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Výroční zpráva o činnosti  

Gymnázia Joachima Barranda, 

Beroun, Talichova 824  

za školní rok 2012/2013 
podle §10 odst. 3) z. č. 561/2004 Sb. a vyhl. MŠMT ČR č. 15/ 2005 Sb.  

ve znění pozdějších novel    
 

Výroční zpráva školy je dále zpracována v souladu se směrnicí Krajského úřadu 

Středočeského kraje č. 48 Zásady vztahů Středočeského kraje a jeho příspěvkových 

organizací. 

1. Základní údaje o škole 

Název školy, adresa:   Gymnázium Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824,  

se sídlem Talichova 824, 26601 Beroun  

Zřizovatel:   Středočeský kraj 

IČO, IZO :      IČ: 47558407,  IZO: 047558407,    REDIZO: 600 006 808 

Kontakty: 

telefon:  311 623 435, 311 621 232 

fax:   311 623 435 

adresa pro dálkový přístup: lidinsky@gymberoun.cz 

webové stránky školy: www.gymberoun.cz 

ředitel školy: Mgr. Stanislav Lidinský,  

jmenován 13.5.1992 - MŠMT ČR pod č.j. 17 377/92-240, potvrzen ve funkci ředitele školy 

16.5.2005 - Středočeský kraj pod č.j. 9324/2005/ŠKO,  e-mail: lidinsky@gymberoun.cz 

V roce 2012 se zúčastnil výběrového řízení na ředitele školy vypsaného Středočeským 

krajem. Jmenován byl dne 25.6.2012 č.j. 095667/2012KUSK na období od 1.8. 2012 do 

31.7. 2018. 

zástupce ředitele - statutární zástupce: PhDr. Marie Poledníková , e-mail: 

polednikova@gymberoun.cz 

zástupce: RNDr. Jana Hronková, Ph.D. 

e-mail: hronkova@gymberoun.cz  

 Školská rada: 

 Na jaře 2012 proběhly volby školské rady podle §167 z. č. 561/2004 Sb.  

S platností od 17.3. 2012 do 17.3.2015 byli nově jmenováni: 
za zřizovatele školy:  

Richard Dolejš  

Mgr. Ivan Kůs 

za zástupce nezletilých studentů a zletilé studenty byli zvoleni: 

Ing. Kateřina Špetová 

Ing. Petr Pekárek 

za pedagogické pracovníky školy byly zvoleny: 

RNDr. Stanislava Pojerová 

http://www.gymberoun.cz/
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PhDr. Marie Poledníková  (dne 20. dubna 2012 byla zvolena předsedou školské rady) 

 Datum poslední změny zařazení do rejstříku škol a školských zařízení a uskutečněné 

změny za hodnocený školní rok: 

Gymnázium Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 je státní, střední, všeobecně 

vzdělávací škola se stoletou tradicí. Gymnázium Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 

je příspěvkovou organizací zřízenou Středočeským krajem zřizovací listinou vydanou pod č.j. 

OŠMS/3052/2001/ŠKO s platností od 1.  července 2001 v novém znění vydaná   

30. listopadu 2009.  

Tato nově vydaná zřizovací listina ruší dosavadní zřizovací listinu s dodatky (dodatkem č.j. 

OŠMS /19729 /2003/ŠKO s platností od 1. září 2003, dodatkem č.2 Středočeského kraje č.j. 

8773/2004/ŠKO, dodatkem č.3 Středočeského kraje pod č.j. 9194/2005/ŠKO s platností od  

1. ledna 2005).  

Gymnázium Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 je zařazeno do rejstříku škol a 

školských zařízení v souladu s § 143 odst. 2) a podle §149 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.  

pod č.j. 8934/06-21 s účinností od 1. 9. 2006. 

Další změny jsou vedené pod č.j. 20529/2007-21 ze dne 31.8.2007 (zavedení oboru 79-41-

K/81 Gymnázium, kapacita oboru 270) a pod č.j. 138939/2007/KUSK ze dne 15.11.2007 

(stanovení nové kapacity oboru  79-41-K/401 Gymnázium na 272 studentů od 1.9.2008).  

Podle rozhodnutí č.j. 007794/2009/KUSK byla od 1.9. 2009 zahájena výuka v oboru KKOV: 

79-41-K/41 - Gymnázium s nejvyšším povoleným počtem studentů 272. 

Celková kapacita školy je 510 studentů. 

 

2. Charakteristika školy 

Vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy 

Hlavní účel a předmět činnosti příspěvkové organizace je vymezen §57 zákona č. 561/2004 

Sb.  o předškolním,  základním, středním a vyšším odborném  a jiném vzdělávání  v platném 

znění. Doplňkovou činnost škola neprovádí. 

Materiálně technické podmínky pro výuku (budovy a jejich vlastnictví, odloučená 

pracoviště, prostorové zabezpečení výuky, materiální vybavení apod.) 

Škola sídlí v budově Středočeského kraje na adrese Talichova 824, 26601 Beroun, kterou 

spravuje. 

Odloučená pracoviště školy: 

266 80  Beroun, Tyršova 85, sportovní hala TJ Lokomotiva Beroun 

266 01  Beroun, Wagnerovo nám. 458, tělocvična ZŠ  

Pro stravování studentů i pracovníků školy využívá školní výdejnu obědů v budově školy, 

kterou provozuje  Scolarest spol.s r.o. zařízení školního stravování. 

Vzdělávací program školy, další vzdělávací programy schválené MŠMT, příprava 

vlastních školních vzdělávacích programů; inovace, nové metody a formy práce 

Gymnázium Joachima Barranda, Beroun vzdělává studenty ve dvou studijních oborech 

KKOV: 79-41-K/81 - gymnázium všeobecné osmileté studium - od šk. roku 2007-2008 

KKOV: 79-41-K/41 - gymnázium všeobecné čtyřleté studium - od šk. roku 2009-2010 

 

 Ve školním roce 2012/2013 se prima až kvarta osmiletého studia (KKOV:  41-79-

K/81) vyučovaly podle Školního vzdělávací programu (ŠVP) TRILOBIT č.j. 202/2007, 

který je vydán na základě § 5 z.č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.  

Zpracován byl v souladu RVP ZV vydaným Opatřením ministryně školství mládeže a 

tělovýchovy č.j. 31504/2004-22 ze dne 13. prosince 2004, ve znění Opatření ministryně 
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školství mládeže a tělovýchovy č.j. 207002/2005-22 ze dne 29. srpna 2005 a Opatření 

ministryně školství mládeže a tělovýchovy č.j. 24653/2006-24 ze dne 30. dubna 2007. 

 Ve školním roce 2012/2013 se I.A, B a II.A, B, III.A,B i IV.A,B čtyřletého studia 

(KKOV:  41-79-K/41) a kvinta, sexta a septima osmiletého studia (KKOV:  41-79-K/81) 

vyučovaly podle Školního vzdělávací programu (ŠVP) JOACHIM č.j. 356/2009, který je 

vydán na základě § 5 z.č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů v souladu s RVP-G.  

 

Základní cíle výchovně vzdělávacího procesu 

Základní cíle výchovně vzdělávacího procesu jsou dány §57 zákona č. 561/2004 Sb. o 

předškolním,  základním, středním a vyšším odborném  a jiném vzdělávání  v platném znění. 

Škola připravuje studenty ke studiu na všech typech vysokých škol a vyšších odborných škol. 

Pro absolventy, kteří nebudou pokračovat ve studiu na vysokých školách, vytváří potřebný 

základ ke studiu na vyšších odborných školách nebo pro vstup přímo do praxe. 

 

Další informace o škole 

 Gymnázium Joachima Barranda Beroun je státní, střední všeobecně vzdělávací škola, 

která byla založena 1910. V čtyřletém i v osmiletém studiu připravuje své studenty ke studiu 

na všech typech vysokých škol.  

Od roku 2003 sídlí škola v nově zrekonstruované budově. Škola je dobře vybavena moderní 

audiovizuální a zejména výpočetní technikou s přístupem na Internet. Studenti vyšších 

ročníků mají možnosti si podle svého zájmu vybrat volitelné předměty ze široké nabídky.  

V oblasti studia jazyků nabízí studentům studium anglického, francouzského, německého, 

španělského, italského a ruského jazyka s možností si své jazykové znalosti ověřit v 

komunikaci se zahraničními přáteli při výměnných zájezdech do francouzského města Vizille 

blízko Grenoblu a italského Schia v benátském regionu. Každoročně se studenti gymnázia 

umísťují na předních místech regionálních i celorepublikových soutěží a olympiád. 

Dlouholetou tradici mají studentské akademie, kde studenti a jejich učitelé společně „na 

prknech, která znamenají svět“, hrají na hudební nástroje, tančí, zpívají…… 

Snažíme se, aby nám ve škole bylo příjemně a aby se k nám studenti – ať už v roli rodičů 

nebo učitelů – rádi vraceli. 

 

3. Školy a školská zařízení – členění 

 
I. Školy – nejvyšší povolený počet žáků/studentů a naplněnost (k 30. 9. 2012)  

Druh/typ školy IZO 
Nejvyšší 

povolený 

počet žáků 

Skutečný 

počet žáků 

Počet 

žáků/stud. 

v denním 

studiu 

Přepočtený  

počet ped. 

pracovníků 

Počet 

žáků/stud. 

na 

přep.počet 

ped.prac.v  

DFP 

 Gymnázium 47558407 510 473 473 33,66 14,05 

Škola neposkytuje stravování ani ubytování. 
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4. Obory vzdělání a údaje o žácích v nich 
 

I. Počet tříd a žáků  SŠ v denní formě studia – podle oborů vzdělání (k 30. 9. 2012) 

Kód a název oboru Počet žáků  

Počet Průměrný počet 

žáků/tř. tříd 

Obory vzdělání poskytující střední 

vzdělání s maturitní zkouškou        

 KKOV:  79-41-K/41 232                                                                                                8 29,0 

 KKOV:  79-41-K/81 241 8 30,12 

Celkem  473 16 29,56 

 

Škola vzdělává studenty pouze v denním studiu. 

Údaje o žácích přijatých v průběhu školního roku 2012/2013 do denního studia (počty, 

zařazení do ročníku, odkud přišli, apod.). 

V průběhu školního roku 2012/2013 přestoupilo ve smyslu § 66 odst. 4) z. č. 561/2004 Sb. do 

školy 6 žáků z rodinných důvodů, z důvodu stěhování apod. (konkrétně: prima -1,kvarta -1, 

kvinta -1, I.A -1,I.B-1, Sexta-1). 

Sedm žáků přerušilo studium z důvodu studia v zahraničí (III.B-3, II.B-1, Septima -2, Kvinta-

1), ze školy odešlo, přestoupilo, ukončilo studium - celkem 6 studentů (Kvarta – 4, I.A – 1, 

Septima– 1).    

Ročník opakují 3 studenti v Septima-1, Sexta-1, II.A -1. 

Cizí státní příslušníci 

Na naší škole k 30. 9.2012 studuje celkem 11 cizích státních příslušníků s trvalým pobytem. 

Ze zemí EU celkem 3 (Slovensko-3), ostatní země 8 (Vietnam-2, Ukrajina-2, Kazachstán-1, 

Rusko-2, Moldávie-1). 

Žáci dojíždějící do školy z jiných krajů  

Z jiných krajů  v denním studiu dojíždělo 11 studentů, (10 – Praha, 1-Trutnov). Tento podíl 

činil  2,5% z celkového počtu studentů školy. 

 

5. Vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a vzdělávání žáků 

a studentů nadaných 

Ve  školním roce 2012/2013 ve škole nestudoval žádný student se speciálními potřebami. 

Žádný ze studentů se nevzdělával podle individuálních vzdělávacích plánů. 

 

 

6. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí uchazečů do 1. ročníků SŠ  

6. 1. Přijímací řízení do 1. ročníku SŠ 

Ve školním roce 2012/2013 si uchazeči mohli v prvním kole přijímacího řízení podat              

2 přihlášky ke studiu. Potvrzení zájmu o studium na střední škole vyjádřili odevzdáním 

zápisového lístku.    

Informace o kritériích a podmínkách pro přijímání uchazečů ve školním roce 2012/2013 jsou 

uvedeny v plném znění tak, jak byly zveřejněny. 

Ředitel školy vyhlašuje I. kolo přijímacího řízení a stanovuje jednotná kritéria pro I. kolo přijímacího řízení  

ve školním roce 2012/2013 

(podle §60, §60a, §60b, §61 z.č. 561/2004 Sb. a vyhl. č. 671/ 2004 Sb. ve znění pozdějších novel) 
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Do oboru vzdělávání  KKOV 79-41-K/ 81 budou všichni uchazeči konat písemné přijímací zkoušky z 

českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů formou testů, které pro školu zajišťuje 

společnost SCIO o.p.s. (pokyny k průběhu  testů jsou součástí pozvánky, další informace na www.scio.cz). 
Povolený počet přijímaných uchazečů:  30 

Kritéria pro přijímání uchazečů ke vzdělávání na Gymnáziu Joachima Barranda Beroun do oboru vzdělávání  

KKOV 79-41-K/ 81: 

O přijetí bude rozhodnuto na základě: 

a)  za známky na vysvědčení v pololetí 5. ročníku z českého jazyka a matematiky. Za dvě výborné (jedničky) v 

obou předmětech – 10 bodů, za jednu výbornou a jednu chvalitebnou 8 bodů, jinak nula bodů, 

b) celkový součet získaných bodů ze všech tří testů (OSP, ČJ, MAT) při přijímací zkoušce (předpoklad OSP – 

60, ČJ – 40, MAT- 30, celkem maximálně 130bodů),   

c)  v případě stejného součtu bodů více uchazečů budou dále rozhodovat lepší výsledky uchazeče v soutěžích 

(matematická olympiáda Z5, matematický klokan) - výsledky v soutěži je třeba doložit diplomem nebo zápisem 

na přihlášce ke studiu potvrzeném ředitelem ZŠ.  

O přijetí bude rozhodnuto podle výše celkového součtu získaných bodů v bodě a) a b), případně c).    

Společně se budou hodnotit výsledky v prvním i druhém termínu prvního kola přijímacího řízení.  

Výsledky přijímacích zkoušek zveřejní ředitel školy ve smyslu §4 vyhl. MŠMT ČR č.671/2004 Sb. ve znění 

pozdějších novel v budově školy a na adrese www.gymberoun.cz a zašle uchazeči rozhodnutí o nepřijetí ve 

smyslu §60 odst. 16) z. č. 561/2004 Sb. Výsledky přijímacích zkoušek nebudou sdělovány telefonicky ani e-

mailem. 
 

 Obor vzdělávání: 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium)  pro žáky s ukončeným  9. ročníkem ZŠ  

Předpokládaný počet přijatých uchazečů: 60 (2 studijní třídy)  

Jednotná kritéria pro přijímání uchazečů: 

I.  Kritéria pro přijetí: Uchazeči nebudou konat přijímací zkoušky 

Uchazeči se hodnotí takto: 

a) přijati ke studiu budou všichni vítězové okresních kol olympiád (ČJL,MAT, ANJ, NEJ, FRJ, FYZ, CHE, BIO, 

DEJ, ZMP) v 8. nebo 9. ročníku ZŠ bez ohledu na studijní průměr (výsledky v soutěži je třeba doložit diplomem 

nebo zápisem na přihlášce ke studiu potvrzeném ředitelem ZŠ), 

b) další uchazeči seřazení  za přijatými podle bodu a)  podle součtu studijních průměrů ze známek z předmětů  

(český jazyk, cizí jazyk - který se žák učí na ZŠ déle, dějepis, zeměpis, matematika, fyzika, chemie a přírodopis) 

na výročním vysvědčení v 8. a  na  pololetním vysvědčení v  9. ročníku základní školy  do předpokládaného 

počtu 60 přijatých.  

V případě stejných součtů studijních průměrů u více uchazečů bude dále rozhodovat lepší součet studijních 

průměrů z vybraných předmětů (český jazyk, matematika a cizí jazyk – který se žák učí více let na ZŠ) na 

výročním vysvědčení v 8. a na  pololetním vysvědčení v  9. ročníku základní školy 

 

 I. Údaje o přijímacím řízení do denního studia  na SŠ pro školní rok 2013/2014 – podle oborů 

vzdělání  (k 1. 9. 2013) 

Kód  a název oboru 

1. kolo  Další kola  Odvolání   Počet 

– počet  – počet – počet tříd 

přihl.  přij.  přihl.  přij.  

poda- kladně 

vyříz. 
  

ných   

Obory vzdělání poskytující  

              střední vzdělání s maturitní zkouškou  

 KKOV:  79-41-K/41 92  61      1  1  2  

 KKOV:  79-41-K/81 118  32      15  2  1  

Celkem 210  93      16  0  3  

Z jiných krajů (Praha -3) byli přijati 3 uchazeči do oboru  KKOV: 79-41-K/81-1, KKOV: 79-

41-K/41-2.  

Zbývajících 90 přijatých je ze Středočeského kraje.                                                     

 

 

http://www.scio.cz/
http://www.gymberoun.cz/
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7. Údaje o výsledcích ve vzdělávání   

I. Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků celkem (včetně závěrečných 

ročníků) – k 30. 6. 2013 

Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků  Počet žáků/studentů 

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Žáci celkem     475 

Prospěli s vyznamenáním  129 

Prospěli  340 

Neprospěli  6 

- z toho opakující ročník  0 

Průměrný prospěch žáků  1,95 

Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho 

neomluvených  83/ 0,074 

Škola neprovádí slovní hodnocení.  

V náhradním termínu konalo zkoušky 11 studentů z důvodu zahraničního studia, nemoci nebo 

vysoké absence. Všichni zkoušky vykonali. 

Komisionální zkoušky se konaly jednak jako zkoušky opravné. 

Přehled opravných komisionálních zkoušek a jejich výsledek je zřejmý z tabulky. Celkem 

konalo opravné komisionální zkoušky 3 studenti, t.j. 0,6% z celkového počtu studentů. 

Zkoušku nevykonali 1 student (opakují III. ročník). Celkem opakují 2 studenti. 

Přehled opravných komisionálních zkoušek, jejich výsledky  v roce 2012/2013 

 předmět počet žáků výsledek 

prima         

sekunda        

tercie       

kvarta       

kvinta    

I.A    

I.B    

II.A     

II.B    

sexta Mat, Fyz 2 oba dostatečný 

III.A    

III.B Mat, Fyz 1 Nedostatečný 

septima    

oktáva    

IV.A    

IV.B    

 

II. Výsledky maturitních zkoušek 2012 / 2013   

Opravné zkoušky v podzimním termínu (12.9.2012) vykonali všichni úspěšně.   

Maturitní zkoušky se ve školním roce 2012/2013 konaly podle z.č.  563/ 2004 Sb.  
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Výsledky maturitních zkoušek - jaro 2013.  

Kód a název oboru 

Žáci/studenti 

konající 

zkoušky 

celkem 

Prospěli                   

s vyznamenáním Prospěli Neprospěli 

Žáci/studenti 

konající zkoušky v 

opravném / 

náhradním termínu 

celkem 

po opravných 

termínech 

odmaturovalo 

Maturitní  zkouška:             

 KKOV:  41-79-K/41 52 13(6+7) 39 0 0 52 

 KKOV:  41-79-K/81 27 15 12 0 0 27 

Celkem 79 28 51 0 0 79 

 

Z 79 studentů maturitních tříd splnilo podmínku úspěšného ukončení 4. ročníku všech 79. 

Takže 79 studentů tedy konalo ústní i písemné maturitní zkoušky v řádném termínu 

U maturit všichni prospěli. 

 

Celkové  výsledky (průměry známek) společné části MZ 2013 za jednotlivé třídy – jarní 

termín. 

            

  ČJ AJ MA NJ 

IV.A počet maturantů  25 13 11 1  

 průměr 2,24 1,38 1,81 3  

IV.B počet 27 19 8  

 průměr 2,48 1,58 1,75  

OKT počet 27 13 14   

 průměr 1,7 1,08 1,21   

škola celá škola prům. 2,14 1,38 1,55 3,00 

Výsledky profilové (školní)  části MZK, kde si maturanti volili 2 předměty z nabídky a 

maturovali formou  ústní zkoušky, jsou uvedeny v následujících tabulkách.  

V první tabulce jsou uvedeny celkové výsledky, ve druhé počet maturujících v jednotlivých 

předmětech a celková procenta za celou školu.  

Profilová část MZ 2012-2013  (student si volil 2 profilové předměty) 

Celkový prospěch v jednotlivých třídách       

třída IV.A IV.B OKTA   

 poč. poč. poč. Celkem 

celkem 

v % 

celkem maturantů 25 27 27 79  

prospělo 25 27 27 79 100 

neprospělo 0 0          0 0 0 

prům. známka z prof. před. 2,14 2,36 1,57 2,02  

 

 

Přehled počtu maturujících studentů v jednotlivých předmětech ve šk. roce 2012/2013  

  ČJ AJ NJ FJ Ma Che Bi Ivt De Ze Zsv 

počty IV.A 0 22  1  7 2 5 2 4 3 4 

  IV.B 0 20 0   11 1 4 0 5 7 6 

  OKT 3 16 0  3 9 7 6 2 3 2 3 

celkem   3 58 1 3 27 10 15 4 12 12 13 

celk. počet maturujících v %   3,8 73,4 1,27 3,8 34,18 12,6 19 5 15,2 15,2 16,5 
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Společná  část MZ 2012-2013 

Na začátku měsíce září 2013 jsme obdrželi od Cermatu předběžné výsledky SČMZ 2013 – 

jarní termín. Z těchto výsledků lze částečně vyčíst srovnání mezi SŠ a gymnázii v  ČR. 

Hodnoty jsou uvedeny ve zkrácené podobě v tabulce v příloze č. 1 i s popisem ukazatelů. 

Výsledky společné MZK - jaro 2013   

Průměrný percentil ČJ AJ MA 

průměr SŠ v ČR 71,2 77,9 54,8 

gymnázia v ČR 80,6 88,8 75,4 

GJB 78,2 89,3 81,8 

Z tabulky je zřejmé, že v předmětu matematika má naše škola vyšší percentil než je průměr 

gymnázií v ČR. V českém a anglickém jazyce náš výsledek koresponduje s průměrem 

gymnázií v ČR. Neuvádíme zde výsledky NJ, protože tyto testy psala jedna studentka. 

Maturitní zkoušky byly organizačně i časově velmi náročné. Všichni učitelé, kteří zadávají a 

hodnotí písemné i ústní zkoušky společné části MZ, prošli e-lerningovým i prezenčním 

školením zakončeným zkouškou pro funkce zadavatele, hodnotitele a maturitního komisaře. 

Celkem bylo vyškoleno 29 vyučujících.Vedle toho byli proškoleni ještě zadavatelé a 

hodnotitelé žáků s PUP. V letošním se neopravovaly PP z ČJ centrálně, ale opravování se 

vrátilo na školy. 

Ústní zkoušky společné i profilové části se konaly v termínu 20.-23.5.2013 

Oktáva - předseda MK PaedDr. Josef Zedník (Gymnázium V.H. Hořovice) 

IV.A – předseda MK Mgr. Tomáš Sládek (Gymnázium V.H. Hořovice) 

IV.B  -  předsedkyně MK PaedDr. Hana Fechtnerová (Obchodní akademie, Střední 

pedagogická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Beroun) 

Písemná část společné části  MZK se konala od 2.5. do 11. 5.2012.  

Maturitním komisařem byl  Mgr. Petr Kubík z Obchodní akademie, Střední pedagogické 

školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Beroun 

Maturitní vysvědčení a Protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky byly 

studentům předány 29. 5. 2013.  

Funkci předsedy MK vykonávali naši vyučující:  Mgr. Martina Kykalová (Obchodní akademie, 

Střední pedagogická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Beroun) 

RNDr. Věra Šimonová a RNDr. Oldřich Ježek (Gymnázium V. Hraběte Hořovice).  

RNDr. Hana Jungmanová vykonávala funkci maturitního komisaře na SOŠ Hlinky v Berouně. 

 

8. Hodnocení chování žáků 

Ve škole jsme ve školním roce 2012/2013 řešili  minimální počet přestupků.  
 

Chování žáků/studentů (k 30. 6. 2013) 

Druh/typ školy 
Hodnocení chování 

velmi dobré uspokojivé neuspokojivé 

KKOV:  79-41-K/41 232 0 0 

KKOV:  79-41-K/81 241 0 0 
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Výchovná opatření  (k 30. 6. 2013) 
  pochvala Pochvala  důtka  důtka 

  třídního uč. řed. Školy  třídního uč.  řed. školy 

prima   28 25   

sekunda   11   

tercie   18 2  

kvarta  34 1  

kvinta  8 23 1  

I. A  9   

I. B 11 10   

II. A  12   

II. B  20   

sexta  2 9   

III. A 17 7 2  

III. B  11 1  

septima 2 20  1 

oktáva   11   

IV. A      

IV. B  6   

V průběhu hodnoceného školního roku nebyl nikdo vyloučen ze studia. 

 

 

9. Absolventi a jejich další uplatnění 

Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu – absolventi SŠ s dosaženým středním vzděláním 

s maturitní zkouškou a absolventi VOŠ  

 

Druh/typ školy 

Počet 

absolventů 

celkem 

Podali 

přihlášku  

na VŠ 

Podali 

přihlášku  na 

VOŠ 

Podali 

přihlášku  na 

jiný typ školy 

Nepodali 

přihlášku 

na žádnou 

školu 

KKOV:  79-41-K/41 52          52   0 0 0 

KKOV:  79-41-K/81 27    27 0 0 0 

 

Přehled přijatých uchazečů na VŠ podle jednotlivých tříd: 

Úspěšnost přijetí na VŠ u maturantů ve šk. roce 2012/2013   
 

  

  4.A(25) 4.B (27) Oktáva (27) Celkem 2012/13 

Ekonomické obory  3 3 6 

Pedagogické fakulty 5  1 6 

Právnické fakulty 1  3 4 

Přírodovědecké fakulty  1 1 2 

Zemědělské fakulty 6 6 1 13 

Lékařské fakulty 2 1 2 5 

Policejní akademie 1   1 

Filozofická fakulta a humanitní  3 6 9 

Technické fakulty (ČVUT, VŠCHT, VUT,.. 3 7 7 17 

Teologická   1 1 

Veterinární   1 1 

FTVS 2  1 1 

VOŠ a jazyk. Školy 5 3  8 
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Praxe 0 4   4 

celkem přijato na VŠ 20 20 27 67 

na VŠ se hlásilo  21           22 27               70 

na VŠ přijato v procentech z počtu 

maturantů 
 84% 

 

81 % 

 

100%  t.j.85% 

 

Úspěšnost v přijetí studentů na VŠ je odrazem především volby oboru a samotné VŠ, ne tolik 

studijních výsledků při studiu na gymnáziu. Nabídka možnosti studia na VŠ v mnoha případech 

převyšuje poptávku.   

 

10. Údaje o nezaměstnanosti absolventů škol 

 

Podle zdroje na http://portal.mpsv.cz/sz/stat/abs  nejsme jako škola ve II. pololetí 2012 ani 

v prvním pololetí 2013 uvedena v seznamu škol. Pravděpodobně došlo ke změně metodiky 

vykazování nezaměstnaných ze strany MPSV. 

 

11. Úroveň jazykového vzdělávaní na škole 

I. Žáci/studenti v denním studiu učící se cizí jazyk (k 30. 9. 2012) 

 

Jazyk 

Počet žáků Počet 

skupin 

Počty žáků/studentů ve skupině 

/studentů minimálně maximálně průměr 

ANJ 473 38 14 19 16 

FRJ 143 11 12 17 15 

NEJ 195 13 13 17 15 

ŠPJ 71 4 22 22 17 

 

II. Učitelé cizích jazyků – rozložení kvalifikace (k 30. 9. 2012) 

 

Jazyk 

Počet 

učitelů 

celkem 

Kvalifikace vyučujících 

Rodilí 

mluvčí 

pedagogická 

Částečná žádná    i odborná 

ANJ 8 7 1     

FRJ 3 3       

NEJ 4 3      

ŠPJ 1 1    

RJ 1 1    

Úroveň jazykového vzdělávání ve sledovaném období byla velmi dobrá. Učitelé se v tomto 

období vzdělávali na jednotlivých seminářích (viz přehled DVPP).  

 

12. Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole 

Úroveň vybavení školy informačními technologiemi považujeme za standardní. Škola trvale 

podporuje nákup vybavení v oblasti ICT. Soustavně se podle možností snaží o inovaci 

softwaru i hardwaru. V současném období se zaměřuje na vybavení učeben audiovizuální 

technikou, zejména dataprojektory. Škola je připojena na internetové připojení ve všech 

http://portal.mpsv.cz/sz/stat/abs
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učebnách a kabinetech. Všichni studenti a učitelé mají svoji školní e-mailovou schránku. 

Počítačové učebny jsou pro studenty otevřené volně před vyučováním. Počítačové učebny 

jsou využívány zejména v hodinách IVT, v ostatních předmětech podle možností rozvrhu 

učeben.Vyučující se pravidelně vzdělávají v oblasti ICT v době vyhrazené pro 

sebevzdělávání.  Nedostatek finančních prostředků v posledních letech neumožňuje inovaci 

softwaru ani hardwaru.  

V rámci projektu EU OPVK Joachim ve světě ICT se podařilo modernizovat  ICT vybavení 

školy -  modernizace serveru, zavedení Wi-Fi připojení, nákup projekční techniky do učeben, 

modernizace rozvodů v učebně č.113 pro možnost výuky celé třídy u PC, nákup notebooků 

pro vyučující.  

 

 

13. Údaje o pracovnících školy 

 

I. Základní údaje o pracovnících školy (k 30. 9. 2012) 

 

Počet pracovníků 
Počet žáků na 

přepočtený počet 

pedagog. prac. 

celkem 

fyzický/přepočtený 

nepedagogických  

fyzický/přepočtený 

pedagogických 

fyzický/přepočtený 

pedagogických  

– způsobilost 

pedagog. a odborná  

42 / 39,66 6 /6 40/ 33,38 37 14,17 

 

 

 Další údaje o pedagogických pracovnících (k 30. 9. 2012) 

 

Pedagog. pracovník 
Pracovní zařazení, 

Úvazek 
Kvalifikace – dosažený stupeň 

vzdělání, obor 
Titul 

Délka ped. 

praxe 

  

1 Jitka Balašová učitel 20 odb/ ped/ AJ-ZSV Mgr. 13 

2 Dana Benešová  učitel, TU, vedoucí PK 23 odb/ ped/ ČJL-DEJ Mgr. 30 

3 Dominika Benešová učitel 13 odb/ped/AJ Bc. 1 

4 Kateřina Deriánová učitel 6 odb/ped/Fyz  1 

5 Eva Dobešová  učitel, TU 25 odb/ ped/MAT-ZT Mgr. 30 

6 Marie Dvořáková učitel 22 odb/ ped/ Aj Ing. 24 

7 Eliška Filipová učitel 22 

odb/ ped/ FJ-DEJ 

 

 

Mgr. 6 

8 Zbyněk Hamerník  

učitel, ICT koordinátor, 

ved. PK   24 odb/ ped/ MAT-DG Mgr. 13 

9 Jana Gabrielová učitel 

 

21 odb/ ped/ AJ-NJ Mgr. Ph.D. 14 

11 Jana Hronková 

učitel, vedoucí PK, zást. 

ředitele 14 odb/ ped/ MA-FY 

RNDr. 

Ph.D. 18  

12 Ivan Hynek  učitel, TU, vedoucí PK 23 odb/ ped/ BIO-TEV Mgr. 26 
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13 Olga Chocová učitel, TU 24 odb/ ped/ ČJL-ZSV Mgr. 34 

14 Oldřich Ježek učitel, TU 23 odb/ ped/ MAT-FYZ RNDr. 37 

15 Hana Jungmanová učitel, TU 26 odb/ ped/ CHE-BIO RNDr. 32 

16 Kamila Karásková 

učitel, TU, školní 

metodik prevence 21 odb/ ped/ NEJ-ZSV-RJ PaedDr. 24 

17 Hana Klimentová učitel 12 odb/ ped/ NEJ-ČJL Mgr. 8 

18 Anna Kokinová učitel,vedoucí PK 22 odb/ ped/ ČJL-FRJ Mgr. 37 

19 Martin Kučera 

 

učitel, TU, vedoucí PK  23 odb/ ped/ DEJ-VV Mgr. 9 

20 Martina Kykalová učitel 17 odb/ ped/ ŠJ- ZSV Mgr. 18 

21 Stanislav Lidinský ředitel 5 odb/ ped/ MAT-FYZ Mgr. 29 

22 Sandra Malá učitel, TU 22 odb AJ, HV, ped. studuje Mgr., Ph.D. 10 

23 Marie Moravanská učitel, TU, vedoucí PK 22 odb/ ped/ NEJ-RJ Mgr. 32 

25 Ondřej Novák učitel, TU,  vedoucí PK 24 odb/ ped/ ZEM-TEV Mgr. 21 

27 Kateřina Budínová Učitel, TU 22 odb/ ped/ ČJL-DEJ Mgr. 6 

28 Stanislava Pojerová učitel, vých. poradce 21 odb/ ped/ CHE-BIO RNDr. 33 

29 Marie Poledníková zást. ředitele, vedoucí PK 15 odb/ ped/ ČJL-FRJ PhDr. 31 

30 Tereza Rajnincová učitel 9 odb/ped/HV  2 

31 Hana Revinová učitel, TU 21 odb/ ped/ ČJL-RJ Mgr. 34 

32 Jaroslav Schröpfer učitel 22 odb/ ped/ TEV- BV Mgr. 36 

33 Marie Schröpferová učitel, TU 23 odb/ ped/ ZEM-TEV Mgr. 32 

34 Petra Skálová učitel 19 odb/ ped/ AJ-ČJ Mgr. 17 

35 Pavla Šimonová učitel, TU 21 odb/ ped/ ČJ-NJ Mgr. 8 

36 Věra Šimonová učitel 18 odb/ ped/ ZEM-MAT RNDr. 28 

37 Ladislav Štefek učitel 10 Odb/ped/Fyz Ing. 2 

38 Marie Štěpničková 

učitel, TU, poradce 

environmentál. 24 odb/ ped/ BIO-MAT Mgr. 24 

39 Catalian Taranu učitel 8 Odb/ped/Fyz  1 

40 Petra Veverková učitel, TU, vedoucí PK 25 odb/ ped/ AJ-DEJ-RJ Mgr. 22 

Ve školním roce 2012/2013 ve škole nepůsobili osobní asistenti ani asistenti pedagoga pro 

žáky a studenty se zdravotním postižením (sociálním znevýhodněním). 
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II. Věková struktura pedagogických pracovníků (k 30. 9. 2012) 

 

Pedagogický sbor školy se ke 30.9.2012 skládá z 40 učitelů, 32 žen a 8 mužů. Na zkrácený 

pracovní úvazek pracuje 9 vyučujících. Tři vyučující jsou na mateřské dovolené. 

Věkový průměr pedagogické sboru je 40,98 roku, mužů 42,75 a žen 40,56 roku.  

 

 Věkové složení pedagogického sboru  

věk v letech do 30 31-40 41-50 51-60 nad 60 

počet vyučujících 5 11 9 14 1 

 

 

III. Pedagogičtí pracovníci – podle nejvyššího dosaženého vzdělání (k 30. 9. 2012) 

Počet ped. pracovníků – dosažené vzdělání  

vysokoškolské 

- magisterské a 

vyšší 

vysokoškolské 

 - bakalářské 
vyšší odborné Střední základní 

36 1 1 2 0 

IV. Pedagogičtí pracovníci – podle délky praxe (k 30. 9. 2012) 

Počet ped. pracovníků s praxí 

do 5 let do 10 let do 20 let do 30 let  více než 30 let 

4 6 8 15 7 

 

 

V. Aprobovanost výuky (k 30. 9. 2012) 

 

Předmět 

Celkový počet 

hodin odučených 

týdně 

Z toho 

odučených 

aprobovaně 

ČJL 58 58 

AJN 124 116 

NEJ 45 45 

FRJ 40 40 

ŠpJ 13 13 

VO 6 6 

ZSV 24 24 

DEJ 29 29 

ZEM 27 27 

MAT 61 61 

FYZ 35 21 

CHE 23 23 

BIO 38 38 

IVT 34 30 

ESV 42 42 

TEV 46 46 

MED 6 6 

Konverzace v ANJ 6 6 

Konverzace v NEJ 2  2 

Komunikujeme francouzsky 2 2 

Základy španělštiny 2 2 

Seminář a cvičení z MAT 6 6 
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Seminář a cvičení z CHE 2 2 

Seminář a cvičení z BIO 4 4 

Seminář ze ZEM 2 2 

Dějiny a současnost 2 2 

Seminář ze ZSV 4 4 

Seminář z IVT 6 6 

Historické obzory 2 2 

Konverzace ve španělštině 2 2 

Geometrické projekční metody 2 2 

Finanční gramotnost 2 2 

Dějiny umění 2 2 

Dramatická výchova - nepovinné  4 4 

Hudební výchova-sbor- nepovinné 2 2 

Cvičení z matematiky nepovinné 2 2 

Sportovní hry nepovinné 2 2 

Ruský jazyk nepovinný 2 2 

Celkem 711 685 

 

Personální změny ve školním roce 2012/2013:  

Na mateřské dovolené k 30.9.2012 zůstávají Mgr. Jana Havlíčková, Mgr. Martina Smolová, 

Mgr. Pavla Žufníčková RNDr. Marie Štulíková, Mgr. Vladimír Gavriněv, Mgr. Antonín 

Novák ukončili prac.poměr k 31.8. 2012.  

Od 1.9. 2012 nastoupili Kateřina Deriánová, Catalina Taranu a Ing. Ladislav Štefek. 

Během školního roku ukončil prac.poměr Ing. Ladislav Štefek k 31.1.2013. Na mateřskou 

dovolenou odešly Mgr. Pavla Šimonová, Mgr. Eliška Filipová  a Mgr. Kateřina Budínová. 

Na částečný úvazek vyučovaly RNDr. Marie Štulíková, Mgr. Jana Borková. V březnu 2013 se 

vrátila z mateřské dovolené Mgr. Jana Havlíčková. 

 

 14. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků  

Údaje o dalším vzdělávání jednotlivých pedagogických pracovníků jsou zřejmé z přiložené 

tabulky na následujících stranách. 

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 

Mgr. Klimentová studuje doktorandské studium, Bc. Dominika Benešová studuje magisterské 

studium na Ped.fak UK Praha, Tereza Rajnincová byla přijata ke studiu na  Ped.fak UK Praha, 

Kateřina Deriánová a Catalina Taranu studují na ČVUT a MFF UK Praha. 

Studium k prohlubování odborné kvalifikace (průběžné studium) – kurzy, semináře, 

školení, samostudium 

a) počet jednodenních a dvoudenních akcí  

Vyučující se školili k realizaci nové maturitní zkoušky na funkce zadavatelů, hodnotitelů, 

zkušebních komisařů.  

b) počet vícedenních akcí 

Vyučující se nezúčastnili vícedenních akcí. 

      c) samostudium 

Samostudium je individuálně popsáno v tabulce u jednotlivých pedagogických pracovníků. 

Finanční náklady vynaložené na DVPP v roce 2012 činily 1790,-Kč. 
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DVPP ve  školním roce 2012 - 2013 

 

   

       

      

Studium ke 

splnění 

kvalifikačn

ích 

předpoklad

ů 

Nová 

maturita - 

nové 

studium 

Prohloubení odborné 

kvalifikace - kurzy, 

školení 

Samostudium - odborná 

literatura, čsp., www.stránky 

ap 

1. Balašová, Mgr. Jitka 

psychologi

e - 

Ped.fak. 

ZČU Plzeň   OUP - Academic Skills 

materiály z lab.psych.ZČU, 

Ped.fak., www.kps.zcu.cz, 

Gloff, Petty - moderní 

vyučování, 

www.euroskop.cz 

2. Benešová, Bc. Dominika 

Pedagogic

ká fakulta 

UK Praha 

- ANJ - 

ČJL   

semináře v English 

Books, City and Guilds 

- zkoušky nanečisto, 

Help fot english, 

MacMalan - Speaking 

activities 

Knihy ke studiu, 

www.busyteacher.org, 

www.iskcollective.com - 

výroba didaktických 

materiálů 

3. Benešová, Mgr. Dana     

Vojenský ústav Praha - 

Moderní dějiny - Prof. 

Kvaček 

www.moderní dějiny 

(Rwanda - dekolonizace 

Afriky), čsp. Historei, knihy 

- modení autoři 

4. Dobešová, Mgr. Eva       

Literatura + wwwstránky ke 

tvorě DUMů,  

5. Dvořáková, Ing. Marie     

Konference Divadlo 

jazyků - Ped.fakulta Uk 

Praha 

www.helpforenglish.cz, 

www.flo-jse.co.uk, 

www.novamaturita.cz, 

www.bridge-online.cz, 

Bridge, Hallo 

6. 

Gabrielová, 

Mgr., Ph.D. Jana   

hodnotitel 

NEJ 

OUP - Life with 

Language (Ox 

University) srpen 2012 

čsp.Cizí jazyky, Time, 

Spiegel 

7. Hamerník, Mgr. Zbyněk   

LTP na 

DPP v 

případě 

nesplnění 

PTP   

G.Petty - Moderní 

vyučování, Čáp - 

Psychologie pro učitele, 

Mařák, Švec - Výukové 

metody, Školení servrových 

produktů 

8. 

Havlíčková, 

Mgr. Jana     

Oxford University Press 

- Informační a 

komunikační 

technmologie ve výuce 

Anj, Cambridge 

University Press - 

Cambridge English 

Afternoon 

Čsp. Business Spotlight, 

www,englishgrammarinuse.

com, 

www.helpforenglish.com 
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9. 

Hronková, 

RNDr., Ph.D. Jana   

Matemati

ka ve 

světle 

výsledků

MZ 2012 

k DT z 

Mat. 

(NIDV) 

Aktuální změny v 

právních předpisech 

(AVDO - Agentura 

vzdělávání dospělých), 

Využívání školního 

experimentálních 

systému Vernier, BOZP 

a PO pro ředitele a 

jejich zástupce 

(Vzdělávací institut Stč. 

Kraje, Nová maturitní 

zkouška (veřejné slyšení 

v senátu), Šetření ČŠI 

(ČŠI) 

www.novamaturita.cz, 

www.jcmf.cz, 

www.mff.cuni.cz, Sborníky 

JČMF, časopisy MFI 

10. Hynek, Mgr. Ivan   zadavatel   

S.Rozsypal, Nový přehled 

biologie, Wikipedia, Nika, 

Živa, Vesmír, National 

Geographic... 

11. Chocová, Mgr. Olga     

Vojenský ústav Praha - 

Moderní dějiny - Prof. 

Kvaček, školení 

hodotitelů PP ČJL G 

NA Vítězné Pláni 

denně ČT 24 - besedy, 

komentáře, analýzy 

politické a ekonomické 

situace, M. Petrusek - 

Sociologie (nová), čsp. 

Psychologie, Epocha, 

21.století, National 

Geographic, moderní česká 

próza - četba 

12. Ježek, RNDr. Oldřich   

studium 

zadavatele

? 

Využívání školního 

experimenmtálních 

systému Vernier 

ALPA Bratislava 1989, 

FeymannovyPřednášky z 

fyziky 5 - vybrané kapitoly 

13. 

Jungmanová, 

RNDr. Hana   

školní 

mat.komis

ař   

S.Rozsypal, Nový přehled 

biologie, Wikipedia, 

Odborná literatury Bio a 

Che, Nika, Živa, Vesmír, 

National Geographic... 

14. 

Karásková, 

PaedDr. Kamila   

hodnotitel 

ÚZ NEJ 

Marketingový mix - 

Saleshasse, Schritte 

international - Huber, 

Anglicky On-line - BL 

C4u 

Celý rok 2012-2013, práce 

na DUMách. Literatury 

bylo opravdu hodně, např. 

Finanční gramotnost pro G, 

Ekonomika pro G, 

Matutirní otázky z 

ekonomie, Reálie německy 

mluvících zemí, Maturitní 

témata NJ, www.penize.cz, 

www.mesec.cz, 

www.finance.cz 

15. 

Klimentová 

Mgr. Hana   

hodnotitel 

NEJ - 

PUP ÚZ 

NJ -Huber Verlag - 

Menschen - s neue 

Grungstufenlehrwerk 

NJ - Freundschaft, Cizí 

jazyky, ČJ - Český jazyk a 

literatura, Slovo a 

slovesnost 

16. Kokinová, Mgr. Anna   zadavatel   wwwfle.fr, asi 20 knih o Fr. 

17. Kykalová, Mgr. Martina     

Pražská psychoter. 

Fakulta, 

Daseinanalyt.psych.výc

vik 

V. Bělohradský, Společnost 

…, M. Kunczik, Základy 

masové komunikace, P. 

Kříž, Kdo jsem, jaký jsem 
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18. Lidinský, Mgr. Stanislav     

Technika komunikace a 

prezentace,  Využívání 

školního 

experimentálních 

systému Vernier 

I.Kraus: Fyzika v kulturních 

dějinách Evropy, Fyzika od 

Thaléta k Newtonovi  

 

19. 

Moravanská, 

Mgr. Marie   

hodnotitel 

NEJ - 

PUP ÚZ   

předn. MVDr. Lázničky 

Kynolog Reprodukce 

20. Novák, Mgr. Ondřej   zadavatel 

Význam školní tělesné 

výchovy ve společnosti 

- výbor pro vzdělání, 

vědu, kulturu - Senát 

Parlamentu ČR 

Tělesná výchova a sport 

mládeže - FTVS 

21. 

Pojerová, 

RNDr. Stanislava     

spolupráce s VŠCHT 

Praha - chemie v praxi 

pro 3 třídy, Alkaloidy - 

přednáška v Jiné kávě   

22. 

Poledníková, 

PhDr. Marie     

BOZP a PO pro ředitele 

a jejich zástupce 

(Vzdělávací institut Stč. 

kraje, Nová maturitní 

zkouška (veřejné slyšení 

v senátu), Právní 

předpisy ve školství - 

změny ve školském,   

zákoně 561, Čeština 

jako cizí jakyk - FFUK 

Praha, školení 

hodnotitelů PP ČJL G 

Na Vítězné Pláni 

www.novamaturita.cz, 

www.lepoidufle.fr, 

www.digitalsdialects.com,  

23. Rajnincová Tereza 

Pedagogic

ká fakulta 

UK Praha 

- přijata ke 

studiu Ped. 

- IVT     

Panoráma populární hudby 

- Lubomír Dorůžka, 

biografie - PINK FLOYD, 

ROLLING STONES, 

STING 

24. Revinová, Mgr. Hana     

školení hodnotitelů PP 

ČJL - G Na Vítězné 

Pláni 

četba české a světové 

literatury, sledování filmů, 

A.Mucha - Výstava,  

25. Schropfer, Mgr. Jaroslav       

Computer, Počítač pro 

každého, Chip, 

medialnigramotnost.fsv.cun

i.cz. Program Quantum 

GIS, Ch. Brownová, Joga 

od A do Z 

26. 

Schropferová, 

Mgr. Marie   zadavatel   

Dnešní svět, Lidé a země, 

Ch. Brownová, Joga od A 

do Z, www.rvp.cz, 

www.czso.cz, 

www.chmu.cz, 

www.goporfel.gov.cz, 

Geoinformatika, Učíme se 

GIS,, Jak se tvoří mapy - 

materiály geoinformačních 

dovedností 
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27. 

Šimonová, 

RNDr. Věra     

PřFUK - 

Geoinformatika, 

Akademie 

geoinformačních 

dovedností - certifikát 

Geografické rozhledy, 

www.agid 

28. 

Štěpničková, 

Mgr. Marie     

seminář sdružení 

TEREZY - ekologie 

jako průřezové téma, 

ekol. programy pro 

školy, Halštatská 756, 

Praha, seminář první 

pomoci 

tvorba DUMů, 

dokumentární filmy, 

Zázračná planeta, čsp. Geo, 

National Geographic, 

Příroda, Vesmír, Nika, 

Výstava minerálů - Kupkův 

statek 

29. 

Veverková, 

Mgr. Petra     

Oxford University Press 

- srpen 2012 - Live the 

languages, listopad 2012 

- Inf.Kom.technologie 

ve výuce ANJ čsp. National Geographic 

30. Skálová, Mgr. Petra     

Oxford Uni Press - OUP 

- Webinar, Literature in 

the classroom, 

Academic Shill (UOP( 

FCE - Exam preparation 

OUP, iWriter - OUP 

Dictionary, Academic 

Writing - I.Leshi, the TKT - 

Team of Authors, MZ PP 

ANJ  

31. Kučera, Mgr. Martin       

Judt T. - Evropa 20.století, 

monografie - Rodin, 

Cézanne, van Gogh, 

Expresionismus 

32. 

Malá, Mgr. 

Ph.D. Sandra       

Kasíková, Vališová - 

Pedagogika pro učitele, 

Grada 2010, Kolář - Bolest 

šikanování, Portál 2005, 

www.rvp.cz, 

www.learnenglish.de, 

www.englishpratice.com, 

www.bridge-online.cz, 

www.teachingenglish.org.u

k 

33. Deriánová Kateřina 
ČVUT 

Praha       

34. Taranu Catalina 
MFF UK 

Praha       

 

15. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

a) Zájmová činnost organizovaná školou 

 

Během školního roku 2012-13 nabízela škola následující nepovinné předměty. 

Nepovinný předmět 

počet 

žáků vyučující 

Sportovní hry 14 Mgr. Schröpferová 

Dramatická výchova 18 Ing. Vágnerová 

Hudební výchova  - sbor 32 T. Rajnicová 

Ruský jazyk 8 Mgr. Moravanská 

Latina 10 PhDr. Poledníková 

Cvičení z matematiky 19 Mgr. Štěpničková 
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Testy FCE – Mgr.Skálová připravila zájemce na zkoušku z angličtiny, zkoušky se uskutečnily v naší 

škole Náročné zkoušky, která trvala čistého času téměř 4 hodiny a zahrnovala i ústní část, se 

zúčastnilo 11 studentů gymnázia. Všichni úspěšně zkoušku v úrovni B2 a C1 složili. 

 

Ve školním roce 2012-2013 pokračovala tradiční dlouholetá činnost Klubu mladého diváka  

(zajišťují Mgr. D. Benešová, Mgr. O. Chocová), zapojilo se zhruba 139 studentů školy. 

Studenti zhlédli 12 divadelních představení ve třech skupinách, navštívili velká i malá pražská 

divadla a měli příležitost porovnat jednotlivé divadelní žánry. Vyučující vybírají divadelní 

představení s ohledem na věk studentů, studijní program výuky českého jazyka a literatury i 

na žánrovou pestrost. 

Soustředění pěveckého sboru – 3 dny - Karlštejn – T. Rajnincová, Mgr. Štěpničková a 32 

sboristů. 

 

b) Mimoškolní aktivity: 

 

Studenti se ve školním roce 2012/2013 účastnili těchto exkurzí: 

 

Botanická zahrada – Mgr. Štěpničková, Mgr.Revinová – 2.B, 3.A 

Pověsti staré Prahy – Praha – prima – Mgr. Chocová, Mgr.Klimentová 

Geologická exkurze – Muzeum českého krasu Beroun – 1.A – RNDr. Pojerová 

Lidé a peníze – ČNB – PaedDr.Karásková + sem. FG 

Parlament ČR –  Mgr.Chocová + 4.A 

   Mgr.Balašová, PaedDr.Karásková + 4.B, 8.O  

Rudolfinum – Mgr. Kučera – 2.B 

Výstava minerálů Ruzyně – 2.S, 2.B – Mgr.Štěpničková, Ing. Dvořáková 

Španělský institut – Instituto Cervantes – Mgr.Kykalová + sem. Špj – 27.3. 

Mucha – výstava plakátů –  sekunda – Ing. Dvořáková, Mgr. Revinová – 14.5. 

1.A, 3.B – Mgr.Havlíčková, Mgr.Veverková, PaedDr.Karásková 

– 10.6. 

    Septima – Mgr.Skálová, Mgr.Gabrielová, Ph.D.  – 11.6. 

 

Techmanie – Plzeň – kvarta + tercie – Mgr.Lidinský, RNDr.Hronková, Ph.D.  – 4.6. 

Sklárna Nižbor – 2.A,B – RNDr.Pojerová 

Botanická zahrada Praha – 1.A – RNDr. Pojerová – 21.6. 

Výstava Tutanchamon Praha –  Tercie – Mgr.Chocová, Mgr.Benešová - 21.6. 

     3.A – Mgr.Veverková – 21.6. 

 

Besedy a přednášky 

Bojové sporty – 1.A,B, prima 

Sluneční energetika – p. Smrž – 1.A,B, 2.A,B, kvinta - 24.9. 

Pen klub – Mgr.Benešová, Mgr.Klimentová – oktáva 

Komunikujeme s postiženými lidmi – Dobřemysl – 3.A,B  

CEMACH –  Lidice – 2.B, Mgr.Kučera, Mgr.Malá, Ph.D. – úvod do výtvarné části soutěže 

  Lidice – 2.A, 5.K – PhDr. Poledníková – slavnostní vyhodnocení soutěže  

Škodlivost kouření – 1.A,B, 5.K 

Kybernetika – ing. Boháč – 3.A,B,2.B, 6.S 

Finanční gramotnost – 4.K 
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Velvyslanec státu Izrael Jakob Levy – 15.1. – 150 studentů 

 
Izraelský velvyslanec Jakob Levy beseduje s našimi studenty v angličtině 

 

Planeta Země – pojišťovna – 320 studentů 

Cestou do parlamentu – seminář – Mgr.Kykalová - 30 studentů 

JUDr. Pospíšil – Novela občanského zákona – 21.2. – 150 studentů  

 

 
JUDr. Jiří Pospíšil přednáší o novele Občanského zákoníku 

 

ČAV Praha – Týden mozku – RNDr. Jungmanová + sem. BIO – 6.3. 

Mgr. H. Lanšádlová – Státní rozpočet 2013 – 150 studentů 
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„Modrý den“ – akce proti těžbě plynů v našem regionu – Karlštejn – 170 studentů 

MUNI Brno –  Matematika mezi námi – Lenka Přibylová, Ph.D. – 80 studentů 

   Energetický kolaps civilizací – Mgr. L. Kala – 100 studentů 

   Paleogenetika člověka – Pavel Lízal – 80 studentů  

   Terorismus jako hroyba – Mgr. Ing. Libor Lněnička 

Planetárium – Vesmírný ostrov Země – kvarta + Mgr.Schröpfer, Mgr.Schröpferová 

Prevence kriminality –  tercie – policie ČR – 13.3. 

    Sekunda – policie ČR – 21.3. 

Židovské město a Franz Kafka – PhDr. Poledníková – 2.A – 14.3. 

JUDr. Jakub Morávek – Právo – Mgr.Balašová, PaedDr. Karásková – 90 studentů 3. ročníku 

13.3. 

Berounská deník – Petra Lišková, Barbora Hanáková – Jak se píší noviny – 2.A     

Řekni drogám NE – I. Douda, M. Dočekal – 19.4. – 300 studentů 

Chemické pokusy – VŠCHT - 5.K, 4.K, 6.S – RNDr.Pojerová – 16.5. 

Den mineralogie – sekunda a 2.B - Velkolom Čertovy schody – Mgr.Štěpničková, Ing. 

Dvořáková 

První pomoc – zaměstnanci Nem. Hořovice p. Kotva, Hájek – 1.A,B, prima, sekunda – 6.6. 

Planetárium – 3. ročníky – 11.6.  

JUDr. Jakub Morávek – Pracovní právo – 3. A,B, septima -  PaedDr.Karásková - 19.6. 

 

 

c) Programy a projekty  

 

Škola pokračovala v realizaci projektu EU OPVK „Šablony“: 

Číslo jednací: Projekt EU OPVK 1.5. MSMT 2492/2012469 ze dne 2.3. 2012 

Číslo výzvy: 34 Žádost o finanční podporu z OPVK – IP oblasti podpory 1.5. – unit costs 

Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0675 

Název projektu: „Joachim ve světě ICT“, projektový záměr č.j. GJB 12/2012 

Výše přidělených prostředků na projekt: 1 439 266,-Kč 

Doba realizace: 1.5.2012-30.4.2014 

 

Cíl projektu: Projektový záměr vychází z RVP pro ZV, RVP pro gymnázia a ŠVP č.j. 202/ 

2007  Trilobit  pro nižší stupeň osmiletého studia KKOV 79-41-K/81 a ŠVP  čj. 356 / 2009 

Joachim pro vyšší stupeň osmiletého studia KKOV 79-41-K/81 a čtyřleté studium KKOV 79-

41-K/41,  z Vlastního hodnocení školy č.j. GJB  376 /2010 a Dlouhodobého záměru rozvoje 

školy č.j. GJB 377/2010. 

Cílem projektu bylo zlepšení stavu vzdělávání studentů školy a získání většiny učitelů pro 

využívání ICT technologií ve vyučování. 

K dosažení tohoto cíle jsme vytvořili nové vzdělávací materiály prostřednictvím ICT, 

podpořili jsme individualizaci výuky cizího jazyka a rozvoj matematické gramotnosti 

studentů.    

Projekt byl v průběhu školního roku realizován v oblasti : 

 

I. Deskriptivní geometrie 

II. Finanční a ekonomická gramotnost 

III. Dějiny v obrazech 

IV. Dějepis, dějiny umění v kontextu 

IV. Přírodní vědy 

V. Angličtina 

VI. Německý a španělský jazyk 
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VII. Společenské vědy 

VIII. Biologie 

 

A jednotlivé výukové materiály (DUMy) jsou veřejně přístupné na adrese 

www.gymberoun.cz/dum, jsou tak  k dispozici jak učitelům, tak studentům. 

 

Vedle zpracování výukových materiálů byla realizována výuka v nových volitelných 

předmětech Komunikujeme francouzsky a Geometrické projekční metody v rámci programu 

individualizace vzdělání.  

 

MŠMT schválilo 3. monitorovací zprávu. Zbývá dokončit některé administrativní úkony, 

během měsíce října požádáme o předčasné ukončení projektu. V červenci a srpnu (v průběhu 

hlavních prázdnin) byl realizován nákup materiálu a služeb  pro oblast ICT dle plánu tohoto 

projektu. 

 

Rozvojový program Excelence středních škol 2012 – 2013. 

V tomto programu škola získala celkem 2,2 bodu (Jan Gärtner (MO -C – 1bod, FO –D -1bod, 

Antonín Bouček ZeO-D -0,2bodu). 

 

 

Informace o testování studentů v roce 2012/2013 

Prioritou školy je připravit studenty na současný trend ve způsobu hodnocení dosažených 

výsledků ve vzdělávacím procesu tj. testování on-line. Již několik let využíváme většinu 

nabídek, které poskytuje nejen společnost SCIO, ale i jiné organizace a firmy. A studenti mají 

možnost  

porovnat svoje výsledky nejen v rámci třídy, ale i ostatních škol v okrese, kraji a republice. 

Dosažené výsledky naše gymnázium obvykle řadí na první příčky z desítek a stovek 

testovaných škol. 

 

Jednotlivá testování : 

 

Testování Eskalátor  

(zajišťovala a zpracovala Mgr. Štěpničková) 

Studenti Gymnázia J. Barranda se v říjnu zúčastnili již po čtvrté projektu Eskalátor. 

Projekt Eskalátor sleduje a rozvíjí znalosti a dovednosti žáků 4. – 9. tříd základních, 

malotřídních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií formou unikátních 

ověřovacích testů a individualizovaného e-learningu v anglickém jazyce a čtenářské 

gramotnosti v českém jazyce, toto vše online. Eskalátor je garantován firmou SCIO. 

Umožňuje studentům i pedagogům porovnat výsledky studia se studijními výsledky 

ostatních zařízení v kraji – ZŠ i gymnázií.  

Naši studenti pracují s nejobtížnější variantou testů. V anglickém jazyce je testována 

schopnost řešit úlohy na základě pokynů udílených poslechem i pokynů udílených v klasické 

čtené formě. Čtenářské gramotnosti v českém jazyce ukazuje na schopnost vypořádat se se 

vztahy a souvislostmi v textech jednotlivých zadání. 

 

Výsledky: 

Studenti kvarty obsadili v testu čtenářské gramotnosti 1. místo z 53 zúčastněných škol. 

V testu z anglického jazyka – poslechové i čtené části – obsadili 1. místa z 52 zúčastněných 

škol. 

http://www.gymberoun.cz/dum
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Studenti tercie obsadili v testu čtenářské gramotnosti 1. místo z 59 zúčastněných škol. 

V testu z anglického jazyka – poslechové i čtené části – obsadili 2. a 1.místo z 52 

zúčastněných škol. 

Studenti sekundy obsadili v testu čtenářské gramotnosti 6. místo z 57 zúčastněných škol. 

V testu z anglického jazyka – poslechové i čtené části – obsadili 1. místa z 57 zúčastněných 

škol. 

Studenti primy obsadili v testu čtenářské gramotnosti 10. místo z 52 zúčastněných škol. 

V testu z anglického jazyka – poslechové i čtené části – obsadili 1. místa z 54 zúčastněných 

škol. 

 

Testování Gepard 

(zajišťovala a zpracovala Mgr. Štěpničková) 

Testování Gepard (www.gepard.scio.cz) porovnává informační gramotnost studentů 9. 

ročníků a kvarty víceletých gymnázií. Kategorie INFOprofík,INFOznalec, INFOuživatel, 

INFOprůzkumník a INFOzačátečník vtipně hodnotí dosažené výsledky. Celkově naše kvarta 

v letošním roce obsadila ve srovnání v rámci ročníku v celé ČR 11. místo ze 407 škol. 

Srovnání v rámci gymnázií představovalo získání 10. příčky ze 46 zúčastněných gymnázií. A 

srovnáním v rámci celé ČR bylo obsazení 11. místa ze 742 zúčastněných škol. 

 

Společnost pro kvalitu školy, o. s. nabízí již ve druhém školním roce v rámci projektu 

„Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků se zaměřením na jejich rozvoj“ 
(http://www.kvalitaskoly.cz) možnost testovat kvartány v oborech český jazyk, člověk a 

příroda, matematika a cizí jazyk (angličtina, němčina). Každý účastník testu získal od 

společnosti individuálně podrobný rozbor svých výsledků.  

 

ČŠI – testování „standardů ZV“ v kvartě – realizovala společnost Niqes  

Testovalo se on line z předmětů ČJ, AJ, MAT a poprvé NEJ. 

Výsledek testování v každém předmětu získali jednotliví studenti. Informace o výsledcích za 

školu byly publikovány na webových stránkách www.niqes.cz  v podobě percentuálního 

vyjádření.  
Výsledky školy v jednotlivých předmětech 

Český jazyk:  průměrná úspěšnost 93%  

Matematika:  průměrná úspěšnost 81%  

Anglický jazyk: průměrná úspěšnost 93%  

Německý jazyk : průměrná úspěšnost 66%  

Výsledky našich kvartánů jsou logicky výborné ve srovnání  se všemi ZŠ i gymnázii v ČR. 

Pohybují se v intervalu prvních 5% ze všech účastníků testů.  

 

V několika třídách se prováděly pilotáže testů SCIO (Kvinta AJ,Prima Čj. Ma, OSP,I.A ČJ, 

Tercie OSP) 

 

d) Zahraniční spolupráce a zájezdy 
 

V roce 2012-2013 se neuskutečnily výměnné zájezdy do Vizille, ani do italského Schia 

z ekonomických důvodů. S oběma školami zůstáváme v kontaktu pro příští období. 

Zahraniční spolupráce 

V rámci studia angličtiny odjelo 48 studentů do Anglie (Londýn) - 16.-21.9. – Mgr.Skálová, 

Ing. Dvořáková, PaedDr. Karásková 

V rámci programu EU PhDr. Poledníková  a Mgr. Kykalová navštívily Brusel a Strasbourg 

(jako součást studia Evropská unie a my -Výchova a vzdělávání v souvislostech)   

http://www.niqes.cz/
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Studium francouzštiny podpořil zájezd do Paříže – PhDr. Poledníková, Mgr.Budínová + 40 

studentů francouzštiny – 3 dny 

Studenti německého jazyka se zúčastnili také krátkodobých poznávacích zájezdů (1 nebo 2 

dny): 

Rakousko – Solná komora – PaedDr.Karásková, Mgr.Gabrielová, Ph.D.  – 40 studentů 

němčiny – 2 dny 

Míšeň – Mgr. Moravanská, Mgr.Štěpničková – 1.B, 4.B 

 

e) Účast žáků školy ve vědomostních, odborných sportovních a dalších soutěžích 

 

Nejúspěšnější studenti v soutěžích a olympiádách 2012-2013 
Prima Štorkánová Marta 5. místo krajské kolo ZeO 

    6. místo okresní kolo MO 

  Šamanová Simona 2. místo okresní kolo MO 

  Veverková Alžběta 3. místo okresní kolo MO 

  Mistrová Valerie 1. místo okresní kolo Pythagoriáda 

    7. místo okrasní kolo MO 

  Ševčík Martin 1. místo okresní kolo Pythagoriáda 

Sekunda Justiz Daniel 1.místo  okresní kolo Pythagoriada   

    1.místo okresní kolo ZeO 

    2.místo v krajském  kolo ZeO 

    EUROREBUS - celostátní kolo 

    1.místo Matematický klokan - okresní kolo  

    3.místo  okresní kolo MO   

  Roztočilová Tereza 2.místo okresní kolo MO 

  Plhák Tomáš 2.místo  okresní kolo Matematický klokan   

Tercie Veverková Tereza 1.místo  okresní kolo MO 

    3.místo  okresní  kolo Pythagoriada 

    5.místo  okresní kolo FO 

    2.místo  okresní kolo DěO 

    4.místo  krajskéí kolo DěO 

  
Hierschová 

Barbora 
4.místo okresní kolo FO 

  Škodová Sofia 2.místo okresní kolo FO 

  Molt Daniel 2.místo okresní kolo FO 

Kvarta Hron Petr 1.místo okresní kolo Matematický klokan   

    3.místo  krajské kolo Logická ol.   

    3.místo  okresní kolo MO  

  Pavel Šimon 2.místo  okresní kolo MO 

Kvinta Gartner Jan 5. místo  krajské  kolo MO     

    4.místo krajské kolo FO   

    1.místo  okresní kolo ČJO  

  Barnat Vojtěch 10. místo krajské kolo FO  

  
Šafránková 

Johanka 
12. místo krajskéí kolo MO  

  Krejčí Štěpán 1.místo  okresní kolo AjO 
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Frankofonie - Dne 20. března 2013 byly v 

Černínském paláci vyhlášeny výsledky 

soutěže pro studenty Dny Frankofonie. 

Letošní ročník proběhl pod záštitou 

tehdejšího ministra zahraničních věcí Karla 

Schwarzenberga. Soutěž se skládala z 

vědomostního testu a výtvarné části. Žáci 

základních škol a studenti středních škol měli 

za úkol realizovat výtvarnou práci za využití 

alespoň tří z deseti slov „Frankofonie pro rok 

2013“, které vyhlásila centrála OIF v Paříži.  

Soutěže se zúčastnilo 406 žáků a studentů z 

celé republiky. Tím víc nás těší, že naše 

studentky ze 3. A, Hedvika a Zuzana 

Bauerovy, obsadily skvělé 5. místo v ČR.  

 
Hedvika a Zuzana Bauerovy, 

 

Tradičně se tříčlenné družstvo našich studentů pod vedením Mgr. Dany Benešové zúčastnilo 

Soutěže historiků v Chebu 22. listopadu 2013. 21. ročník soutěže se uskutečnil v prostorách 

velkého sálu Ekonomické fakulty Západočeské univerzity. Naši studenti, Marta Petrášová 

(oktáva), Jiří Motl a Vojtěch Ira (Septima), se umístili na 23. místě ze 72 gymnaziálních 

družstev z celé republiky. 

 

Sportovní 

Atletika - Mgr.Schröpferová  – 26.9.,  8.a 9.10. - Břeclav - celostátní kolo 
CORNY POHÁR - postup družstva dívek do celostátního finále Dne 14. září 2012 se konalo na 

stadionu Lokomotivy Beroun okresní kolo CORNY poháru, atletických přeborů středních škol. 

Dvanáctičlenná družstva dívek i chlapců naší školy zvítězila a vybojovala si tak postup do krajského 

kola, které se konalo 26. září ve Staré Boleslavi- Houštce na stadionu Emila Zátopka . Družstvo 

chlapců ve velice těžké konkurenci obsadilo 8. místo a družstvo dívek kraj vyhrálo a probojovalo se do 

celostátního finále v Břeclavi. Nepamatujeme takový atletický úspěch a je to snad poprvé, co škola z 

berounského okresu reprezentuje v atletice celý Středočeský kraj. Celostátní finále se koná 8. a 9. 

října v Břeclavi.  

Školu reprezentovali: 

družstvo dívek: P. Vlasáková, k. Sýkorová, L. 

Semrádová, V. Kutílková, M. Holubová, M. 

Jonášová, J. Šafránková, T. Klocová, Z. Alferyová, 

K. Hájková a I. Stančíková  

družstvo chlapců: J. Porsch, D. Kupka, Š. Holý, J. 

Veselý, P. Kopecký, L. Provázek, J. Šebek, T. 

Skoupý, V. Vild, M. Rybka, J. Prokop, O. Burag 

Přespolní běh – Mgr.Hynek 

Florbal – Mgr.Schröpferová  – 31.10., 12.11. 

Florbal – Mgr.Schröpfer – 19.11., 26.11. 

Volejbal – Mgr.Schröpferová, Mgr.Schröpfer – 

27.11. 

Florbal – Hořovice – Mgr.Schröpfer – 15.3. 

Plavecko-bežecký pohár – Hořovice - 

Mgr.Schröpfer – 25.4. 

Maraton – Mgr.Novák – Praha – 25.4. – 10 

studentů 
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Turnaj čarodějnic – škola – Mgr.Novák – 50 studentek 

Golfový turnaj SŠ – 3 studenti – oblastní kolo 

 

 

Orientační běh – celostátní finále – Veselí nad Lužnicí – 10 studentů - Mgr.Schröpferová 
Dne 5. 6. 2013 se konalo celorepublikové finále Přeboru škol v orientačním běhu v Plané nad 

Lužnicí. Závod se konal i přes složité povodňové podmínky v silně podmáčeném lesním terénu. Naši 

studenti (Jakub Veselý, Tomáš Goj, Vojtěch Horný, Lukáš Provázek, Zdena Křinacová, Tereza 

Hamplová)  

se umístili na skvělém osmém místě ze 16 týmů.   

 
Vojtěch Horný II.B 

 

Cestou do parlamentu – pořádá společnost AGORA – debatní soutěž – 2. místo v krajském 

kole – Praha – Mgr.Kykalová + 15 studentů 

 

Pišqworky – Organizuje Studentská rada - 12.10. – školní kolo 

                7.11. – oblastní kolo v naší škole 

 

 

 

f) Akce uskutečněné v rámci prevence sociálně patologických jevů 

 

Bojové sporty – přednáška s praktickými ukázkami sebeobrany - 1.A,B, prima 

Škodlivost kouření – přednáška pro jednotlivé třídy - 1.A,B, 5.K 

Prevence kriminality – přednáška  tercie – policie ČR – 13.3. 

sekunda – policie ČR – 21.3. 

 

Řekni drogám NE – PhDr. Ivan 

Douda, plk. JUDr. Miloslav 

Dočekal, Ivan Hlas – 19.4. – 300 

studentů 

Komponovaný pořad rozdělený do 

několika okruhů: obecná 

problematika drog, negativní vliv 

drog na kriminalitu mládeže, 

drogy a sexuálně přenosné 

nemoci, zvláště pak AIDS, 

negativní vliv drog na životní styl 

a zdraví mládeže a boj se 

závislostí na výherních 

automatech a počítačových hrách. 
 

 

Ivan Hlas 

 

Hrou proti AIDS – studenti školí žáky ZŠ – 12 studentů – 27.5. 

Primárně preventivní aktivita, zaměřená na mládež ZŠ a SŠ. Formou překonávání překážek 

na celkem 5 stanovištích - v 5 skupinách  

– docházejí účastníci studenti po 90 minutách k cíli. Cílem je absolvovat všech 5 stanovišť se 

svou skupinou (cca 12 -15 osob). Na každém stanovišti 2 moderátoři ohodnotí výkon skupiny 
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podle jejich znalostí, postojů, spontaneity a aktivity.Naši studenti působí jak průvodci a 

moderátoři. 

 

g) Výchovné akce zaměřené na multikulturní a environmentální výchovu, akce 

směřující k výchově k humanismu 

 

Multikulturní a environmentální výchova a výchova k humanismu je začleňována do všech 

vzdělávacích oborů. Na škole pracuje poradce pro environmentální výchovu (Mgr. Marie 

Štěpničková), zpracovává roční plán práce pro environmentální výchovu pro celou školu.  

Plán environmentálního vzdělávání  byl ve školním roce 2012/2013 zaměřen na oblasti:          

1) Daruj krev, daruješ život,  

2) Jsme nedílnou součástí Evropy a jejího kulturního dědictví,  

3) Kde domov můj... 

4) Nejčistší energie je energie ušetřená,  

5) Škola veřejnost    

 

Projekt  Vzdělávání bez bariér 
 

Od listopadu roku 2012 probíhá v 

Domově seniorů TGM Beroun cyklus 

vzdělávání klientů domova a seniorů 

z řad veřejnosti. Cílem naší společné 

vzdělávací aktivity je podporovat 

mezigenerační solidaritu, vytvářet 

pozitivní vztahy mezi klienty domova a 

studenty, přispívat k zpříjemnění 

aktivního stáří klientů a pěstovat 

pozitivní vztah studentů k nejstarším 

obyvatelům našeho města. 

Výuka je vedena formou hodinových přednášek učitele s praktickými ukázkami, vztahujícími 

se k danému tématu.  

 
Studenti II.A a senioři v Domově seniorů   

 

Během školního roku se realizovaly vzdělávací semináře: 

3.10. – PhDr. Poledníková – Česká literatura + 2.A 

6.11. – Mgr.Skálová – Anglie a angličtina + 2.A 

4.12 – Mgr.Štěpničková – Biologie + 1.B 

8.1. – RNDr. Pojerová – Geologie 

4.2. – Mgr. Chocová – Česká literatury  + tercie 

12.3. – Rajnincová – Hudební výchova a sbor 

7.4. – Mgr. Benešová – Dějepis - Škola včera, dnes a zítra + oktáva   

7.5. – Mgr.Štěpničková – Biologie – Kynologie + 1.B 

12.6. - Mgr.Kykalová – Španělština a Španělsko – 2.A 

 

Seznamovací kurzy 

1P – RNDr. Jungmanová, Hošková – Šlovice – 3denní¨; 

1.B – Mgr.Štěpničková, Mgr.Moravanská – Krasíkov – 3denní 

1.A – Mgr.Veverková – 1denní 

 



 30 

Dvou až třídenní Projektové dny proběhly na konci školního roku téměř ve všech třídách, 

jsou zaměřeny na prolínání sportovně turistických, naukových a kulturních aktivit studentů 

společně s jejich učiteli. Naplňují myšlenku průřezových témat RVP, rozvíjejí všechny 

klíčové kompetence. Projektové dny jsou zaměřené na multikulturní a environmentální 

výchovu, směřují k výchově k humanismu, k osvojování základních sociálních dovednosti.  

 

Projektové dny 2012/2013:  

 

 

  

        

třída termín učitelé lokalita 

Prima 24.-26.6.. 

RNDr. Jungmanová, 

Hošková Lipno 

sekunda . 24.-26.6.. 

Mgr. Dobešová, Ing. 

Dvořáková Mělník 

Tercie 21.6. Mgr. Chocová Tutanchamon 

Kvarta 26.6.-28.6. 

Mgr. Schropfer, Mgr. 

Schropferová Šlovice 

Kvinta 17.6. a 18.6. RNDr.Hronková,Ph.D. 

Praha – Hostivice 

(paintball) 

Sexta .26.6. Mgr. Novák Sportovní den 

1.A 24.-26.6.. 

Mgr. Veverková Mgr. 

Benešová Mělník 

1.B 24. -26.6. 

Mgr.Štěpničková, Mgr. 

Moravanská Česká Kanada 

2.A 26.6. Mgr. Hynek Sportovní den 

2.B 17.- 19.6. Mgr. Kučera, Ing. Malý Máchovo jezero 

 

Lyžařský výcvikový kurzy v délce 1 týdne:     

Sekunda – Krkonoše – 15. – 21.12.2012 – Mgr. Hynek, Mgr. Novák 

1.A – Šumava – 19.-26.1-2013 - Mgr. Schröpfer, Mgr. Schröpferová 

1.B – Krkonoše – 23..1.- 1. 2. 2013 – Mgr. Hynek, Mgr. Novák 

 Kvinta – Krkonoše - 5. – 12 .1.2013 – Mgr. Schröpfer, Mgr. Schröpferová 

 

Vodácké kurzy v délce 5 dnů : 

Septima – Otava -   12.. – 17. 5.2013 - Mgr. Novák, Mgr. Hynek 

4.B – Vltava –3.9.-.7.9.2013 - Mgr. Novák, Mgr. Hynek 

 

Ochrana obyvatel za mimořádných okolností – organizace -Mgr.Schröpfer - 27.9. – všichni 

studenti a vyučující 

 

Dárcovství krve – Mgr.Štěpničková – 19.10. 
Jubilejního 10. odběru našich studentů se zúčastnili: 

3.B: Kateřina Horáková, Radek Hronek, Tomáš Lipták - prvodárce, Martina Maličká - prvodárce, 

Zuzana Vohaňková – prvodárce, Septima: Luděk Dopirák - prvodárce, Josef Haber - prvodárce, 

Jakub Porsch - prvodárce, Jan Vlček - prvodárce 

4.B: Jakub Jonáš a jeho kamarád Petr Ebr 

Oktáva: Alžběta Široká - prvodárce, Lenka Vondrová - prvodárce 
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Charitativní akce: 

Studenti školy během celého roku pravidelně podporují renomované charitativní projekty -  

(organizačně zajišťovala hospodářka školy pí Alice Hošková): 

Bílá pastelka – 2 dvojice 

Píšťalka – 2 dvojice 

Srdíčkový den – 12 dvojice 

Nadace Emil – 2 dvojice 

 

Studenti a učitelé školy pokračují v „Adopci na dálku“ pro indického chlapce Ghaneshe 

Naika. Propagaci akce, výběr finančních prostředků a komunikaci s Arcidiecézní charitou 

Praha (www.charita-adopce.cz) zajišťuje  Mgr. Olga Chocová. Finanční podpora umožňuje 

indickému chlapci chodit do školy. Informace o průběhu aktivity, vzájemná korespondence 

apod. je na www.gymberoun.cz.  

Předvánoční bazar – RNDr. Šimonová + 4.A – zdroj financí pro projekt „Adopce na dálku“ na 

podporu indického chlapce Ganeshe.  

 

h) Spolupráce školy se zřizovatelem, obcí, sociálními partnery, úřady práce, 

zaměstnavateli a dalšími partnery 

 

Během školního roku škola spolupracovala s Okresním Archívem v Berouně, Úřadem práce 

Beroun,  Městskou knihovnou Beroun,  Okresním muzeem v  Berouně,  DDM Příbram,   

Okresním soudem Beroun.  

Jednotlivé třídy realizovaly exkurze (podle ŠVP i aktuální nabídky), studenti se zúčastňovali 

soutěží, organizovaných těmito institucemi. 

 

Od školního roku 2010 – 2011 škola spolupracuje se Vzdělávacím institutem Středočeského 

kraje. V budově je kancelář a zároveň poskytujeme prostory pro DVPP. V tomto školním roce 

proběhlo 17 školicích akcí pro učitele a zaměstnance státní správy. Spolupráce trvala i v roce 

2012 – 2013. 

 

Přehlídka pěveckých sborů Beroun  - v rámci výročí Václava Talicha – se pěvecký sbor 

školy -JBS se sbormistryní T Rajnincová – 25.5.zúčastnil historicky první přehlídky 

pěveckých těles okresu Beroun v sále ČP. 

 

Publikační činnost vyučujících a studentů do místního tisku (Berounský deník, Echo, Mladá 

fronta Dnes).  

V rámci literární soutěže "Studenti čtou a píší noviny" pořádané deníkem Mladá fronta se 

zapojili studenti zejména 2. a 3. ročníků (vyučující – Mgr. Benešová,. Chocová, Revinová). 

Publikované texty jsou zároveň zveřejňovány na školním webu. 

Pro Berounský deník napsala třída 2.A sérii článků v rámci akce „Reportáž psaná o 

přestávce“. (vyučující – PhDr. Poledníková).Všechny jejich texty byly publikovány. 

 

 

i) Aktivity školy uspořádané pro veřejnost, žáky jiných škol 

 

Natáčení Debaty pro ZŠ – tercie, kvarta - 11.9. – Jaromír Boubal, lektor Agora CE natáčel 

instruktážní film o debatní soutěži pro použití při výuce debaty na ZŠ 

 

Den otevřených dveří – 28.11. zúčastnilo se 152 návštěvníků, spolupracovali studenti septimy 
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Akademie – 11. a 12.12. – v sále ČP v Berouně se hrála celkem 4 představení. Tématem 

Akademie bylo „Škola na síti“. Vystupovalo nebo se organizačně podílelo 250 studentů. 

 

 
Gymnastky v akci na Akademii 2012 (vede Mgr. Schröpferová).  

 

Maturitní ples – Kladno – 9.3. 2013 – tradiční akce maturantů – 900 návštěvníků, ples 

moderoval Jiří Mádl, hrála skupina Lucky Band Hradec Králové 

 

Koncert pěveckého sboru JBS (Joachim Barand‘s Singers) - sál školy – 2 vystoupení -

15.5.2013 

  

 
Pěvecký sbor JBS 
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Divadelní představení studentů – Rozladěné dueto – obnovený divadelní soubor pod vedením 

Ing. Vágnerové – dvě představení v sále školy 

 

Den uživatelských dovedností -  Mgr.Štěpničková + kvarta – pro primu, sekundu, 1.A,B   

3. června 2013 se uskutečnil na našem gymnáziu již 7. ročník Dne uživatelských dovedností 

tzv. DUD. Studenti kvarty představili své práce vytvořené v hodinách Informatiky a výpočetní 

techniky spolužákům z primy, sekundy a prvním ročníkům čtyřletého gymnázia. 

Den uživatelských dovedností se letos dotýkal problematiky zdravého životního stylu, 

ochrany zdraví a situacemi, jež by mohly náš život změnit či ohrozit.  

 

 

j) Další akce, nebo činnosti školy 

 

Spolupráce s vysokými školami: 

 

 

Prezentace  ČVUT – FEL Praha – nabídka možností studia na VŠ 

 
 

Mimořádná příležitost seznámit se s prostředím, organizací studia, zázemím fakulty, jakož i 

možnost získat zkušenosti od starších elektrotechniků naskytla se dvanácti našim studentům. 

Jak prožili první den týdne na zkušené na FEL ČVUT, se můžete dočíst na 

www.gymberoun.cz. 

Fakulta elektrotechnická ČVUT pořádá pro studenty středních škol  
Naši studenti na FEL ČVUT v Praze 

propagační a vzdělávací aktivitu Zimní elektrotechnická škola, na které vyučují zejména 

pracovníci Katedry telekomunikační techniky. ZEŠ je financována v rámci širšího projektu 

Popularizace vědy a výzkumu ČVUT operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost.  

 

Masarykova  Univerzita – Brno – série přednášek učitelů: 

   Matematika mezi námi – Lenka Přibylová, Ph.D. – 80 studentů 

   Energetický kolaps civilizací – Mgr. L. Kala – 100 studentů 
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Dne 1. března 2013 se studenti Gymnázia Joachima Barranda zúčastnili přednášky o kolapsu 

civilizace, jejímž autorem byl environmentalista Mgr. Lukáš Kala z Masarykovy univerzity. 

Přednáška informovala o tom, že v historii lidstva každá existující civilizace dosáhla svého 

vrcholu a poté nastal její kolaps do sebe. Příkladem kolapsu civilizace může být starověký 

Řím, mayská civilizace nebo civilizace na Velikonočním ostrově. Hlavní důvody kolapsu 

těchto civilizací byl stále složitější systém, vyčerpání zdrojů a neustálá expanze. Výjimečně 

existují civilizace, které přetrvaly již několik tisíciletí. (J.Brodina, 2.A) 

Paleogenetika člověka – Pavel Lízal – 80 studentů  

   Terorismus jako hroyba – Mgr. Ing. Libor Lněnička 

 

VŠE Praha – prezentace - nabídka možností studia na VŠ 

 

Kulturní akce 

Irena Budweiserová – 18.9. – Pojišťovna – 260 dětí 

Talichův Beroun – 25.9. – 150 dětí – jazz 

Fleret – pojišťovna – všichni studenti 

Divadlo Víti Marčíka – Labyrint světa – pojišťovna – 250 studentů  

Tam Tam Orchestra – koncert – pojišťovna 9.11. – 250 studentů 

„Sborový den“ – Rajnincová – 19.12. 

Zpívání na schodech – Rajnincová, Poledníková – 20.12. 

Anglické divadlo – Vánoční koleda – Mgr.Veverková, Ing. Dvořáková, Mgr.Gabrielová – 

4.A,B, 8.O 

Di Grine Kizine – pojišťovna – 400 studentů 

Lincoln – film – kino Beroun – 150 studentů 

Tomáš Kočko – koncert – 28.2. – 410 studentů 

Rudolfinum – cyklus dopoledních koncertů vážné hudby s výkladem – Mgr.Malá, Ph.D.  + 20 

studentů 

Anglické divadlo – Mgr.Skálová, Mgr.Balašová, Mgr. Malá, Ph.D.  – 2.A,B – 30.5. 

 

Festival „Stranou“ – současná poezie Rakouska – studenti němčiny sexty, septimy, tercie – 

Mgr.Gabrielová, Mgr.Moravanská – 14.6. 

V pátek, 14. června se konalo velmi přátelské setkání němčinářů z tercie, sexty a septimy s 

paní Rezkou Kanzian – básnířkou a herečkou a jejím manželem Franzem Blauensteinerem, 

autorem, režisérem, hercem… Studenti přednesli lyrické básně Rezky Kanzian. A za svůj 

přednes a výslovnost byli pochváleni a odměněni potleskem spolužáků i samotné básnířky a 

jejím doprovodem. (Mgr. Moravanská) 

 

 

Středočeský kraj určuje naši školu jako jedno z míst k realizaci nostrifikačních zkoušek 

zahraničních studentů. V průběhu šk. roku 2012-2013  tuto zkoušku skládalo 39 zahraničních 

studentů. 

 

16. Další vzdělávání ve škole v rámci celoživotního učení 

Škola nepořádala kurzy k doplnění základního vzdělání – počet kurzů, účastníků a absolventů. 

Škola neorganizovala rekvalifikační studium v oborech KKOV. 

Škola neorganizovala krátkodobé rekvalifikační kurzy. 

Škola neorganizovala kvalifikační kurzy. 

Škola neorganizovala ostatní činnosti v rámci dalšího vzdělávání. 
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17. Výchovné a kariérní poradenství  

 

Škola vychází z vize, že může působit zejména v oblasti prevence patologických jevů. Škola 

se snaží předcházet těmto negativním jevům demokratizací a  otevřeností  vztahů mezi učiteli 

a studenty, neformálními mimoškolními kontakty mladších a starších studentů, studentů a 

učitelů i učitelů mezi sebou. Konkrétní akce v této oblasti koordinuje zejména školní metodik 

prevence (PaedDr. Karásková), výchovný poradce (RNDr. Stanislava Pojerová) a třídní 

učitelé.   

a/ Popis činnosti výchovného a kariérního poradenství  

Činnost výchovného poradce vychází z plánu školy na školní rok a plánu výchovného 

poradce. Činnost výchovný poradce provádí na základě §121 z.č. 561/ 2004 Sb. a zejména 

podle § 7 vyhl. MŠMT ČR č. 72/ 2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a 

školských poradenských zařízeních. Náplň činnosti vychází z obsahu přílohy č. 3 k vyhlášce 

MŠMT ČR č. 72/ 2005 Sb. 

b/ Informace o odborných pracovnících 

Práci výchovného poradce vykonává RNDr. S. Pojerová (absolvovala postgraduální studium 

pro VP v roce 1988. Práci VP vykonává od 1.9 1988). Pravidelně se účastní odborných 

seminářů pro a celostátních konferencí pro výchovné poradce.  

c/ Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou Středočeského kraje  a speciálně 

pedagogickými centry 

Výchovný poradce pravidelně dlouhodobě spolupracuje pedagogicko-psychologickými 

pracovišti. Spolupracovala s rodiči a v naléhavých případech s lékaři, sociálními pracovníky, 

policií apod. 

Výchovná poradkyně spolupracovala s rodiči formou individuálních konzultací, informovala 

v rámci Dne otevřených dveří a pravidelných schůzek SRPŠ.  

 

18. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí (příp.  o  

dalších kontrolách neuvedených v bodě 20) 

Kontrola ČŠI ve školním roce 2012/2013 neproběhla. 

 

19. Další činnost školy 

Školská rada: 

Jednání Školské rady se konalo dne 4. října 2012 a 26. března 2013. Zápisy z jednání školské 

rady jsou uveřejněny na webových stránkách školy. 

Složení nové Školské rady je uvedeno na straně 1 a 2 této zprávy. Zástupci do Školské rady 

byli zvoleni  a nově jmenováni na období od 17.3. 2012 do 17.3.2015. Zápis je na 

http://www.gymberoun.cz/showpage.php?name=zapis_rady_120510 

 

Studentská rada: 

Ve škole pracuje Studentská rada jako samostatný sbor demokraticky zvolených zástupců 

studentů. Studentská rada se scházela pravidelně 1krát měsíčně, zvala na svá jednání  zástupce 

vedení školy. Z jednání studentské rady byly provedeny zápisy, které byly pravidelně 

http://www.gymberoun.cz/showpage.php?name=zapis_rady_120510


 36 

zveřejňovány na nástěnce Studentské rady v budově školy. Studentskou radu vedli: Jakub 

Porsch,, Luděk Dopirák, a Tomáš Skoupý (septima). 

 

Sdružení rodičů  a přátel školy při Gymnáziu Beroun: 

Při škole  pracuje občanské sdružení SRPŠ při Gymnáziu Beroun  (Občanské sdružení – 

registrováno podle z.č. 83/1990 Sb. u MV ČR 9/11/1993 pod VS/1-22295/93-R)  

IČO: 47514124,   č.a.: 0361335359 / 0800 u České spořitelny v Berouně ). Předsedou byla  

paní Martina Berušková a hospodářkou paní Alice Hošková.                 

Zástupci rodičů jednotlivých tříd, kteří reprezentují toto občanské sdružení, se s vedením 

školy ve šk. roce 2012/ 2013 sešli třikrát.2 

Na těchto schůzkách vedení školy informovalo zástupce rodičů o celkovém chodu školy 

jak v oblasti pedagogické činnosti, tak o ekonomické situaci školy. SRPŠ při Gymnáziu 

Beroun se podílelo zejména na finančním a organizačním zabezpečení maturitního plesu. 

Z prostředků SRPŠ byl zaplacen jeden koncert pro všechny žáky školy a pořad Planeta země. 

SRPŠ také zprostředkovávalo výměnu informací mezi rodičovskou veřejností a školou. 

Dvakrát ročně se konaly třídní schůzky rodičů, kde byli rodiče všemi pedagogy informováni  

o prospěchu, chování studentů a důležitých akcích školy.V naléhavých případech byli rodiče 

informováni písemně nebo konzultovali problémy osobně s jednotlivými učiteli i vedením 

školy. 

Pro rodiče a studenty budoucí primy a I. ročníku se uskutečnila dne 5. června 2013 informační 

schůzka. 

Zápisy o konání schůzek výboru SRPŠ jsou na webových stránkách školy. 

 

 20. Ekonomická část výroční zprávy o činnosti školy 

 
 I. Základní údaje o hospodaření školy v tis. Kč. 

Základní údaje o hospodaření školy  

v tis. Kč 

k 31. 12. 2012 k 30. 6. 2013 

Činnost Činnost 

Hlavní Doplňková Hlavní Doplňková 

1. Náklady celkem  21769 0 10835  

2. Výnosy celkem  21769 0 10844  

z toho 

příspěvky a dotace na provoz 

(ač. 691)   
2207 0 1077  

ostatní výnosy  0 0 0  

3. 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 

před zdaněním  
0 (+264Kč) 0 9  

 

 II. Přijaté příspěvky a dotace 

V částce 19 351 tis., -Kč  – Přijaté příspěvky a dotace je  začleněn příspěvek na Projekt 

EU OPVK "Šablony"  ve výši 863 559,-Kč 

Přijaté příspěvky a dotace v tis. Kč k 31. 12. 2012 

1. Přijaté dotace  na dlouhodobý  majetek ze státního rozpočtu  celkem (INV) 0 

2. 
Přijaté dotace  na dlouhodobý majetek z rozpočtu kraje, včetně vrácených 

příjmů z pronájmu  celkem (INV) 
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3. 
Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje ze státního rozpočtu přes 

účet zřizovatele (MŠMT, MZ apod.) celkem (NIV)  
19351 

z toho 

přímé vzdělávací výdaje celkem (UZ 33 353) 19351 

z toho mzdové výdaje 13798 

ostatní celkem1 (UZ 33 163, 33 160, 33 245 atd.)  

z toho 

  

  

  

  

  

4. 
Přijaté příspěvky a dotace  na neinvestiční výdaje z rozpočtu kraje celkem  

(NIV) 
2207 

z toho 

běžné provozní výdaje celkem (UZ 000) 2207 

ostatní účelové výdaje celkem1 (UZ 001, 002, 003, 012, 014) 0 

z toho 

003 mezinárodní spolupráce 0 

014 vrácené příjmy z pronájmu 0 

  

  

  

5. 
 Z jiných zdrojů (MF, MZ, sponzorské dary, strukturální fondy EU, 

FM EHP/Norsko atd.) – EU OPVK Šablony 
864 

 

 

Komentář k ekonomické části:  

Hospodaření organizace v roce 2012 skončilo s hospodářským výsledkem 0, -Kč  

Dotace proti roku 2011 na ONIV přímé ze strany MŠMT poklesly téměř o 50%,  dotace 

ONIV provozní ze strany zřizovatele o 52 tis.- Kč t.j. o 2,3%. 

Organizace pokryla nutné provozní výdaje, na rozvoj vybavenosti školy ani běžné opravy a 

údržbu v rozpočtu finanční   prostředky nebyly.  

Nebyly naplněny odpisy do investičního fondu. 

 

Finanční prostředky na platy pedagogických i nepedagogických zaměstnanců v celkovém 

ročním objemu 2012 vzrostly proti roku 2011 o 152,6 tis. Kč t.j. o 1,1%. Průměrný plat proti 

roku 2011 vzrostl o necelé 1%.  

V roce 2012 činil průměrný plat  28 722,- Kč.  

ONIV přímé nestačily na pokrytí nákladů. Bylo třeba užít provozní ONIV. Přitom škola 

nenakupovala nové učebnice, učební pomůcky a minimálně vysílala učitele na semináře a 

školení. 

Celková situace financí v oblasti provozních prostředků je napjatá. Obtížně se zajišťuje 

údržba učeben, obnova školního nábytku, učebnic, didaktické techniky  i spotřebního 

hygienického materiálu. Omezeně se dá financovat DVPP.   

Škola nerealizovala  investiční akci. 

Škola realizovala projekt  EU OPVK "Šablony"  

Z prostředků na Projekt EU OPVK "Šablony" zbývá k 31.12.2012 nevyčerpáno 160 308,60 

Kč. 
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Skutečný stav financí k 31.12. 2012 je uveden v tabulce.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pololetí 2013  

Hospodaření organizace skončilo kladným hospodářským výsledkem. 

Hospodářský pololetní výsledek 2013 je  9448,-Kč ( (dar od ČSOB - 7700,-Kč, 1748,-Kč 

činí úroky z běžného účtu a platby za opisy vysvědčení) 

Čerpání prostředků na platy za 1. pololetí je 46,66% ročního rozpočtu. Škola má v této 

kapitole malou rezervu na druhou polovinu roku 2013.  

V oblasti ONIV je situace jak v přímých, tak v provozních velmi napjatá. Ve škole nebyla 

provedena ani základní údržba. Nemalovaly se učebny, nekoupil se žádný školní nábytek. 

Neinovuje se technické vybavení školy pro výuku, ani pro provoz.  

Není možné vysílat učitele na vzdělávací akce v rámci plánu DVPP, nenakupují se učebnice 

pro žáky v primě až kvartě osmiletého studia, není možné nakoupit ani učenice a odbornou 

literaturu pro vyučující, škola odhlásila veškerá periodika. 

Vedení školy nevidí možnost dalších úspor v provozní oblasti. 

Situace v oblasti provozních nákladů je více než napjatá. Obáváme se, že nedokážeme 

ukončit  celoroční hospodaření bez ztráty při dodržení hygienických norem v budově 

školy.  Věříme, že na pokrytí ztráty hospodaření školy vystačí prostředky v rezervním 

fondu ( 199 857,-Kč). 

 

Škola pokračovala v 1. pololetí 2013 v realizaci projektu  EU OPVK "Šablony".  

K 30.6.  2013 byly dokončeny  a odevzdány všechny plánované DUMy. Administrativní 

dokončení projektu proběhne v září a říjnu 2013. Škola zažádá MŠMT o předčasné 

ukončení projektu.  

 

21. Závěr 

Obsah hlavní činnosti školy ve školním roce 2012/2013  byl naplněn v souladu s §57  

z. č. 561/2004 Sb. Ve škole nedošlo k závažným událostem. Škola má předpoklady pro další 

kvalitní práci a další rozvoj. 

  

Datum zpracování zprávy:  26. září 2013 

 

Datum schválení školskou radou: 15. října 2013 

 

Podpis ředitele a razítko školy: Stanislav Lidinský,v.r. 

 

Rozpočet EU prostředků     

Celkem 1 439 266,0    

       

Záloha 863 559,6  1.5.2012 

zakázka IT 646 042,0    

vyplaceno  09/12 platy 14841    

 10/2012 platy 14585    

 11/2012 platy 14137    

 12/2012 platy 13646    

zbývá ze zálohy k 31.12.2012 160 308,6    

další platba 575 706,4   1.4.2013 


