . 

15. ZÁV R 
Gymnázium a St ední pr myslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhošt m, 
p ísp vková organizace ve školním roce 2014/2015 splnila úkoly, které si p edsevzala a které vy-
plynuly z plánu práce. Ve výchovn  vzd lávacím procesu dosáhla cíl  stanovených na po átku 
školního roku. Mezi hlavní úkoly školního roku a výchovn  vzd lávacího procesu pat ilo úsp šné 
zvládnutí maturity, což se povedlo jen áste n , 7  žák  si bude muset maturitní zkoušku zopako-
vat. 

Dále byla pozornost pln  v nována výuce podle Školních vzd lávacích program  s d razem na 
praktickou využitelnost u iva, autoevaluaci žák  a na orientaci k p íprav  na maturitní zkoušku, 
p i emž základní sm rování je korigováno pr b žn  na základ  konkrétních zkušeností získaných 
v pedagogickém procesu. 

Jako každý rok se dalším m ítkem úsp šnosti naší školy stala umíst ní na p edních místech ve v -
domostních sout žích a olympiádách od okresních kol až k celostátním. Je velmi pot šující, že or-
ganizace m že získat finan ní prost edky z rozvojového programu Excelence st edních škol a tím 
motivovat pedagogy školy k dalšímu úsilí v práci se žáky. Stalo se již tradicí, že naší škole bylo 
p id leno tém   sto tisíc na nenárokovou složku plat   úsp šných u itel . 

Ve výchovn  vzd lávacím procesu byly rovn ž vítány a podporovány pravidelné akce t íd, které si 
do zna né míry organizují a obsahov  napl ují žáci se svými t ídními u iteli a jednotlivými peda-
gogy sami. Nejcenn jší na tom je fakt, že to považují za samoz ejmou a integrální sou ást svého 
p sobení ve škole. 

Jako editelka školy vnímám nejv tší pozitivum v tom, že jsme se mohli ú astnit projektu  Podpory 
p írodov dného a technického vzd lávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK). Jsme rádi, že 
jsme byli u toho, navázali  spolupráci s dalšími st edními i základními školami, vybudovali nové 
laborato e chemie, biologie a fyziky a uskute nili neopakovatelné osmidenní, ty denní exkurze a 
dvoudenní po technických památkách R. 

Také projekt Pospolu – Podpora spolupráce škol a firem se zam ením na odborné vzd lávání, po-
mohl prohloubit spolupráci s firmou Continental. Pat íme tím ke 38 st edním školám v republice, 
které se této aktivity ú astnily. 

Nezapomínáme ani na u ovský obor elektriká . Krom  zmodernizovaných u eben a pracoviš , o 
které jsme se jim postarali, byli žáci zapojeni do workshop  „ Kde chci být za 2,5 roku“ a tím se 
zamýšleli nad hodnotami, které vyznávají a zamýšleli se nad tím, jak se p ipravují na život. 
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Velmi p íznivé je zapojení žák  školy do kulturního d ní ve Frenštát  pod Radhošt m. Jsme hrdi na 
to, že m žeme naše žáky vídat na Dni m sta, Dni poezie,  p i rozsv cování váno ního stromu, ak-
cích muzea, p i setkávání elektrotechnik  i  p i r zných sportovních sout žích. 

Jak jsem již zmínila v úvodu výro ní zprávy, celý areál školy je nov  zateplen, škola dostala novou 
fasádu a  nový vzhled a my jsme velmi rádi, že žáci i zam stnanci školy mohou p icházet do budov, 
ve kterých se jim dob e žije i pracuje a jsou na svých pracovištích spokojeni. 

 

Datum zpracování zprávy:     21. zá í 2015 

Datum projednání ve Školské rad :    24. zá í 2015 

 

 

RNDr. Milena Vaverková 
editelka školy 

 

 

Mgr. Z de ka Leš išinová 
p edsedkyn  Školské rady  
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16. P ílohy – ukázky lánk  z tisku 
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