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SLOVO ŘEDITELKY  
 
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 je historicky první  za sloučenou 
organizaci Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát 
pod Radhoštěm, příspěvková organizace.  
Usnesením Zastupitelstva Moravskoslezského kraje ze dne 22. června 2011 došlo ke sloučení 
dvou frenštátských škol, a to k 1. lednu 2012. Vzhledem k tomu, že ke sloučení došlo 
v průběhu školního roku, jsou některé pasáže výroční zprávy zpracovány odděleně za 
Gymnázium a za SPŠEI.  
Do 1. 9. 2013 dojde k přestěhování Gymnázia, do té doby budou obě školy  fungovat 
samostatně ve svých stávajících budovách. Gymnázium v budově v Martinské čtvrti a Střední 
průmyslová škola elektrotechniky a informatiky v budově na Křižíkově ulici. 
V době od schválení sloučení Zastupitelstvem se uskutečnila řada jednání, která napomohla ke 
zdárnému chodu nového subjektu, byť zatím v oddělených budovách. 
Za dobu své existence prošlo Gymnázium několika vývojovými etapami - od státního 
reálného gymnasia, z roku 1938, 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. 
Vzdělávací a výchovný proces  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. V tomto školním roce se mimo jiné uskutečnila dlouho 
avizovaná nová maturitní zkouška.  
Základ k budování středního odborného školství byl v našem městě dán v roce 1948, kdy  
byl ve Frenštátě pod Radhoštěm založen n. p. MEZ Frenštát. Potřeba technických kádrů si 
vynutila založení odborné školy elektrotechnických oborů, a tak v roce 1950, za současného 
zrušení obchodní akademie a sociálně zdravotnické školy, byla zřízena Střední průmyslová 
škola elektrotechnická ve Frenštátě p. R. Protože budova nevyhovovala plně rozvoji školy, 
bylo za účinné podpory městských i státních orgánů rozhodnuto vybudovat novou školu. 
Stavba nové budovy byla zahájena v roce 1954, vyučovat v nové budově se začalo počátkem 
roku 1958. Vybudováním nové školy byly připraveny podmínky pro další rozvoj školy.  
Škola má k dispozici moderní školský areál s odpovídajícím vybavením slaboproudých i 
silnoproudých laboratoří, laboratoří neelektrických veličin, školních dílen s pracovišti ručního 
obrábění, strojního obrábění, navijárny, elektroinstalace, výroby tištěných spojů a elektroniky, 
integrovaných obvodů a opravárenské techniky, odborných  a jazykových učeben i moderně 
zařízených učeben osobních počítačů pracujících v počítačové síti s možností připojení na 
Internet. 
V areálu jsou dvě budovy domova 
mládeže poskytující ubytování i celodenní 
stravování ve školní jídelně. 
 V současné době v jedné z těchto budov 
sídlí domov seniorů Hortenzie, jehož 
klienti také využívají školní jídelnu, která 
byla na konci školního roku nově 
vybavena. Třetí budova je vyhrazena 
k odbornému výcviku i k teoretické výuce  
na učilišti. Prostorná škola s aulou, 
tělocvičnou i okolním hřišti umožňuje 
rozvíjet činnosti zájmových kroužků jak 
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technického, tak sportovního i estetického zaměření. 
Škola ve své každodenní práci spolupracuje s mnoha subjekty a podniky, o čemž bude ve 
výroční zprávě pojednáno. Ve spolupráci s Městským úřadem ve Frenštátě pod Radhoštěm 
pečujeme o nejbližší okolí škol včetně vysázené zeleně před budovou gymnázia. 
Nejvýraznějším znakem posledního období je růst úspěšnosti přijatých absolventů ke 
zvolenému oboru na vysoké školy 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 a Střední průmyslová škola elektrotechniky a 

informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace 
Identifikátor zařízení:  102244944 
Adresa:    Křižíkova 1258 
    744 01 Frenštát pod Radhoštěm 
 
Právní forma:    příspěvková organizace 
IČO:     00601659 
 
Zřizovatel:    Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava 
  
Telefon:    556 835 674, 595 537 501 
E-mail:    frengp@frengp.cz 
Internetové stránky:   www.frengp.cz 
 
Ředitelka školy:  RNDr. Milena Vaverková 
 
 

Vybavenost školy  

Celkový počet učeben: 69 (gymnázium - 23), (SPŠEI - 46) 

Z toho na gymnáziu 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. 

Na SPŠEI: 18 odborných: 5 učeben ICT, 3 elektrotechnické laboratoře, učebna automatizace, 
učebna počítačových sítí, učebna elektrických zařízení, 7 dílen praxe a odborného výcviku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Součástí školy je domov mládeže a školní jídelna. Jsou zřízeny jako příspěvkové organizace. 

Škola provozuje hospodářskou činnost hostinskou, ubytovací a školící. 
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Přehled počtu žáků 

Škola Celkový počet žáků Počet tříd Počet žáků / 
třídu 

Počet žáků / 
učitele 

Gymnázium – víceleté 214 8 26,75 ----- 
Gymnázium – čtyřleté 114 4 28,50 ----- 
Gymnázium  celkem 328 12 27,33 12,62 
- z toho  nižší stupeň                    113 4 28,25 ----- 
              vyšší stupeň 215 8 26,88 ----- 
Elektrotechnika 142 6 23,67 ---- 
Informační technologie 69 3 23,00 ---- 
Elektronické 
počítačové systémy 

96 4 24,00 ---- 

Elektrikář 64 3 21,33 ---- 
ŠPŠEI celkem 371 16 23,19 12,01 

 

Školská rada  

Ke dni 1. 9. 2011 skončilo všem členům Školské rady tříleté volební období, proto ředitelka 
školy ustanovila v souladu s pokyny zřizovatele volební komisi a v době od 29. 8. 2011 do 9. 
9. 2011 byly uskutečněny volby členů nové Školské rady.  
Na prvním zasedání ŠR dne 10. října 2011 ředitelka školy informovala o změnách ve složení 
Školské rady dané zřizovatelem (Moravskoslezský kraj), dále o organizaci a výsledcích voleb. 
Za členy Školské rady pro tříleté volební 2011 – 2013 období byli zvoleni: 
za zřizovatele školy: 

Ing. Dana Forišková PhD., Mgr. Zdeňka Leščišinová 
za zletilé žáky a zástupce nezletilých žáků: 

Ing. Petr Kubenka, Ing. Alois Jaroš 
za pedagogické pracovníky školy: 

Mgr. René Gráf, PaedDr. Josef Šebetovský 
Dále proběhla volba nového předsedy a místopředsedy Školské rady a zvoleni byli: 
za předsedu ŠR: Mgr. Zdeňka Leščišinová 
za místopředsedu ŠR: Ing. Petr Kubenka 
Následně rada projednala a schválila „Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 
2010/2011“. Členové ŠR byli informováni o přípravě školního roku 2011/2012, o průběhu 
maturitních zkoušek a o projektech, do kterých je škola zapojena. Ředitelka školy podala 
informace o průběhu jednání se zástupci Střední průmyslové školy elektrotechniky, 
informatiky a řemesel v záležitosti sloučení obou subjektů, které bylo schváleno zřizovatelem 
obou škol MSK. Seznámila členy se zamýšlenou organizací nově vzniklého subjektu a 
s probíhajícími jednáními a nastínila i možné očekávané problémy.  
Na  druhém zasedání Školské rady dne 8.12.2011 ŠR získala informace o dosavadním 
průběhu školního roku, o průběhu slučování Gymnázia a SPŠEIŘ, o jednáních a 
organizačních změnách, které bude nezbytně nutné provést. Školská rada diskutovala také o 
přípravě her V. zimní olympiády dětí a mládeže ČR konané ve dnech 29.1. - 3.2.2012 a o 
plánu stěhování Domova Hortenzie do objektu A Domova mládeže.  
Další zasedání konané dne 14.2.2012 již bylo v rámci nové přebírající organizace, která 
vznikla k datu 1.1.2012 sloučením Gymnázia a SPŠEIŘ s názvem Gymnázium a Střední 
průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková 
organizace. Zabývala se Zprávou o činnosti a plnění úkolů Gymnázia za rok 2011a Zprávou o 
činnosti a plnění úkolů SPŠEIŘ,  které následně schválila, dále novelou školského zákona a 
dopady týkajícími se školských rad, průběhem slučování škol a školního roku, přípravou 
přijímacích zkoušek pro školní rok 2012/2013 a státních maturit. Velmi kladně byl opět 
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hodnocen ples maturitních ročníků, podobně jako studijní výsledky a mimoškolní aktivity 
studentů. 
Na zasedání konaném dne 5.března 2012 se členové sešli především za účelem provedení 
volby zástupce Školské rady do konkurzní komise konkurzního řízení vyhlášeného 
Moravskoslezským krajem na vedoucí pracovní místo ředitele organizace. Veřejnou volbou 
byla zástupcem Školské rady zvolena předsedkyně Mgr. Zdeňka Leščišinová.  
Poslední setkání členů Školské rady se tradičně uskutečnilo společně se členy Sdružení rodičů 
a přátel gymnázia dne 5.června 2012 s cílem zhodnocení práce v uplynulém školním roce.  
 
Studentská rada 

V průběhu školního roku 2011/2012 pracovala SR ve 12 členném složení zástupců všech tříd 
školy. Na svých jednáních se v době od září 2011 do června 2012 sešla celkem desetkrát. Na 
schůzích byly projednávány a řešeny různé náměty a návrhy pro zkvalitnění chodu školy. 
Jednalo se především o zprostředkování informací mezi vedením a žáky ohledně sloučení 
Gymnázia se SPŠEI a zavedení systému internetového známkování (aplikace Žákovská).  
 Žáci prvních ročníků byli v září informováni o funkci SR ve škole, zvolení zástupci těchto 
tříd byli mezi členy SR přijati na ustanovující schůzi. SR se v únoru 2012 podílela na 
spolupráci a pomoci při stěhování seniorů z  Domova Hortenzie. Rada v průběhu roku také 
uspořádala řadu  akcí jako Košilový a Pyžamový den nebo Pololetí v maskách.  
 

 
V měsíci dubnu zorganizovala pro žáky školy Volejbalový turnaj, kterého se účastnil také tým 
žáků ze SPŠEI. Na konci školního roku pak pod jejím vedením proběhl celoškolní Sportovní 
den, v rámci kterého žáci školy sportovali na 11 rozdílných stanovištích dle vlastního výběru.  
Ve školním roce 2012/2013 SR plánuje organizaci kulturních a sportovních akcí, přípravu 
doprovodných programů v rámci každoročního florbalového a fotbalového turnaje a další 
spolupráci a pomoc vedení s chodem školy. 
 
Školní jídelna 

Školní jídelna, která je umístěna na Domově mládeže při naší škole má provozní dobu od 6.00 
hod.do 19.30 hod. Připravuje a vydává i celodenní stravu.  Ke stravování se  přihlásilo   438 
strávníků: 

celodenně stravovaných    39 žáků (příprava a výdej 5 jídel) 
pouze obědy    335žáků (k výběru 2 druhy jídel) 
zaměstnanců      64 strávníků (2 druhy) 
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Stav pracovnic v provozu: 2 vyučené kuchařky, 1 vyučená cukrářka, 1 pracovnice provozu a 1 
vedoucí školní jídelny. Kromě hlavní činnosti zajišťuje školní jídelna také stravování při 
činnosti doplňkové dle provozních možností a o prázdninách dle zájmu. 

Finanční normativy potravin, poplatků a výše režijních nákladů byly stanoveny takto: 

Druh stravy    norma/Kč=platba/Kč   platba cizích/Kč 

Snídaně s přesn.   23,-Kč             54,-Kč 
Oběd      25,-Kč     69,-Kč   
Svačina      5,-Kč     16,-Kč 
Večeře     23,-Kč     54,-Kč 
Celodenní    76,-Kč              193,-Kč 

 
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 
4. 79-41-K/41  Gymnázium, studium denní, délka studia: 4 roky 
5. 24-41M-/01  Elektrotechnika, studium denní, délka studia: 4 roky 
6. 18-20-M/01  Informační technologie, studium denní, délka studia: 4 roky 
7. 26-47-M/002 Elektronické počítačové systémy, studium denní, délka studia: 4 roky 
8. 26-41-M/002 Elektrotechnika, studium denní, délka studia: 4 roky 
9. 26-51-H/01  Elektrikář, studium denní, délka studia: 3 roky 
 
Charakteristika studijních oborů 

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky vychovává středně technické 
pracovníky v těchto oborech: 

Elektrotechnika 26-41-M/002 

Obor „Elektrotechnika“ je nově pojat v širokém záběru - bez specializací  
a zaměření. Žáci tak získají základní znalosti a dovednosti v celém rozsahu elektrotechniky  
a nebudou se již více specializovat. Navíc setrvávají v jedné třídě společně po celé čtyři roky. 

Absolventi studijního oboru Elektrotechnika po odborné stránce nabudou znalostí z oblasti 
elektrotechniky, základů mikroelektroniky i znalostí elektromateriálů a dovedností obsluhy 
počítače PC. Společenskovědní předměty rozvíjejí komunikativní schopnosti žáků 
v mateřském i cizím jazyce (anglický). Přírodovědné předměty jsou zaměřeny na získání 
teoretických poznatků nutných pro studium odborných předmětů a rozvíjení logického 
myšlení. Tyto získané vědomosti a schopnosti umožňují rychlou orientaci v praxi i adaptaci 
v zaměstnání, případně umožňují i další studium na VŠ. 

Elektronické počítačové systémy  26-47-M/002 

Studijní obor elektronické počítačové systémy poskytuje absolventům úplné střední odborné 
vzdělání zaměřené na počítačové systémy a jejich aplikaci v oblasti řízení, automatizace  
a zpracování dat. Hlavní důraz je kladen na propojení hardwarových a softwarových 
komponentů v jeden funkční celek. Široce koncipovaný přírodovědný základ a struktura 
odborných předmětů poskytuje specializovanému absolventu přehled o významné části 
elektrotechnického oboru, diagnostice, řízení a umožňuje mu chápat problematiku v širokých 
souvislostech. Tato skutečnost mu také poskytuje značnou variabilitu v uplatnění se na trhu 
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práce. Důraz je rovněž kladen na ústní a písemný projev v mateřském a cizím jazyce  
a orientaci v současném ekonomickém dění. Rozvíjeny jsou také návyky ke zvýšení tělesné 
zdatnosti a k upevňování zdraví.  

Elektriká ř 26-51-H/001 

 Učební obor elektrikář je určen pro 
přípravu středoškolsky vzdělaných 
odborníků s uplatněním ve všech 
standardních oblastech elektrotechniky v 
závislosti na odborném zaměření přípravy. 
Tříleté denní studium je zakončené 
závěrečnou učňovskou zkouškou.  

Příprava absolventů je koncipována tak, 
aby absolvent byl schopen v praxi 
vykonávat komplexní práce spojené se 
zapojováním, montáží, oživováním, 
diagnostikou, opravami, provozem, seřizováním a údržbou konkrétních elektrotechnických 
zařízení. 

Elektrotechnika 26-41-M/01 

Obor elektrotechnika má zvolenou náplň a uspořádání tak, aby v žácích byl rozvíjen zájem o 
elektrotechniku a elektroniku, aby během studia žáci získali takové kognitivní, 
psychomotorické i postojové kompetence umožňující jejich plnohodnotné profesní a občanské 
zapojení do demokratické společnosti. Náplň odborných předmětů je volena tak, aby po 
absolvování studia mohl žák dále profilovat svoji odbornost a byl tak připraven na měnící se 
podmínky trhu pracovních sil. Obsah předmětů odpovídá požadavkům sociálních partnerů. 
Všeobecně - vzdělávací předměty i teoretické odborné předměty připravují žáky i pro úspěšné 
studium na vysokých školách technického zaměření. 

Informa ční technologie 18-20-M/01 

Obor informační technologie má zvolenou náplň a uspořádání tak, aby v žácích byl rozvíjen 
zájem o informační a komunikační technologie, aby během studia žáci získali takové 
kognitivní, psychomotorické i postojové kompetence umožňující jejich plnohodnotné profesní 
i občanské zapojení do demokratické společnosti. 

Obsah vzdělávání je strukturován do vyučovacích předmětů, jejichž rozsah je vymezen 
v učebním plánu a v učebních osnovách. Předměty se dělí na dvě skupiny – všeobecně- 
vzdělávací a odborné. U všeobecně-vzdělávacích předmětů je důraz kladen především na 
matematiku, informační technologie a anglický jazyk, u odborných předmětů na programové 
vybavení, databázové systémy, programování v aplikacích a počítačové systémy a sítě.  
Náplň odborných předmětů je volena tak, aby po absolvování studia mohl žák dále profilovat 
svoji odbornost a byl tak připraven na měnící se podmínky trhu pracovních sil. Obsah 
předmětů odpovídá požadavkům sociálních partnerů. Všeobecně vzdělávací předměty i 
teoretické odborné předměty připravují žáky i pro úspěšné studium na vysokých školách 
technického zaměření. 

Elektriká ř 26-51-H/001 

Obor elektrikář má zvolenou náplň a uspořádání tak, aby v žácích byl rozvíjen zájem o 
elektrotechniku a aby během studia žáci získali takové kognitivní, psychomotorické i 
postojové kompetence umožňující jejich plnohodnotné profesní a občanské zapojení do 
demokratické společnosti. Náplň odborných předmětů je volena tak, aby po absolvování 
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studia mohl žák dále profilovat svoji odbornost a byl tak připraven na měnící se podmínky 
trhu pracovních sil. Obsah předmětů odpovídá požadavkům sociálních partnerů. 

 

Gymnázium připravuje žáky ke studiu na vysokých školách a to v oborech: 

Gymnázium 79-41-K/41 

Gymnázium 79-41-K/81 

 

Nabídka volitelných předmětů 

Škola nabízí studentům nadstandardní nabídku volitelných, nepovinných předmětů a 
zájmových útvarů. 
Na Gymnáziu  v sekundě, v tercii a v kvartě byl v rámci ŠVP zařazen volitelný předmět 
s dotací jedné hodiny týdně. Ve školním roce si žáci volili mezi seminářem z matematiky, 
praktiky z IVT a komunikační výchovou 
Od 3. ročníku a septimy si volí studenti 2 volitelné předměty s dotací po dvou hodinách týdně. 
Ve 4. ročníku a v 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 českého jazyka a literatury 
Anglický jazyk:   Seminář anglického jazyka 
Německý jazyk:   Seminář německého jazyka 
Francouzský jazyk:   Seminář francouzského jazyka 
Ruský jazyk    Seminář ruského jazyka 
Dějepis:    Seminář dějepisu 
Společenské vědy:   Seminář základů společenských věd 
Zeměpis:    Seminář zeměpisu 
Matematika:    Seminář matematiky 
Deskriptivní geometrie:  Deskriptivní geometrie 
Fyzika:     Seminář fyziky 
Chemie:    Seminář chemie 
Biologie:    Seminář biologie 
Výpočetní technika:   Seminář informatiky a výpočetní techniky 
     Praktika z IVT 
Výtvarná výchova:   Seminář dějin umění 
 
 

Nepovinné předměty a zájmové útvary: 
 

Sborový zpěv 
Francouzský jazyk 
Italský jazyk 
Výtvarný kroužek 
Biologický klub 
Chemický klub 
Zeměpisný klub 

Matematický klub 
Fyzikální klub 
Dramatický kroužek 
Asociace školních sportovních klubů ČR 
Asociace středoškolských klubů ČR 
Florbalový kroužek 
Kroužek deskových h



3. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY  
 

Organizační schéma 

 
Učitelský sbor 

Učitelský sbor lze charakterizovat jako stabilizovaný, s věkovým průměrem 44,85 let a s tímto 
zastoupením jednotlivých věkových kategorií: 
 

Věkové složení Gymnázium

2
4

0

6

8

3

4
0

25-30 let

31-35 let

36-40 let

41-45 let

46-50 let

51-55 let

56-60 let

61-65 let

 
 
 
 
  

 
 

Rozdělení podle pohlaví Gymnázium

6

21

muži ženy
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Ostatní zaměstnanci – provozní pracovníci 

Celkový počet: 26 
Z toho: 

- THP 6 pracovníků (ekonom, účetní, mzdová účetní,pokladní, sekretářka, 
správce didak. a IT technologií) 

- Školní jídelna - 5 pracovnic (+ jedna je na MD) 
- provoz - 11 pracovníků (2 školníci, elektrikář, 8 uklízeček) 

 
 

4. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ  
 

Žáci přihlášení ke studiu pro školní rok 2012/2013 

Název oboru Kód oboru 
Počet přihlášených 

uchazečů 
Gymnázium  79-41-K/81 53 
Gymnázium 79-41-K/41 58 
Elektrotechnika 26-41-M/01 61 
Informační technologie 18-20-M/01 67 
Elektrikář 26-51-H/01 19 

 

Žáci přijatí ke studiu pro školní rok 2012/2013 

Název oboru Kód oboru Počet přijatých k 31.8. 2012 
Gymnázium  79-41-K/81 30 
Gymnázium 79-41-K/41 30 
Elektrotechnika 26-41-M/01 61 
Informační technologie 18-20-M/01 30 
Elektrikář 26-51-H/01 19 

 

Průměrný prospěch ze ZŠ žáků přijatých pro školní rok 2012/2013 

Název oboru Kód oboru Průměrná známka 
Gymnázium  79-41-K/81 1,10 
Gymnázium 79-41-K/41 1,19 
Elektrotechnika 26-41-M/01 1,73 
Informační technologie 18-20-M/01 1,57 
Elektrikář 26-51-H/01 2,37 
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4.1 Přijímací řízení pro osmileté studium (79-41-K/81) pro školní rok 
2012/2013 

Škola využila v přijímacím řízení testy společnosti CERMAT 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 (23. a 24. dubna 2012). 

 

Kritéria p řijímacího řízení: 
1. Výsledek přijímací zkoušky (testy CERMAT – M, Čj)  
2. Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání 

(průměr všech známek v posledních třech klasifikačních obdobích)  
3. Umístění uchazeče do třetího místa v okresních a vyšších kolech vědomostních 

olympiád (nesčítají se)  
• Na celkovém hodnocení se podílely 90% výsledky testů, 5% prospěch na ZŠ a 5% 

umístění v olympiádách.  
• Pro přijetí bylo podstatné pořadí uchazečů sestavené podle celkového bodového 

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

 

 
4.2 Přijímací řízení pro čtyřleté studium (79-41-K/41) pro školní rok 
2012/2013 
Škola využila v přijímacím řízení testy společnosti CERMAT z matematiky a českého jazyka. 
Přijímací zkoušky proběhly ve dvou termínech prvního kola (23. a 24. dubna 2012). 
 
Kritéria p řijímacího řízení: 

1. Výsledek přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka (testy společnosti 
CERMAT). 

2. Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání. 
Výsledky prospěchu na ZŠ budou hodnoceny 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 bude vypočten průměr na 2 desetinná místa. Z 
těchto tří průměrů bude vypočten aritmetický průměr na tři desetinná místa. Podle něj 
bude sestaveno pořadí uchazečů od nejlepšího k nejhoršímu průměru. V případě, že 
žák není z některého ze jmenovaných předmětů klasifikován, pohlíží se na něj, jako by 
byl hodnocen stupněm nedostatečný. 

3. Umístění uchazeče do třetího místa v okresních a do desátého místa v krajských 
kolech vědomostních, kulturních a sportovních olympiád a soutěží probíhajících v 
letech 2008-2011 

• Na celkovém hodnocení se podílely 35% výsledky prospěchu na ZŠ, 60% výsledky 
testů z matematiky a českého jazyka a 5% umístění v olympiádách 

• Pro přijetí bylo podstatné pořadí uchazečů sestavené podle celkového bodového 
hodnocení. 

• V případě rovnosti bodů rozhodoval výsledek testu z matematiky. 
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Pro zájemce o studium na Gymnáziu škola pořádala  ve dvou termínech, a to 9. a 23. března 
2012 přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Žáci základních škol se mohli seznámit se 
strukturou a podmínkami testů a mohli si nanečisto vyzkoušet testy CERMAT a seznámit se 
s výsledky a zejména s postupy řešení jednotlivých testových úloh. 
Kurzy byly absolventy kladně hodnoceny, a to nejen po jejich absolvování, ale zejména po 
absolvování testů u přijímacích zkoušek. 
Kurzů se zúčastnilo 72 a 47 zájemců z řad absolventů 9. tříd ZŠ. Zájemců o osmileté studium, 
kteří absolvovali kurz, bylo v prvním termínu 39 a ve druhém 50. 
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4.3 Přijímací řízení pro obor 26-41-M/01 Elektrotechnika, zaměření: 
aplikace počítačů pro školní rok 2012/2013 
 
Kritéria p řijímacího řízení: 
1. Výsledky přijímacích zkoušek z matematiky a českého jazyka, 
2. Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání. 

Výsledky prospěchu na ZŠ budou hodnoceny na základě průměru známek v posledních 
dvou klasifikačních obdobích (2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy). Za každé 
klasifikační období bude vypočten průměr na 2 desetinná místa. Z těchto průměrů bude 
vypočten aritmetický průměr na tři desetinná místa. 

- Na celkovém hodnocení se podílely 50% výsledky testů z matematiky a českého jazyka a 
50% výsledky prospěchu na ZŠ. 

- Podle něj bylo sestaveno pořadí uchazečů od nejlepšího k nejhoršímu průměru. 
- Pro přijetí bylo podstatné pořadí uchazečů sestavené podle celkového hodnocení. V 

případě rovnosti hodnocení rozhodoval výsledek testu z matematiky. 
 
4.4 Přijímací řízení pro obor 18-20-M/01 Informační technologie pro školní 
rok 2012/2013 
 
Kritéria p řijímacího řízení: 
1. výsledky přijímacích zkoušek z matematiky a českého jazyka, 
2. znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání. 

Výsledky prospěchu na ZŠ byly hodnoceny na základě průměru známek v posledních dvou 
klasifikačních obdobích (2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy). Za každé klasifikační 
období byl vypočten průměr na 2 desetinná místa. Z těchto průměrů byl vypočten 
aritmetický průměr na tři desetinná místa. 

- Na celkovém hodnocení se podílely 50% výsledky testů z matematiky a českého jazyka a 
50% výsledky prospěchu na ZŠ. 

- Podle něj bylo sestaveno pořadí uchazečů od nejlepšího k nejhoršímu průměru. 
- Pro přijetí bylo podstatné pořadí uchazečů sestavené podle celkového hodnocení. V případě 

rovnosti hodnocení rozhodoval výsledek testu z matematiky. 
 
4.5 Přijímací řízení pro obor 26-51-H/01 Elektrikář pro školní rok 
2012/2013 
 
Kritéria p řijímacího řízení: 

- Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání. 
Výsledky prospěchu na ZŠ byly hodnoceny na základě průměru známek v posledních dvou 
klasifikačních obdobích (2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy). Za každé klasifikační 
období byl vypočten průměr na 2 desetinná místa. Z těchto průměrů byl vypočten 
aritmetický průměr na tři desetinná místa. 

- Podle něj bylo sestaveno pořadí uchazečů od nejlepšího k nejhoršímu průměru. 
- Pro přijetí bylo podstatné pořadí uchazečů sestavené podle celkového hodnocení. 
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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 2011/12 

 
 z toho hodnocení absence 

třída žáků V P 5 N 

snížená 
známka Ch 

průměrný 
prospěch celkem neomluv. 

1.A 28 7 7 0 0 0 1,37 812 0 
2.A 27 10 17 0 0 0 1,63 975 0 
3.A 30 9 21 0 1 0 1,64 1135 0 
4.A 28 8 18 2 1 0 1,80 1148 0 
5.A 25 6 19 0 0 0 1,92 1270 1 
6.A 23 12 12 0 0 0 1,65 1498 0 
7.A 26 4 20 1 0 0 1,91 1109 0 
8.A 27 8 18 1 0 0 1,90 1775 9 
1.B 33 4 28 1 0 0 2,01 1382 1 
2.B 26 7 17 1 0 0 1,95 1200 2 
3.B 26 7 19 0 0 0 1,86 1672 14 
4.B 29 7 22 0 0 0 1,84 1669 1 

E1A 21 0 17 5 0 0 2,61 1407 28 

E1B 22 0 15 5 0 0 2,80 763 0 

T1A 31 1 20 11 3 0 2,65 1807 0 

E2A 33 0 25 8 2 0 2,82 2183 0 

T2A 24 1 19 4 0 0 2,51 1093 0 

T2B 14 1 13 0 0 0 2,22 821 0 

E3A 27 1 17 9 2 0 2,92 1299 0 

P3A 27 0 21 5 2 0 2,53 1437 0 

P3B 27 1 15 10 0 0 2,76 2146 0 

E4A 20 0 19 1 1 0 2,41 1597 0 

E4B 19 0 16 3 0 0 2,48 947 18 

P4A 25 2 19 3 0 0 2,47 1389 6 

P4B 17 1 13 3 0 0 2,68 1577 77 

E1 17 0 12 5 0 0 2,93 1085 2 

E2 17 0 15 2 2 0 2,81 1086 7 

E3 30 5 21 5 13 0 2,46 2118 64 
Legenda V - prospěl s vyznamenáním 

 P - prospěl 

 5 - neprospěl 

 N - nehodnocen 
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Souhrnná statistika tříd 2. pololetí školního roku 2011/12 

 
 z toho hodnocení absence 

třída žáků V P 5 N 

snížená 
známka Ch 

průměrný 
prospěch celkem neomluv. 

1.A 28 18 9 0 1 0 1,43 1493 0 
2.A 27 12 15 0 0 1 1,60 1426 0 
3.A 30 12 18 0 2 0 1,62 1519 6 
4.A 28 11 17 0 3 0 1,86 1868 9 
5.A 25 5 19 1 0 1 1,96 1481 4 
6.A 23 10 14 0 2 0 1,61 1486 1 
7.A 26 8 14 0 1 0 1,79 1051 0 
8.A 27 9 18 0 0 0 1,85 1304 10 
1.B 33 6 27 1 1 0 1,96 2445 0 
2.B 26 6 20 0 2 0 1,93 2093 13 
3.B 26 6 20 0 4 0 2,02 2029 0 
4.B 29 5 24 0 0 0 1,93 843 2 

E1A 22 1 18 3 0 1 2,65 2468 197 

E1B 20 0 16 4 0 0 2,85 1293 2 

T1A 32 2 30 1 3 1 2,77 3056 53 

E2A 33 0 27 6 2 0 2,85 3254 0 

T2A 24 1 21 1 0 0 2,50 1722 0 

T2B 14 1 13 0 0 0 2,13 1419 0 

E3A 27 1 26 0 2 0 2,86 1400 1 

P3A 26 2 24 0 2 0 2,52 2333 0 

P3B 27 3 18 5 0 0 2,75 2806 38 

E4A 20 0 16 0 1 0 2,52 879 0 

E4B 19 0 9 0 0 0 2,26 667 0 

P4A 25 2 18 0 0 0 2,28 1259 5 

P4B 17 1 10 0 0 0 2,79 1516 0 

E1 17 0 15 2 0 0 2,92 1573 0 

E2 17 1 14 2 2 0 2,83 1572 2 
E3 31 4 27 0 13 0 3,00 1936 51 

Legenda V - prospěl s vyznamenáním 

 P - prospěl 

 5 - neprospěl 

 N - nehodnocen 

 
Průměrný počet zameškaných hodin na žáka za školní rok: 61,93 hod. 
 
Z toho: 
Gymnázium: 52,87 
SPŠEI:  69,96 
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Výsledky maturitních zkoušek v roce 2012 

Přehled výsledků MZ na Gymnáziu v jarním termínu 
Počet Úsp ěšně vykonalo 

Část Předmět Obor Úroveň/ 
forma přihlášených maturujících DT PP ÚZ 

Prům. 
prosp ěch 

79-41-K/801 základní 27 26 26 23 26 2,15 ČJ 
79-41-K/401 základní 29 29 29 29 29 2,14 
79-41-K/801 základní 13 12 12 12 12 1,08 AJ 
79-41-K/401 základní 15 15 15 15 15 1,67 

Nj 79-41-K/801 základní 3 3 3 3 3 1,67 
Rj 79-41-K/401 základní 1 1 1 1 1 1,00 

79-41-K/801 základní 11 11 1 x x 1,46 

S
po

le
č

ná
 

M 
79-41-K/401 základní 13 13 1 x x 2,23 

Aj ústní zk. 5 5  x  x 5 1,80 
M ústní zk. 5 5  x  x 5 1,00 
Bi ústní zk. 7 7  x  x 7 1,43 
Z ústní zk. 5 4  x  x 4 1,75 
Ch ústní zk. 6 6  x  x 6 1,17 
IVT ústní zk. 7 6  x  x 6 2,00 
F ústní zk. 1 1  x  x 1 1,00 
ZSV ústní zk. 10 10  x  x 10 1,40 
D 

79-41-K/801 

ústní zk. 8 8  x  x 8 1,25 
Aj ústní zk. 10 10  x  x 10 1,70 
Nj ústní zk. 2 2  x  x 2 1,00 
Rj ústní zk. 3 3  x  x 3 1,67 
M ústní zk. 4 4  x  x 4 2,00 
Bi ústní zk. 7 7  x  x 7 1,43 
Z ústní zk. 3 3  x  x 3 1,67 
Ch ústní zk. 2 2  x  x 2 1,50 
IVT ústní zk. 5 5  x  x 5 1,00 
ZSV ústní zk. 17 17  x  x 17 2,00 

P
ro

fil
ov

á 

D 

79-41-K/401 

ústní zk. 5 5  x  x 5 2,20 

 
Přehled výsledků MZ na SPŠEI v jarním termínu 

Počet Úsp ěšně vykonalo 
Část Předmět Obor Úroveň/ 

forma přihlášených maturujících DT PP ÚZ 
Prům. 

prosp ěch 
26-47-M/002 základní 42 35 35 35 34 2,23 ČJ 
26-41-M/002 základní 39 38 38 31 36 3,26 
26-47-M/002 základní 4 4 4 4 4 1,25 AJ 
26-41-M/002 základní 4 4 4 4 4 1,25 
26-47-M/002 základní 38 32 31 x x 2,66 S

po
le
č

ná
 

M 
26-41-M/002 základní 35 35 31 x x 3,14 

ELM 26-41-M/002 praktická 39 38 x x 38 2,61 
SIZ 26-41-M/002 ústní zk. 33 33 x x 31 2,52 
AUT 26-41-M/002 ústní zk. 14 13 x x 13 2,54 
TEP 26-41-M/002 ústní zk. 30 29 x x 29 2,83 
PRG 26-47-M/002 úst.prakt 42 35 x x 34 2,49 
EPO 26-47-M/002 ústní zk. 42 35 x x 33 2,71 

P
ro

fil
ov

á 

ZPI 26-47-M/002 úst.prakt 42 35 x x 35 2,34 

 
Přehled výsledků MZ na SPŠEI  v podzimním termínu  

Počet Úsp ěšně vykonalo 
Část Předmět Obor Úroveň/ 

forma přihlášených maturujících DT PP ÚZ 
Prům. 

prosp ěch 
26-47-M/002 základní 5 3 2 1 3 3,33 ČJ 
26-41-M/002 základní 9 8 0 7 2 3,11 
26-47-M/002 základní 1 0 x x x x AJ 
26-41-M/002 základní 0 0 x x x x 
26-47-M/002 základní 5 3 2 x x 4,00 S

po
le
č

ná
 

M 
26-41-M/002 základní 4 4 2 x x 4,25 

SIZ 26-41-M/002 ústní zk. 2 2 x x 2 3,50 
TEP 26-41-M/002 ústní zk. 2 1 x x 1 4,00 
PRG 26-47-M/002 ústní zk. 5 3 x x 2 4,00 
EPO 26-47-M/002 ústní zk. 5 3 x x 2 4,25 

P
ro

fil
ov

á 

ZPI 26-47-M/002 praktická 4 2 x x 2 3,50 
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Přehled výsledků MZ na Gymnáziu v podzimním termínu 

Počet Úsp ěšně vykonalo  Část Předmět Obor Úroveň/ 
forma přihlášených maturujících DT PP ÚZ 

Prům. 
prosp ěch 

ČJ 79-41-K/801 základní 4 4 1 4 1 2,00 
79-41-K/801 základní 1 1 1 1 1 1,00 
        

S
po

le
č

ná
 AJ 

        
IVT ústní zk. 1 1 x x x 3,00 
Z 

79-41-K/801 
ústní zk. 1 1 x x x 2,00 

P
ro

fil
ov

á 

         
 

Přehled celkových výsledků MZ za školní rok 2011/2012 

 

Výsledky závěrečných zkoušek ve školním roce 2011-2012 
 

 Závěrečné zkoušky proběhly v oboru vzdělání 26-51-H/01 elektrikář v termínech: 
I. termín: 

• 1. 6. 2012 - písemná zkouška, 
• 2. až 6. 6. 2012 - praktická zkouška, 
• 14. a 15. 6. 2012 - ústní zkouška. 

 
II. termín: 

• 17. 9. 2012 - ústní zkouška. 
 

Výsledky závěrečných zkoušek jsou shrnuty v následující tabulce. 

  
I. termín II. termín 

Třída 
(žáků) Počet Prospělo PSV Neprospělo Počet 

Opakujíc
í Prospělo PSV Neprospělo 

Průměrný 
prospěch 

E3 (31) 31 20 10 1 1 1 1 0 0 2,02 

 
Dále bylo provedeno srovnání výsledků závěrečných zkoušek v pěti po sobě jdoucích letech. 
Názorně to ukazuje následující tabulka a graf. 
 

Závěrečné zkoušky po II. termínu [%] 
    Prospělo   

Školní rok Prospělo s vyznamenáním Neprospělo 
2007-08 80,8 7,7 11,5 
2008-09 64,7 29,4 5,9 
2009-10 86,7 13,3 0 
2010-11 92,9 7,1 0 
2011-12 67,7 32,3 0 

Jarní termín Podzimní termín  
Obor Termín 

prospěl prospěl 
s vyzn. 

nepr
ospěl 

prům. 
prospěch 

prospě
l 

prospěl 
s vyzn. 

neprospě
l 

prům. 
prospěch 

řádný 7 16 3 1,58 1 0 0 2,00 79-41-K/801 
opravný 0 0 0 0 3 0 0 1,75 
řádný 20 9 0 1,87 0 0 0 x 79-41-K/401 
opravný 0 0 0 x 0 0 0 x 

řádný 22 3 13 3,09 0 0 0 x 26-41-M/002 

opravný 0 0 0 x 11 0 2 3,28 
řádný 25 6 4 2,24 0 0 2 x 26-47-M/002 

opravný 0 0 0 x 4 0 0 3,92 
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Srovnáním sledovaných ukazatelů závěrečných zkoušek za poslední školní roky lze vidět 
dobré výsledky, především v klesajícím počtu neprospívajících žáků. Proto pro následující 
období není potřebné přijmout žádné opatření. 
 

 
 
5.2 Vyhodnocení klíčových kompetencí v sekundě ve školním roce 
2011/2012 

Výuka podle ŠVP se ve školním roce 2011/2012 dostala do předposledního roku studia. I 
v letošním roce se ukázalo, že zaměření na čtenářskou gramotnost je velmi důležité pro 
všechny vzdělávací předměty. 
Na nižším stupni ve volitelných předmětech se žáci orientují především na předmět Praktika 
z výpočetní techniky a na Komunikační výchovu. 
V červnu bylo v sekundě provedeno sebehodnocení žáků ve třech kompetencích:  
Kompetence komunikativní, Kompetence k řešení problému a Kompetence k učení. 
Hodnocení se zúčastnilo 27 žáků II.A. Žáci odpovídali v dotaznících pomocí dvou kritérií. 
„spíše ano“ a „spíše ne“. Měli také možnost na otázku neodpovědět, což bylo pouze ve třech 
případech. 
Zpracování hodnocení bylo provedeno za celou třídu, kde se ukázalo, do jaké míry žáci v této 
třídě vyhovují požadavkům těchto kompetencí. Bude na třídních učitelích, aby v rámci 
třídních hodin rozebrali jednotlivá kritéria a spolu se žáky hledali cestu k lepším výsledkům. 
Následné hodnocení bude provedeno v kvartě, kde bude pravděpodobně viděn určitý posun ve 
vývoji. 
Kompetence k řešení problému si všímala, jak žáci pracují v hodině, zda samostatně, jestli 
si dovedou vyhledat potřebné informace, zda se ve svém věku zamýšlí nad výsledkem úlohy 
či nad zápisem v sešitě a také do jaké míry je neodrazuje neúspěch. Další část se týkala 
vzájemného soužití spolužáků. Jestli si všímají problémového chování kolem sebe, zda je 
zajímá i řešení takového chování a jak si uvědomují důsledky svých činů a jednání. 
Výsledky jsou v grafech 
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Kompetence komunikativní má tři části. První se zabývá chováním při projevu. Zda 
zformuluje myšlenku, použije vhodná gesta a slova a zda komunikuje se spolužáky a 
s dospělými zřetelně a slušně. Dále se žák hodnotí při skupinové práci. A to jak se zapojuje do 
diskuze, jak umí naslouchat druhým, zda si troufá být mluvčím skupiny, případně i řídit 
spolužáky a zda dodržuje časový limit. 
Výsledky jsou shrnuty v grafu 
 

 
 

Zformuluje svou myšlenku 70% 

Používá vhodná gesta při projevu 48% 

Jeho projev je výstižný 52% 

Komunikuje se spolužáky bez zábran 70% 

S dospělými jedná slušně, hovoří zřetelně 92% 

Zapojuje se do diskuze 84% 

Naslouchá v klidu ostatním 84% 

Může být mluvčím skupiny 56% 

Často řídí spolužáky při skupinové práci 33% 

Zvládá časové limity 81% 

Používá slovníky, pravidla,.. 96% 

Užívá sociální sítě při komunikaci mezi spolužáky 93% 

Využívá ICT pro přípravu do školy 81% 

Uvědomuje si důsledky 78% 

Rozhoduje se uvážlivě 67% 

Všímá si problémů kolem 85% 

Hledá jiné řešení 30% 

Zamýšlí se nad výsledkem 70% 

Vyhledá si informace 81% 

Nezdar jej odradí 74% 

Pracuje samostatně 48% 

Zadané úkoly řeší 96% 
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Kompetence k učení si všímá, jak si žák plánuje čas k učení, zda tento čas dodržuje, jestli do 
oblíbeného předmětu se připravuje každý den. A také se zabývá jeho kladným vztahem 
k učení, zda se radí jak se lépe naučit zadanou látku a jestli dokáže propojovat znalosti 
v jednotlivých předmětech. 
Výsledky jsou v grafu 
 

 
 

Plánuji si čas na učení 60% 
Dodržuji ho 32% 
Do oblíbeného předmětu se připravuji každý den 16% 
Snažím se spojovat znalosti z různých předmětů 68% 
Radím se spolužáky jak se naučit 36% 
Budu se učit ještě mnoho let 40% 
 
Závěr 
Výsledky dotazníku ke Kompetenci k řešení problému ukazují, že velká většina žáků řeší 
zadané úkoly. Chybí jim větší samostatnost při řešení, ale nad výsledky se zamýšlí. I 
rozhodování většiny z nich je uvážlivé a uvědomují si důsledky. 
Nejvíce z dotazovaných žáků ke kompetenci komunikativní se vzájemně navštěvuje po 
sociálních sítích a využívá PC k přípravě do školy. K dospělým se téměř všichni chovají 
slušně a snaží se zformulovat co nejpřesněji myšlenku. Ve skupině dovede většina diskutovat 
i naslouchat, ale mluvčím skupiny chce být jen polovina dotazovaných a ještě méně žáků je 
ochotno své spolužáky řídit. 
V kompetenci k učení se ukazuje, že čas na učení si plánuje více jak polovina žáků, ale málo 
z nich jej dodrží. Překvapivě se dost žáků snaží spojovat znalosti z jednotlivých předmětů. Do 
celoživotního učení se zatím moc nehrnou. 
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5.3 Testování MEC 

5.3.1 Zpráva o testování vstupní úrovně v rámci projektu Testování žáků I. ročníků 
oborů vzdělávání poskytujících střední vzdělání s maturitou 

 
Výsledky školy  

v rámci škol téže 
skupiny oborů vzdělání  

Výsledky školy 
v rámci všech 

testovaných škol  
79 Obecná příprava 

Předmět 

úspěšnost percentil percentil  

Jazyk český 77 80 70 
Matematika 63 90 67 
Jazyk anglický 83 92 77 
Jazyk německý    
Testování probíhalo pouze na gymnáziu. 

 

5.3.2 Zpráva z testování v rámci projektu Testování žáků 3. ročníků oborů 
vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou a zjištění 
relativního přírůstku znalostí 

 
Výsledky školy  

v rámci škol téže skupiny obor ů vzdělání  Výsledky školy  
v rámci všech  

testovaných škol 
01 

79 obecná p říprava  
03 

26 elektrotechnika, 
výpo četní technika 

Předmět 

úsp ěšnost percentil percentil  Přidaná 
hodnota 

Percentil přidaná 
hodnota 

Jazyk český 67 77 86 1.stupeň 73 2. stupeň 
Matematika 58 80 71 2. stupeň 85 1. stupeň 
Jazyk 
anglický 

58 72 71 2. stupeň 45 4. stupeň 

 

 

5.4 Výsledky přijetí maturant ů na VŠ ve školním roce 2011/2012 
 

Ve školním roce 2011/2012 úspěšně odmaturovalo 52 žáků Gymnázia v jarním termínu, 4 
žáci  maturovali  v podzimním termínu. 
Ve třídě VIII.A bylo 27 žáků,  24 žáků bylo přijato na vysokou školu, jedna žákyně bude 
studovat v nultém ročníku a 2 žáci pracují. 
Ve  třídě IV.B, kterou navštěvovalo 29 žáků, 24 žáků bylo přijato na vysokou školu, jedna 
žákyně se rozhodla pro práci au-pair v Anglii, 1 žák bude studovat na jazykové škole a 2 žáci 
pracují. 
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Přehled VŠ, na které byli přijati studenti t řídy VIII.A   

UNIVERZITA FAKULTA 
POČET 

STUDENTŮ 
UNIVERZITA KARLOVA  V PRAZE Farmaceutická fakulta 1 

MASARYKOVA UNIVERZITA  V BRNĚ Fakulta informatiky 
Fakulta sociálních studií 
Fakulta přírodovědecká 
Fakulta pedagogická 
Fakulta filozofická 
Fakulta lékařská 

3 
3 
2 
1 
2 
1 

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ Fakulta filozofická 1 
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Fakulta filozofická 

Fakulta přírodovědecká 
Fakulta lékařská 
Fakulta pedagogická 

1 
2 
1 
1 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 

 
 

Fakulta strojního inženýrství  
Fakulta fyzikální 
Fakulta podnikatelská 

1 

1 
1 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ  
V OSTRAVĚ 

Fakulta ekonomická 

Fakulta stavební 

1 

1 
NULTÝ ROČNÍK Příprava na veterinární fakulty 1 

PRACOVNÍ PROCES  2 

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

UNIVERZITA FAKULTA 
POČET 

STUDENTŮ 
UNIVERZITA KARLOVA  V PRAZE  Fakulta lékařská 1 

 
MASARYKOVA UNIVERZITA 
  V BRNĚ 

Fakulta filozofická 
Fakulta sportovních studií 
Fakulta přírodovědecká 
Fakulta pedagogická 
 

2 
1 
1 
1 
 

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA  Fakulta přírodovědecká 
Fakulta pedagogická 
Fakulta filozofická 

2 
1 
2 
 

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Fakulta přírodovědecká 
 

2 
            
 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ V OSTRAVĚ Fakulta ekonomická  
Fakulta hornicko-geologická 
Fakulta elektrotechniky a informatiky 
Fakulta stavební 

4 
1 

           1 
           2 

VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO- 
TECHNOLOGICKÁ 

Fakulta chemické technologie 1 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta chemická 1 

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta managementu a ekonomiky  1 

JAZYKOVÁ ŠKOLA  1 

AU-PAIR  1 

PRACOVNÍ PROCES  3 
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Přehled absolventů SPŠEI přijatých na vysoké školy 

VYSOKÁ ŠKOLA FAKULTA 
POČET 

STUDENTŮ 
VŠB TU Ostrava FEI 

FBI 
32 
1 

VUT Brno FEKT 
FIT 

18 
4 

Ostatní VŠ  4 
Nezjištěno  12 

 

Přehled úspěšnosti absolventů školy při přijímacím řízení na VŠ v letech 
2005 – 2012 (údaje v procentech) 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

čtyřleté studium osmileté studium SPŠEI

 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Čtyřleté studium 75,0% 97,0% 87,5% 93,1% 92,9% 100% 100% 100% 

Osmileté studium 100% 92,0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

SPŠEI - - - - 100% 100% 100% 100% 

SPŠEI sleduje údaje až od r.2009 

 
6. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ- 
PATOLOGICKÝCH JEV Ů 
 
6.1 Gymnázium 

Pro školní rok   2011-2012   byl vypracován Minimální preventivní program, který vycházel 
z cílů stanovených Školní preventivní strategií na období 2009-2013 a z vyhodnocení MPP 
v minulém školním roce. 
Konzultační hodiny ŠMP byly stanoveny takto: 
              úterý  10:35 - 11:40 
        středa  8:00 – 8:45 
Žáci a rodiče mohli využít e-mailovou schránku důvěry. 
V rámci prevence byly umisťovány na nástěnce informační materiály o rizikovém chování i 
kontaktní adresy, na které se studenti mohou v případě problémů obrátit. 
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Při vyhledávání a prevenci rizikového chování (záškoláctví, šikanování, vulgární chování, 
kouření, požívání alkoholu aj.) jsme i v letošním roce spolupracovali s výchovnými 
poradkyněmi a třídními učiteli. 
Ve vyučovacích hodinách občanské nauky, výchovy ke zdraví a ZSV  žáci vypracovali 
projekty s tematikou sociálně-patologických jevů – drogová závislost, poruchy příjmu 
potravy, autodestruktivní závislost, civilizační choroby, infekční choroby, pohlavní choroby, 
sexuální deviace, sexuální kriminalita, psychické a fyzické týrání, šikanování. 
V preventivních aktivitách v jednotlivých ročnících se žáci v tomto školním roce zaměřili na 
problematiku lidských práv, nesnášenlivost, projevy rasismu a xenofobii. Pozornost byla 
věnována také různým projevům a formám agresivity, nácviku asertivního jednání, rozvíjení 
komunikačních schopností žáků a zásadám slušného chování. Na těchto preventivních 
aktivitách se podíleli spolu se školním metodikem prevence také obě výchovné poradkyně. 
V říjnu 2011 se všichni členové pedagogického sboru zúčastnili školení o šikanování, 
vedeném okresním metodikem prevence, který vysvětlil pedagogům základní otázky týkající 
se jevu šikanování, blíže je seznámil s formami šikanování, s tím, co je to kyberšikana, jak 
postupovat při řešení šikanování, jak se mají žáci proti šikaně bránit, kde hledat pomoc, na 
koho se mohou obrátit atd. 
Studenti všech tříd Gymnázia se zúčastnili dne 12.10.2011 besedy o tematice holocaustu 
s panem Tomášem Graumannem – jedním z dětí zachráněných Nicholasem Wintonem v roce 
1939.    
Dne 16.11.2011 byli v rámci rodičovských schůzek s problematikou rizikového chování a 
Školním programem proti šikanování seznámeni rodiče nových žáků Gymnázia. 
V prosinci se uskutečnil na naší škole preventivní program vedený členy Hasičského 
záchranného sboru ČR, kteří žáky seznámili se zásadami protipožární ochrany. 
Dne 6.5.2012 se školní metodik prevence zúčastnil semináře školních metodiků prevence 
v PPP Nový Jičín. Program byl zaměřen na problematiku drogové závislosti, kriminalitu 
mládeže a extremismus. 
V červnu 2010 byl realizován program v rámci projektu Jeden život na školách věnovaný 
tematice extremismu, žáci VI.A a II.B zhlédli film  Sedm světel, následovala beseda se 
studenty na téma rasová nesnášenlivost. 
 
Údaje o výskytu SPJ na Gymnáziu ve školním roce 2011-2012 

V tomto školním roce byl zaznamenán a řešen jeden případ šikanování žáka ve třídě IV.A. 
Devíti žákům, kteří se na tomto chování vůči svému spolužákovi podíleli, byly uděleny důtky 
třídního učitele.  
Dále byly odhaleny 2 případy kyberšikany namířené proti vyučujícím. Dvěma žákům, kteří se 
tohoto přestupku dopustili, byl udělen druhý stupeň z chování. 
Celkový počet neomluvených hodin ve školním roce 2011-2012:  73   (vyskytla se u 17 žáků) 
Celkový počet udělených důtek třídního učitele: 13 
Celkový počet udělených důtek ředitele školy:  4 
 

6.2 SPŠEI 

Na začátku školního roku byl zpracován minimální preventivní program.. 
Prvním úkolem byla organizace a uskutečnění adaptačních pobytů pro žáky prvních ročníků. 
Tato akce byla hodnocena jako velmi zdařilá.  Podařilo se získat peníze z Nadačního fondu 
školy na zaplacení kvalitních lektorů z firmy Podané ruce Brno a rady rodičů na úhradu 
jízdného. Žáci tedy hradili pouze ubytování a stravování, což se odrazilo v počtu účastníků. 
Letošního adaptačního pobytu se zúčastnili jednotliví třídní a také metodik prevence se poprvé 
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mohl rovněž zapojit i jako účastník, což mělo velký vliv na vztahu, který si žáci k metodikovi 
prevence našli a během roku byli mnohem vstřícnější a schopni o pomoc požádat. 
Školní metodik prevence průmyslové školy se účastnil krajské konference metodiků prevence 
ve Frýdlantě nad Ostravicí, což bylo velmi přínosné, jelikož skladba lektorů byla letos 
vybrána velmi pečlivě. Využil nabídky lektora z VŠB, který se zabývá internetovým 
pirátstvím atd ,a zorganizoval pro pedagogy SPŠEI velmi přínosnou přednášku o této 
problematice. 
Pravidelně se metodik po celý rok účastnil jednání a prováděl zápisy z pohovorů o přestupcích 
žáka. Jednalo se o předjednání důtek ředitelky školy a podmínečných vyloučení. Také řešení 
drobných přestupků a náznaků šikany. 
S žádným obzvláště vážným přestupkem jsme se ve škole nesetkali. Vše bylo vyřešeno v 
rámci postihů, které nabízí školní řád. 
Pravidelně se v průběhu roku zúčastňoval jednání komise města, která se zabývala sestavením 
minimálního preventivního programu města. 
Spolupráce s policií ČR je na dobré úrovni a byla nám nabídnuta i další spolupráce, 
konzultace i besedy ze strany tiskového mluvčího PČR p. Gřese, který měl přednášku v rámci 
setkání metodiků prevence v Novém Jičíně. 
Využili jsme nabídku sdružení Podané ruce Brno, která nám zajistila velmi kvalitní program 
na adaptačních pobytech. 
Informovanost pedagogů ze strany metodika prevence je také velmi důležitá, aby věděli, co 
vlastně patří mezi patologické jevy a jak postupovat při řešení. 
Zkvalitňujeme nabídku volnočasových aktivit ve spolupráci s Domovem mládeže a také 
spolupráci s rodiči a studenty při organizování plesu školy. 
Žákům byl promítnut film Mezi stěnami o šikaně a po zhlédnutí následovala diskuze se žáky. 
Letos neproběhla anonymní dotazníková akce, jelikož žáci byli velmi otevření a sdílní a 
schopni komunikovat a rozebírat daný problém. 
Součástí minimálního plánu prevence školy je také metodický pokyn ministerstva školství a 
první kroky při podezření na požití omamné látky či alkoholu. 
Velkým úspěchem a přínosem ve výchově a práci metodika prevence je lepší spolupráce a 
velmi dobrý vztah s učni.   Z jejich řad se našlo nejvíce konzultací a řešení problémů  jak ve 
škole, tak v osobním životě. Účastnili se také besed nad filmem a byli velmi vstřícní, což v 
minulých letech bylo spíše nemožné. 
Pro další období je nutné další vzdělávání a profesní růst v této oblasti a také lepší 
komunikace s pedagogy a vedením. Aby mohla být práce metodika prevence dobrá a hlavně 
efektivní, musí na škole pracovat tým. Jeden člověk nemá sílu, ani možnosti toto zvládnout ke 
spokojenosti všech. 
 
6.3 Domov mládeže 

Na začátku školního roku bylo ubytováno 50 žáků, kteří byli rozdělení do tří výchovných 
skupin. Výchovnou činnost obstarávaly tři vychovatelky. 
Výchovná činnost byla rozpracována do měsíčních plánů práce, které se skládaly z 
jednotlivých složek: 
mravní a rozumová výchova 
estetická výchova 
pracovní výchova 
tělesná výchova 
 
Žáci jsou vedeni ke vzájemné úctě a toleranci mezi vrstevníky, ale také k dospělým. Osvojují 
si pravidla společenského chování. V této oblasti je kladen velký důraz na dodržování zásad 
slušného chování. 
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Každá vychovatelka poskytuje osobní pohovory v řešení školních, ale i osobních problémů 
jednotlivců. 
Hlavním cílem však je, poskytnout všem ubytovaným vhodné podmínky pro studium, což se 
daří, jelikož kapacita DM je mnohem větší, než jakou je škola schopna naplnit a žáci měli 
tedy možnost být ubytování maximálně po dvou na pokoji, což jim poskytovalo lepší 
podmínky k životu a hlavně studiu. 
Dalším cílem, stejně důležitým, je nabídnout žákům smysluplné využívání volného času. Toto 
se dařilo hlavně v nabídce sportovních aktivit, jelikož se jedná převážně o chlapce, zájem o 
sportování je velký. Žáci využívají dvakrát týdně tělocvičnu školy a také družební SŠHG k 
turnajům a sportovním kláním, venkovní hřiště a tenisový kurt. Přímo v prostorách  DM je 

využívána posilovna, stolní tenis a 
šipky. 
V zimních měsících hojně navštěvují 
kluziště a akce Domu kultury. V letních 
měsících mají možnost chlapci i 
děvčata navštěvovat aquapark, krytý 
bazén a jiná zařízení města. 
V oblasti estetické výchovy byli žáci 
vedeni k čistotě a hygieně na pokojích, 
pořádku v osobních věcech a udržování 
společných prostor. 
Dík patří škole, že nám jako 

každoročně i letos poskytla 4 volné vstupenky na představení Těšínského divadla, které 
v našem městě pravidelně hostuje. 
Oblast pracovní výchovy byla směřována na úpravu vnitřních i venkovních prostor a okolí 
Domova mládeže (odklízení sněhu, listí, úprava skalky). Tyto aktivity jsou často využívány 
jako „pracovní terapie“. 
Chlapci v Domově mládeže mají taktéž naplánován svůj minimální program prevence 
nežádoucích jevů. 
Žákům jsou promítány filmy, besedují a je jim poskytována vhodná četba a konzultace. K 
velmi vydařeným besedám patřila v hodnoceném školním roce beseda pana Eliáše (jeden z 
posledních žijících vězňů z Terezína) o holokaustu, kterou se podařilo získat díky projektu 
Evropské unie. 
V  Domově mládeže má každý žák možnost být připojen za minimální úplatu k Internetu, což 
je hojně využíváno. 
V  Domově mládeže se nevyskytly žádné vážnější kázeňské přestupky. 
Menší konflikty jsou řešeny okamžitě formou pohovorů. V případě nutnosti také pohovorů s 
rodiči a třídními učiteli. 
Na internátě vládla i v tomto roce velmi přátelská atmosféra. 
 
 

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. Je sestaven v souladu s potřebami školy a realizací ŠVP a umožňuje profesní růst 
pedagogických pracovníků. Vedení v oblasti DVPP vychází vstříc zájmům a iniciativě 
jednotlivých pedagogů a systematicky podporuje začínající pedagogické pracovníky. Vedení 
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školy sleduje personální rizika a přijímá potřebná opatření ve formě doplňování 
pedagogického sboru a aktivní podpory dalšího vzdělávání. 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 a 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 

 

Na základě stanovených priorit vzdělávání se pedagogové zúčastnili těchto 
akcí: 

 
Pracovněprávní vztahy a jejich specifika ve školství    ředitelka 
Novela školského zákona – dílčí seminář     ředitelka 
Aktuální stav školské legislativy – seminář     ředitelka 
Ředitelská dílna        ředitelka 
Zákon o pedagogických pracovnících      ředitelka 
Školení řidičů         vedení školy 
Dirigentský seminář        1 vyučující 
Letní škola chemie        1 vyučující 
Konference EVVO        1 vyučující 
Hodnotitel ústní zkoušky       5 vyučujících 
Novinky v hodnocení ústní maturity      2 vyučující 
Hodnotitel ústní zkoušky pro žáky s PUP     5 vyučujících 
Zadavatel pro žáky s PUP       1 vyučující 
Angličtina pro chroniky A1-A2      9 vyučujících 
Aktivní angličtina B1-B2       12 vyučujících 
Škola on line         29 vyučujících 
Interaktivní výuka        29 vyučujících 
Hradlová pole         7 vyučujících 
Automatizační technika ControlWeb      5 vyučujících 
Automatizační technika Simatic      2 vyučující 
Pasti na teenagery – problémy a rizika dnešních dospívajících  34 vyučujících 
Učitel v ohrožení        34 vyučujících 
Výukové metody na SŠ – od výkladu ke sprostředkování informací  34 vyučujících 
Windows server 2003 a 2008       3 vyučující 
Metoda výuky psaní na klávesnici      2 vyučující 
Seminář Klimatické změny  a jejich dopady na život lidí   2 vyučující 
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8. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY 
NA VEŘEJNOSTI 
 

Celá řada pestrých a rozličných aktivit žáků a pedagogů Gymnázia a Střední průmyslové školy 
elektrotechniky a informatiky ve Frenštátě pod Radhoštěm přispívá k prezentaci školy na 
veřejnosti a šíření jejího dobrého jména. 
 

Prezentace školy na veřejnosti 

Škola se pravidelně prezentuje prostřednictvím článků ve Frenštátském zpravodaji zpravodaji, 
do kterého každý měsíc přispívá články o dění ve škole.  
Škola se na začátku listopadu účastnila prezentace středních škol Gemma 2011, která proběhla 
v Novém Jičíně za účasti dalších 36 škol ze tří krajů. Zájemci o studium se zde mohli 
seznámit s informacemi o naší škole, o podmínkách přijímacího řízení a s nabídkou školních i 
mimoškolních aktivit. 
Pro zájemce o studium, jejich rodiče, výchovné poradce ze základních škol, ale i pro širokou 
veřejnost byly připraveny také Dny otevřených dveří, které proběhly ve dnech  16.11.2012, 
22.11. 2011 a 2.2.2012. Žáci základních škol a jejich rodiče se v tento den mohli seznámit 
s vybavením školy,  s podmínkami přijímacího řízení, mohli zhlédnout ukázky výuky a 
prezentaci didaktických technologií a pomůcek v praxi. Zájemci obdrželi také přihlášky ke 
studiu a informační materiály o naší škole. 
Společně se Sdružením rodičů a přátel gymnázia pořádá naše organizace každoročně také Ples 
gymnázia, na kterém se představují studenti maturitních ročníků. Ples Gymnázia proběhl 27. 
ledna 2012. Ples je místem každoročního setkávání nejen studentů Gymnázia, ale také rodičů 
a absolventů společně se současnými i bývalými pedagogy školy. Ples Střední průmyslové 
školy elektrotechniky, informatiky a řemesel proběhl 10. února 2012. 
Škola se také prezentovala na Dni města a sociálních služeb, který pořádal MěÚ ve Frenštátě 
p. R. v červnu 2012 již pátým rokem. Škola měla připraveny tři prezentační stánky a na pódiu 
vystoupil smíšený pěvecký sbor gymnázia Garrendo. 
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Umělecká činnost 

 
Divadelní činnost 
Od května 2011 gymnaziální divadelní soubor nacvičoval jednoaktovou lidovou divadelní hru 
Jenovéfa. První tři představení odehrál v Domě kultury v Malém sále pro žáky Gymnázia. 
Další dvě inscenace se uskutečnily v Aule SPŠE pro žáky průmyslovky. Následovala domluva 
s divadelním spolkem Waterloo o uspořádání společného večera divadelních aktovek pro širší 
frenštátské publikum. Ve spolupráci s Domem kultury a Kinem se uskutečnila dvě dopolední 
představení pro žáky místních základních škol a večer vystoupení v rámci již zmiňovaného 
večera divadelních aktovek. Další inscenace soubor již neuskutečnil, protože v Jenovéfě byli 
zainteresováni žáci maturitních tříd. Celkem se do inscenací zapojilo 12 studentů. 
Mezi divadelní aktivity musíme započítat i veřejné vystoupení na Dni města v červnu, kdy 
soubor na žádost Domu kultury připravil dvě prezentace významných frenštátských rodáků 
Albína Poláška a Břetislava Bartoše. 
Břetislava Bartoše představoval v samostatném vystoupení žák VII.A. To se konalo třikrát 
v Kině, šlo o fiktivní monolog umělce o jeho životě a díle. Text zpracoval vedoucí souboru 
podle knih o malíři, které mu vyhledali v Knihovně Domu kultury. Samotné představení bylo 
vždy doplněno vystoupením žáků hudebního oboru ZUŠ. Toto představení bylo využito i při 
výuce češtiny, po domluvě s vyučujícími českého jazyka. 
Další scénické ztvárnění osobnosti se odehrávalo ve vestibulu Radnice, kdy dva žáci vyššího 
stupně školy představovali Albína Poláška a jeho matku v komponovaném cyklu fiktivních 
dopisů, sestaveném zejména podle životopisu, který sepsala Ruth Sherwood. 
 
 
Sborový zpěv 
 

  
 
Sbor Garrendo vystoupil s pásmem vánočních koled nejen ve škole, ale i na frenštátském 
náměstí při slavnostním rozsvěcování vánočního stromu. Tradiční je účast sboru na městském 
úřadě při příležitosti předávání maturitních vysvědčení studentům 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.  
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Členové sboru se v průběhu roku sešli na dvou víkendových soustředěních, a to v listopadu na 
Gymnáziu a v březnu soustředění proběhlo ve Veřovicích. 
Již tradiční je účast sboru na soutěžní přehlídce gymnaziálních pěveckých sborů. 
 
Učiliště 
Ve školním roce 2011/2012 se naše škola (pracoviště odborného výcviku) již počtvrté zapojila 
do projektu "Řemeslo má zlaté dno" konané v Kopřivnici v měsíci dubnu. Tato akce má za 
úkol prezentovat učební obory v našem okrese pro žáky 8. tříd základních škol. 
Dále jsme se zúčastnili výstavkou učňovských prací na Dni města Frenštátu p.R. 
Během školního roku se naši žáci zapojili i do produktivní práce v okolních podnicích a na 
učilišti. Celková částka vyplacená na odměnách byla 55 408 Kč. Na produktivní práci se 
účastnilo 20 žáků druhého a třetího ročníku. 
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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 škola organizovala následující sportovní kurzy a soutěže: 
 

LVVZ  (lyžařský kurz) 
Lyžařský kurz na Gymnáziu proběhl ve třech termínech. LVVZ se zúčastnili studenti tříd II.A, 
V.A a I.B. Na SPŠEI proběhl lyžařský kurz v termínu 6. až 10. 2. 2012 a zúčastnilo se jej 47 
žáků. Studenti, kteří se nezúčastnili, byli zákonnými zástupci z finančních důvodů či lékařem 
ze zdravotních důvodů řádně omluveni. 
 
Třída Termín Místo 
II.A 16.1. – 20.1.2012 Velké Karlovice 
V.A 6. - 10.2.2012 Velké Karlovice 
I.B 27.2  – 2.3.2012 Velké Karlovice 
SPŠEI 6.-10. 2. 2012 Horní Bečva 

 
LSTK  (letní sportovně-turistický kurz) 
 se uskutečnil ve dnech 28.5. – 1. 6. 2012 v jižních Čechách. LSTK absolvovaly společně třídy 
VII.A a III.B v celkovém počtu 44 žáků. Nezúčastnění byli řádně omluveni. V rámci kurzu se 
studenti seznámili se základy vodní turistiky, pobytu a pohybu v přírodě. Jako příprava na 
LSTK proběhl 19.5.2012 na 
přehradě Větřkovice vodácký kurz. 
V červnu 2012 se 20 žáků třetích 
ročníků průmyslové školy 
zúčastnilo sportovně turistického 
kurzu v Chorvatsku. Všechny 
naplánované aktivity se díky 
krásnému počasí podařilo splnit: 
horolezectví, rafting na řece 
Cetińa, softbal, míčové hry. 
V rámci poznávacího programu se 
všichni zúčastnili celodenního 
výletu lodí na ostrov Brač 
s koupáním, poznali staré pirátské 
městečko Omiš a prohlédli si 
večerní Split. 
 
 
Okresní finále v plavání 
Škola již čtvrtým rokem byla pořadatelem okresního finále v plavání základních a středních 
škol Novojičínska. Soutěž byla uspořádána v městském krytém bazénu ve Frenštátě pod 
Radhoštěm dne 22. listopadu 2011 ve spolupráci s AŠSK ČR. Vítězná družstva jak v kategorii 
dívek, tak chlapců postoupila do krajského finále.  
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Záchranně branný výcvik plavání 
Ve spolupráci s Klubem vodních sportů Laguna, Nový Jičín škola každoročně organizuje 
záchranně branný výcvik plavání. Ve školním roce 2011/2012 tento výcvik absolvovali žáci 
tříd třetích ročníků Gymnázia v měsíci březnu a žáci druhých ročníků SPŠEI v měsíci únoru. 
Absolvování výcviku bylo podmínkou k účasti na  LSTK s vodáckým výcvikem. Tato akce se 
setkala s pozitivním ohlasem žáků. 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. 
 
Sportovní dny 
Tradiční akcí na naší škole jsou sportovní dny. Ve školním roce 2011/2012 proběhly celkem 
4 sportovní dny, z toho tři v době školního vyučování a jeden v průběhu ředitelského volna. 
 
Volejbalový turnaj – se uskutečnil dne 18. 11. 2011 v době ředitelského volna z iniciativy 
samotných žáků školy. Turnaj byl organizován Studentskou radou školy v Městské sportovní 
hale za dozoru vyučujících Tv. 
 
Vánoční florbalový turnaj – tradiční každoroční celoškolský turnaj ve florbale organizovaný 
kabinetem tělesné výchovy a studenty třetích ročníků 22. 12. 2011, poslední den před 
vánočními prázdninami. Turnaje se zúčastnilo 12 družstev jednotlivých tříd školy. 
 
Fotbalový turnaj – 27. 6. 2012 žáci soupeřili na tradičním celoškolském turnaji ve fotbale o 
pohár ředitelky školy, který je pořádán studenty III. ročníku ve spolupráci s kabinetem tělesné 
výchovy. 
 
Sportovní den Studentské rady – tato akce  proběhla 28. 6. 2012 a navázala na loňskou velmi 
zdařilou premiéru pořádanou Studentskou radou školy. Sportovního dne se aktivně účastnili 
všichni studenti i pedagogové školy, kteří měli možnost si zasportovat dle vlastního uvážení 
na celkem 12 stanovištích pod vedením jednotlivých pedagogů školy a členů Studentské rady. 
Mohli si vybrat ze široké škály aktivit (např. baseball, fotbal, cyklistika, deskové hry, 
malování, turistika). Sportovní den poté vyvrcholil společným programem ve frenštátském 
aquaparku, ale bohužel ve zkráceném režimu z důvodu nepříznivého počasí. 
 
Environmentální činnost 

Ve školním roce 2011/2012 se kromě 4. ročníků vyučovalo dle ŠVP, ve kterém je EVVO 
začleněno jako průřezové téma – Environmentální výchova. 
Nejvíce se začlenění průřezových témat podařilo v předmětech biologie a zeměpis. Některé 
tematické okruhy se probíraly v rámci výuky chemie, fyziky, dějepisu a ve výchovách 
(tělesná, estetická výtvarná a taky v novém předmětu – výchova ke zdraví, který se vyučuje 
v primě a kvartě). V předmětu výchova ke zdraví se objevil prostor pro případné řešení 
různých projektů, týkajících se zdraví člověka, zdravého životního stylu a taky ochrany 
přírody. Většina zdrojů pro činnosti byla z webového portálu www.vychovakezdravi.cz. 
V rámci environmentálního vzdělávání se udržuje i zeleň v okolí školy. Na této činnosti se 
podílí školník a vypomáhají mu často žáci, kteří se z nějakých důvodů neúčastní výletů a 
exkurzí. 
Ve škole je vyřešena otázka sběru a třídění odpadů. Ve vybraných prostoreách školy jsou 
umístěny nádoby na třídění plastů a papíru, což je převážná většina odpadů, která v rámci 
školy vzniká. Máme i nádobu na sběr vysloužilých elektrospotřebičů, která je v případě 
naplnění odvážená recyklační firmou. V případě zpětného odběru většího množství 
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elektroodpadů  je možná i finanční odměna, popřípadě škola získá pro své žáky určité 
zvýhodnění při zapojení do některých soutěží - např. Eurorebus. 
Snahou koordinátora je přimět studenty k produkci  co možná nejmenšího množství odpadů. 
Žákům bylo taky poukazováno na výraznou úsporu energií školy (zatím bohužel pouze 
budova Gymnázia) díky výměny netěsnících oken za nová plastová. V budoucnu se plánuje 
určitá revitalizace i budovy SPŠEI. 
Koordinátor EVVO spolupracuje s pracovníky MěÚ ve Frenštátě p. R. (odbor ŽP), 
s pracovníky Lesy ČR s.p., s pracovníky CHKO Beskydy a s ČSOP Salamandr. 
Koordinátor EVVO se zúčastnil také celokrajské konference EVVO, 19.-20. června 2012 
v Českém Těšíně a Polsku. Letošní konference byla uspořádána v pozadí Mezinárodního roku 
pro udržitelný rozvoj. Projednávaly se hlavně témata energií, jejich typy, problematikou 
odpadového hospodářství. 
 
 
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 již patří k dobrým tradicím 
naší školy organizace zahraniční geografické exkurze 
pro žáky čtvrtých ročníků. Na ni si žáci v závěru studia 
na naší škole mohou prověřit své jazykové znalosti, 
znalosti z geografie, dějepisu a dalších všeobecně -
vzdělávacích předmětů, popřípadě si své znalosti 
rozšířit o nová poznání. V tomto školním roce pod 
vedením pedagogů-geografů - žáci absolvovali 
desetidenní výjezd do JZ Evropy, kde během své cesty 
navštívili přírodní krásy a pamětihodnosti Španělska, 

Gibrartaru, Portugalska a dalších zemí na cestě autobusem z ČR a zpět.  
Během měsíce září se podařilo navázat spolupráci s Českou televizí Ostrava, která vyvrcholila 
v závěru října exkurzí třídy VI.A na jednotlivá pracoviště dané veřejnoprávní instituce. 
K tradičním exkurzím mimo rámec  ČR patří v závěru prosince, před vánočními prázdninami, 
jednodenní exkurze do adventní Vídně, 
pořádaná vyučujícími německého jazyka. 
Na jaře žáci druhých ročníků pravidelně 
vyjíždějí na jazykovou zahraniční exkurzi 
do Velké Británie, kde ubytování 
v rodinách, podle vyjádření účastníků, 
prověřuje jejich schopnost domluvit se. 
Letošní červnová a prázdninová brigáda ve 
Velké Británii, kterou si individuálně 
někteří žáci třetího ročníku již tradičně 
zajistili, je v nezanedbatelné míře 
ovlivněna jejich důvěrou ve vlastní 
schopnosti uplatnit se v cizojazyčném 
prostředí. Ve dnech 30. 3. až 5. 4. 2012 se zahraniční jazykové exkurze zúčastnilo 39 žáků. 
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.  
Žáci kvinty a I.B se koncem dubna  v rámci výuky ZSV zúčastnili exkurze „Po stopách 
významných osobností našeho regionu“. Společně navštívili Památník J. Á. Komenského ve 
Fulneku, Muzeum S. Freuda v Příboře a zámek v Kuníně. 
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Teoretická výuka dějepisu byla zpestřena tematickou exkurzí „Cesta na Velkou Moravu“ pro 
žáky nižšího stupně víceletého gymnázia. 29. května žáci navštívili archeoskanzem v Modré, 
baziliku sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě a Památník velkomoravské říše ve Starém městě 
u Uherského Hradiště. 
Úplný závěr roku, měsíc červen, je vyhrazen pro výlety - exkurze jednotlivých tříd se svými 
třídními učiteli: 

- třída I.A, II.A, Ostravsko + Hranický kras, dvoudenní 
- třída III.A, IV.A, Brno a okolí, třídenní 
- třída V.A, I.B, Hrubý Jeseník, třídenní 
- třída VI.A, II.B, východní Čechy, třídenní 

 

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. Škola aktivně 
vyhledává talentované žáky. Ti pracují v rámci jednotlivých sekcí  Školního klubu asociace  
středoškolských klubů České republiky. Žáci se zapojili do práce klubů v jednotlivých 
předmětech, které se scházely pravidelně během celého školního roku pod vedením 
jednotlivých vyučujících. Dále talentovaní žáci 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 žáky ŠK ASK ČR se již tradičně na podzim pořádá 
několikadenní Soustředění talentů. To ve školním roce  2011/2012 proběhlo na přelomu 
listopadu a prosince v rekreačním středisku Mesit na Horní Bečvě za účasti 
nejtalentovanějších žáků školy, kteří se zde připravovali pod vedením zkušených pedagogů 
k účasti na vědomostních soutěžích a olympiádách. Tato práce se odráží ve značné úspěšnosti 
žáků v soutěžích a olympiádách  na regionální i celostátní úrovni.  
Pět žáků naší školy bylo za své úspěchy ve fyzikální olympiádě, pythagoriádě, zeměpisné a 
matematické olympiádě na krajské úrovni pozváni na slavnostní předávání diplomů 
studentům středních a základních škol za přední místa v olympiádách, které se uskutečnilo 13. 
června 2012 v budově Janáčkovy konzervatoře v Ostravě za účasti čelných představitelů 
Moravskoslezského kraje. 
Dne 15. června byli nejlepší studenti v rámci vyhlášení Osobností škol oceněni také zástupci 
města Frenštátu pod Radhoštěm. 
 
Okresní kolo středoškolské odborné činnosti. 

4. dubna. se v prostorách Střední průmyslové 
školy  jako již tradičně uskutečnilo okresní kolo 
středoškolské odborné činnosti. Soutěže se zúčastnili 
žáci středních škol z okresu Nový Jičín. Žáci 
obhajovali své odborné práce, které vytvořili během 
svého studia v 18 kategoriích. 
Každý soutěžící představil svou práci v tištěné podobě 
a poté před odbornou porotou prezentoval svou práci. 
Nejlepší práce v každé kategorii byla finančně 
odměněna generálním sponzorem soutěže Českou spořitelnou. Dvě nejlepší práce v každé 
kategorii postoupily do dalšího, krajského kola. Krajské kolo se uskutečnilo v prostorách 
Technické univerzity v Ostravě. Na hodnocení všech prací se podílelo 8 porotců. 
Soutěže se zúčastnilo i 6 žáků Gymnázia a Střední průmyslové školy a vedli si výborně. 
Kategorii geografie vyhrál žák průmyslové školy Radim Sváček. V kategorii Strojírenství 
zvítězil žák Střední průmyslové školy Martin Klos. V kategorii pedagogika obsadil žák 
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Střední průmyslové školy Vojtěch Mička druhé místo. V kategorii informatika žáci Střední 
průmyslové školy obsadili dokonce první dvě místa, na prvním místě se umístil Michal 
Pustka, druhé místo obsadila Šárka Vávrová. V kategorii biologie se na druhém místě umístila 
žákyně Gymnázia Jaroslava Maucy. 
 

Výsledky studentů v soutěžích a olympiádách ve školním roce 2011/2012 

Název soutěže Jméno Umístění 

Mezinárodní soutěže 

Technické projekty studentek zemí EU Šárka Vávrová 2. místo 

SOČ Tomáš Mariančík 4. místo 

Celostátní soutěže 

Gymnazia Cantant - Opava PS Garrendo Zlaté pásmo 

Technoplaneta  1. místo 

Gymnazia Cantant – Brno PS Garrendo Stříbrné pásmo 

Logická olympiáda Jan Těšík 17. místo 

Krajské soutěže 

Sudoku  2. místo 

Gymnazia Cantant PS Garrendo 2. místo 

Fyzikální olympiáda Zuzana Hanzelková 2. místo 

Zeměpisná olympiáda Marek Štěpán 2. místo 

Dějepisná olympiáda Zdeněk Polách 2. místo 

Olympiáda v ruském jazyce Tereza Halamíčková 3. místo 

SOČ Jaroslava Maucy 4. místo 

SOČ Šárka Vávrová 4. místo 

SOČ Jaroslava Maucy 4. místo 

Biologická olympiáda Ondřej Mrkva 4. místo 

G2 flor cup Družstvo hochů 4. místo 

Olympiáda ve francouzském jazyce Johana Adamčíková 5. místo 

Chemická olympiáda Zuzana Hanzelková 5. místo 

Fyzikální olympiáda Milan Štefek 5. místo 

Fyzikální olympiáda Šimon  Novák 5.-6. místo 

Fyzikální olympiáda Václav Stavárek 5.-6. místo 

Fyzikální olympiáda Zuzana Bílková 6. místo 

Chemická olympiáda Petra Jarošová 7. místo 

Krajský přebor šachu Hoši 7. místo 
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Biologická olympiáda Tereza Mikesková 8. místo 

Fyzikální olympiáda Johana Adamčíková 8. místo 

Chemická olympiáda Andrea Dobiášová 9. místo 

Biologická olympiáda Klára Siudová 10. místo 

Chemická olympiáda Marek Štěpán 11. místo 

Chemická olympiáda Zuzana Bílková 19.-20. místo 

Chemická olympiáda Lukáš Muras 21. místo 

Chemická olympiáda Jan Janiczak 28. místo 

Okresní soutěže 

Olympiáda v anglickém jazyce Filip Obšívač 1. místo 

Zeměpisná olympiáda Marek Štěpán 1. místo 

Matematická olympiáda Eliška Červenková 1. místo 

SOČ Radim Sváček 1. místo 

SOČ Martin Klos 1. místo 

SOČ Michal Pustka 1. místo 

Přespolní běh Radek Bryknar 1. místo 

Přespolní běh Julie Rampírová 1. místo 

Přespolní běh Hoši V 1. místo 

Přespolní běh Dívky V 1. místo 

Olympiáda v anglickém jazyce Hana Poledníková 2. místo 

Olympiáda v anglickém jazyce Tereza Rozumková 2. místo 

Olympiáda v anglickém jazyce Radim Němec 2. místo 

Fyzikální olympiáda Marek Štěpán 2. místo 

SOČ Jaroslava Maucy 2. místo 

SOČ Vojtěch Mička 2. místo 

SOČ Šárka Vávrová 2. místo 

Basketbal Hoši 2. místo 

Futsal Hoši V 2. místo 

Přespolní běh Jan Těšík 2. místo 

Okresní přebor šachu Hoši 2. místo 

Olympiáda v anglickém jazyce Tereza Halamíčková 3. místo 

Olympiáda v českém jazyce Eliška Červenková 3. místo 

Biologická olympiáda Klára Sudová 3. místo 

Plavání Hoši III 3. místo 

Plavání Dívky IV 3. místo 

Plavání Hoši V 3. místo 

Volejbal Dívky V 3. místo 

Přespolní běh Hoši III 3. místo 

Pohár Josefa Masopusta v kopané Hoši 3. místo 
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Olympiáda v anglickém jazyce Barbora Tvarůžková 4. místo 

Olympiáda v českém jazyce Viktor Němec 4. místo 

Zeměpisná olympiáda Julie Rampírová 4. místo 

Zeměpisná olympiáda Tomáš Morys 4. místo 

Dějepisná olympiáda Martin Ondryáš 4. místo 

Plavání Hoši IV 4. místo 

Plavání Dívky V 4. místo 

Chemická olympiáda Marek Štěpán 5. místo 

Zeměpisná olympiáda Ondřej Vaverka 5. místo 

Fyzikální olympiáda Eliška Červenková 5. místo 

Dějepisná olympiáda Eliška Červenková 6. místo 

Dějepisná olympiáda Jan Klecker 8. místo 

Zeměpisná olympiáda Milan Štefek 8. místo 

Olympiáda v anglickém jazyce Františka Lichnovská 9. místo 

Olympiáda v českém jazyce Marek Štěpán 9. místo 

Olympiáda v českém jazyce Johana Adamčíková 9. místo 

Biologická olympiáda Václav Lipka 12. místo 

Biologická olympiáda Anna Ryšková 13. místo 
(v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) 
 
Spolupráce školy s rodiči, veřejností a ostatními institucemi 
 
Škola pro styk s veřejností a svou prezentaci hojně využívala své webové stránky 
(www.frengp.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 ve škole proběhly rodičovské schůzky, o které je ze strany rodičů velký 
zájem. Další možností  jak vést dialog s vyučujícími  jsou konzultační hodiny, e-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 Gymnázium pořádalo „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, kde se mohli seznámit s moderními formami výuky 
a prohlédnout si technické vybavení školy. Další den otevřených dveří proběhl 2. února 2012. 
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. 
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Pro žáky, 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. Pro absolventy SPŠEI proběhlo slavnostní předávání maturitních 
vysvědčení v aule školy. 
Zvláště je třeba ocenit a vyzdvihnout pomoc našich studentů při organizaci charitativních akcí 
a sbírek (Den s Emilem 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.). 
Dne 27. ledna 2012 proběhl Ples gymnázia. Ples SPŠEI proběhl 10. 2. 2012. 
 

Přehled školních aktivit ve školním roce 2011/2012 
 

Září 
1.9.   Slavnostní zahájení školního roku 

5.-7.9.  Adaptační kurzy se žáky I. ročníků 

23.9.-2.10.   Zahraniční geografická exkurze – Španělsko, Portugalsko 

27.9.   Florbal SŠ -Kopřivnice 
 

Říjen 
6.10.   Přespolní běh ZŠ a SŠ - Frenštát p. R. 

11.10.   Přebor školy v Piškvorkách 

 V.A Testování Kvalita 

 VIII.A, IV.B Přednáška o VŠ, Sokrates 

  Vernisáž fotografií „Postřehy“ Zuzany Keislerové 

12.10. V.A, I.B Charitativní sbírka „Bílá pastelka“ 

 Škola Beseda s T. Graumannem 

19.10. I.B Testování Kvalita 

19.-20.10.   GEMMA, Nový Jičín 

31.10. VI.A Exkurze do České televize 
 

Listopad 
2.11.   Vernisáž výstavy Mgr. Pavla Strnadla „Návraty“ 

3.11. IV.B, VIII.A Divadelní představení v anglickém jazyce. Ostrava 

4.11. PS Garrendo Soustředění pěveckého sboru 

   Krajské kolo logické olympiády 

  Okresní kolo soutěže v Piškvorkách 

7.11.  Literární workshop 

8.11.   Literární čtení, klub Magnolia 

   Školní kolo SUDOKU 

15.11.  Burza škol, Frýdek Místek 

16.11. Škola Den otevřených dveří 

   Krasjké kolo SUDOKU, Havířov 
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22.11.   Okresní kolo plavání ZŠ a SŠ 

  Den otevřených dveří na SPŠEI 

25.11.   Krajské kolo Piškvorky, Ostrava 

  Okrskové kolo ve florbalu kat IV 

 VIII.A, IV.B Film „Pavel Tigrid“ 

28.11.  Celostátní kolo logické olympiády, Praha 

29.11.  Tusrnaj měst 

  Beseda s p. Krutílkem 

30.11.-2.12.  Soustředění talentů, Horní Bečva 
 

Prosinec 
2.12. PS Garrendo Rozsvěcování vánočního stromu 

5.12. VI.A, II.B Prevence požární ochrany, hasiči Nový Jičín 

6.12. Škola Mikulášská besídka 

    Klauzurní kolo matematické olympiády 

8.12.   Školní kolo recitační soutěže 

9.12.   Krajské kolo chemické olympiády kat. A,E, Ostrava 

12.12.  Vyhodnocení školní soutěže v kreslení na počítači 

13.12. I.A Vernisáž 

  Monitoring děvčat – podpora odborného vzdělávání 

20.12. Divadelní 
soubor 

Divadelní představení – Jenovéfa 

21.12.  Den otevřených dveří na SPŠEI 

   Zahraniční jazyková exkurze do Vídně 
 

Leden 
3.1.   Celoškolní florbalový turnaj 

6.1.   Okresní kolo šachu, Kopřivnice 

10.1.   Školní kolo olympiády v českém jazyce 

11.1.   Slavnostní otevření ZUŠ ve Frenštátě p.R. 

13.1. VII.A Přednáška o studijním oboru „Biomedicínský technik“ 

16.-20.1. II.A Lyžařský výcvikový kurz, Velké Karlovice 

18.1.  Krajský přebor v šachu, Frýdek Místek 

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

   Okresní kolo Pythagoriády, Nový Jičín 

19.1.   Školní kolo olympiády v anglickém jazyce 

26.1.   Klauzurní kolo matematické olympiády kat. B, C 

27.1.   Ples Gymnázia 

    Dějepisná soutěž, Opava 

  Okrskové kolo v halové kopané, Příbor 

30.1. Škola Divadelní představení, Kino Frenštát p.R. 

31.1. VIII.A, IV.B Přednáška „Přihláška na VŠ“ 
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    Vydávání pololetního vysvědčení 
 

Únor 
1.2.   Hry V. Zimní olympiády dětí a mládeže ČR 

2.2.  Den otevřených dveří 

6.-10.2. V.A Lyžařský výcvikový kurz, Velké Karlovice 

  Lyžařský výcvikový kurz 1. ročníků SPŠEI 

10.2. PS Garrendo Soustředění pěveckého sboru, Veřovice 

  Ples SPŠEI 

13.2.   Krajské kolo olympiády v ruském jazyce 

14.2.   Generální zkouška školního divadelního souboru 

   Školní kolo zeměpisné olympiády kat. A,B,C 

   Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce 

15.2.   Představení školního divadelního souboru pro SPŠEI 

  Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce 

   Školní kolo olympiády v zeměpise kat. D 

   Školní kolo biologické olympiády kat. C,D 

16.2.  Představení školního divadelního souboru pro ZŠ 

27.2.-2.3. I.B Lyžařský výcvikový kurz, Velké Karlovice 

27.2. VIII.A, IV.B Testování SCIO 

28.-29.2.  Výpomoc studentů při stěhování DD Hortenzie 
 

Březen 
1.-3.3.  Workshop e-projekt, Pustevny 

5.3.   Krajské kolo olympiády v německém jazyce, Ostrava 

   Okresní kolo chemické olympiády kat. D, Nový Jičín 

6.3.   Recitační soutěž, CVČ Astra 

 II.A Vernisáž třídy 

    Školní kolo biologické olympiády kat. A,B 

7.3. VII.A Branné plavání 

  Školní kolo biologické olympiády kat. A,B 

8.3. PS Garrendo Gymnasia Cantant, Orlová 

   Školní kolo chemické olympiády kat. C 

9.3.  Přípravný kurz na přijímací zkoušky 

13.3.   Okrskové kolo ve futsalu SŠ, Kopřivnice 

   Okresní kolo recitační soutěže, CVČ Astra 

14.3.   Okresní kolo zeměpisné olympiády, Nový Jičín 

 III.B Branné plavání 

  VII.A Beseda s PhDr. Liborem Knězkem CSc, knihovna Frenštát p. R. 

15.3.   Školní kolo chemické olympiády kat. B 

16.3.   Okrskové kolo florbalu SŠ, Příbor 

19.3.   Okresní kolo soutěže v recitaci, Nový Jičín 
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    Školní kolo chemické olympiády kat. B. 

20.3.   Okresní kolo olympiády v českém jazyce, Nový Jičín 

21.3. VII.A Branné plavání 

22.3.  Krajské kolo olympiády ve francouzském jazyce 

23.3. PS Garrendo Koncert s T. Kočkem 

  Přípravný kurz na přijímací zkoušky 

  Recitační soutěž Wolkerův Prostějov 

28.3. III.B Branné plavání 

 I.-IV.A Návštěva divadelního představení, Nový Jičín 

  Ocenění pedagogů ke Dni učitelů, MěÚ Frenštát p. R. 

  Okresní kolo fyzikální olympiády kat. E,F, Nový Jičín 

29.3.  Okresní kolo biologické olympiády kat. C, Nový Jičín 

 30.3.-5.4. VI.A, II.B Zahraniční jazyková exkurze do Velké Británie 
  

Duben 
3.4.   Okresní kolo SŠ odbíjené dívek, Nový Jičín 

4.4.   Okresní kolo SOČ, SPŠEI Frenštát p. R. 

10.4.   Okresní kolo biologické olympiády kat. D 

11.4.   Okresní kolo matematické olympiády kat. Z6, Z7, Z8, Nový Jičín 

12.-13.4. PS Garrendo Celostátní soutěž Gymnasia Cantat, Brno 

13.4.  Krajské kolo biologické olympiády, Ostrava 

16.4. III.B Testování MEC 

17.4.   Krajské kolo chemické olympiády kat D, Ostrava 

   Krajské kolo matematické olympiády kat. B, Ostrava 

18.4.   Krajské kolo fyzikální olympiády kat. E, Ostrava 

  Krajské kolo zeměpisné olympiády kat. C, Ostrava 

  VII.A Testování MEC 

19.4.   Pre-testing anglického jazyka 

23.4.   Turnaj v odbíjené 

23.-24.4.  I. kolo přijímacího řízení 

24.4. Škola Anglické divadlo, aula SPŠEI 

  PS Garrendo Gymnasia Cantat, Opava 

25.-26.4.  Přehlídka technických profesí – Kopřivnice hala VOSKOP 

  Praktická MZ 

26.4. Škola Fotografování tříd a pedagogického sboru 

27.4. I.B, V.A Exkurze po okrese Nový Jičín 

    Krajské kolo olympiády v českém jazyce, Ostrava 
  

Květen 
2.-4.5.  Písemné MZ 

2.5.  Beseda s J. Kolbabou 

4.5.  Krajské kolo chemické olympiády kat. B 
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11.5.   Krajské kolo bilogické olympiády kat. C 

  VIII.A, IV.B Poslední zvonění maturitních tříd 

14.5. III.A Vernisáž třídy 

  Krajské kolo SOČ 

15.5.  Pěvecká soutěž Frenštátský zpěváček 

22.-24.5. IV.A Testování ČŠI 

23.5.   Archimediáda, Nový Jičín 

25.5. PS Garrendo Festival cimbálových muzik, Frenštát p. R. 

28.5.-1.6. VII.A, III.B Letní výcvikový kurz 

28.5.  Vyhlášení výsledků olympiád a soutěží, Nový Jičín 

29.5. I.A, II.A Exkurze, Uherské Hradiště 
  

Červen 
1.6. I.-IV.A Den dětí 

  VI.A Věda v ulicích 

5.-7.6. VI.A, II.B Školní výlet, východní Čechy 

6.6.  Matematická soutěž, Bílovec 

8.6. VIII.A, IV.B Předávání maturitních vysvědčení, MěÚ Frenštát p. R. 

11.-13.6. V.A, I.B Školní výlet, Jeseníky 

12.6.   Ocenění studentů školy na KÚ Ostrava 

13.6.  Vyhlášení osobností škol, MěÚ Frenštát p. R. 

13.-14.6. I.A, II.A Školní výlet, Hranice na Moravě 

15.6. PS Garrendo Vystoupení na Dni města 

  Škola Prezentace na Dni města 

18.-20.6. III.A, IV.A Školní výlet, jižní Morava 

19.6. III.B, VII.A Přednáška o VŠ 

19.-20.6.   Krajská konference EVV, Český Těšín 

21.6.   Schůzka s rodiči nově přijatých žáků. 

27.6. Škola Celoškolní fotbalový turnaj 

28.6. Škola Sportovní den Studentské rady 

 

 

 

9. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE 
PROVEDENÉ ČŠI 
Ve školním roce 2011/2012 proběhla dne 22. května 2012 inspekce ČŠI zaměřená na 
monitoring generální zkoušky testování žáků (NIQES), podle §174 odst. 2 písm. a) školského 
zákona. 
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10. ZÁKLADNÍ  ÚDAJE  O HOSPODAŘENÍ  ŠKOLY  
 

Gymnázium 

Výnosy - rozpis závazných ukazatelů od zřizovatele a jiné dotace 

Kč 
Přímé náklady + ú čelové prost ředky 

Přímé náklady celkem      13 289 840,00 
V tom: - přímé náklady na vzdělávání – ÚZ 33353      12 743 000,00 
            - Rozvojový program „Posílení platové úrovně 
pedagogických  
               pracovníků s VŠ vzděláním“ – ÚZ 33027 

          540 000,00 

            - Rozvojový program „Částečná kompenzace výdajů 
vzniklých při realizaci společné části maturitní zkoušky“  – ÚZ 
33032 

              6 840,00 

            
              Kč 

Provozní náklady + ú čelové prost ředky 
Provozní náklady celkem        1 842 400,00 
V tom: - provozní náklady – ÚZ 1        1 555 000,00 

- prostředky na ICT – ÚZ1             50 000,00 
- účelové prostředky na odměny pracovníků – přijímací 
zkoušky – ÚZ 1 

              6 900,00 

- účelové prostředky na zvýšené náklady – maturitní 
zkoušky – ÚZ 1 

              8 500,00 

- účelové prostředky na náklady při slučování organizace 
– ÚZ 131 

            23 000,00 

            - účelové prostředky na krytí odpisů – ÚZ 205           199 000,00 
 

Organizace obdržela pro rok 2011 od zřizovatele celkem příspěvky a dotace ve výši  
15 056 240 Kč, od jiných subjektů nebyly poskytnuty žádné jiné účelové dotace. 

 
Náklady – analýza čerpání prostředků   

 
Náklady – analýza čerpání prostředků   

ukazatel 

přímé 
náklady 

2011 

provozní 
náklady 

2011 

celkem 
provozní + 
přímé 2011 

Spot řeba materiálu (501) 101 072,40 313 188,74 414 261,14
z toho:  učebnice 48 878,00 0,00 48 878,00
             knihy 3 442,00 2 525,00 5 967,00
             tiskoviny, příručky 0,00 21 162,00 21 162,00
             matriál pro výuku 0,00 15 199,60 15 199,60
             DDHM učební pomůcky do 3 

000 Kč 21 136,40 4 341,00 25 477,40
             DDHM učební pomůcky nad 3 

000 Kč 27 616,00 0,00 27 616,00
             DDHM provoz nad 3 000 Kč 0,00 56 393,20 56 393,20
             DDHM provoz do 3 000 Kč 0,00 82 886,14 82 886,14
             čistící prostředky 0,00 9 506,20 9 506,20
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             kancelářské potřeby + tonery 0,00 96 887,00 96 887,00
             ostatní spotřební materiál 0,00 24 288,60 24 288,60

Spot řeba energie (502) 0,00 637 770,73 637 770,73
z toho:  vodné 0,00 73 686,00 73 686,00
             plyn 0,00 374 352,91 374 352,91
            elektrická energie 0,00 189 731,82 189 731,82

Opravy a udržování (511) 0,00 49 972,40 49 972,40
z toho:  opravy a údržba nemovitého 

majetku 0,00 0,00 0,00
             opravy a údržba movitého 

majetku 0,00 49 972,40 49 972,40
Cestovné (512) 55 834,89 21 669,11 77 504,00

z toho:  cestovné tuzemské 53 090,89 17 981,11 71 072,00
             cestovné DVPP 2 744,00 0,00 2 744,00
             cestovné zahraniční 0,00 3 688,00 3 688,00

Služby (518) 1 920,00 507 709,52 509 629,52
z toho: poštovné 0,00 11 164,00 11 164,00
             internet 0,00 52 636,00 52 636,00
             telekomunikace 0,00 37 866,92 37 866,92
             kabelová televize 0,00 2 531,00 2 531,00
             školení akreditovaná (DVPP) 1 920,00 0,00 1 920,00
             školení, semináře ostatní 0,00 15 888,00 15 888,00
             školení PO, BOZP 0,00 5 370,00 5 370,00
             nájemné 0,00 114 838,00 114 838,00
             zpracování mezd 0,00 68 803,20 68 803,20
             pořízení software 0,00 5 517,00 5 517,00
             likvidace odpadu 0,00 11 976,00 11 976,00
             revize, odborné prohlídky 0,00 30 112,00 30 112,00
             doprava pedagogů na 

mimoškolní akce 0,00 12 852,00 12 852,00
             ostatní služby 0,00 138 155,40 138 155,40

Mzdové náklady (521) 
9 667 

000,00 5 184,00 9 672 184,00
 z toho: mzdové náklady z dotace 

zřizovatele 
9 627 

000,00 5 184,00 9 632 184,00
             ostatní platby za provedenou 

práci 40 000,00 0,00 40 000,00

Zákonné pojišt ění a soc. náklady  
3 406 

070,00 79 566,70 3 485 636,70

    z toho: zákonné sociální pojištění (524) 
3 276 

648,00 9 254,00 3 285 902,00
                příspěvek na stravování 
zaměstnanců (527) 0,00 57 970,00 57 970,00
                příděl do FKSP (527) 96 565,00 272,00 96 837,00
                náhrady za pracovní neschopnost 29 503,00 0,00 29 503,00
                osobní ochranné pracovní 
pomůcky (528) 3 354,00 12 070,70 15 424,70
Odpisy nehmot. a hmotného majetku 
(551) 0,00 211 284,00 211 284,00
Ostatní náklady (54x) 57 942,71 16 054,80 73 997,51
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    z toho: výdaje na zákonné a smluvní 
pojištění 39 292,71 348,00 39 640,71
                 technické zhodnocení do 40.000 0,00 0,00 0,00
                 bankovní poplatky 0,00 12 001,80 12 001,80
                 ostatní náklady (opotř. vlast. 
Vybavení,..) 18 650,00 3 705,00 22 355,00

Náklady celkem  
13 289 
840,00 

1 842 
400,00 15 132 240,00

 

Největší provozní nákladová položka 502 – Energie vzrostla celkově o 4 651 Kč, tj. o 1 % 
proti předchozímu roku. I přes plošné navyšování cen energií na trhu bylo dosaženo úspor u 
všech typů energií, u plynu a elektřiny zejména v souvislosti s částečnou výměnou oken. 
 

Druhou významnou výdajovou položkou jsou Služby – 518. Velkými provozními položkami 
jsou náklady na pronájem tělocvičny od města (pro výuku tělesné výchovy) a náklady na 
zpracování mezd. Tyto náklady budou ušetřeny po sloučení a přestěhování organizace do jiné 
budovy. Dalšími významnými položkami jsou náklady na připojení k internetu, telefonní 
poplatky, revize a odborné prohlídky vyplývající ze zákona, ostraha objektu a reprografické 
služby. 
 

V roce 2011 byly v rámci doplňkové činnosti pronajímány nebytové prostory pro: 
školní bufet, nápojový automat, plochy pro reklamní nosiče a plocha pro stolní fotbal. 
V doplňkové činnosti byl za rok 2011 vytvořen zisk ve výši 4 300,00 Kč. 
 

Výsledek hospodaření 
 

Na rok 2011 byl organizaci stanoven výsledek hospodaření v hlavní činnosti 0,00 Kč. 
Zapojením výnosů z vlastní činnosti a použitím rezervního fondu bylo tohoto výsledku 
hospodaření dosaženo. 

                    
Výsledek 
                                                             Výnosy Kč Náklady Kč hospodaření 
Hlavní činnost celkem 15 255 208,76 15 254 468,66 740,10  

V tom: - příspěvky a dotace MŠMT 13 289 840,00 13 289 840,00    0,00 

            - příspěvek zřizovatele 1 842 400,00 1 842 400,00     0,00 

            - vlastní zdroje v hlavní činnosti (včetně 
fondů) 

117 426,76 116 686,66   740,10 

Doplňková činnost celkem 33 946,00  29 646,00 4 300,00 

 
V souladu se zákonem 250/2000 Sb. navrhuje organizace převést zisk z doplňkové činnosti ve 
výši 4 300 Kč do fondu odměn (411) a 740,10 Kč převést do fondu rezervního (413). 
 
Podrobné údaje o hospodaření organizace včetně rozborů hospodaření za kalendářní rok 2011 
jsou uvedeny ve „Zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011“. 
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Střední průmyslová škola elektrotechniky, informatiky a řemesel - 2011 

Výnosy 
 
1. Příspěvky a dotace - MŠMT Organizace 

celkem v [K č] 
ÚZ 33353 Přímé náklady na vzd ělání - kraje 20 084 000,00  
v tom: prostředky na platy - pedagogové 11 222 000,00 
 prostředky na platy - nepedagogové 2 978 000,00 
 ostatní osobní náklady - pedagogové 296 000,00 
 ostatní osobní náklady - nepedagogové 212 000,00 
 zákonné odvody 4 949 000,00 
 FKSP 144 000,00 
 Přímý ONIV - náhrady 63 000,00 
 Přímý ONIV - přímý 220 000,00 
ÚZ 33032 Částečné kompenzace výdaj ů vzniklých p ři realizaci 

splečné maturitní zkoušky 
12 240,00 

v tom: přímý ONIV - přímý 12 240,00 
ÚZ 33027 Posílení platové úrovn ě pedag. pracovník ů s VŠ 420 000,00 
v tom: prostředky na platy 311 000,00 
 zákonné odvody a FKSP 109 000,00 
1. Celkem - P říspěvky a dotace - MŠMT 20 516 240,00 
   
2. Příspěvky a dotace od z řizovatele Organizace 

celkem v [K č] 
ÚZ 0 Provozní náklady 5 129 000,00 
 Na zvýšené náklady na zajištění státních maturitních 

zkoušek 
15 400,00 

 Zajištění přístupu k ICT 50 000,00 
ÚZ 205 Účelově určeno na "krytí odpisù dlouhodobého hmotného a 

nehmojetného majetku" 
988 000,00 

2. Celkem - P říspěvky a dotace od z řizovatele 6 182 400,00  
   
3. Projekty neinvesti ční Organizace 

celkem v [K č] 
ÚZ 
38188001 

ROP NUTS II Moravskoslezsko s účelovým určením na 
projekt "Vytvoření  moderního prostředí pro výuku na 
střední odborné škole" 

9 293,17 

ÚZ 
38588505 

ROP NUTS II Moravskoslezsko s účelovým určením na 
projekt "Vytvoření  moderního prostředí pro výuku na 
střední odborné škole" 

105 322,65 

ÚZ 
3300006 

Účelově určeno na grantový projekt "Podpora výuky 
databázových systémů na středních odborných školách, 
založené na technologiích společnosti ORACLE" v rámci 
OP VpK 

196 086,91 

ÚZ 
3300006 

Účelově určeno na grantový projekt "Rozvoj jazykových 
kompetencí žáků - přípravné kurzy ke zkoušce FCE" v 
rámci OP VpK 

120 719,90 

ÚZ 
3300006 

Účelově určeno na grantový projekt "Učitel 21. století" v 
rámci OP VpK 

708 443,92 

3. Celkem - Projekty neinvesti ční 1 139 866,55 
Závazný ukazatel - P říspěvek na provoz CELKEM 27 838 506,55  
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Účelové investi ční dotace do investi čního fondu Organizace 

celkem v [K č] 
ÚZ 
38188001 

ROP NUTS II Moravskoslezsko s účelovým určením na projekt 
"Vytvoření  moderního prostředí pro výuku na střední odborné 
škole" 

83 111,35 

ÚZ 
38588505 

ROP NUTS II Moravskoslezsko s účelovým určením na projekt 
"Vytvoření  moderního prostředí pro výuku na střední odborné 
škole" 

941 928,53 

ÚZ 206 Účelově určeno na akci "Výměna části oken a dveří" 3 800 000,00 
ÚZ 207 Účelově určeno na akci "Zabezpečení požární bezpečnosti 

budovy a vestavba výtahu" 
280 717,00 

Závazný ukazatel - Ú čelová investi ční dotace do IF CELKEM 5 105 756,88  

 

V roce 2011 byla poskytnuta skutečná provozní dotace ve výši  27 883,11 tis. Kč.  
Výnosy z hlavní činnosti činily      30 778,07 tis. Kč. 

  a) provozní dotace 27 883,11 tis. Kč 
 b) výnosy z hlavní činnosti   2 894,96 tis. Kč 
   c e l k e m 30 778,07 tis. Kč 
 
 

Náklady a analýza čerpání prostředků hodnoceného roku 
 

Celkový příspěvek na provoz : 27 883,11- tis. Kč 

z toho: 
  příspěvek od zřizovatele 6 182,40,- tis. Kč 
  ze státního rozpočtu 20 516,24,- tis. Kč  
  projekty neinvestiční 1 184,47,- tis. Kč 
 
Přehled nákladů 

a) investiční náklady: použití fondu celkem 5 654,45 tis. Kč 

opravy a údržba nemovitého majetku 0,0 tis. Kč 
pořízení dlouhodobého majetku 0,0 tis. Kč 
odvod do rozpočtu kraje 136,00 tis. Kč 
rekonstrukce a modernizace 5 518,45 tis. Kč 
 
b) neinvestiční náklady: celkem  30 778,07 tis. Kč 
   z toho : 

a) materiálové náklady   2 617,42 tis. Kč 
    b) spotřeba energie    3 621,45 tis. Kč 
      c) opravy a udržování       582,69 tis. Kč 
      d) služby  1 407,27 tis. Kč 
      e) mzdové náklady  15 691,89 tis. Kč 
    f) zákonné odvody    5 279,60 tis. Kč 
    g) odpisy       988,00 tis. Kč 
    h, cestovné  332,18 tis. Kč 
    h) ostatní náklady  256,43 tis. Kč 
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Přímé náklady na vzdělávání nepřevýšily v roce 2011 závazné ukazatele. Přímé náklady na 
vzdělávání činily 20 516,24 tis. Kč. nejvyšší položku tvoří výdaje na platy v celkové výši 
15 019,0 tj. 73 %. 
Účelově vázané prostředky na státní informační politiku ve vzdělávání byly poskytnuty ve 
výši 50 000 Kč. Z této částky byla na standard ICT služeb vyčerpána celá částka. 
 
Doplňková činnost, její přínos a rozbor výsledků hospodaření 
V činnostech, které škola provozuje, byly dodrženy základní požadavky, tj. hospodaření 
s kladným hospodářským výsledkem: 

- Hostinská činnost  -hospodářský výsledek  1 557,0 Kč 

- Ubytovací činnost - hospodářský výsledek  70 534,0 Kč 

-  Zpracování mezd - hospodářský výsledek  3 184,0 Kč 

-  Nájemné - hospodářský výsledek   12 161,74 Kč 

Celkový zisk v doplňkové činnosti za organizaci činil 89 956,74 Kč. 

 

Výsledek hospodaření 
V hlavní činnosti byl hospodářský výsledek nulový. V doplňkové činnosti byl zisk ve výši 
89 957,- Kč, který navrhujeme přidělit do fondu odměn ve výši 71 000,- Kč a rezervního 
fondu ve výši 18 957,- Kč. 
 
Podrobné údaje o hospodaření organizace včetně rozborů hospodaření za kalendářní rok 2011 
jsou uvedeny ve „Zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011“. 

 

11. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A 
MEZINÁRODNÍCH PROGRAM Ů. 
 
Projekt “Welcome to my town/region” v rámci programu Comenius 
Jak napovídá název projektu, naším cílem bylo představit svá města a jejich okolí žákům a 
učitelům zapojených zemí. Abychom prohloubili povědomí našich partnerů týkající se 
znalostí našeho kulturního a přírodního dědictví, připravili žáci z každé země prezentace na 
daná témata a společně se svými učiteli také zajímavé programy pro účastníky partnerských 
setkání. Díky práci na prezentacích s tématy – místní památky, známé osobnosti, tradice, 
přírodní krásy, tradiční výrobky a na kuchařské knize s místními recepty, si mohli žáci 
zdokonalit znalosti v oblasti ICT a anglického jazyka. Zároveň si rozšířili své poznatky o 
svém městě a regionu. Práce na projektu také v nemalé míře přispěla k rozvoji týmové 
spolupráce a organizačních schopností jak učitelů, tak studentů. 
Žáci a učitelé partnerských zemí navázali dlouhotrvající přátelství. Tím, že se účastnili setkání 
partnerů Comenius v různých zemích, mohli se seznámit s odlišnými kulturami, zvyky a 
tradicemi. Především se žáci naučili tolerovat a porozumět jiným národům díky pobytům v 
hostitelských rodinách. Navíc práce na tematicky zaměřených prezentacích je obohatila o 
vědomosti a nové zkušenosti týkající se jejich vlastního kulturního a přírodního dědictví. 
Práce jim také pomohla nalézt svou vlastní identitu v rámci Evropské unie. S projektem a jeho 
výsledky se setkávali nejen žáci a učitelé škol, ale mnohdy i další instituce či občané daného 
města. Setkání žáků a učitelů v partnerských zemích se také zúčastnili sociálně- znevýhodnění 
žáci, což jim umožnilo rozšířit si své obzory o zemích Evropské unie a dozvědět se o životě 
jiných národů, jež znali jen z vyprávění nebo médií. 
Naším hlavním cílem bylo podnítit spolupráci mezi učiteli a žáky z různých zemí. Chtěli jsme 
se poznat a představit si navzájem naše nejblíže umístěné památky, turistické atrakce, tradiční 
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výrobky a jídla, seznámit naše partnery se známými osobnostmi našich regionů a našimi 
zvyky a tradičními svátky. Mimo jiné bylo cílem projektu představit si vzájemně své školy a 
jejich systém výuky. Chtěli jsme také, aby se naši žáci naučili před odjezdem do partnerské 
školy nejzákladnější fráze hostitelské země, aby se dokázali jednoduše dorozumět v 
hostitelských rodinách. Díky práci na prezentacích, které byly tvořeny v pracovním jazyce 
partnerství, jsme očekávali zlepšení ICT dovedností, komunikačních dovedností a anglického 
jazyka.  V průběhu sbírání informací a jejich zpracování do podoby prezentací a i při plnění 
dalších výstupů žáci pracovali v týmech, podíleli se na přípravě projektového setkání a 
obohacovali se o mnohdy pro ně překvapivé vědomosti z oblasti přírodního a kulturního 
dědictví své oblasti.  
Svou povahou měl projekt vést k uvědomění si nutnosti zachování kulturního a přírodního 
dědictví pro příští generace. Prostřednictvím plnění výstupů, které jsme si zapsali do 
formuláře žádosti, a prostřednictvím pracovního programu se nám podařilo tyto cíle zcela 
uskutečnit. 
 
 
 

12. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZD ĚLÁVÁNÍ 
V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO U ČENÍ 
 
Na konci školního roku bude ukončen jednoletý projekt „Učitel 21. století“ realizovaný 
v rámci operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost. Díky tomuto projektu byli 
proškoleni vyučující v oblasti pedagogicko-psychologických kompetencí, školním 
informačním systému, interaktivní výuce a 21 vyučujících v jazykových kompetencích 
v rámci kurzu anglického jazyka. Díky projektu byla vytvořena moderní jazyková učebna a 
vytvořeny vzdělávací materiály k vzdělávací oblasti automatizační techniky. 

 
 

13. ŠKOLOU REALIZOVANÉ PROJEKTY 
FINANCOVANÉ Z CIZÍCH ZDROJ Ů 
V průběhu školního roku k 31. 12. 2012 byl ukončen dvouletý projekt „Podpora výuky 
databázových systémů na středních odborných školách, založené na technologiích společnosti 
ORACLE“ realizovaný v rámci operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost.  
Projekt byl zaměřen na podporu výuky databázových systémů. Na realizaci projektu pracovalo 
5 zaměstnanců školy. Díky projektu byly vytvořeny výukové materiály a také navázána 
spolupráce s dalšími odbornými školami MSK. Po ukončení projektu byla předložena 
závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o platbu. Tato zpráva prošla schvalovacím procesem 
a projekt je již ukončen i po finanční stránce. 
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Projekt UNIV2 
Projekt zapojil naši střední školu do 
poskytování dalšího vzdělávání, a tak 
přispívá k řešení obtížné situace v době 
populačního poklesu, zároveň podporuje 
účast dospělých na dalším vzdělávání. 
Hlavní cíl projektu, proměna středních 
škol z institucí poskytujících počáteční 
vzdělávání v centra naplňující koncept 
celoživotního učení, se nedaří naplnit, 
protože v našem oboru vzdělávání nelze 
doposud aplikovat zákon č. 179 / 2006 
Sb. o uznávání výsledků dalšího 
vzdělávání. Další cíle se daří realizovat lépe. Podařilo se zapojit školu do rozvíjení sítě škol 
naplňujících koncept celoživotního učení, realizujeme postupnou proměnu SŠ na instituci 
poskytující i další vzdělávání - centrum celoživotního učení, prohlubujeme spolupráci se 
zaměstnavateli. 
Na naší škole bylo realizováno: 

• doplnění a inovace potřebných profesních kompetencí u 11 učitelů, kteří absolvovali 
certifikované kurzy na metodiku vzdělávání dospělých; 

• management školy i projektu prošel kurzem marketingu; 
• byly připraveny tři modulově koncipované programy dalšího vzdělávání, z nichž jeden 

byl pilotně ověřen; 
• zapojení do vytvoření a rozvíjení informačního systému o nabídce programů dalšího 

vzdělávání. 
 
Projekt Elektrotechnická centra 
Cílem projektu bylo vybudování odborných a speciálních učeben, laboratoří a dílen 
vybavených speciálním nábytkem, přístroji, nástroji a pomůckami potřebnými pro realizaci 
cílů a obsahu vzdělávání stanovených rámcovými a školními vzdělávacími programy 
elektrotechnicky zaměřených oborů středního vzdělání, zahrnujících odborný výcvik. 
Na naší škole byly zatím vybudovány tři oblasti: 

• v oblasti „Domovní instalace“ byla vytvořena 4 pracoviště s panely inteligentních 
domovních rozvodů, učebna s počítači pro programování a vizualizaci; 

• v oblasti „Dílna měření“ byla vybudována celá nová učebna s 12 plně vybavenými 
pracovišti včetně počítačů, bylo pořízeno mnoho moderních měřicích přístrojů a 
vývojové prostředí pro počítačovou instrumentaci; 

• v oblasti „Pracoviště počítačem řízených měření“ jsme stávající laboratoř doplnili o 
šest pracovišť modulového výukového systému, 10 PC a vybavili jsme učitelské 
pracoviště. 

Zbývá vybudovat oblast „Dílna plošných spojů.“   
 
Byl vypracován projektový záměr školy „ŠablonyFRENGP“, tento projekt bude představovat 
vytvoření více než 1000 výukových materiálů napříč jednotlivými oblastmi vzdělávání. 
Projekt byl v lednu 2012 podán a na konci školního roku schválen.  Dotace projektu je 
přibližně 2 mil. Kč. 
 
Škola byla zařazena do přípravy projektu „Modernizace výuky informačních technologií“, 
který připravuje MSK ve spolupráci se šesti školami, na kterých se vyučují informační 
technologie. Cílem projektu je vybudovat moderní učebnu pro výuku operačních systémů a 
počítačových sítí. Předpokládaná dotace projektu je cca 3 mil. Kč. 
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V rámci udržitelnosti projektu „Vytvoření moderního prostředí pro výuku na střední odborné 
škole“ byla zpracována první zpráva o udržitelnosti projektu. 
Pokračovali jsme ve spolupráci s Gymnáziem Jakuba Škody  z Přerova na projektu „eProjekt 
– mezipředmětové vztahy v projektové výuce“ a na projektu „Badatel21 – laboratorní pokusy 
moderně a zajímavě pro žáky nové generace“. Stali jsme se partnery v projektu Vysoké školy 
báňské v Ostravě nazvaném „Zvýšení kompetencí budoucích biologů a chemiků“. 
 
 

14. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVOU 
ORGANIZACÍ, ORGANIZACÍ ZAM ĚSTNAVATEL Ů A 
DALŠÍMI PARTNERY P ŘI PLNĚNÍ ÚKOL Ů VE 
VZDĚLÁVÁNÍ  
 
Odborová organizace ZO ČMOS má na naší škole dlouholetou tradici. Pracuje v ní 11 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 také bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 
Zaměstnavatel odborovou organizaci pravidelně informuje o vývoji platů. 
 
 
Přehled organizací a subjektů, se kterými naše škola spolupracuje: 

 
    Firmy spolupracující při zajišťování  praktického  vyučování žáků 
 

Počet firem Dlouhodobě spolupracující firmy 
5 

 
 

Continental Automotive Systems Czech Republic s.r.o. - Frenštát pod 
Radhoštěm 
Siemens, s.r.o., odštěpný závod Elektromotory Frenštát 
TATRA, a. s., Kopřivnice 
Visteon – Autopal s.r.o., Nový Jičín 
VÚHŽ a.s., Dobrá 

 
Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů  
ve  vzdělávání 

Spolupracující partner 
Hlavní oblasti a přínosy 

spolupráce 
Forma 

spolupráce 
Profesní organizace    

ČSOP Salamandr Ochrana a tvorba krajiny a životního 
prostředí 

Vzdělávání 

CHKO Beskydy Ochrana a tvorba krajiny a životního 
prostředí 

Vzdělávání, 
exkurzní 
činnost 

Dům kultury Frenštát pod 
Radhoštěm 

Kulturní akce a pořady Vzdělávání, 
propagace 
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CVČ Astra Frenštát Mimoškolní aktivity Vzdělávání, 
sport 

Sdružení rodičů a přátel 
gymnázia 

Podpora výchovně- vzdělávacího procesu, 
spolufinancování akcí 

Propagace, 
sponzoring 

Tělovýchovná jednota Frenštát 
pod Radhoštěm 

Sportovní aktivity Sport 

AŠSK ČR Školní sportovní soutěže a sportovní klub Vzdělávání, 
sport 

ASK ČR Školní volnočasové aktivity – kroužky Vzdělávání 

Pedagogicko-psychologická 
poradna v Novém Jičíně 

Prevence sociálně -patologických jevů, 
diagnostika, nadaní žáci 

Poradenství, 
konzultace 

Svět vzdělávání - síť místních 
center celoživotního vzdělávání 
 

Projektová činnost Vzdělávání 

Sjednocená organizace 
nevidomých a slabozrakých ČR 
– sbírka Bílá pastelka 

Charitativní sbírky Charita 

Firmy 
(jiné formy spolupráce než 
zajišťování praktického 
vyučování)  

  

Continental Automotive Systems 
Czech Republic s.r.o. 

Exkurzní činnost, poradenská činnost Vzdělávání, 
sponzorství 

ELEKTROPOHONY spol. s 
r.o., Frenštát 

Exkurzní činnost, poradenská činnost sponzorství 

Visteon – Autopal s.r.o., Nový 
Jičín 

Exkurzní činnost, poradenská činnost Vzdělávání, 
sponzorství 

VÚHŽ a.s., Dobrá Exkurzní činnost, poradenská činnost sponzorství 

Siemens, s.r.o., odštěpný závod 
Elektromotory Frenštát 

Exkurzní činnost, poradenská činnost Vzdělávání, 
sponzorství 

OEZ s.r.o. Exkurzní činnost, poradenská činnost Vzdělávání, 
sponzorství 

Lesy ČR s.p. Ochrana krajiny a životního prostředí Vzdělávání 

Další partneři     

Krajská hospodářská komora 
Moravskoslezského kraje 

Pracovní trh, potřeby trhu Vzdělávání, 
konzultace 

Úřad práce Nový Jičín 
Úřad práce Frýdek-Místek 

Trh práce, pracovní příležitosti Propagace 

MěÚ Frenštát pod Radhoštěm Spolupořadatelství kulturních a 
sportovních akcí, Den města, ochrana 
majetku, využití zařízení města 

Propagace, 
sponzorství, 
kultura 

Obecní úřad Trojanovice Spolupořadatelství kulturních a 
sportovních akcí 

Propagace, 
kultura 

Kino Frenštát pod Radhoštěm Kulturní a výchovně-vzdělávací akce, 
využití kulturních zařízení školou 

Propagace, 
kultura, 
vzdělávání 

Klub vodních sportů Laguna, 
Nový Jičín 

Kurzy branného plavání Vzdělávání, 
sport 

Ostravská univerzita v Ostravě Spolupráce v oblasti dalšího vzdělávání, 
vzájemné potřeby škol, absolventi, 

Vzdělávání, 
propagace 
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přijímací řízení 
VŠB-TU Ostrava Spolupráce v oblasti dalšího vzdělávání, 

vzájemné potřeby škol, absolventi, 
přijímací řízení. 
(RNDr. Milena Vaverková – členka 
pedagogické rady FEI VŠB-TU Ostrava) 

Vzdělávání, 
propagace, 
konzultace 

Domov důchodců Hortenzie, 
Frenštát pod Radhoštěm 

Spolupráce při aktivitách seniorů Charita 

ZUŠ Frenštát pod Radhoštěm Kulturní a výchovně-vzdělávací akce Vzdělávání 
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ZÁVĚR  
 

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, 
příspěvková organizace ve školním roce 2011/2012 splnilo úkoly, které si předsevzalo a které 
vyplynuly z plánu práce. Ve výchovně- vzdělávacím procesu dosáhlo cílů stanovených na počátku 
školního roku. Mezi hlavní úkoly školního roku a výchovně -vzdělávacího procesu patřilo úspěšné 
zavedení a zvládnutí nové maturity, což se povedlo.  
V hodnoceném školním roce došlo ke sloučení Gymnázia a Střední průmyslové školy 
elektrotechniky, informatiky a řemesel a veškeré úsilí všech pracovníků školy bylo zaměřeno 
k úkolům, které z toho vyplynuly. 
Jako každý rok se dalším měřítkem úspěšnosti naší školy stala umístění na předních místech ve 
vědomostních soutěžích a olympiádách od okresních kol až k celostátním. Taktéž se škola účastnila 
srovnávacích testů společnosti MEC o.p.s., ve kterých si naši žáci ve srovnání s ostatními školami 
vedli velmi dobře a dosáhli na přední mety. Za další kritérium kvality školy považujeme přijetí 
našich absolventů na vysoké školy, které bylo v tomto školním roce stejně jako v letech minulých 
stoprocentní. 
Velmi přínosné je dále zapojení žáků školy do kulturních akcí města Frenštátu pod Radhoštěm a 
širšího okolí, případně reprezentace v kolektivních soutěžích. 
Ve výchovně- vzdělávacím procesu byly rovněž vítány a podporovány pravidelné akce tříd, které si 
do značné míry organizují a obsahově naplňují žáci se svými třídními učiteli a jednotlivými 
pedagogy sami. Nejcennější na tom je fakt, že to považují za samozřejmou a integrální součást 
svého působení ve škole. 
 
Cíle pro nadcházející školní rok : 
Škola má stanoveny základní priority : 

• Propagace školy na veřejnosti. 
• Vybudovat a dovybavit učebny pro výuku Gymnázia na SPŠEI. 
• Prohloubení spolupráce mezi pedagogy Gymnázia a SPŠEI. 
• Zkvalitňování počítačové sítě školy a Domova mládeže s maximálním využitím Internetu, 

při využití nejmodernějších technologií. 
• Aktivně se zúčastnit stěhování Domova  Hortenzie,p.o. 
• V rámci vzdělávacího centra v Ostravě (CDV) rozšiřovat nabídku pro další vzdělávání 

a zvyšování kvalifikace zaměstnanců v regionu. 
• Obnovovat měřicí park v elektrotechnických laboratořích, v učebnách dílenského vyučování 

včetně praktického výcviku na SOU. 
• V rámci HČ bude škola usilovat o zvýšení příjmů z ubytovací a hostinské, rovněž školící 
činnosti. Takto získané prostředky investovat zejména ke zlepšení materiálních podmínek 
(nábytek) pro žáky Domova mládeže. 

• Pokračovat ve spolupráci s elektrotechnickými firmami, zejména Continental Automotive 
Systems a Siemens Elektromotory nejen v oblasti materiální podpory a propagace školy, ale 
zejména v zajištění odborného výcviku učňů a souvislé odborné praxe studentů i v oblasti 
dalšího vzdělávání. 

• Pokračovat ve vzdělávání pedagogů ve spolupráci s evropskými členskými zeměmi 
k vytvoření moderních, vícejazyčných vyučovacích metod a testování s podporou internetu, 
intranetu a e-learningu. 

 
Závěrem lze konstatovat, že o studium na Gymnáziu a Střední průmyslové škole elektrotechniky a 
informatiky ve Frenštátě p. R. zájem přetrvává; škola se musí vyrovnat s objektivními faktory jako 
je pokles demografické křivky ve věkové skupině uchazečů o studium na SŠ, předimenzovanou 
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kapacitou středních škol v regionu a přetrvávajícím trendem preference všeobecného vzdělávání 
před technickým.  
Absolventi školy mají vysokou úspěšnost přijetí ke studiu na  vysoké školy a dobře se uplatňují a 
jsou žádáni na trhu práce.  
Absolventi oboru vzdělávání s výučním listem mají snahu dosáhnout maturity. Vzhledem 
k administrativním omezením nástavbového studia na SOU naší velikosti jsou nuceni pokračovat ve 
zvyšování kvalifikace na jiných školách. 
V neposlední řadě uvádíme, že studium elektrotechniky a informačních technologií je díky řadě 
podniků a firem tohoto zaměření v blízkém okolí natolik žádoucí, že v evidenci Úřadu práce se naši 
absolventi objevují jen výjimečně a absolventi Gymnázia se po zvládnutí vysoké školy často do 
svého města či regionu vracejí a tvoří základ  frenštátské inteligence. 
 

  

 

 

 

 
 
Datum zpracování zprávy:     24. září 2012  
 
 
 
 
Datum projednání na provozní poradě pracovníků školy: 26. září 2012  na Gymnáziu 

              1. října na SPŠEI 
 
 
 
 
Datum projednání a schválení ve Školské radě:  1. října 2012 
 
 
 
 
 
 
 
RNDr. Milena Vaverková 
ředitelka školy  
 
 
 
 
 
 
Mgr. Zdeňka Leščišinová 
předsedkyně Školské rady 
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Přílohy – ukázky článků z tisku 
Reklamní leták školy 
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Článek z lidovky.cz, 18. května 2012  
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Hry V. zimní olympiády dětí a mládeže ČR – Frenštát p. R. 

 

Děkovný dopis náměstkyně hejtmana za aktivní účast školy při hrách V. olympiády dětí a mládeže 
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Článek z Deníku, 1. 12. 2011 

 

Propagační leták koncertu PS Garrendo a Tomáše Kočka 
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Článek z Frenštátského zpravodaje, listopad 2011 

 

Článek z Frenštátského zpravodaje, květen 2012 
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Děkovný  dopis ředitele Domova Hortenzie, Frenštát pod Radhoštěm 
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Článek z Deníku, duben 2012 

 
 
 


