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SLOVO ŘEDITELKY  

Gymnázium, Frenštát pod Radhoštěm, 
příspěvkovou organizaci, opustí každý rok 
dlouhá řada studentů, úspěšných maturantů 
frenštátského gymnázia v Martinské čtvrti. 
Stanou se tak dalšími z řady tisíců mladých 
absolventů gymnázia, kteří odešli ze „své“ 
školy dál studovat, podnikat, pracovat, 
realizovat své životní sny. Odejdou z prestižní 
a náročné střední školy, která se jim po několik 
let snažila dát pevné základy do budoucího 
života i k dalšímu studiu. Všem našim 
absolventům přejeme, aby jim nikdy 
nevyschnul pramen dalšího poznání a vždy aby měli chuť se do své bývalé školy vracet. 
Ve školním roce 2008/2009 naše škola důstojným způsobem oslavila již 70. výročí od svého 
založení. Za dobu své existence škola prošla několika vývojovými etapami - od státního 
reálného gymnasia přes jedenáctiletou střední školu, střední všeobecně vzdělávací školu až ke 
gymnáziu. V současné době se jedná o moderní střední školu, která ve shodě se svou zřizovací 
listinou připravuje středoškolskou mládež ke studiu na vysokých školách. 
Za poslední období prošlo Gymnázium, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, 
mnoha změnami.V září a říjnu 2004 jsme rekonstruovali kotelnu a o prázdninách roku 2005 
jsme nechali položit nový povrch na střechu budovy. V roce 2006 jsme na schodištích 
vyměnili copyllity za moderní plastová okna. Ve školním roce 2006/2007 jsme provedli 
rekonstrukci a modernizaci dvou počítačových učeben. Koncem školního roku 2008/2009 
proběhla první etapa výměny oken v části průčelí budovy v rámci akce Energetické úspory 
Gymnázia ve Frenštátě pod Radhoštěm. Jižní strana budovy získala nová plastová okna, která 
nahradila stará, dřevěná nevyhovující. Došlo k modernizaci kancelářské techniky a jejímu 
vybavení potřebným softwarem. Škola je postupně vybavována stavitelnými lavicemi a 
židlemi tak, aby vyhovovaly hygienickým požadavkům. Odborné učebny byly dovybaveny 
dataprojektory a interaktivní tabulí. Počítače i s připojením na internet jsou ve všech 
kabinetech učitelů, do všech učeben je zavedena počítačová síť. Právem jsme na tyto nesmírně 
náročné akce hrdi a věříme, že naši studenti chápou rekonstrukci jako bránu ke svému 
důstojnějšímu pobytu ve školních a výukových prostorách.  
Ve spolupráci s Městským úřadem ve Frenštátě pod Radhoštěm pečujeme o nejbližší okolí 
školy včetně vysázené zeleně před budovou gymnázia, oddělující hřiště před školou od 
parkoviště a průmyslového areálu Martinské čtvrti. 
Vzdělávací a výchovný proces našeho gymnázia vytváří pro studenty optimální podmínky 
nejen pro úspěšné vykonání maturitní zkoušky, ale také pro přijetí ke studiu mnoha oborů na 
jednotlivých vysokých školách. Všechny rozsáhlé školní i mimoškolní aktivity studentů, ale 
také členů pedagogického sboru směřují k dalšímu zkvalitnění výchovně vzdělávacího 
procesu i dobrého jména naší školy, Gymnázia, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková 
organizace. 
Nejvýraznějším znakem posledního období je nárůst úspěšnosti přijatých absolventů ke 
zvolenému oboru na vysoké škole a příkladná vzájemná spolupráce školy s orgány města, 
Školskou radou a Sdružením rodičů a přátel gymnázia. 
 

RNDr. Milena Vaverková 
ředitelka školy 
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE  

 
 
Název školy:   Gymnázium, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace 
Identifikátor zařízení:  102244944 
Adresa:    Martinská čtvrť 1172 
    744 01 Frenštát pod Radhoštěm 
 
Právní forma:    příspěvková organizace 
IČO:     00601659 
 
Zřizovatel:    Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava 
  
Telefon:    556 835674 
E-mail:    freng@freng.cz 
Internetové stránky:   www.freng.cz 
 
Ředitelka školy:  RNDr. Milena Vaverková 
 
 
 

Vybavenost školy  

Celkový počet učeben: 23 
Z toho 7 odborných učeben, z nichž jsou tři laboratoře ( F, Ch, Bi ) a učebny Hv a Vv. 
Poloodborné učebny M, Bi, Ch, F, Čj, Z, D a 3 poloodborné učebny cizích jazyků. Výuka IVT 
probíhá ve 2 zcela nově vybavených učebnách po 16 počítačích a jedné učebně s volným 
internetovým provozem. 

 
 

Přehled počtu žáků 

Škola Celkový počet žáků Počet tříd 
Počet žáků / 

třídu 
Počet žáků / 

učitele 
Gymnázium – víceleté 227 8 28,4 ----- 
Gymnázium – čtyřleté 122 4 30,5 ----- 
Škola celkem 349 12 29,1 12,00 
- z toho  nižší stupeň                    117 4 29,3 ----- 
              vyšší stupeň 232 8 29,0 ----- 
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Informace o Školské radě  

Školská rada byla ustavena 29. 9. 2005, tvoří ji devět členů, z nichž tři zvolili pedagogičtí 
pracovníci školy, další tři jmenoval zřizovatel školy, zbývající tři členy zvolili zákonní 
zástupci nezletilých žáků a zletilí studenti. Školská rada se řídila Zásadami MSK pro 
zřizování školských rad, volebním a jednacím řádem. 
Školní rok 2008/2009 byl prvním rokem druhého funkčního období, předcházely mu volby a 
následné potvrzení všech stávajících členů. 
Na prvním zasedání dne 16. 9. 2008 byli zvoleni předseda, místopředseda a jednatel Školské 
rady. 
K 5. 3. 2009 vstoupila v platnost novela školského zákona ve smyslu úprav povinností a práv 
školských rad. K 1. 5. 2009 vstoupil v platnost nový volební řád Školské rady gymnázia, který 
vydala ředitelka školy v souladu s úpravou zásad zřizování školských rad zřizovaných MSK, 
podle něhož proběhly 29.6.2009 doplňovací volby na uvolněné místo pedagogického 
pracovníka ve Školské radě. Dne 13. 5. 2009 se předsedkyně ŠR zúčastnila semináře 
v Ostravě k problematice školských rad a ostatní členy informovala na zasedání rady 
18.6.2009. 
Školská rada tak jako každý rok schvalovala v souladu se školským zákonem Výroční zprávu 
o činnosti školy za školní rok 2007/2008 a Výroční zprávu o hospodaření za rok 2008, 
vyjadřovala se ke školnímu vzdělávacímu programu pro nižší stupeň víceletého gymnázia a 
následně pro 4leté studium a vyšší stupeň víceletého gymnázia, podle kterého se začíná 
vyučovat od 1. 9. 2009. Projednávala návrh rozpočtu, vyjadřovala se k rozboru hospodaření, 
výsledkům kontrol, návrhům koncepčních a investičních záměrů rozvoje školy, i k vlastnímu 
hodnocení školy a periodickému hodnocení ředitelky školy, kterého se za Školskou radu 
zúčastnila její předsedkyně. 
Průběžně byli členové rady seznamováni se studijními  výsledky,  mimoškolními úspěchy, 
úspěšností studentů při přijímacích řízeních na vysoké školy a se všemi aktivitami školy, na 
něž jsou pravidelně zváni.  
Dobrá spolupráce vedení školy, Školské rady a Sdružení rodičů a přátel gymnázia se velmi 
pozitivně odráží na dalším rozvoji školy a jejím klimatu. 
Všech jednání se účastnila také ředitelka školy.  
 
Budova školy  
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2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, U ČEBNÍ PLÁNY  

Obory vzdělání 

1. 79-41-K/801 Gymnázium-všeobecné, studium denní, délka studia: 8 let 
2. 79-41-K/81  Gymnázium, studium denní, délka studia: 8 let  

  3.   79-41-K/401 Gymnázium-všeobecné, studium denní, délka studia: 4 roky 
 

Učební plány 

Číslo učebního plánu                                                                           Platí pro třídy 
 
RVP ZV 
č.j. 31 504/2004-22 ve znění úpravy č.j. 27 002/2005-22               I.A , II.A 
 
č.j. 20594/99 – 22 ze dne 5. 5. 1999                                                    III.A,IV.A 
                                                    
Učební plány podle Změny učebních dokumentů 
č.j. 8413/2007-23 ze dne 6.4.2007                           vyšší stupeň osmiletého  
         studia a čtyřleté studium 
 
 

Učební plán pro školní rok 2008/2009 

Předmět 1.A 2.A 3.A 4.A 5.A 6.A 7.A 8.A 1.B 2.B 3.B 4.B 
Český jazyk a literatura 5 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 
Cizí jazyk 1 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 5 
Cizí jazyk 2  2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 
Obč. nauka a ZSV 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 
Dějepis 2 2 2 2 2 2 2  2 2 2  
Zeměpis 2 2 2 2 2 2 1  2 2 1  
Matematika 5 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 
Fyzika  2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 
Chemie   2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 
Biologie a geologie 2 2 2 2 3 3 3  2 3 3  
Informat. a výp. tech. 2  2 2  2   2 2   
Estetická výchova 3 3 2 2 2 2   2 2   
Tělesná výchova 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Výchova ke zdraví 1            
Člověk a svět práce  1           
Volitelný předmět 1  1     2 2   2 2 
Volitelný předmět 2       2 2   2 2 
Volitelný předmět 3        2    2 
Volitelný předmět 4        2    2 
Nepovinný předmět             
Celkem hodin 30 30 31 31 33 33 33 33 33 33 33 33 
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Osnovy 

Č.j. 20596/99-22 ze dne 5.5.1999                                     všechny třídy kromě primy a sekundy 
 

 

 

Nabídka volitelných předmětů 

Škola nabízí studentům nadstandardní nabídku volitelných, nepovinných předmětů a 
zájmových útvarů. 
V sekundě byl v rámci ŠVP zařazen volitelný předmět s dotací jedné hodiny týdně. Ve 
školním roce 2008/2009 si část zvolila seminář z matematiky a část praktika z IVT.   
Od 3. ročníku a septimy si volí studenti 2 volitelné předměty s dotací po dvou hodinách týdně. 
Ve 4. ročníku a oktávě  si volí další 2 volitelné předměty, každý s dvouhodinovou týdenní 
dotací. 
Semináře v posledních dvou ročnících umožňují žákům věnovat se do hloubky předmětům, 
které budou stěžejní v jejich budoucí profesní orientaci. Navíc si mohou rozšířit znalosti 
jazyků v nepovinných kurzech latiny, italštiny a francouzštiny. 
 
 
Nabídka volitelných předmětů: 
 
Český jazyk a literatura:  Seminář a cvičení z českého jazyka 
Anglický jazyk:   Konverzace v anglickém jazyce 
Německý jazyk:   Konverzace v německém jazyce 
Francouzský jazyk:   Konverzace ve francouzském jazyce 
Ruský jazyk:    Konverzace v ruském jazyce 
Dějepis:    Seminář z dějepisu 
Společenské vědy:   Společenskovědní seminář 
Zeměpis:    Seminář ze zeměpisu 
Matematika:    Seminář a cvičení z matematiky 
Deskriptivní geometrie:  Deskriptivní geometrie 
Fyzika:     Seminář z fyziky 
Chemie:    Seminář z chemie 
Biologie:    Seminář z biologie 
Výpočetní technika:   Programování 
     Informatika a výpočetní technika 
     Aplikace počítačů 
Výtvarná výchova:   Dějiny umění a tvorba 
 
 
Nepovinné předměty a zájmové útvary: 
 
Sborový zpěv 
Francouzský jazyk 
Italský jazyk 
Latina 
Biologický klub 
Chemický klub 

Zeměpisný klub 
Matematický klub 
Fyzikální klub 
Dramatický kroužek 
Asociace školních sportovních klubů ČR 
Asociace středoškolských klubů ČR



3. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY  

 

 

Organizační schéma 

 

 
Ředitelka školy Pedagogická rada 

Rozšířené vedení 
Předmětové komise 

Zřizovatel 
KÚ MSK 

Zástupce 
ředitelky 

VP pro 
nižší stupeň Předsedové 

předmětových 
komisí 

Ekonomický 
úsek Referent 

BOZP a PO  
Ekonomka 

Sekretářka Učitelé 

VP pro 
vyšší stupeň 

Environmentální  
vzdělávání 

Metodik ICT 

Školní 
metodik 
prevence 

Uklízečky  
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Učitelský sbor 

Učitelský sbor lze charakterizovat jako stabilizovaný, s věkovým průměrem 45,86 let a s tímto 
zastoupením jednotlivých věkových kategorií: 

Věkové složení pedagogického sboru

31
3

9

3

4

4

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 počtu 29 pedagogů je 8 mužů a 21 žen. 
Při doplňování sboru se orientujeme hlavně na zkušené učitele s praxí. Ve sboru působili dva 
důchodci. Důchodovému věku se blíží 1 vyučující. 

Rozdělení pedagogického sboru podle pohlaví

8

21

muži ženy
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Zaměstnanci Gymnázia, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace 
 

 
 

 

 

Ostatní zaměstnanci – provozní pracovníci 

Celkový počet: 7 
Jednotlivé pracovní pozice jsou: ekonomka, administrativní pracovnice, správce IT, školník, 
3x uklízečka. V současnosti je situace stabilizovaná a nejeví se potřeba změn. 
 
 

Odborná a pedagogická způsobilost pedagogických pracovníků 

Podle zákona č. 563/2004Sb., o pedagogických pracovnících jsou všichni pedagogičtí 
pracovníci odborně způsobilí pro výkon své práce. Aprobovanost výuky je 100 %. 

 
 
 
Aprobovanost jednotlivých předmětů: 
 
Čj 7 Aj 6 Nj 4 Fj 1 Rj 2 Lat 1 
Zsv 2 D 3 Z 2 M 5 Fy 3 Ch 3 
Bi 4 Ivt 3 Vv 2 Hv 1 Tv 5 Vz 1 
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4. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ  

Žáci přihlášení ke studiu pro školní rok 2008/2009 

Název oboru Kód oboru 
Počet přihlášených 

uchazečů 
Gymnázium  79-41-K/81 39 
Gymnázium 79-41-K/41 78 

 
 

Žáci přijatí ke studiu pro školní rok 2008/2009 

Název oboru Kód oboru Počet přijatých k 31.8. 2009 
Gymnázium  79-41-K/81 30 
Gymnázium 79-41-K/41 25 

 
 
 
4.1 Přijímací řízení pro osmileté studium (79-41-K/81) pro školní rok 
2009/2010 
 

Škola využívá v přijímacím řízení testy společnosti SCIO z matematiky a českého jazyka. Jde 
o profesionálně připravené testy s vysokou reliabilitou, což zajišťuje objektivitu a umožňuje 
srovnávat úroveň jednotlivých přijímaných žáků s žáky jiných škol ČR. 
Přijímací zkoušky proběhly ve dvou termínech prvního kola (22. a 24. dubna 2009). 
 
Kritéria p řijímacího řízení: 

1. výsledek přijímací zkoušky (testy SCIO – M, Čj)  
2. znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání 

(průměr všech známek v posledních třech klasifikačních obdobích) a výstupní 
hodnocení  

3. umístění uchazeče do třetího místa v okresních a vyšších kolech vědomostních 
olympiád  

 
• Na celkovém hodnocení se podílely 90% výsledky SCIO testů, 5% prospěch a 

výstupní hodnocení na ZŠ a 5% umístění v olympiádách.  
• Pro přijetí bylo podstatné pořadí uchazečů sestavené podle celkového bodového 

hodnocení.  
• V případě rovnosti bodů rozhodoval výsledek SCIO testu z matematiky.  

 
 
 
Vzorec pro výpočet celkového hodnocení: 

 
 

05,0

05,09,0
2

×+

+×+×
+∑

olympiádyzapercentil

hodnocenívýstupníaprospěchzapercentil
JČMzpercentilů
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4.2 Přijímací řízení pro čtyřleté studium (79-41-K/41) pro školní rok 
2009/2010 
 
 

Žáci byli přijímáni bez přijímacích zkoušek na základě průměru známek z profilových 
předmětů (český jazyk, 1.cizí jazyk, matematika, fyzika, biologie (přírodopis), chemie, 
zeměpis, dějepis, občanská výchova) na základní škole v posledních třech klasifikačních 
obdobích (1. a 2. pololetí 8. ročníku, 1. pololetí 9. ročníku). Za každé klasifikační období byl 
vypočten průměr na 2 desetinná místa. Z těchto tří průměrů byl vypočten aritmetický průměr 
na tři desetinná místa. Podle něj bylo sestaveno pořadí uchazečů od nejlepšího k nejhoršímu 
průměru. 
V případě, že žák nebyl z některého ze jmenovaných předmětů klasifikován, pohlíželo se na 
něj, jako by byl hodnocen stupněm nedostatečný. 
 
Pokud nastala rovnost v pořadí na místech významných pro přijetí (kolem 30. místa), bylo 
přihlédnuto k těmto kritériím:  

• Vyšší umístění získal uchazeč s lepším (tj. nižším) součtem známek z matematiky, 
českého jazyka a cizího jazyka (u dvou cizích jazyků byl vybrán lépe hodnocený) na 
všech třech hodnocených vysvědčeních ze ZŠ (9 známek). Pokud nebylo možno 
rozhodnout podle tohoto kritéria, bylo použito kritérium následující. 

• K výstupnímu hodnocení ze ZŠ a k umístění uchazeče ve školních, okresních a 
krajských kolech vědomostních, kulturních a sportovních olympiád a soutěží 
probíhajících v letech 2006-2009. Každá tato aktivita byla oceněna jedním bodem, 
umístění do 5. místa, která přesahují rámec školy, dalším bodem navíc. Přednost měl 
uchazeč, který dosáhl více bodů. 

 

Vzhledem ke stávající školské legislativě přijímací řízení proběhlo ve třech kolech a bylo 
ukončeno ke dni 31. 8. 2009. 
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5. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZD ĚLÁVÁNÍ ŽÁK Ů 

5.1 Přehledné komplexní výsledky za školu 
 

Souhrnná statistika tříd 1. pololetí školního roku 2008/09 

 
 z toho hodnocení snížená průměrný absence na žáka 

třída žáků 

 V P 5 N známka Ch prospěch celkem neomluv. 

1.A 28 18 10 - - - 1.48060 26.14. - 

3.A 30 15 15 - - - 1.52185 40.46. 0.03 

2.A 30 14 16 - - - 1.67143 25.76. 0.13 

8.A 30 12 18 - - 1 (1+0) 1.70278 51.86. 0.67 

7.A 26 7 19 - - - 1.75964 30.42. 0.04 

4.B 29 9 19 1 - 1 (0+1) 1.87931 50.96. 0.76 

4.A 29 10 18 1 - - 1.89390 36.27. - 

2.B 30 5 25 - - - 1.91260 40.66. 0.33 

3.B 30 4 26 - - - 1.91774 30.80. - 

1.B 32 3 29 - - - 2.05288 32.56. 0.03 

6.A 27 4 22 1 - - 2.13105 39.62. - 

5.A 27 5 20 2 - 3 (0+3) 2.14198 27.88. 0.26 
Legenda V - prospěl s vyznamenáním 

 P - prospěl 

 5 - neprospěl 

 N - nehodnocen 

 
 

Souhrnná statistika tříd 2. pololetí školního roku 2008/09 

 
 z toho hodnocení snížená průměrný absence na žáka 

třída žáků 

 V P 5 N známka Ch prospěch celkem neomluv. 

3.A 30 18 12 - - - 1.46923 59.36. 0.03 

1.A 28 14 14 - - - 1.47761 54.75. - 

2.B 30 9 21 - - - 1.70437 58.70. 0.20 

7.A 26 6 20 - - 1 (1+0) 1.72189 61.15. 0.04 

2.A 30 8 22 - - 1 (1+0) 1.73095 42.93. - 

8.A 30 10 20 - - 2 (2+0) 1.73889 53.86. 0.80 

4.A 29 9 20 - - - 1.89920 63.24. 0.03 

1.B 32 3 28 1 - - 1.91827 54.81. 0.94 

4.B 29 6 23 - - 1 (1+0) 1.94540 61.17. 0.72 

3.B 31 8 23 - - 2 (2+0) 1.95025 54.51. - 

6.A 27 6 21 - - - 2.01425 60.40. - 

5.A 27 5 22 - - 1 (1+0) 2.05556 55.85. 0.30 
Legenda V - prospěl s vyznamenáním 

 P - prospěl 

 5 - neprospěl 

 N - nehodnocen 

 
Průměrný počet zameškaných hodin na žáka za školní rok: 46,4 hod. 
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Výsledky maturitních zkoušek v roce 2009 

 z toho hodnocení snížená průměrný 
třída žáků 

 V P 5 N známka Ch prospěch 

VIII.A 30 22 8 - - - 1.47500 

IV.B 29 14 13 2 - - 1.98276 

Legenda V - prospěl s vyznamenáním 
 P - prospěl 
 5 - neprospěl 
 N - nehodnocen 

 

Pořadí tříd podle absence (1. pololetí 2008/2009) 

Pořadí Třída Absence/žáka Celk. absence 
1. II.A 25,767 773 
2. I.A 26,143 732 
3. V.A 27,889 753 
4. VII.A 30,432 791 
5. III.B 30,800 924 
6. I.B 32,563 1042 
7. IV.A 36,276 1052 
8. VI.A 39,630 1070 
9. III.A 40,467 1214 
10. II.B 40,667 1220 
11. IV.B 50,966 1478 
12. VIII.A 51,867 1556 

 
 

Pořadí tříd podle absence (2. pololetí 2008/2009) 

Pořadí Třída Absence/žáka Celk. absence 
1. II.A 42.933 1288 
2. VIII.A 53,867 1616 
3. III.B 54,516 1690 
4. I.A 54,700 1533 
5. I.B 54,813 1754 
6. V.A 55,852 1508 
7. II.B 58,700 1761 
8. III.A 59,367 1781 
9. VI.A 60,407 1631 
10. VII.A 61,154 1590 
11. IV.B 61,172 1774 
12. IV.A 63,241 1834 
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5.2 Hodnocení realizace ŠVP  ve výuce ve školním roce 2008/2009 

 
 
Ve školním roce 2008/2009 se vyučovalo podle ŠVP pro nižší ročníky víceletého studia 
v primě a sekundě. Zároveň v tomto období byla dokončována příprava navazujícího Školního 
vzdělávacího programu pro čtyřleté studium a vyšší ročníky víceletého studia, což kladlo na 
vyučující velké nároky. Koordinaci přesahů mezi  předměty zajišťovali garanti jednotlivých 
předmětů. Ostatní vyučující byli informováni na předmětových komisích. 
Školní vzdělávací program pro čtyřleté studium vychází z RVP G a navazuje  na vlastní ŠVP 
pro nižší ročníky víceletého studia. Spuštěn ve výuce  bude v září 2009. 
Dnešní způsob vzdělávání znamená hledat nové, efektivnější a přitažlivější cesty pro osobní i 
profesní uplatnění žáků ve společnosti. 
Hodnocení dvouletého vyučování podle ŠVP si vyučující provedli ve svých předmětových 
komisích. 
 
 
Materiální zabezpečení je téměř ve všech předmětech zajištěno novými učebnicemi a 
pracovními sešity, které jsou vytvořeny podle RVP ZV. Přesto i nadále vyučující vytvářejí své 
vlastní pracovní listy. 
 
Očekávané výstupy byly ve všech předmětech v primě i v sekundě splněny. 
 
Klí čové kompetence si žáci postupně  nadále osvojují. Přispívají k tomu především metody: 
skupinová práce s prvky kooperace, prezentace, projekty, exkurze, vyhledávání informací na 
internetu, pokusy a řešení problémových úloh. Důraz je kladen na zvládání komunikace mezi 
sebou, vůči vyučujícímu i na vzájemné hodnocení. 
 
Průřezová témata a přesahy jsou realizovány pomocí projektů. 
 
Hodnocení žáků bylo průběžné a bylo zapisováno do studijních průkazů  pro rodiče. 
Výsledná známka obsahovala hodnocení testů, projektů, referátů, slohových prací, soutěží, 
portfolií i sebehodnocení. 
 
 
Po dvou letech realizace vlastního ŠVP v primě a sekundě se jeví jako reálný, nadále jsou 
naplňovány jím stanovené cíle a vytvářeno učební prostředí plné kreativity. 
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5.3 Zpráva o testování vstupní úrovně v rámci projektu Testování žáků 
I. ročníků oborů vzdělávání poskytujících střední vzdělání s maturitou 

 
 
V rámci Rozvojového programu Moravskoslezského kraje  KVALITA 2008 studenti prvních 
ročníků absolvovali ve dnech 20. a 22. října 2009 testy připravené Metodickým a evaluačním 
centrem (MEC o.p.s.). Testů se zúčastnili studenti tříd I.B (čtyřleté studium) a V.A. (osmileté 
studium). 
 
 
Percentil úspěšnosti v jednotlivých částech testu 
 
Test Český jazyk Matematika Anglický jazyk OSP 
Percentil 96 96 96 95 
 

95969696

-6,5

3,5

13,5

23,5

33,5

43,5

53,5

63,5

73,5

83,5

93,5

Český jazyk Matematika Anglický jazyk OSP

 
 

 

Z grafu vyplývá, že studenti v testech společnosti MEC dosáhli velmi vysokého hodnocení 
v porovnání s ostatními testovanými školami. Rovněž cenná je informace o vyrovnanosti 
skóre v jednotlivých testovaných předmětech. 
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Sumární vyhodnocení za třídu I.B (čtyřleté studium) 

 Český jazyk Matematika Anglický jazyk OSP 
P(o) 43 61 40 63 
P(c) 83 86 83 89 

 

Sumární vyhodnocení za třídu V.A (osmileté studium) 

 Český jazyk Matematika Anglický jazyk OSP 
P(o) 93 88 96 86 
P(c) 98 96 99 96 
 

Porovnání P(o) testovaných t říd
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Porovnání P(c) testovaných t říd

83 83
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Legenda: 
P(o) – Percentil testované třídy vzhledem k ostatním třídám stejného oboru 
P(c) – Percentil testované třídy vzhledem ke všem ostatním třídám (všech oborů) 
 

 

Z výše uvedených tabulek a digramů je patrný podstatný rozdíl ve výsledcích našich dvou 
testovaných tříd. Třída V.A, třída osmiletého studia, v porovnání s výsledky třídy I.B, třídy 
čtyřletého studia, dosáhla daleko výraznějších výsledků. Tyto výsledky studentů osmiletého 
studia se jeví jako vynikající ve srovnání s ostatními třídami testovaných škol. 
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5.4 Výsledky přijetí maturant ů na VŠ ve školním roce 2008/2009 

Ve školním roce 2008/2009 maturovalo v řádném termínu 59 studentů. Studenti, kteří úspěšně 
odmaturovali, absolvovali přijímací zkoušky na vysokou školu. Tři studenti ukončili úspěšně 
studium maturitní zkouškou v podzimním termínu v září 2009.  
Ve třídě VIII.A bylo 30 studentů, 28 studentů bylo přijato na jimi vybrané studijní obory VŠ, 
2 studenti se ke studiu na VŠ nehlásili a budou pokračovat ve studiu na jazykové škole. 
Ze třídy IV.B, kterou navštěvovalo 29 studentů, 28studentů absolvovalo přijímací řízení na 
vysokou školu. Úspěšných bylo 26, dva studenti se rozhodli pro studijní pobyt v zahraničí, 
jedna studentka pokračuje ve studiu na jazykové škole. 
 

Přehled VŠ, na které byli přijati studenti t řídy IV.B 

UNIVERZITA FAKULTA 
POČET 

STUDENTŮ 
UK  V PRAZE Fakulta právnická 

Fakulta lékařská 
Fakulta filozofická 

2 
1 
1 

MU  V BRNĚ Fakulta právnická 
Fakulta přírodovědecká 
Fakulta filozofická 

3 
1 
1 

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 
V OSTRAVĚ 

Fakulta přírodovědecká 
Fakulta filozofická 

1 
2 

UNIVERZITA PALACKÉHO 
V OLOMOUCI 

Fakulta přírodovědecká 
Fakulta lékařská 
Fakulta pedagogická 

3 
2 
2 

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ  Fakulta filozoficko 
přírodovědecká 

1 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ 
V OSTRAVĚ 

Fakulta elektrotechniky a 
informatiky 
Fakulta strojní 
Fakulta ekonomická  

1 
            
           1 
           2 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojní 1 
ČVUT PRAHA Fakulta architektury 1 

 

 

Třída IV.B
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Přehled VŠ, na které byli přijati studenti t řídy VIII.A 

UNIVERZITA FAKULTA 
POČET 

STUDENTŮ 
UK  V PRAZE Lékařská fakulta 

Fakulta mat.-fyzikální 
Fakulta sociálních věd 
Fakulta humanitních studií 

1 
2 
1 
1 

MU  V BRNĚ Fakulta filozofická 
Fakulta lékařská 
Fakulta pedagogická 

5 
2 
2 

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 
V OSTRAVĚ 

Fakulta filozofická              1   
 

UNIVERZITA PALACKÉHO 
V OLOMOUCI 

Fakulta přírodovědecká 
 

1 
 

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ 
V PRAZE 

Národohospodářská fakulta 
Fakulta mezinárodních vztahů 

1 
1 

VETERINÁRNÍ  A  FARMACEUTICKÁ 
UNIVERZITA  BRNO 

Fakulta veterinárního lékařství 
Fakulta farmaceutická 

1 
1 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ 
V OSTRAVĚ 

Fakulta strojní 
Fakulta bezpečnostního 
inženýrství 

1 
1 
 

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELNICTVÍ  1 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta chemická 

Fakulta informačních 
technologií 

1 

            4 

 

 

 
 

Třída VIII.A 
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Přehled úspěšnosti absolventů Gymnázia, Frenštát pod Radhoštěm, 
příspěvková organizace, při přijímacím řízení na VŠ v letech 2004 – 2009 
(údaje v procentech) 
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 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Čtyřleté studium 93,9% 75,0% 97,0% 87,5% 93,1% 92,9% 

Osmileté studium 90,3% 100% 92,0% 100% 100% 100% 
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6. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ 
PATOLOGICKÝCH JEV Ů 
 
 
 
Pro tento školní rok byl vypracován Minimální preventivní program, který byl v průběhu roku 
doplněn o Program proti šikanování. 
 
Na škole pracuje školní metodik prevence (ŠMP). Jeho služeb mohou využívat studenti 
osobně dvakrát týdně v konzultačních hodinách preventisty. Další možností je anonymně 
požádat o pomoc prostřednictvím elektronické schránky důvěry. 
 
V tomto školním roce naše škola nežádala o finanční prostředky na prevenci SPJ formou 
grantů. 
 
Ve své činnosti se škola dlouhodobě zaměřuje na: 

a) prevenci proti užívání tabákových výrobků, marihuany, alkoholu a dalších návykových 
látek 

b) vyhledávání příčin záškoláctví a důvodů absence 
c) vzdělávání studentů a pedagogů v oblasti problematiky rizikových forem chování 

 
Došlo k mapování stávající situace a získávání vstupních informací od: 

a) učitelů na provozních poradách, poradách předmětových komisí 
b) rodičů na třídních schůzkách i individuálně 
c) preventistů na ZŠ 
d) žáků při konzultacích u ŠMP a výchovných poradců 

 
V rámci prevence SPJ byly uskutečněny  : 

• 2 programy o drogové závislosti vedené pracovníkem Centra naděje z Frýdku-Místku  
(pro třídy V.A a 1.B) 

• konzultace školního metodika prevence (konzultační hodiny 2x týdně) 
• seznamování studentů s informačními materiály o SPJ 
• uveřejnění kontaktních adres, na které se studenti mohou obrátit 
• studenti vypracovali v hodinách občanské nauky a základů společenských věd projekty 

na téma sociálně patologické jevy (drogová závislost, pohlavní choroby, poruchy 
příjmu potravy aj.) 

• besedy školního metodika prevence se studenty na téma šikanování 
• možnost využít e-mailovou schránku důvěry 

 
Formy spolupráce s rodiči  : 

• poskytnutí informací o SPJ na rodičovských schůzkách 
• konzultace s metodikem prevence ( konzultační hodiny 2x týdně) 
• možnost využít elektronickou schránku důvěry 
• ostatní akce, při nichž rodiče poznávají atmosféru školy a aktivity studentů: 

– oslavy 70. výročí založení Gymnázia Frenštát p.R. 
– vystoupení pěveckého sboru Garrendo 
– divadelní představení studentů Lucerna 
– dny otevřených dveří, školní ples 
– pravidelné vernisáže výtvarných prací žáků 
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Celkový počet snížených  stupňů z chování za školní rok 2008/2009 na škole byl: 
a) 2. stupeň z chování – 8 studentů 
b) 3. stupeň z chování – 4 studenti 
Ve druhém pololetí školního roku 2008/2009 byli za hrubé porušení školního řádu 
podmínečně vyloučeni 2 studenti 
 
Celkový počet neomluvených hodin ve školním roce 2008/2009: 158, což je 0,45 h na žáka. 
 
Rodiče byli seznamováni s činností školního metodika prevence prostřednictvím webových 
stránek školy, na třídních schůzkách i při individuálních pohovorech. 
Veškerá preventivní opatření v oblasti sociálně patologických jevů byla koordinována na 
poradách pedagogického sboru jednou měsíčně. 

 

 

7. ÚDAJE O DALŠÍM VZD ĚLÁVÁNÍ 
PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍK Ů (DVPP) 

 

Ředitelka školy vydává plán DVPP v souladu s §24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických 
pracovnících a o změně některých zákonů a na základě vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším 
vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických 
pracovníků. Na základě tohoto plánu je organizován průběh a podmínky následujících forem 
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků: 

- institucionální formy (studium, účast na školení, seminářích apod.) poskytované 
vysokými školami a akreditovanými vzdělávacími institucemi;  

- další vzdělávání formou samostudia. 
 
V souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy 
Moravskoslezského kraje stanovila ředitelka školy pro rozvoj dalšího vzdělávání 
pedagogických pracovníků na Gymnáziu, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, 
tyto priority: 
 

1) efektivní řízení školy 
2) technická komunikace + informatika 
3) pedagogická inovace – podpora jazykového vzdělávání 
4) zdravý životní styl – environmentální výchova 
5) aktivity v rámci jednotlivých předmětů 
6) zkvalitnění a modernizace vyučování – zkušenosti z tvorby a realizace ŠVP 

 

 

Studium k výkonu specializovaných činností 

Ve školním roce 2008/2009 dokončila jedna zaměstnankyně specializační studium pro 
výchovné poradce na Ostravské univerzitě. 
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V plánu DVPP byly stanoveny priority vzdělávání a v jejich  rámci se pedagogové zúčastnili 
těchto akcí: 
 
Management školy a nová maturita   ředitelka, zástupce ředitelky 
Nová maturita – CERMAT    ředitelka, zástupce ředitelky 
Novela školského zákona    ředitelka 
Zákoník práce      ředitelka 
Ředitelská dílna     ředitelka 
Standard kvality profese učitele   ředitelka 
 
Konference ICT     1 vyučující 
 
Jazykový seminář – francouzský jazyk  1 vyučující 
Jazykový seminář – anglický jazyk   4 vyučující 
Konzultační seminář k nové maturitě  - Aj  1 vyučující 
Konzultační seminář k nové maturitě  - Nj  2 vyučující 
Konzultační seminář k nové maturitě  - Rj  2 vyučující 
Národní srovnávací zkoušky – Aj   1 vyučující 
Konference OU – Aj     1 vyučující 
 
Konference EVVO     1 vyučující 
 
Seminář k výuce dějin 2. pol. 20 stol.   2 vyučující 
Seminář k poválečným dějinám Československa 1 vyučující 
Nová maturita – školení hodnotitelů            13 vyučujících 
Nová maturita – školení komisařů   1 vyučující 
Konzultační seminář k nové maturitě  - Čj  3 vyučující 
 
Seminář metodiků prevence    1 vyučující 
Školení koordinátorů ŠVP    1 vyučující
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8. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY 
NA VEŘEJNOSTI 
 

Celá řada pestrých a rozličných aktivit žáků a pedagogů Gymnázia, Frenštát pod Radhoštěm 
přispívá k prezentaci školy na veřejnosti a šíření jejího dobrého jména. 
 

Oslavy 70 let Gymnázia 

 Školní rok 2008/2009 se nesl ve 
znamení oslav 70. výročí existence 
školy.  
U příležitosti oslav tohoto výročí 
bylo připraveno v průběhu celého 
školního roku 2008/2009 několik 
akcí, jejichž cílem bylo široké 
veřejnosti prezentovat výsledky práce 
našich studentů a pedagogů a 
nabídnout osobám spjatým se školou, 
především jejím absolventům, 
studentům, jejich rodičům a bývalým 
i současným zaměstnancům, možnost 
důstojně si připomenout historii 
našeho gymnázia.  
Hlavní část oslav proběhla v sobotu 22. listopadu 2008. Na oslavách se sešli představitelé 
města, Školské rady, SRPG, absolventi, současní i bývalí pedagogové. Pro všechny 
návštěvníky a účastníky bylo připraveno občerstvení a bohatý kulturní program. Pro zájemce 
byly také otevřeny obě budovy na Tyršově ulici, ve kterých dříve škola sídlila. Příležitosti 
setkat se s bývalými i současnými profesory a spolužáky, nahlédnout do kronik školy, 
zhlédnout historické fotografie i novější multimediální prezentace, stejně jako umělecká 
vystoupení, využilo v průběhu celého dne několik stovek lidí. 
U příležitosti tohoto výročí vydala škola sadu upomínkových předmětů a zejména Almanach a 
DVD kroniku, kde lze najít fotogalerii, ukázky různých archivních materiálů, prací studentů a 
zvukové a obrazové záznamy ze školních koncertů a dalších akcí.V rámci oslav sedmdesátého 
výročí se uskutečnila mnohá divadelní a hudební představení studentů školy, řada sportovních 
a kulturních akcí. Mimo jiné žáci kvinty uvedli 19. listopadu reprízu muzikálu Obraz, který 
sami zkomponovali. Součástí oslav bylo i divadelní představení Lucerna dne 27. 11. 2008, 
které sehráli členové divadelního kroužku. 
 

Umělecká činnost 
 

Divadelní činnost 
Na podzim u příležitosti oslav 70. výročí školy studenti dramatického kroužku pod vedením 
vyučujícího českého jazyka realizovali jedno divadelní představení, a to Jiráskovu hru 
Lucerna. Táž hra byla uvedena v únoru ještě dvakrát, pokaždé v místním Kině pro širokou 
veřejnost, tedy nikoli jako výlučně školní představení. Na inscenacích se aktivně podílelo 25 
žáků. Celý projekt se setkal s velkým úspěchem jak mezi studenty gymnázia, tak laickou a 
odbornou veřejností. 
V prosinci studenti začali studovat hru Voskovce a Wericha Ostrov Dynamit, ve které jsou 
zapojeni zejména žáci třídy I.B. Scénicky jde o hru v pojetí, které je jiné než dosavadní, kdy 
šlo víceméně o činoherní tradiční inscenace. Je to typ revue, kde se střídají scény a situace 
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v poměrně rychlém sledu. Jednotlivé scény jsou ve stadiu rozpracovanosti dramatizace na 
scéně. Předpokládané uvedení  hry je na podzim roku 2009. Na realizaci inscenace se podílí 
20 žáků. 
Studenti tercie secvičili a sehráli pod vedením vyučující anglického jazyka divadelní 
představení v anglickém jazyce Sněhurka. Toto představení předvedli ve dvou reprízách 
studentům jak nižšího tak vyššího stupně gymnázia. 
Studenti v průběhu školního roku pod vedením vyučujících jazyka českého vyjížděli již 
tradičně do Ostravy na divadelní představení Národního divadla moravskoslezského. V rámci 
divadelní sezóny zhlédli šest divadelních představení. 
 
Sborový zpěv 
Pěvecký sbor Garrendo se zúčastnil 
krajského kola soutěže Gymnasia 
Cantant v Ostravě, kde se umístil ve 
zlatém pásmu, což mu vyneslo postup do 
celostátního kola přehlídky, které se 
konalo koncem dubna 2009 v městě 
Brně. V tomto kole se Garrendo umístilo 
v pásmu stříbrném. 
Pěvecký sbor zpestřil svou produkcí 
vernisáž fotografií Sáry Saudkové, která 
se konala v dubnu 2009, kde se mu 
dostalo uznání od přítomných hostí i od 
samotné fotografky. 
Sbor Garrendo vystoupil s pásmem vánočních koled nejen ve škole, ale i na frenštátském 
náměstí. Tradiční je účast sboru na městském úřadě při příležitosti předávání maturitních 
vysvědčení frenštátských středních škol a ocenění nejlepších studentů frenštátských škol. 
Také oslavy Dne města, které se uskutečnily v polovině června, se nemohly obejít bez 
sborového zpěvu a představení se veřejnosti. 
 

Sportovní činnost 

 
Cílem naší práce je vzbudit zájem žáků o pohybovou aktivitu a jednotlivá sportovní odvětví 
nejen v hodinách tělesné výchovy, ale i v rámci kurzů či soutěží. Pomáháme připravovat 
studenty vyšších ročníků na talentové zkoušky pro studium na fakultách tělesné výchovy či 
tělesné kultury. 
Studenti se také účastní sportovních soutěží. 
V rámci jednotlivých ročníků jsme organizovali následující sportovní kurzy a soutěže: 
 
LVVZ  (lyžařský kurz) 
Proběhl ve třech termínech. LVVZ se zúčastnili studenti tříd II.A, V.A a I.B. Studenti, kteří se 
nezúčastnili, byli zákonnými zástupci z finančních důvodů či lékařem ze zdravotních důvodů 
řádně omluveni. 
 
Třída Termín Místo 
II.A 12. – 16. 1. 2009 Velké Karlovice 
V.A 23. - 27. 2. 2009 Velké Karlovice 
I.B 2. – 6. 3. 2009 Velké Karlovice 
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LSTK  (letní sportovně-turistický kurz) 
se uskutečnil ve dnech 25. - 29. 5. 2009 v jižních Čechách. LSTK absolvovaly společně třídy 
VII.A a III.B v celkovém počtu 45 žáků. Nezúčastnění byli řádně omluveni. V rámci kurzu se 
studenti seznámili se základy vodní turistiky, pobytu a pohybu v přírodě. 
 
 
Okresní finále v plavání 
Škola již třetím rokem byla pořadatelem okresního finále v plavání základních a středních 
škol Novojičínska. Soutěž byla uspořádána v městském krytém bazénu ve Frenštátě pod 
Radhoštěm v listopadu 2008 ve spolupráci s AŠSK ČR. Vítězná družstva jak v kategorii dívek 
tak chlapců postoupila do krajského finále.  
 
 
Záchranně branný výcvik plavání 
Ve spolupráci s Klubem vodních sportů Laguna, Nový Jičín škola každoročně organizuje 
záchranně branný výcvik plavání. Ve školním roce 2008/2009 tento výcvik absolvovali 
studenti tříd III.B a VII.A. Absolvování tohoto výcviku bylo podmínkou k účasti na  LSTK 
s vodáckým výcvikem. Tato akce se setkala s pozitivním ohlasem studentů. Výcvik byl 
zaměřen na neodkladnou první pomoc, používání záchranných plováků, skok do neznámé 
vody, dopomoc unavenému plavci, zanořování, orientaci pod vodou, záchranu tonoucího, 
vytažení tonoucího na břeh, kardiopulmonální resuscitaci, prověření plavecké zdatnosti. 
 
Environmentální činnost 

V tomto školním roce se na škole podařilo vyřešit otázku třídění odpadu. Koordinátor EVVO 
zajistil vhodné nádoby pro třídění odpadu díky projektu v rámci nabídky Rozvojových fondů 
Ministerstva životního prostředí. Sběrné nádoby i velká řada propagačních materiálů byly do 
školy získány v rámci projektu Sběrné nádoby do škol, v současné době jsou umístěny na 
každém patře budovy školy na třídění plastů a papíru. 

Exkurzní činnost 

 

Škola pořádá v průběhu školního roku celou řadu 
tematických exkurzí, které doplňují teoretickou 
výuku v jednotlivých předmětech (viz Přehled 
školních aktivit). 

Na počátku školního roku se studenti čtvrtých 
ročníků účastní zahraniční geografické exkurze. Ve 
školním roce 2008/2009 se konala zahraniční 
geografická exkurze již pošestnácté a  v jejím rámci 
se 42 studentů školy seznámilo nejen s přírodními a 
kulturními krásami Irska, ale také s životem a 
společenskými poměry této země. Cestou na zelený 
ostrov krátce také navštívili  evropské metropole 
Paříž a Londýn, dva dny strávili rovněž ve Walesu. 
Na jaře studenti druhých ročníků pravidelně 
vyjíždějí na jazykovou zahraniční exkurzi do Velké 
Británie. V dubnu 2008 se jí zúčastnilo 45 studentů. 
Kromě pamětihodností Londýna účastníci zhlédli 

univerzitní Oxford, Salisbury a Stonehenge. Při cestě z kontinentu na ostrovy a zpět využili 
jak trajektové přepravy, tak moderního Eurotunelu. Studenti byli po dobu pobytu ubytováni 
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v rodinách. Podle vyjádření účastníků byla exkurze zajímavá, hodnotili především možnost 
vyzkoušet si jazykové znalosti v kontaktu s rodilými mluvčími. 
K dalším tradičním exkurzím mimo rámec ČR patří jednodenní exkurze do adventní Vídně. 
Studenti III.A a IV.A se v rámci školního výletu zúčastnili exkurze do Moravského krasu. 
 

Práce s talentovanou mládeží 

 
Práce s talentovanou mládeží má na naší škole mnohaletou tradici a je součástí koncepce 
dalšího rozvoje školy v rámci systematické péče o talentovanou mládež. Studenti se zapojili 
do práce klubů v jednotlivých předmětech, které se scházely pravidelně během celého 
školního roku pod vedením jednotlivých vyučujících. Dále talentovaní studenti pracovali 
v rámci jednotlivých sekcí Školního klubu asociace středoškolských klubů České republiky, 
jehož činnost byla zaměřena na přípravu k olympiádám, korespondenčním seminářům a 
vědomostním soutěžím přírodovědného zaměření. Pro vybrané studenty ŠK ASK ČR se již 
tradičně na podzim pořádá několikadenní Soustředění talentů. To poslední v listopadu 2008 
proběhlo v rekreačním středisku Kahan na Horní Bečvě za účasti 24 nejtalentovanějších 
studentů školy, kteří se zde připravovali pod vedením zkušených pedagogů k účasti na 
vědomostních soutěžích a olympiádách. Studenti vyšších ročníků se jako každoročně úspěšně 
zúčastnili se svými odbornými pracemi z jednotlivých předmětů a oborů Středoškolské 
odborné činnosti (SOČ), kde dosáhli významných úspěchů. Někteří postoupili až do 
celostátního kola. 
Velkým úspěchem se stalo 10. místo v celostátním kole pro práci dvou studentů maturitního 
ročníku na téma Listopadové události v roce 1989 ve Frenštátě pod Radhoštěm. 2. místo 
v krajském kole SOČ úspěšně obhájila práce srovnávající náboženské systémy od studentky 
VIII.A. 
V rámci zeměpisné soutěže EUROREBUS, kterou ve velké míře studenti museli vyplňovat 
doma na PC, se probojovali do veřejného krajského kola v Ostravě, které se konalo v sobotu 
25. dubna v areálu VŠB TU. Z krajského kola kolektiv studentů postoupil do celostátního 
kola, které se konalo v Praze 
a kde obsadili dělené 13.-16. 
místo. 
Tři studenti naší školy byli 
za své úspěchy ve fyzikální 
olympiádě na krajské úrovni 
pozváni na slavnostní 
předávání diplomů 
studentům středních a 
základních škol za přední 
místa v olympiádách, které 
se uskutečnilo 14. května 
2009 v budově Janáčkovy 
konzervatoře v Ostravě za 
účasti čelných představitelů 
Moravskoslezského kraje. 
Dne 17. června byli nejlepší 
studenti v rámci vyhlášení 
Osobností škol oceněni také 
zástupci města Frenštátu. 
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Výsledky studentů v soutěžích a olympiádách ve školním roce 2008/2009 

 

Název soutěže Jméno Umístění 

Celostátní soutěže 

Matematická olympiáda kat A. Hana Bílková 11. místo 
Gymnasia Cantant Sbor Garrendo Stříbrné pásmo 
Zoner Callisto Grafik Julie Halešová 3. místo 
Zoner Callisto Grafik Petra Hoffmannová 3. místo 
Soutěž o cenu Waltera Sernera Jiří Štěpán  
Středoškolská odborná činnost Ivo Keisler 

Jana Vinklerová 
10. místo 

EUROREBUS kolektiv studentů 13.-16. místo 
Technoplaneta kolektiv studentů 11. místo 

Krajské soutěže 

Soutěž v MS Office Lukáš Cimpl 1. místo 
Gymnasia Cantant Sbor Garrendo Zlaté pásmo 
Středoškolská odborná činnost Ivo Keisler 

Jana Vinklerová 
1. místo 

Středoškolská odborná činnost Michaela Šebetovská 2. místo 
Fyzikální olympiáda kat. E Šimon Novák 2. místo 
Fyzikální olympiáda kat. E Radek Guráš 3. místo 
Fyzikální olympiáda kat. C Tereza Hanzelková 3. místo 
Chemická olympiáda kat. C Tereza Hanzelková 4. místo 
Olympiáda v českém jazyce Johana Eliášová 5. místo 
Biologická olympiáda kat. A Monika Žihlová 5. místo 
Chemická olympiáda kat. A Adéla Jeništová 6. místo 
Olympiáda v českém jazyce Denisa Řezníčková 6. místo 
Soutěž v MS Excel Lukáš Cimpl 6. místo 
Zeměpisná olympiáda Marek Štěpán 6. místo 
Matematická olympiáda kat. A Hana Bílková 6. místo 
Chemická olympiáda kat. A Adéla Jeništová 6. místo 
Chemická olympiáda kat. B Adéla Jeništová 6. místo 
Soutěž v MS Access Jiří Dokoupil 7. místo 
Fyzikální olympiáda kat. C Ondřej Lehnert 7.-9. místo 
Soutěž v MS Excel Přemysl Sacký 8. místo 
Biologická olympiáda Johana Adamčíková 9. místo 
Soutěž v MS Access Lukáš Cimpl 10. místo 
Fyzikální olympiáda kat. D Ondřej Vaverka 13.-14. místo 
Fyzikální olympiáda kat. D Jan Těšík 17.-20. místo 

Okresní soutěže 

Olympiáda v německém jazyce Adéla Parmová 1. místo 
Zeměpisná olympiáda Štěpán Marek 1. místo 
Fyzikální olympiáda Zuzana Hanzelková 1. místo 
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Fyzikální olympiáda Šimon Novák 1. místo 
Středoškolská odborná činnost Michaela Šebetovská 1. místo 
Biologická olympiáda Johana Adamčíková 1. místo 
Fyzikální olympiáda Matouš Ryška 1. místo 
Recitační soutěž Tomáš Jaroň 2. místo 
Olympiáda v českém jazyce Johana Eliášová 2. místo 
Fyzikální olympiáda Patrik Vávra 2. místo 
Středoškolská odborná činnost Ivo Keisler 

Jana Vinklerová 
2. místo 

Fyzikální olympiáda Lukáš Muras 2. místo 
Olympiáda v anglickém jazyce Jan Nytra 3. místo 
Olympiáda v anglickém jazyce Denisa Řezníčková 3. místo 
Zeměpisná olympiáda Šimon Novák 3. místo 
Zeměpisná olympiáda Michal Jurek 3. místo 
Fyzikální olympiáda Radek Guráš 3. místo 
Olympiáda v českém jazyce Denisa Řezníčková 4. místo 
Zeměpisná olympiáda Michal Pustějovský 4. místo 
Fyzikální olympiáda Václav Stavárek 4. místo 
Fyzikální olympiáda Michal Jurek 4. místo 
Matematická olympiáda Z7 Zdeněk Polách 4.-8. místo 
Zeměpisná olympiáda Michal Jurek 5. místo 
Matematická olympiáda Z8 Patrik Vávra 5. místo 
Matematická olympiáda Jiří Raška 5. místo 
Olympiáda v německém jazyce Radim Němec 5. místo 
Pythagoráda Marek Štěpán 5.-8. místo 
Olympiáda v německém jazyce Kristýna Příhodová 6. místo 
Olympiáda v německém jazyce Hana Rašková 6. místo 
Olympiáda v německém jazyce Lucie Svobodová 7. místo 
Olympiáda v českém jazyce Simona Šenkeříková 8. místo 
Zeměpisná olympiáda Ondřej Vaverka 8. místo 
 

(v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů)
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Spolupráce školy s rodiči, veřejností a ostatními institucemi 

 
 
Škola pro styk s veřejností a svou prezentaci hojně využívala své webové stránky 
(www.freng.cz), které byly často aktualizovány a poskytly širokou škálu informací o její 
činnosti. Pro základní informaci o škole a přijímacím řízení bylo možno také získat informace 
na webovém portálu www.atlasskolstvi.cz. K prezentaci školy a studentů na veřejnosti 
přispívala i periodická publikační činnost ve Frenštátském zpravodaji a dalších regionálních 
periodikách,  kam přispívali svými články jak studenti, tak i pedagogové. Nezanedbatelné byly 
i informace o dění ve škole zprostředkované regionální kabelovou televizí. 
V listopadu a dubnu na škole proběhly rodičovské schůzky, o které je ze strany rodičů velký 
zájem. Další možností, jak vést dialog s vyučujícími, jsou konzultační hodiny, mailová pošta 
nebo dohodnutá osobní návštěva. K průběžné informaci o prospěchu a dalších skutečnostech 
slouží studijní průkazy, které studentům poskytuje škola zdarma. 
Na začátku školního roku škola ve spolupráci se SRPG vydala Informátor Gymnázia, Frenštát 
pod Radhoštěm, příspěvková organizace, určený pro studenty, rodiče studentů a veřejnost. 
Zde poskytujeme základní informace o škole a nastávajícím školním roce: kontakty, 
organizace školního roku, seznam vyučujících, volnočasové aktivity, provoz PC učebny a 
internetu, informace výchovné poradkyně, informace předsedy SRPG a předsedkyně školské 
rady. 
V listopadu škola pořádala „Den otevřených dveří“. V tento den školu navštívili jednotliví 
zájemci či organizované skupiny ze základních škol – budoucí kandidáti studia a jejich rodiče.  
Prohlédli si veškeré učebny, odborné učebny, laboratoře, zázemí školy a nahlédli do výuky 
jednotlivých předmětů. 
Ve spolupráci se Sdružením rodičů a přátel gymnázia studenti každoročně pořádají již tradiční 
vánoční florbalový turnaj a populární červnový turnaj ve fotbale Copa de Gympl. 
Pro studenty, kteří na naší škole úspěšně složili maturitní zkoušku, a jejich rodinné 
příslušníky, škola ve spolupráci s MěÚ Frenštát pod Radhoštěm zorganizovala slavnostní 
předání maturitního vysvědčení v obřadní síni MěÚ Frenštát pod Radhoštěm za účasti čelných 
představitelů města. 
Zvláště je třeba ocenit a vyzdvihnout pomoc našich studentů při organizaci charitativních akcí 
a sbírek (Den s Emilem, Den pro světlušku a Bílá pastelka). 
Škola je členem Asociace středoškolských sportovních klubů. Z rozpočtu asociace jsou 
hrazeny poplatky spojené s účastí na sportovních soutěžích (startovné, jízdné apod.), stejně 
jako náklady na soutěže pořádané naší školou (pronájmy sportovišť, ceny atd.). 
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Přehled školních aktivit ve školním roce 2008/2009 
 
 

Měsíc Třída Akce 

Září VIII.A, IV.B Sokrates – přednáška o vysokých školách 

 Výběr Exkurze do Vídně na výstavu Tutanchámon a jeho poklady 

 VIII.A, IV.B Zahraniční geografická exkurze Francie, Velká Británie, Irsko 

Říjen Výběr Přespolní běh základních škol 

 Výběr Bílá pastelka – pomoc nevidomým 

 III.A, IV. A Divadelní představení - Nový Jičín 

 IV.A Účast v televizní soutěži Bludiště 

 VIII.A, IV.B Gaudeamus - Brno 

Listopad Výběr Okresní kolo v odbíjené SŠ 

 Výběr Krajské kolo SUDOKU – Ostrava 

 PS Vystoupení na vernisáži 

 Výběr Divadelní představení Lucerna 

 VII.A, II.B Divadelní vystoupení v Novém Jičíně 

 V.A Repríza muzikálu Obraz 

 Výběr Okresní kolo v basketbalu 

 Škola Den otevřených dveří 

 Škola Oslavy 70. výročí školy 

 Výběr Okresní kolo v plavání ZŠ a SŠ 

 V.A, I.B Divadelní představení – Nový Jičín 

 Výběr Soustředění talentů 

 PS Rozsvěcování vánočního stromu na frenštátském náměstí 

Prosinec Výběr Klauzurní kolo matematické olympiády 

 Škola Mikuláš 

 I.A Vernisáž výstavy 

 Výběr Zahraniční exkurze „Adventní Vídeň“ 

 Výběr Recitační soutěž 
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Prosinec Škola Florbalový turnaj školy 

 Výběr Okresní kolo ve florbalu ZŠ 

 Výběr Krajské kolo matematické olympiády  kat. A 

 Výběr Okresní kolo matematické olympiády  kat. Z9 

 Výběr Okresní kolo ve florbalu SŠ 

Leden Výběr Klauzurní kolo matematické olympiády kat. B, C 

 Výběr Dějepisná soutěž - Opava 

 Výběr Okresní kolo chemické olympiády kat D - N 

 II.A LVVZ – lyžařský výcvikový kurz, Velké Karlovice 

Únor Škola Ples Gymnázia 

 Výběr Okresní kolo chemické olympiády kat. D 

 Výběr Okresní kolo olympiády v německém jazyku 

 Výběr Okresní kolo dějepisné olympiády 

 Výběr Krajské kolo ve florbalu SŠ 

 I.B LVVZ – lyžařský výcvikový kurz, Velké Karlovice 

 PS Soustředění pěveckého sboru Garrendo 

 Výběr Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce 

 II.A Vernisáž výstavy 

Březen  PS Festival pěveckých sborů gymnázií „Gymnasia cantant“ – Ostrava 

 V.A LVVZ – lyžařský výcvikový kurz, Velké Karlovice 

 Výběr Okrskové kolo v basketbalu SŠ 

 Výběr Okrskové kolo ve futsalu SŠ 

 Výběr Okresní kolo soutěže v recitaci 

 Výběr Okresní kolo olympiády v českém jazyce 

 Výběr Okresní kolo zeměpisné olympiády 

 Výběr Krajské kolo matematické olympiády Z9 

Duben Výběr Okresní kolo fyzikální olympiády kat. E, F 

 Výběr Okresní kolo matematické olympiády kat. Z6, Z7, Z9 
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Duben PS Vystoupení na vernisáži fotografií S. Saudkové 

 Výběr Okresní kolo SOČ-SŠE 

 Výběr Zahraniční exkurze do Velké Británie 

 III.A Vernisáž výstavy 

 Výběr Krajské kolo chemické olympiády 

 Výběr Krajské kolo biologické olympiády 

 Výběr Krajské kolo zeměpisné olympiády 

 Výběr Krajské kolo fyzikální olympiády 

 Výběr Krajské kolo olympiády v českém jazyce 

 V.A, I.B Sbírka, svátek s Emilem 

 PS Celostátní kolo Gymnasia Cantant - Brno 

 Výběr Krajské kolo olympiády v českém jazyce 

 Výběr Okresní kolo Pythagoriády 

Květen PS Vystoupení pěveckého sboru Garrendo na soutěži „Frenštátský 
zpěváček“ 

 VIII.A, IV.B Beseda s pracovníky Úřadu práce 

 Výběr Krajské kolo biologické olympiády – Ostrava 

 Výběr Vernisáž výtvarných prací škol 

 Výběr Krajské kolo fyzikální olympiády – Ostrava 

 Výběr Ocenění úspěšných studentů MSK - Ostrava 

 PS Vystoupení PS Garrendo na MěÚ ve Frenštátě 

Červen III.B, VII.A LSTK – vodácký kurz, jižní Čechy 

 PS Vystoupení PS Garrendo na MěÚ ve Frenštátě 

 Výběr Ocenění osobností školy na MěÚ ve Frenštátě 

 Výběr Den Města 

 Výběr Celostátní kolo Eurorebus - Praha 

 III.A Divadelní představení v angličtině - Sněhurka 

 Škola Celoškolní turnaj v kopané 
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9. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE 
PROVEDENÉ ČŠI 
 

 

V listopadu 2008 proběhla na naší škole inspekční činnost České školní inspekce. Předmětem 
kontroly bylo dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělání a 
školských služeb,  vykonávaná podle ustanovení § 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2008 
Sb.,  o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 

Kontrolované oblasti: 

• kontrola vedení vybrané povinné dokumentace školy ve školním roce 2008/2009 
k termínu kontrolní činnosti 

• kontrola povinných údajů o žákovi uvedených v evidenci žáků, vydané a vedené 
školou ve školním roce 2008/2009 do termínu kontrolní činnosti 

• kontrola úplnosti a správnosti dodržování ustanovení § 30 odst. 1 až 3 o školním řádu 
k termínu kontrolní činnosti 

• kontrola dodržování ustanovení § 60 odst. 1 a 4 o přijímání do prvního ročníku 
vzdělávání ve střední škole ve školním roce 2007/2008 

 

Státní kontrolou nebylo zjištěno porušení ustanovení jednotlivých paragrafů zákona 
č. 561/2008 Sb.,  o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), v platném znění (viz. protokol čj. ČŠI-509/08-14). 
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10. ZÁKLADNÍ  ÚDAJE  O HOSPODAŘENÍ  ŠKOLY  
 

Náklady (v tis. Kč) 
 

ukazatel 
příspěvek 
zřizovatele 

Projekt Euro 
Gymnázia 

rezervní fond pronájmy ostatní výnosy celkem 

Spotřeba materiálu (501) 442,59   86,21   1,94 530,74

z toho: učebnice  37,58         37,58

             knihy 28,61         28,61

             tiskoviny, příručky 21,84         21,84

             materiál pro výuku 11,88       1,94 13,82
             DDHM učební pomůcky 
                    do 3 000 Kč 12,76         12,76
             DDHM učební pomůcky 
                    nad 3 000 Kč 35,89         35,89

             DDHM provoz do 3 000 Kč 88,44         88,44

             DDHM provoz do 3 000 Kč 127,88   6,09     133,96

             čisticí prostředky 24,77         24,77

             kancelářské potřeby 23,27         23,27

             ostatní spotřební materiál 29,69   80,12     109,81

Spotřeba energie (502) 621,87     24,10   645,97

Opravy a udržování (511) 34,75         34,75

z toho: údržba movitého majetku 4 078,00         4 078,00
             opravy a údržba 
                   movitého majetku 30,67         30,67

Cestovné (512) 73,73         73,73

z toho: cestovné tuzemské 62,72         62,72

             cestovné zahraniční 11,01         11,01

Služby (518) 443,26   6,49     449,75

z toho: poštovné 11,26   0,41     11,67

             ceniny 0,26         0,26

             internet 52,69         52,69

             telekomunikace 38,53         38,53

             kabelová televize 2,51         2,51

             školení akreditovaná 19,54         19,54

             školení, semináře ostatní 14,20         14,20
             nájem nebytových 
                     prostor (TV) 93,37         93,37

             zpracování mezd 58,77         58,77
             pořízení software do 
                     7 000 Kč 10,37         10,37
             pořízení software 
                   od 7 000 do 60.000 Kč 21,81         21,81

             likvidace odpadu 9,10         9,10

             revize, odborné prohlídky 26,12         26,12

             ostatní služby 84,73   6,08     90,81

Mzdové náklady (521) 9 285,12  8,69      9 293,81

 z toho: mzdové náklady 
                    z dotace zřizovatele 9 250,12         9 250,12
             ostatní platby za provedenou 
                     práci 35,00         35,00

             mzdové náklady EuroGymnázia     8,69     8,69

Zákonné pojištění a sociální náklady (524,527,528)) 3 502,88         3 502,88

    z toho: zákonné sociální pojištění (524) 3 238,00         3 238,00
              příspěvek na stravování 
                     zaměstnanců (527) 77,11         77,11

              příděl do FKSP (527) 185,00         185,00
              osobní ochranné pracovní 
                     pomůcky (528) 2,77         2,77

Daně a poplatky (538) 0,10   3,64     3,74

Odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku  (551) 238,55         238,55

Ostatní náklady  (dopočet do celkových N) (54x) 83,02  0,07      83,09

    z toho: výdaje na zákonné 
                     a smluvní pojištění 66,76         66,76

               bankovní poplatky 8,53 0,07      8,60

               technické zhodnocení 7,73         7,73

Náklady celkem  14 725,86 8,76 96,34 24,10 1,94 14 857,00
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Výnosy (v tis. Kč) 
 

Ukazatel hlavní činnost 
Projekt 

EUROgymnázia 
celkem 

Provozní dotace (691) 14 781,00 0,00 14 781,00 

z toho: příspěvek na provoz od zřizovatele 14 781,00 0,00 14 781,00 

Ostatní výnosy (64x) 127,54 8,76 136,30 

z toho: pronájem (čistý zisk bez služeb) 3,80   3,80 

           pronájem (služby) 24,10   24,10 

           náhrady za škody 1,71   1,71 

           úroky z bankovních účtů 0,63   0,63 

           jiné výnosy (opisy vysvědčení) 0,96   0,96 

           zúčtování rezervního fondu 96,34   96,34 

           Projekt EUROgymnázia   8,76 8,76 

Výnosy celkem 14 908,54 8,76 14 917,30 
 

 
Výnosy z vlastní činnosti organizace zahrnují: 

- Výnosy z pronájmu nebytových prostor (plochy na reklamu, automat) 
- Bankovní úroky  
- Náhrady za škody způsobené žáky a ztráty učebnic 
- Jiné výnosy (poplatky za opisy vysvědčení) 

 
Výše příjmů z vlastní činnosti za rok 2008: 

- Výnos z pronájmu za nápojový automat………………    500,00 Kč 
- Výnos z pronájmu za reklamní plochu  ……………… 3 300,00 Kč 
- Výnos z bankovních úroků ……………………………    634,79 Kč 
- Náhrady za škody a ztráty ………………………….… 1 712,00 Kč  
- Jiné výnosy …………………………………………....    955,00 Kč 

 
 
Celková výše příjmů z vlastní činnosti (ÚZ 5) je ovlivněna účtem 649.50 – Výnosy 
z pronájmu nebytových prostor, které souvisí s úhradou služeb za tento pronájem (24 100 Kč), 
a dále účtem 648 – Zúčtování fondu rezervního, ze kterého byly použity sponzorské dary 
(zejména v souvislosti s oslavami 70. výročí založení školy) – 96 340,80 Kč. 
 
 
Dále byly do výnosů z vlastních zdrojů zahrnuty výnosy k projektu č. CZ.1.07/1.1.07/11.0057 
„Efektivní Učení Reformou Oblastí gymnaziálního vzdělávání“, jehož je naše organizace od 
listopadu 2008 partnerem. Výnosy k tomuto projektu za rok 2008 činily 8 763 Kč. 
Výnosy i náklady k tomuto projektu jsou v účetnictví vedeny odděleně, pomocí funkčního 
třídění OdPa = 3299. 
 
V roce 2008 byly zahájeny přípravné práce na investiční akci „Zateplení pláště budovy a 
výměna oken“. Organizace získala z odboru evropských projektů investiční dotaci na úhradu 
energetického auditu a projektové dokumentace, které sloužily jako podklad k žádosti o 
podporu z Operačního programu životního prostředí. 
Dotace byla zcela vyčerpána na vymezený účel, organizace obdržela energetický audit i 
projektovou dokumentaci, při žádosti o podporu však byla neúspěšná. 
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Doplňková činnost 
 

V roce 2008 doplňková činnost nebyla provozována. 
 
 

Přidělené účelové prostředky v r. 2008 
                                                                                                                                              Kč 

Příspěvek na provoz celkem      14 781 000,00 
V tom: přímé náklady na vzdělávání – ÚZ 33353      12 881 000,00 
            účelové prostředky na rozvojový program – ÚZ 33005             81 000,00 
            provozní náklady – ÚZ 1        1 532 000,00 
            prostředky na ICT – ÚZ1              50 000,00 
            účelové prostředky na krytí odpisů – ÚZ 205           237 000,00 
Účelová investiční dotace z evropských projektů – ÚZ 252           172 550,00 

 
 
Výsledek hospodaření k 31. 12. 2008 činil: 60 356,25 Kč (převedeno do rezervního fondu). 
 
                                                                 Výnosy  Náklady   Výsledek 
hospodaření 

Hlavní činnost celkem        14 917 305,59       14 856 949,34             60 356,25 
V tom: - příspěvek zřizovatele        14 781 000,00       14 725 799,54             55 200,46 
            - vlastní zdroje             136 305,59            131 149,80               5 155,79 

 
 
Podrobné údaje o hospodaření organizace včetně rozborů hospodaření za kalendářní rok 2008 
jsou uvedeny ve „Zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2008“. 

 

 

11. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A 
MEZINÁRODNÍCH PROGRAM Ů. 
 
Ve školním roce 2008/2009 naše škola nebyla zapojena do žádných rozvojových a 
mezinárodních programů. 
 

 

 

12. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZD ĚLÁVÁNÍ 
V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO U ČENÍ 
 
Ve školním roce 2008/2009 škola nebyla zapojena do žádného programu dalšího vzdělávání 
v rámci celoživotního učení. 
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13. ŠKOLOU REALIZOVANÉ PROJEKTY 
FINANCOVANÉ Z CIZÍCH ZDROJ Ů 

Projekt EUROgymnázia vzešel z potřeby zkvalitňování výuky na gymnáziích v souladu se 
zavedením školních vzdělávacích programů do výuky ve školním roce 2009/2010. Hlavní 
myšlenkou spolupráce je fakt, že každá škola má určitou oblast výuky, ve které má co 
nabídnout ostatním, ať jsou to zkušenosti s tvorbou vzdělávacích materiálů, výuka s použitím 
multimediální tabule, využití virtuálního studijního prostředí Moodle. 
Příjemcem projektu EUROgymnázia je Svět vzdělávání - síť místních center celoživotního 
vzdělávání. Toto sdružení uspělo při výběru grantových projektů 1. výzvy globálního grantu 
Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském. Projekt je financován 
z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR. 

 

 

Projekt je tříletý, jeho realizace začala v listopadu 2008 a potrvá do října 2011. 
Zapojilo se do něj devět gymnázií z Moravskoslezského kraje (tzv. partneři projektu). 

V první fázi projektu se učitelé partnerských škol účastní odborných seminářů s ukázkami 
moderních metod výuky a rozhodnou o vhodné podobě těchto materiálů. 

Druhá fáze má hlavní cíl dokončení tvorby vzdělávacích materiálů a jejich pilotní ověřování 
na všech zapojených školách. Cílem této fáze je ověření materiálů  přímo ve výuce.  

Třetí fáze je ve znamení dokončení interní a externí evaluace vzdělávacích materiálů a 
následného zpřístupnění těchto materiálů prostřednictvím internetového portálu. Cílem je 
vzdělávací materiály případně upravit dle výsledků evaluace a poskytnout k využití ostatním 
středním školám. 

V projektu se každá ze škol zaměřila na jeden předmět a v něm si vybrala určitou oblast 
školního vzdělávacího programu s cílem vytvořit a poskytnout ostatním školám kvalitní a 
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moderně zpracovaný výukový materiál, který pomůže implementovat školní vzdělávací 
programy do výuky. Naše škola zpracovává vybrané kapitoly z matematiky. 

Na školách byly sestaveny projektové týmy 

 
Partneři projektu: 

• Gymnázium Hladnov, příspěvková organizace, Ostrava 

• Gymnázium a Střední odborná škola Orlová - Lutyně, příspěvková organizace 

• Gymnázium s polským jazykem vyučovacím - Gimnazjum z Polskim Językiem 
Nauczania, Český Těšín, příspěvková organizace 

• Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava - Poruba, příspěvková organizace 

• Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského a Gymnázium, Ostrava, 
příspěvková organizace 

• Gymnázium, Rýmařov, příspěvková organizace 

• Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace 

• Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace 

• Gymnázium, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace 

 
 

 

 

14. SPOLUPRÁCE S ODBOROVOU ORGANIZACÍ, 
ORGANIZACÍ ZAM ĚSTNAVATEL Ů A DALŠÍMI 
PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOL Ů VE VZDĚLÁVÁNÍ  

 
Na škole pracuje jedna odborová organizace ZO ČMOS, která má 10 členů. 
Ředitelka školy se pravidelně setkává s předsedkyní odborové organizace, projednávají spolu 
kolektivní smlouvu, rozpočet FKSP a jeho čerpání, systém školení a vzdělávání zaměstnanců, 
rozpis pracovní doby, organizační a pracovní řád, přijímání nových pracovníků. 
Spolupráce s odborovou organizací se zaměřuje i na tvorbu vnitřního předpisu a s ním 
související zásady pro udělování osobních příplatků a odměn. 
Spolupráce s odborovou organizací je neformální a soustředí se také na problematiku 
vyplývající z úkolů pro vzdělávání a bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Zaměstnavatel 
odborovou organizaci pravidelně informuje o vývoji platů. 
 
Na škole je od září roku 2005 zřízena devítičlenná Školská  rada. Rada se sešla  4x během 
školního roku. Projednávala a schválila výroční zprávu školy, výroční zprávu o hospodaření, 
vyjádřila se k organizačnímu řádu školy, vnitřnímu kontrolnímu systému, zprávě o studijních 
výsledcích, dále byla seznámena s učebními plány, školním vzdělávacím plánem, školním 
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řádem a dalšími dokumenty školy. Díky své aktivní činnosti se podařilo radě školy propojení 
s rodičovskou veřejností, která poskytla několik podnětů k další práci školy a její rady. 
 
Při gymnáziu také pracuje Sdružení rodičů a přátel gymnázia (SRPG), jeho výbor zasedal 1x 
za dva měsíce. SRPG se podílelo na financování cestovného na soutěže a olympiády, 
financování provozu internetu, přispívalo na sportovně výukové kurzy, exkurze, uhradilo 
odměny pro vítěze soutěží a olympiád a poskytlo příspěvky na jiné akce spojené s činností 
školy. Tradiční společenskou akcí ve spolupráci se školou byl ples, na kterém se představily 
veřejnosti maturitní třídy – scénář a realizaci si zajistili studenti sami. 
 
Nezanedbatelnou a velmi oceňovanou byla spolupráce s MěÚ Frenštát pod Radhoštěm, 
Centrem volného času Astra Frenštát pod Radhoštěm, dalšími školami ve městě, 
tělovýchovnou organizací, firmami města a dalšími subjekty.  
 
 

Přehled organizací a subjektů, se kterými naše škola spolupracuje: 

Lesy ČR s.p. 
CHKO Beskydy 
ČSOP Salamandr 
MěÚ Frenštát pod Radhoštěm 
Dům kultury Frenštát pod Radhoštěm 
CVČ Astra Frenštát 
Sdružení rodičů a přátel gymnázia 
Školská rada 
Tělovýchovná jednota Frenštát pod Radhoštěm 
AŠSK ČR 
ASK ČR 
Kino Frenštát pod Radhoštěm 
Obecní úřad Trojanovice 
Naše Beskydy, občanské sdružení 
Ostravská univerzita v Ostravě 
ZUŠ Frenštát pod Radhoštěm 
Pedagogicko-psychologická poradna v Novém Jičíně 
Úřad práce v Novém Jičíně 
Klub vodních sportů Laguna, Nový Jičín 
Svět vzdělávání - síť místních center celoživotního vzdělávání 
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ZÁVĚR  
 

Ve školním roce 2008/2009 Gymnázium, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, splnilo 
úkoly, které vyplynuly z plánu práce, a dosáhlo cílů ve výchovně vzdělávacím procesu stanovených 
na počátku školního roku. Zvýšená pozornost byla věnována výuce podle Školního vzdělávacího 
programu s důrazem na praktickou využitelnost učiva, autoevaluaci žáků a na orientaci k novým 
maturitám, přičemž základní směřování je korigováno průběžně na základě konkrétních zkušeností 
získaných v pedagogickém procesu. 
Měřítkem úspěšnosti jsou srovnávací testy, ve kterých si naši žáci vedli velmi dobře, přijímání na 
vysoké školy - tam se dostali všichni, kdo projevili zájem, a ve všech ročnících účast a přední místa 
v soutěžích a olympiádách. Cenné je dále zapojení žáků školy do kulturních akcí města Frenštátu a 
širšího okolí, případně reprezentace v kolektivních soutěžích. Přínosem ve výchovně vzdělávacím 
procesu jsou pravidelné akce tříd, které si do značné míry organizují a obsahově žáci naplňují sami, 
nejcennější na tom je fakt, že to považují za samozřejmou a integrální součást svého působení ve 
škole. 

 

 
 
 
Datum zpracování zprávy:     29. září 2009 
 
Datum projednání na provozní poradě pracovníků školy: 30. září 2009 
 
Datum projednání a schválení ve Školské radě:  6. října 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RNDr. Milena Vaverková 
ředitelka školy  
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Zdeňka Leščišínová 
předsedkyně Školské rady 
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Přílohy – ukázky článků z tisku 

Týdeník Region, 25. 11. 2009 

 
 
 
 
 

Frenštátský zpravodaj, prosinec 2008 Frenštátský zpravodaj, duben 2009 

 
 

 

 
          



  
   

43

Frenštátský zpravodaj, červen 2009 
 
 
 
 
 

  

Frenštátský zpravodaj, duben 2009 Frenštátský zpravodaj, květen 2009 

  

 
Moravskoslezský kraj, leden 2009 
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Frenštátský zpravodaj, listopad 2008 

 


