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Výroční zpráva o činnosti  

Gymnázia Joachima Barranda, 

Beroun, Talichova 824  

za školní rok 2013/2014 
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 a předloženou 

strukturou výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2013-14. 

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, 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: 

http://www.gymberoun.cz/
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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 2013/2014 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 

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. 
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 Ve školním roce 2013/2014 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, septima a oktáva 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. 2013)  

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 510 487 487 33,07 14,72 

Škola neposkytuje stravování ani ubytování. 

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. 2013) 

Kód a název oboru Počet žáků  

Počet Průměrný počet 

žáků/tř. tříd 

Obory vzdělání poskytující střední 

vzdělání s maturitní zkouškou        

 KKOV:  79-41-K/41 246                                                                                                8 30,75 

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

Celkem  487 16 30,44 

Škola vzdělává studenty pouze v denním studiu. 
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Údaje o žácích přijatých v průběhu školního roku 2013/2014 do denního studia (počty, 

zařazení do ročníku, odkud přišli, apod.). 

V průběhu školního roku 2013/2014 přestoupilo ve smyslu § 66 odst. 4) z. č. 561/2004 Sb. do 

školy 7 žáků z rodinných důvodů, z důvodu stěhování apod. (konkrétně: sekunda-1, tercie-1, 

kvinta-1, II.A-1, II.B -1, III.B-1, septima-1). 

Dva žáci přerušili studium z důvodu studia v zahraničí (III.B-1, III.A-1), ze školy odešlo, 

přestoupilo, ukončilo studium – celkem 8 studentů (kvarta - 2, I.B –1, III. A - 2, septima - 3).    

Ročník opakuje 5 studentů (septima-2, III.A -1, II.B - 1, I.B-1). 

Cizí státní příslušníci 

Na naší škole k 30. 9.2013 studuje celkem 15 cizích státních příslušníků s trvalým pobytem. Ze 

zemí EU celkem 5 (Slovensko-5), ostatní země 10 (Vietnam-4, Ukrajina-2, Kazachstán-1, 

Rusko-2, Moldávie-1). 

Žáci dojíždějící do školy z jiných krajů  

Z jiných krajů  v denním studiu dojíždělo 9 studentů, (7 – Praha, 1- Královehradecký a 1- 

Zlínský kraj). Tento podíl činil  1,8% z celkového počtu studentů školy. 

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

a studentů nadaných 

Ve  školním roce 2013/2014 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 2013/2014 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 2013/2014 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 2013/2014 

(podle §60, §60a, §60b, §61 z.č. 561/2004 Sb. a vyhl. č. 671/ 2004 Sb. ve znění pozdějších novel) 

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.  

0Výsledky 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. 

http://www.scio.cz/
http://www.gymberoun.cz/
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 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 školním rok 2014/2015 – podle oborů 

vzdělání  (k 1.9.2014) 

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/41 109  60      2  0  2  

 KKOV:  79-41-K/81 115  32      2  0  1  

Celkem 224  92      4  0  3  

Z jiných krajů (Zlín -1, Praha -1) byl přijat 1 uchazeč do oboru  KKOV: 79-41-K/41,a jeden do  

KKOV: 79-41-K/81. Zbývajících 90 přijatých je ze Středočeského kraje.                                                     

7. Údaje o výsledcích ve vzdělávání   

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

– k 30. 6. 2014 

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

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Žáci celkem     485 

Prospěli s vyznamenáním  144 

Prospěli  331 

Neprospěli  10 

- z toho opakující ročník  0 

Průměrný prospěch žáků  1,89 

Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho 

neomluvených  78/ 0,08 

Škola neprovádí slovní hodnocení.  

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

vysoké absence.  

Komisionální zkoušky se konaly jako zkoušky opravné. Všichni zkoušky vykonali. 

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

konalo opravné komisionální zkoušky 6 studentů, t.j. 0,012% z celkového počtu studentů. 

Zkoušku nevykonali 2 studenti (opakují III. ročník). Celkem opakují 3 studenti. 
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Přehled opravných komisionálních zkoušek, jejich výsledky  v roce 2013/2014 

 předmět počet žáků výsledek 

prima         

sekunda        

tercie       

kvarta       

kvinta    

I.A Fyz 1 dostatečný 

I.B    

II.A     

II.B        Mat, Fyz 1 nevykonal 

sexta Mat, Fyz 2 oba dostatečný 

III.A Šj 1 nekonal 

III.B Che 1 dostatečný 

septima Fyz 1 dostatečný 

oktáva    

IV.A    

IV.B    

 

II. Výsledky maturitních zkoušek 2013/ 2014   

Opravné zkoušky se v podzimním termínu nekonaly.   

Maturitní zkoušky se ve školním roce 2013/2014 konaly podle z.č.  563/ 2004 Sb.  

Výsledky maturitních zkoušek - jaro 2014.  

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 58 16(11+5) 39(17+22) 3(1+2) 3 58 

 KKOV:  41-79-K/81 29 18 11 0 0 29 

Celkem 87 28 51 0 0 87 

 

Z 87 studentů maturitních tříd splnilo podmínku úspěšného ukončení 4. ročníku všech 87. 

Takže 87 studentů tedy konalo ústní i písemné maturitní zkoušky v řádném termínu. 

U maturit neuspěli 3 studenti v profilové části MZK, každý z jednoho předmětu ( ZEM, CHE, 

MAT). V opravném termínu 1.9.2014 zkoušku vykonali. 

 

Celkové  výsledky (průměry známek) společné části MZ 2014 za jednotlivé třídy – jarní 

termín. 

    ČJ AJ MA NJ FJ 

IV.A počet maturantů  29 28     1 

  průměr 2,04 1,44     1 

IV.B počet 29 23 6     

  průměr 1,89 1,65 2,8     

OKT počet 29 15 12 1 1 

 průměr 1,62 1,2 1,67 2 1 

škola 
celá škola 

prům. 
1,85 1,46 2,05 2 1 
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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 2013-2014     

  

CCelkový prospěch v jednotlivých třídách   

 

 

 

 

Třída IV.A IV.B 
 

OKTA  
  

 poč. poč. poč. Celkem v % 
 

celkem maturantů 29 29 29 87   

Prospělo 29 29 29 87 100  

Neprospělo 0 0          0 0 0  

prům. známka z prof. před. 2,03 2,26 1,56 1,98   

   

  ČJ AJ NJ FJ  Šj Ma Che Bi Ze Osz Est IVT 

Počty maturujících IV.A 1 25  3  3 2 5 6 5  3 

  IV.B  21            6 5 2 5 9 7  2 

  OKT 2 22 1  3  6 1 3 5 4 2 4 

Celkem   3 68 1 3 6 14 5 13 20 16 2 9 

celk. počet 

maturujících v % 
  3,4 76,4 1,1 6,7 6,7 15,7 5,6 14,6 22,5 18,0 2,2 10,3 

Společná  část MZ 2013-2014 

Na začátku měsíce září 2014 jsme obdrželi od Cermatu předběžné výsledky SČMZ 2014 – 

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 2014   

  

Procento z maximálního dosažitelného počtu bodů 

  
ČJ 

DT 

ČJ 

PP 

ČJ 

UZk 

AJ 

DT 

AJ 

PP 

AJ 

UZk MAT NEJ FRJ 

celá ČR 75,3 68,7 75,6 74,7 79,3 75,3 51 64,8 85 

gymnázia ČR 86,7 78,9 83,3 87,2 90 85,1 69 83,7 86,4 

GJB 83 77,8 83,7 87 89,6 85 76,8 77,4 91,1 
 

   

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. Výsledky NJ a FRJ nejsou relevantní, protože tyto testy psali jen tři studenti. 

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

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

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

Celkem bylo vyškoleno 32 vyučujících. Vedle toho byli proškoleni ještě zadavatelé a 

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

vrátilo na školy. 

Ústní zkoušky společné i profilové části se konaly v termínu 19.-22.5.2014 

Oktáva - předseda RNDr. Vilém Bauer (Gymnázium J.H. Praha Butovice) 

IV.A – předseda MK PaedDr. Josef Zedník (Gymnázium V.H. Hořovice) 

IV.B  -  předsedkyně MK Mgr. Martin Komínek (Gymnázium V.H. Hořovice) 

Písemná část společné části  MZK se konala od 2.5. do 13. 5.2014.  
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Maturitním komisařem byl  Mgr. Tomáš Kasseckert z Manažerské akademie Beroun 

Maturitní vysvědčení a Protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky byly 

studentům předány 28. 5. 2014.  

Funkci předsedy MK vykonávali naši vyučující:  Mgr. O. Novák (Gymnázium J.H. Praha) 

Mgr. Hana Klimentová a Mgr. Marie Štěpničková (Gymnázium V. Hraběte Hořovice).  

RNDr. Hana Jungmanová vykonávala funkci maturitního komisaře na OA a SpgŠ v Berouně. 

8. Hodnocení chování žáků 

Ve škole jsme ve školním roce 2013/2014 řešili  minimální počet přestupků.  
Chování žáků/studentů (k 30. 6. 2014) 

Druh/typ školy 
Hodnocení chování 

velmi dobré uspokojivé neuspokojivé 

KKOV:  79-41-K/41 246 1 0 

KKOV:  79-41-K/81 241 0 0 

 

Výchovná opatření  (k 30. 6. 2014) 
  pochvala pochvala  Důtka  důtka 

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

prima    7   

sekunda   15   

tercie   8   

kvarta  16   

kvinta   7   

I. A  5   

I. B  2 1  

II. A  8 2  

II. B  14 4  

sexta   15   

III. A  1   

III. B  20   

septima  8   

oktáva   1  1 

IV. A  1    

IV. B  3   

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 58          57   0 0 0 

KKOV:  79-41-K/81 29    29 0 0 0 

 

Přehled přijatých uchazečů na VŠ podle jednotlivých tříd: 

Úspěšnost přijetí na VŠ u maturantů ve šk. roce 2013/2014   
 

  

  4.A(29) 4.B (29) Oktáva (29) Celkem 2013/14 
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Ekonomické obory 3 2 2 7 

Pedagogické fakulty 2 1 3 6 

Právnické fakulty 2 2 3 7 

Přírodovědecké fakulty  3 1 4 

Zemědělské fakulty 2 3 3 8 

Lékařské fakulty 3 3 1 7 

Policejní akademie   1 1 

Filozofická fakulta a humanitní 5 7 5 17 

Technické fakulty (ČVUT, VŠCHT, VUT,.. 4 5 7 16 

FTVS 1 1 1 3 

VOŠ a jazyk. Školy 1 1 1 3 

Praxe 5 1  1 7 

celkem přijato na VŠ 23 28 28 79 

na VŠ se hlásilo  28           29 29               86 

na VŠ přijato v procentech z počtu 

maturantů 
 79% 

 

96,5 % 

 

96,5%  t.j.90,8% 

 

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  jsou ve II. pololetí 2014 v evidenci 

nezaměstnaných 3 studenti.  

Kód a název oboru 

Počet absolventů  

Z nich počet 

nezaměstnaných   

– škol. rok 

2012/2013  duben 2014 

KKOV:  79-41-K/41, 79-41-K/81 79 (52+27) 3 

Celkem 79 3 

 

 

 

 

11. Úroveň jazykového vzdělávaní na škole 

I. Žáci/studenti v denním studiu učící se cizí jazyk (k 30. 9. 2013) 

 

Jazyk 

Počet žáků 

Počet 

skupin 

Počty žáků/studentů ve skupině 

/studentů minimálně 

Maximáln

ě průměr 

ANJ 482 38 14 19 16 

FRJ 131 11 11 17 15 

NEJ 169 11 13 22 15 

ŠPJ 69 8 15 20 17 

 

 

http://portal.mpsv.cz/sz/stat/abs
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II. Učitelé cizích jazyků – rozložení kvalifikace (k 30. 9. 2013) 

 

Jazyk 

Počet 

učitelů 

celkem 

Kvalifikace vyučujících 

Rodilí 

mluvčí 

pedagogická 

Částečná žádná    i odborná 

ANJ 8 7 1     

FRJ 3 3       

NEJ 4 4      

ŠPJ 2 2    

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 snažíme o inovaci 

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

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

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. 2013) 

 

Počet pracovníků 
Počet žáků na 

přepočtený počet 

pedagog. prac. 

celkem 

fyzický/přepočtený 

nepedagogických  

fyzický/přepočtený 

pedagogických 

fyzický/přepočtený 

pedagogických  

– způsobilost 

pedagog. a odborná  

42,22 / 38,72 6,1 /6 36,1/ 33,66 33,66 14,46 

 
Pedagog. 

pracovník 

Pracovní 

zařazení, 
Úvazek 

Kvalifikace – 

dosažený stupeň 

vzdělání, obor 

Titul 
Délka 

ped. Praxe 

1 Jitka Balašová učitel 19 odb/ ped/ AJ-ZSV Mgr. 15 

2 Dana Benešová  
učitel, TU, 

vedoucí PK 
22 odb/ ped/ ČJL-DEJ Mgr. 32 
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3 
Dominika 

Benešová 
učitel 19 odb/ped/AJ Bc. 3 

4 
Kateřina 

Deriánová 
učitel 8 odb/ped/Fyz   3 

5 Eva Dobešová  učitel, TU 25 odb/ ped/MAT-ZT Mgr. 32 

6 
Marie 

Dvořáková 
učitel 22 odb/ ped/ Aj Ing. 26 

7 
Zbyněk 

Hamerník  

učitel, ICT 

koordinátor, 

ved. PK   

22 odb/ ped/ MAT-DG Mgr. 15 

8 
Jana 

Gabrielová 
učitel  22 odb/ ped/ AJ-NJ Mgr. Ph.D. 16 

9 
Iveta 

Haberlandová 
učitel 11 odb/ ped/ FYZ-CHE RNDr. 21 

10 
Jana 

Havlíčková 
učitel 19 odb/ped/AJ-DEJ Mgr. 14 

11 Jana Hronková 

učitel, vedoucí 

PK, zást. 

ředitele 

14 odb/ ped/ MA-FY 
RNDr. 

Ph.D. 
20  

12 Ivan Hynek  
učitel, TU, 

vedoucí PK 
23 odb/ ped/ BIO-TEV Mgr. 28 

13 Olga Chocová učitel, TU 23 odb/ ped/ ČJL-ZSV Mgr. 36 

14 Oldřich Ježek učitel, TU 23 odb/ ped/ MAT-FYZ RNDr. 39 

15 
Hana 

Jungmanová 
učitel, TU 24 odb/ ped/ CHE-BIO RNDr. 34 

16 
Kamila 

Karásková 

učitel, TU, 

školní metodik 

prevence 

23 odb/ ped/ NEJ-ZSV-RJ PaedDr. 26 

17 
Hana 

Klimentová 
učitel 20 odb/ ped/ NEJ-ČJL Mgr. 10 

18 
Anna 

Kokinová 

učitel,vedoucí 

PK 
21 odb/ ped/ ČJL-FRJ Mgr. 39 

19 Martin Kučera    23 odb/ ped/ DEJ-VV Mgr. 11 

20 
Martina 

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

21 
Stanislav 

Lidinský 
ředitel 5 odb/ ped/ MAT-FYZ Mgr. 31 

22 Sandra Malá učitel, TU 22 
odb AJ, HV, ped. 

studuje 

Mgr., 

Ph.D. 
12 

23 
Marie 

Moravanská 

učitel, TU, 

vedoucí PK 
21 odb/ ped/ NEJ-RJ Mgr. 34 

24 Ondřej Novák 
učitel, TU,  

vedoucí PK 
24 odb/ ped/ ZEM-TEV Mgr. 23 

25 
Stanislava 

Pojerová 

učitel, vých. 

poradce 
20 odb/ ped/ CHE-BIO RNDr. 35 

26 
Marie 

Poledníková 

zást. ředitele, 

vedoucí PK 
15 odb/ ped/ ČJL-FRJ PhDr. 33 

27 
Tereza 

Rajnincová 
učitel 15 odb/ped/HV   4 

28 Hana Revinová učitel, TU 23 odb/ ped/ ČJL-RJ Mgr. 36 

29 
Jaroslav 

Schröpfer 
učitel 22 odb/ ped/ TEV- BV Mgr. 38 

30 
Marie 

Schröpferová 
učitel, TU 24 odb/ ped/ ZEM-TEV Mgr. 34 
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31 Petra Skálová učitel 16 odb/ ped/ AJ-ČJ Mgr. 19 

32 Věra Šimonová učitel 19 odb/ ped/ ZEM-MAT RNDr. 30 

33 
Marie 

Štěpničková 

učitel, TU, 

poradce 

environmentál. 

24 odb/ ped/ BIO-MAT Mgr. 24 

34 
Petra 

Veverková 

učitel, TU, 

vedoucí PK 
24 odb/ ped/ AJ-DEJ-RJ Mgr. 24 

35 
Katarína 

Zatlkajová 
učitel 12 odb/ ped/ ŠpJ Mgr. 2 

36 
Jana 

Zděradičková 
učitel 22 odb/ ped/ FRJ-DEJ Mgr. 14 

37 
Pavla 

Žufníčková 
učitel 6 

odb/ped/HV-MAT-

BIO 
Mgr. 8 

 

 Další údaje o pedagogických pracovnících (k 30. 9. 2013) 

Ve školním roce 2013/2014 ve škole nepůsobili osobní asistenti ani asistenti pedagoga pro žáky 

a studenty se zdravotním postižením (sociálním znevýhodněním). 

 

II. Věková struktura pedagogických pracovníků (k 30. 9. 2013) 
 

Pedagogický sbor školy se ke 30.9.2013 skládá z 37 učitelů, 30 žen a 7 mužů. Na zkrácený 

pracovní úvazek pracuje 11 vyučujících. Čtyři vyučující jsou na mateřské dovolené. 

Věkový průměr pedagogické sboru je 46 let, muži 49,28 a ženy 45,23 roku.  

 

 Věkové složení pedagogického sboru  

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

počet vyučujících 4 8 8 15 3 

 

III. Pedagogičtí pracovníci – podle nejvyššího dosaženého vzdělání (k 30. 9. 2013) 

Počet ped. pracovníků – dosažené vzdělání  

vysokoškolské 

- magisterské a 

vyšší 

vysokoškolské 

 - bakalářské 
vyšší odborné Střední základní 

34 1 1 1 0 

IV. Pedagogičtí pracovníci – podle délky praxe (k 30. 9. 2013) 

Počet ped. pracovníků s praxí 

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

4 3 10 7 13 

V. Aprobovanost výuky (k 30. 9. 2013) 

 

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 
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ZEM 27 27 

MAT 61 61 

FYZ 35 21 

CHE 23 23 

BIO 38 38 

IVT 34 30 

ESV 42 38 

TEV 46 46 

MED 6 6 

Konverzace v ANJ 6 6 

Konverzace v NEJ 2  2 

Konverzace v FRJ 2 2 

Základy španělštiny 2 2 

Seminář a cvičení z MAT 6 6 

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 

Finanční gramotnost 2 2 

Latina 1 1 

Hudební výchova-sbor- nepovinné 2 2 

Dramatická výchova-nepovinná 2 2 

Cvičení z matematiky nepovinné 2 2 

Sportovní hry nepovinné 2 2 

Ruský jazyk nepovinný 2 2 

Celkem 706 676 

 

Personální změny ve školním roce 2013/2014:  

Na mateřské dovolené k 30.9.2013 zůstávají  Mgr. Martina Smolová, Mgr. Pavla Šimonová, Mgr. 

Eliška Filipová, Mgr. Kateřina Budínová  

Na mateřskou dovolenou odešly v průběhu šk. roku 2013-2014 Mgr. Sandra Malá, Mgr. Jana 

Gabrielová. 

 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 dokončila 

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

Ped.fak UK Praha, Kateřina Deriánová studuje na ČVUT Praha. 

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

školení, samostudium 

a) počet jednodenních a dvoudenních akcí  
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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 2013 činily 2362,-Kč. 

DVPP - školní rok 2013 - 2014     

  
 Jméno a příjmení 

vyučujících   

Studium ke 

splnění 

kvalifikačních 

předpokladů 

Nová 

maturita - 

nové 

studium 

Prohloubení odborné 

kvalifikace - kurzy, 

školení 

Samostudium - odborná 

literatura, čsp., www.stránky ap 

1. Balašová, Mgr. Jitka   

PUP - 

zadavatel a 

hodnotitel 

ANJ 

Oxford University Press 

- srpen 2013 - 

Methodology Day + W. 

Shakespeare, říjen 2013 

Academic Writing, 

Poznávání druhých a 

sebepoznání 

(Psychologioe jinak) - 

březen 2014, Jak učit 

právo na SŠ - duben 

2014   

2. Benešová, Mgr. Dominika 

Ukončena 

Ped.fak. UK 

Praha Anj - Čj 

zadavatel, 

hodnotitel 

ÚZ CJ, 

hodnotitel 

ÚZ CJ, 

hodnotitel PP 

ČJ 

English Books - 

Christmas Seminas, 

Oxford Open 14Day 

Schnakenberg - Tajné životy 

slavných spisovatelů, Holý, 

Janáčková, Lenár, Stich - Od 

počátků k dnešku, Raabe - recepty 

na zajímavé hodiny českého 

jazyka, Eibenova, Vavračka - Hry 

ve výuce angličtiny, Howland , 

Lamb - The Art of Conversation, 

www.busyteacher.org  

3. Benešová, Mgr. Dana   

ČJ - PUP 

(hodnotitel)   

návštěva kulturních památek 

(Žumberk, Kašperk),    P. Rychlík 

- Česko - slov.vztahy, Kronika č. 

zemí - období 1. republiky, 

www.modernidejiny.cz, M. 

Drijverová - Lásky českých 

spisovatelů 

4. Deriánová, Bc. Kateřina ČVUT Praha       

5. Dobešová, Mgr. Eva       

A.Šarounová - Magické čtverce a 

další číselná schémata, 

M.Frýzková, Vl.Tomášek - 

Netradiční úlohy (Matematická 

gramotnost v mezinárodním 

výzkumu PISA), Hejný, Jirotková 

- Matematické úlohy pro 2. stupeň 

základního vzdělávání, P.Augusta 

- Tajemství přesnosti 

6. Dvořáková, Ing. Marie   

PUP - 

hodnotitel, 

zadavatel seminář OUP 28.8.2013 

www.novamaturita.cz, 

www.helpforenglish.cz, www.flo-

joe.co.uk 

7. 

Gabrielová, Mgr., 

Ph.D. Jana   

hodnotitel 

PUP (cizí 

jazyky), 

hodnotitel 

ÚZ NEJ, 

OUP - Konference pro 

učitele Aj (srpen 

2013),prezentace 

vydavatelství Polyglot 

(prosinec 2013) 

čsp. Freundschaft, Cizí jazyky, 

English Today, Time, Spiegel, 

Time, knihy - R.Helrum: Globishi, 

Práh 2012, Wikipedia 

(angl.mluvící země, EU) 
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8. 

Haberlandová, 

RNDr. Iveta       

Feymannovy přednášky z fyziky, 

Charlotte Kerneova, "L. 

Leitnarova", edice, Žena a věda, 

Patricia Fara, "Newton" 

9. Hamerník, Mgr. Zbyněk   LPT na DDT   

Miková, Stang, Typologie 

osobnosti u dětí, Texty kurzu 

rozvoje kritického myšlení u žáků 

10. Havlíčková, Mgr. Jana   

zadavatel a 

hodnotitel 

PUP 

Oxford university press, 

Live the language - W. 

Shakespeare 

Dějiny a současnost - 

www.novamaturita.cz, 

www.modernidejiny.cz 

11. 

Hronková, RNDr., 

Ph.D. Jana     

Bohemia Ventures 

"Technologie 21. 

století", ČŠI - Seminář 

pro ředitele SŠ Pokroky MFI, Rozhledy M-F 

12. Hynek, Mgr. Ivan   

ŠMK v 

pohotovosti   

časopisy - Vesmír, Živa, 

Computer, zdroje na webu 

13. Chocová, Mgr. Olga       

 M.Pravdová - Akademická 

příručka českého jazyka, moderní 

česká a světová literatura 

14. Ježek, RNDr. Oldřich       

J.Grygar (edice 

Kolumbus),"Vesmír jaký je", 

A.Beiser (Akademia), "Úvod do 

moderní fyziky" 

15. Jungmanová, RNDr. Hana   

Šk. Maturita 

- komisař - 

školení 

CERMAT   

Materiály k MATURITĚ, AV - 

přednášky z biologie, Vesmír, 

National Geographic, nové 

učebnice Nový přehled biologie - 

S. Rosypal 

16. Karásková, PaedDr. Kamila   

PUP - NEJ, 

zadavatel 

PUP   

L.Kovanda - Proč je vzduch 

zadarmo a panenství drahé, 

R.Ryska - Právo pro SŠ, JUMA, 

Freundschaft, www.hueber.cz, 

www.klett.cz, Finanční gramotnost 

na SŠ 

17. Klimentová Mgr. Hana   PUP - ČJL 

NJ - nakl. Hueber - 

Deutsch ist super! 

(prezentace nové 

učebnice) 

ČJ - Český jazyk a literatura, 

Slovo a slovesnost, NJ - Cizí 

jazyky 

18. Kokinová, Mgr. Anna     

100 hodin recenze pro 

MŠMT 

M.Pravdová - Akademická 

příručka českého jazyka, 

www.fle.fe 

19. Kučera, Mgr. Martin   zadavatel   

Bowden, Dějiny filmu, Umění 

filmu, monografie "Zrození 

abstrakce", K.Malevič, 

"Futurismus", "M.Chagall" 

20. Kykalová, Mgr. Martina   

ŠJ - 

hodnotitel 

ústní ZK, ŠJ 

- PUP 

hodnotitel 

ústní ZK 

Psychoterapeutický 

výcvik - PPF (12 dní) 

S. Kassin - Psychologie, I. 

Slaměník, J. Výrost - Sociální 

psychologie, P. Říčan - Jak na 

šikanu 

21. Lidinský, Mgr. Stanislav 

Nový OZ 

Fakta      Pokroky MFI, Rozhledy M-F 

22. Malá, Mgr. Ph.D. Sandra Mateřská dovolená     

23. Moravanská, Mgr. Marie   

hodnotitel 

RUJ, 

zadavatel 

PUP   

www.google.de - poznáváme SRN, 

Rakousko - sestavení poznávacích 

zájezdů, projektových dnů, nové 

učebnice Nj, Ruj 
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24. Mullerová, Bc. Tereza Ped.fak. H.K.       

25. Novák, Mgr. Ondřej       

Aplikované pohybové aktivity v 

evropském kontextu - Martin 

Kadláček 

26. Pojerová, RNDr. Stanislava     

AV ČR - Chemické 

pokusy 

čsp. - Vesmír, Živa, Naše příroda, 

Ochrana přírody… odb.knihy ze 

zoologie, botaniky 

27. Poledníková, PhDr. Marie   

Cermat - MZ 

FRJ 

Seminář FF UK - 

čeština pro cizince, 

Klett - Informační 

technologie ve výuce 

Pravdová, Svobodová, 

Akademická příručka českého 

jazyka, www.lepointdufle.fr, 

www.jeux-geographiques.com, 

28. Rajnincová Tereza 

 Ped.F. UK - 

přerušeno       

29. Revinová, Mgr. Hana   

hodnotitel 

ÚZ RUJ, 

zadavatel 

PUP   

četba české a světové literatury 20. 

a 21. století 

30. Schropfer, Mgr. Jaroslav       

Google Chrome, K. Daviesová - 

Jóga, A. Nelson - Smečink na 

anatomických základech 

31. Schropferová, Mgr. Marie       

A. Selbyová, A. Herman - Pilates, 

M. Hederer - Bodyforming, Atlas 

krajiny České Republiky, R. 

Kaplan - Pomsta Geografie 

32. Skálová, Mgr. Petra   

CERMAT - 

říjen - 

hodnotitel 

PUP 

IH AKCENT New FCE 

- duben - seminář, 

Academic writing skills, 

seminář OUP - říjen, 

konference OUP - srpen 

CAE - Advanced trainer - Felicity 

O'Dell - Cup, FCE - Complete first 

certificate - Guy Brook - Hart - 

CUP, How languages are learned - 

Lightbown, Spada - OUP 

33. Šimonová, RNDr. Věra     

PřF UK Seminář 

geografie Rakouska 

aj.Čech (3 dny) 

Geografické rozhledy, inter.výuka 

- matematika, www.cern.com 

34. Šimůnková Viktorie ČZU Praha       

35. Štěpničková, Mgr. Marie     

Škola učitelů 

informatiky, Lipnice 

Preventivní program školy , 

Středoevropská flóra - kniha, 

časopisy - Příroda, Fauna, Geo, 

Zahrádkář, TV ZOOM - 

Přírodovědné pořady 

36. Veverková, Mgr. Petra   zadavatel 

Oxford University Press 

srpen 2013 

Methodology + 

W.Shakespeare 

www.helpforenglish.cz, 

www.bbc.com, www.can.com, lit. 

J.Jonasson - The Hundred-Year-

Old Man Who Climbed Out of the 

Window and Disappeared  

37. Vraštilová, Bc. Adriana 

Ped.fak. Plzeň 

OSZ - DEJ       

38. Zatlkajová, Mgr. Katarina 

Pedagogické 

studium + 

Anglický 

jazyk CŽV - 

FF UK Praha 

Hodnotitel 

ÚZ MZK 

ŠPJ     

39. Zděradičková, Mgr. Jana   

CERMAT - 

hodnotittel 

ÚZ pro žáky 

s PUP MZ 

Klett - Informační 

technologie ve výuce   

40. Žufníčková, Mgr.  Pavla 

 Mateřská 

dovolená       
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15. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

a) Zájmová činnost organizovaná školou 

 

Během školního roku 2013-14 nabízela škola následující nepovinné předměty. 

Nepovinný předmět 

 počet 

žáků Vyučující 

Sportovní hry  15 Mgr. Schröpferová 

Dramatická výchova  16 Ing. Vágnerová 

Hudební výchova  - sbor  31 T. Rajnicová 

Ruský jazyk  9 Mgr. Moravanská 

Latina  11 PhDr. Poledníková 

Cvičení z matematiky  17 Mgr. Štěpničková 

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

Ve školním roce 2013-2014 pokračovala tradiční dlouholetá činnost Klubu mladého diváka  

(zajišťují Mgr. D. Benešová, Mgr. O. Chocová), zapojilo se zhruba 128 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. 

 

b) Mimoškolní aktivity: 

 

Studenti se ve školním roce 2013/2014 účastnili těchto exkurzí: 

 

1.A Bš, Mj  Tutanchamon (výstava, Praha) 10.9.2013 

6.S Hr  Malá vodní elektrárna Hýskov 13.9.2013 

1.P Zd  Muzeu Českého krasu Beroun 17.9.2013 

3.A Cho  Čapkova Strž    18.9.2013 

2.S Kh, Cho Čapkova Strž    20.9.2013 

7.S Gr, Zd  Goetheinstitut a Institute Francais 26.9.2013  

1.P Kh, Cho Vyšehrad    11.10.2013 

2.B Ku  Národní galerie   16.10.2013 

3.T Jg, Dv  ZOO Praha    18.10.2013 

1.A Pj  Geopark - Muzeum Beroun  22.10.2013 

3.B Šč  Hrdličkovo muzeum Praha  23.10-2013 

semBio Jg  Den otevřených dveří AV ČR 1.11.2013 

2.A Pj  Výbušná Science show Praha  6.11.2013 

1.B Šč  Mineralogie    14.11.2013 

4.A Cho  Senát ČR    15.11.2013  

5.K Jg  Geologie, mineralogie  - Praha 22.11.2013  

2.S Jg, Ho  Geosvět Praha    6.11.2013  

2.A Ku  Galerie Rudolfinum   13.12.2013 

5.K Kh  Národní divadlo - prohlídka  13.12.2013 

7.S Jž  Hvězdárna    18.12.2013 

6.S Pj, Hr  Temelín    19.11.2013  

4.K Šč  Hrdličkovo muzeum Praha  19.2.2014 

1.P Do  3.D Planetárium Plzeň  5.3.2014 
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1.B, 3.B Šč, Mo Botanická zahrada   10.3.2014 

semBio Jg  Týden mozku AV ČR   11.3.2014 

2.S Kh, Šč  Národní divadlo - prohlídka  4.4.2014 

6.S Po, Hr  Židovské město Praha  7.4.2014 

2.A Ku  Výstava - Staroměst.radnice  11.4.2014 

1.A, 2.A Ve, Bš  Národní divadlo - prohlídka  22.4.2014 

1.P Do, Kh  Hudlice - J. Jungmann  22.4.2014 

2.S, 2.B Šč, Mj  Kounovské řady   22.4.2014 

1.B, 3.B Šč, Mo  Kounovské řady   23.4.2014 

2.B Kh  Židovské město   23.4.2014 

2.A Hb  Fyzikální exkurze - Mlýn u Veselých23.4.2014 

5.K, 6.S Po,Kh  Lidice - Cemach   12.5.2014 

2.A Pj  ZOOPraha    27.5.2014 

5.K, 7.S Jg, Ho  Botanická zahrada Praha  27.5.2014 

2.S Jg,Po  Botanická zahrada Praha  3.6.2014 

4.K, 1.B Šč  Planetárium Praha   4.6.2014 

1.A Pj, Bš  Botanická zahrada   10.6.2014 

semŠpj Ky  Institut Cervantes   12.6.2014 

3.B Pj  Temelín    18.6.2014 

2.B Kh, Bš  Výstava Praha    20.6.2014 

4.K Bd  Výstava Praha    26.6.2014 

 

Besedy a přednášky 

Helena Langšádlová poslankyně  PČR -  „Státní rozpočet“ 3.A,B, 4.A,B, 7.S, 8.O 30.10.2013 

Tomáš Kudrna- režisér filmu - „Hledá se prezident“      8.O, 4.A, 7.S, 6.S 14.10.2013 

Gary Koren, velvyslanec státu Izrael  6.S, 7.S, 8.O, 3.A, 4.A, 5.K 24.10.2013 

„Amerika“     1.P, 2.S   2.12.2013 

Tahir Taghizade, velvyslanec Ázerbajdžánu 6.S, 7.S, 2.A, 2.B  3.12.2013 

Madagaskar - Planeta Země   1.P, 2.S, 3.T, 4.K, 5.K, 6.S, 1.A,B   9.1.2014  

Seminář s úspěšnými podnikateli  3.A, 3.B, 7.S, 6.S  14.1.2014 

Liba Taylor, Děti a ženy ve třetím světě 2.A    21.1.2014 

Tomáš Haberland, Optika   7.S, 1.A, 4.K, 1.B  27.1.2014 

Agora - seminář o debatování  6.S    29.1.2014 

 

Energie - budoucnost lidstva JLM  3.T, 4.K, 5.K, 1.A,B, 2.A,B 3.2.2014 

Erik Papík, 2.B - Dobrú prednášku vidí človek málokedy. Ale výbornú, tu vidí naozaj zriedka. 

Myslím si, že kolegovia z ČEZu dokázali podať informácie nie len náučnou formou, ale aj 

zábavnou a hlavne zaujímavou. Napríklad to, že modifikovaná slama má väčšiu rádioaktivitu 

než urán, sa študenti dozvedeli až potom, ako medzi nimi vyššie menované predmety 

dokolovali. Niektorí vypadali prekvapene, ale to asi kvôli tomu, že sa stránili uránu viac než 

„obyčajnej“ slame. Taktiež fakt o tom, že ľudské telo je vďaka svojmu zloženiu jedným z 

najlepších izolantov radiácie, bol dokázaný dobrovoľníkom a myslím si, že si to každý, kto to 

predtým nevedel, určite zapamätá. 

 

Český mořeplavec – ing. Petr Ondráček 2.A,B, 7.S, 3.B  6.1.2013 

„Masaryk“ - ing. Švihla   2.A    7.3.2014 

Mexiko - kino Beroun   6 tříd    14.5.2014 
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Jakob Graumann - „Wintonovo dítě“ 5.K, 6.S, 7.S, 3.B  14.5.2014  

Kateřina Kopalová, 3.A - Včera jsme ve škole měli velice zajímavou přednášku. Přijel nám 

povyprávět o svém životě Tomáš Graumann. Na první pohled obyčejný starý pán, ale když se 

o něm dozvíte více, člověk s výjimečným štěstím. 

 Pan Graumann se narodil jako Žid a pocházel z Brna. Po rozvodu jeho rodičů se 

přestěhovali do zámku v Těšíně. Bylo mu pouhých osm let, když začala válka. Rok předtím je 

navštívila teta, která emigrovala do Austrálie, přemlouvala je, aby udělali totéž.  

 A v čem vlastně spočívá to velké štěstí? Tomáš Graumann byl zachráněn Nicholasem 

Wintonem, spolu s dalšími 668 dětmi. Získal tím šanci na lepší život a na přežití války. 

Možnosti odjet také trochu dopomohla jeho maminka, jelikož se přátelila s evangelickým 

farářem, který přijel v prvních měsících protektorátu Böhmen und Mähren a který pomohl 

jeho odjezd do Skotska zorganizovat. 

 

FCE - p.Špinková - info o zkoušce   5.K,6.S   5.6.2014 

Festival stranou - německy psaná poezie 5.K, 3.B   6.6.2014 

Ing.Šedivý - beseda s politickým vězněm 1.B, 2.A, 2.B. 4.K  6.6.2014 

 

Ing. David Vávra - Google Glass  5.K, 6.S, 7.S, 3.B  6.6.2014  

24. 5. 2006 maturoval na našem gymnáziu. 14. 2. 2014 bavil národ popularizací Google 

Glass v Show Jana Krause. A 6. 6. 2014 přišel do sálu na besedu s našimi studenty. Jmenuje 

se David Vávra. 

Kvintáni, sextáni a zájemci z dalších tříd si vyslechli vzpomínání Davida na školní léta od 

primy až do oktávy, které prokládal ukázkami své tehdejší práce a vytvořených projektů. Jistě 

se nechali inspirovat líčením jeho tříměsíčního výjezdu do Austrálie v septimě i součástí 

vysokoškolského studia v USA o pár let později. Srdečně se smáli pointě hry, kterou vytvořil o 

svatém týdnu před svou maturitou spolu s dalšími oktavány z onoho silného ročníku Martinem 

Těhanem, Pavlem Turčínem a Tomášem Fechtnerem. Sledovali jeho profesní vývoj při studiu 

na FEL ČVUT a současně při práci pro start-upy i při autorské tvorbě mobilních aplikací 

včetně populárního Dlužníčku. 

 

Jiné školní aktivity 

Fyzikální cirkus  2.A Hb     4.11.2013  

Úřad práce  3.A Cho    9.12.2013 

Studium v zahraničí ASF 3.A, 3.B, 7.S   11.12.2013 

Studium v zahraničí  Mecenáš 1.+2.ročníky  15.1.2014 

FCE - zkouška Sk 10 studentů   22.3.2014 

 

Facebook - Atlas hub - kino Beroun - prezentace studentských filmů  24.3.2014 

Studenti točili filmy o nebezpečí sociálních sítí 

(Berounský deník, 24.2.2014)  

Správné náměty školáků a parta šikovných gymnazistů a může z toho vzejít skvělé dílo. Jaké? 

No třeba Atlas hub. 

Právě to je název série několikaminutových filmů, které mají společné téma, a to nebezpečí 

sociálních sítí. 

„Když jsme se rozhodli tento projekt zrealizovat, tak jsme v září loňského roku nejprve 

oslovili žáky berounských základních škol a vyzvali je k napsání námětů. Vybrat si mohli 

jakékoli téma související s nebezpečím sociálních sítí," uvedla pro Berounský deník Kateřina 

Vicková, která má na berounské radnici na starost mimo jiné i prevenci kriminality. 

DUD - Cemach  4.K + 1.A,B, 2.S, 3.T + Šč   16.4.2014 

Architektura „Zevlítko“ 1.A,B, 5.K     29.5.2014 

https://www.youtube.com/watch?v=6z3ScqblqFk
http://www.destil.cz/
http://www.gymberoun.cz/%E2%80%9Dhttp:/www.settleup.info/%E2%80%9D
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c) Programy a projekty  

 

Škola dokončila 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 

 

Škola se zapojila do projektu  EU OPVK (operační program CZ.1.07, oblast podpory 1.3, 

výzva č. 51) předkladatelem je www.scio.cz s.r.o IČ:27156125, název projektu je  "ICT 

Kouč".  

Projekt je koncipován jako vzdělávací pro pedagogické pracovníky s nákupem ICT techniky. 

K 30.9. 2014 dosud MŠMT realizaci projektu neschválilo.  

 

Rozvojový program Excelence středních škol 2013 – 2014.  

Škola získala prostředky viz tabulka: 

 
Rozpočtová položka Čerpání (Kč) 

Čerpané: 22280 

neinvestiční výdaje celkem  

prostředky na platy 16504 

odvody na ZP a SP 5611 

FKSP 165 

 

Informace o testování studentů v roce 2013/2014 

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 : 

 

MFF/fyzika  sexta, 2.B   5.9.2013 

Pilotáž SCIO ČJ 1.P, 3.T, 1.A, 1.B, 5.K 25.11.2013 

PRUT   3.T, 4.K   květen 2014 

Příprava společné části MZ - průběžně - maturitní třídy:  

DT + PP ČJL, ANJ, FRJ, NEJ říjen - prosinec - březen - duben 

DT MAT 8 testů 

 

d) Zahraniční spolupráce a zájezdy 
 

V roce 2013-2014 se neuskutečnily výměnné zájezdy do Vizille, ani do italského Schia 

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

 

 

http://www.scio.cz/
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Zahraniční spolupráce 

Skotsko  45 žáků Ve, Bš, Dv 16. - 21.9.2013 

Španělsko  21 žáků Ky, Hr  21. - 27.9.2013 

Goslar   32 žáků Gr, Ka  1. - 3.12.2013 

Norimberk  45 záků Mo,Šč  6.6.2014 

 

Okna ke špičkové fyzice jsou otevřená i středoškolákům 

Spolupráce s Evropskou laboratoří částicové fyziky CERN v Ženevě 

 

Prolog k Nobelově ceně za fyziku na našem gymnáziu!  (11. 10. 2013)  

Nobelovu cenu za fyziku získali podle očekávání za objev nové subatomární částice, 

takzvaného Higgsova bosonu, britský fyzik Peter Higgs a belgický vědec François Englert. 

Higgsův boson potvrzuje platnost současné teorie vzniku vesmíru a vysvětluje, jak získaly 

ostatní částice hmotnost – napsaly Lidové noviny 8. října 2013. Všichni zájemci o fyziku 

zpozorněli, všichni učitelé fyziky zajásali a studenti si (doufejme) řekli „o tom jsme už někdy 

slyšeli“. Bezpochyby si vzpomněli na zajímavou přednášku 25. září letošního roku v sále naší 

školy. S našimi studenty i učiteli diskutovali na téma Higgsův boson RNDr. Peter Kodyš, 

CSc. a doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr. z Ústavu částicové a jaderné fyziky Matematicko - 

fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. 

 

Oba vědci spolupracují s řadou odborných institucí v celém světě, zejména jsou součástí týmu 

CERNu, odborného pracoviště ve Švýcarsku, kde byla existence Higgsova bosonu potvrzena. 

Peter Higgs a François Englert by Nobelovu cenu nedostali bez podpory velkého týmu 

experimentálních fyziků, mezi něž patří i čeští vědci.  

 

Na tuto přednášku navázala další aktivita (20.3.2014): 

 

Popularizační akce pro středoškolské studenty International Masterclasses 2014 je pořádána 

mnoha akademickými institucemi po celém světě pod vedením Evropské laboratoře částicové 

fyziky CERN v Ženevě. Na této akci si studenti doslova sáhnou na částice: po úvodních 

přednáškách o světě elementárních částic a sil dostanou studenti skutečně naměřená data z 

největšího urychlovače LHC a jejich úkolem bude najít neznámé částice (možná i Higgsův 

boson). 

Studenti gymnázia JB měli možnost zapojit se do akce, která se uskutečnila 20.3. od 10 to 17 

hodin na gymnáziu v Berouně. Akci vedli pracovníci matematicko-‐fyzikální fakulty 

Univerzity Karlovy doc. Zdeněk Doležal, RNDr. Peter Kodyš, CSc. a Mgr. Zbyněk Drásal. 

Akce se konala současně na šesti místech Evropy a v závěrečné videokonferenci se propojily 

všechny týmy a měly možnost porovnat vzájemně své výsledky a vyměnit si zkušenosti z této 

činnosti.  

 

Poté už zbývalo jen CERN v Ženevě navštívit: 

 

Švýcarsko CERN 42 žáků Ši, Ha  10. - 14. 6.  2014 

Ve dnech 11.-13. 6. 2014 uskutečnil se zájezd vybraných studentů pod vedením Věry 

Šimonové a za dozoru Zbyňka Hamerníka do Švýcar. Hlavním cílem byla celodenní návštěva 

špičkového vědeckého pracoviště CERN v Ženevě. Kromě toho jsme si prohlédli i další 

přírodní, kulturní a turistické zajímavosti okolo Ženevského jezera, v Luzernu a na Rýnu. 
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e) Účast žáků školy ve vědomostních, odborných sportovních a dalších soutěžích 

 
Chemie   okresní kolo 1. místo – Tereza Veverková – 4.K 

    2. místo – Judith Mutombo – 4.K 

    4. místo – Radka Olyšarová 

  krajské kolo   13. místo – Tereza Veverková - 4.K 

 

Biologie okresní kolo kat.C 1. místo – Barbora Stýblová - 4.K 

     3. místo – Marie Hejnarová – 4.K 

kat.D 1. místo Klára Stýblová – 2.S  

2. místo Marek Brousil – 1.P  

3. místo Marie Gregůrková – 2.S 

(všichni postupují do krajského kola) 

   

krajské kolo kat. C 3. místo – Bára Stýblová – 4.K 

   5. místo – Marie Hejnarová – 4.K 

kat. D 1.místo – Marek Brousil – 1.P 

   5. místo – Marie Gregůrková – 2.S  

 9. místo – Klára Stýblová – 2.S 

 

Zeměpis - krajské kolo 4.místo – Aleš Trna - 1.P 

    2. místo – Marta Štorkánová – 2.S 

    3. místo – Daniel Justiz – 3.T 

 

Fyzika - okresní kolo  kat. E 4.místo Daniel Molt  

5.místo Vojtěch Škopek  

6.místo Pavel Pekárek  

kat. F 2. místo – Daniel Kubišta – 3.T  

krajské kolo – kat. C  3.místo Vojtěch Barnat 

6.místo Jan Gärtner 

 

Francouzština – krajské kolo A1 9. místo – Michaela Kubínová – 4.K 

              11. místo – Tereza Karousová – 4.K 

 

Němčina - okresní kolo   1. místo – Alex Haberland  

krajské kolo  kat. 3B 7. místo - Alexandr Haberland (2.B) 

     kat. 3A 4. místo Viliam Eberlein (2.A) 

 

Anglický jazyk   okresní kolo –  kat.III   1. místo – Šimon Trögler (septima) 

      5. místo – Vojtěch Ira (septima) 

      kat. II – 3. místo – Martin Řanda (kvarta) 

kat. I – 1. místo – Martin Spousta (sekunda) 

krajské kolo – kat. III  9. místo - Šimon Trögler (septima) 

 

City and Guilds (anj)  1.P, 2.S, 3.T 18.11.2013 

 

Sapere „Vědět jak žít“ 3.T  (Krečmer, Justiz, Gumerová) – vyhráli okresní kolo  

krajské kolo – 4.místo 

 1.A  (Manďáková, Kuličková, Syblík) - vyhráli okresní kolo 

krajské kolo – 6.místo 

 

Finanční gramotnost – tercie – krajské kolo - 6.místo 

 

Matematika 

Mat. olympiáda -okresní kolo  Z6 1. místo – Kateřina Hronková (prima) 
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3. místo Ondřej Staněk (prima) 

 

Z7 1. místo – Alžběta Veverková (sekunda) 

2. místo – Valérie Mistrová, Marta Štorkánová (sekunda) 

 

Z8 1. místo – Daniel Justiz (tercie) 

2. místo – Tereza Roztočilová (tercie) 

3. místo – Daniel Kubišta (tercie) 

 

Z9 2. místo – T. Veverková – 4.K 

   4. místo – P. Pekárek – 4.K 

 

Krajské kolo Z9   18. místo – Tereza Veverková 

 

Matematický Klokan Benjamín   1. místo Ondřej Staněk – 1.P 

   2. místo Kateřina Hronková – 1.P 

   3. místo – Martin Ševčík – 2.S 

Kadet    1. místo – Adam Reiterman – 3.T 

   2. místo – Tereza Veverková – 4.K 

   3. místo – Daniel Justiz – 3.T   

Student 1. místo – Johanka Šafránková – 6.S 

   2. místo – Ondřej Blín – 6.S 

3. místo – Markéta Adamcová – 5.K 

 

Pythagoriáda –  6.ročník (prima) 1. místo – Kateřina Hronková 

      2. místo – Filip Máca 

      3. místo – Marie Šírová 

   7. ročník (sekunda)  1. místo – Jakub Čapek, Adam Flek 

   8. ročník (tercie)  3. místo – Adam Reiterman 

      4. místo – Matěj Blín 

 

Olympiáda ČJ okresní kolo   3. místo – Johanka Šafránková 

   krajské kolo  17. místo – Johanka Šafránková 

 

Cemach  literární soutěž o Izraeli 3. místo – Jozef Onderka 2.A 

      7. místo – Tomáš Vacek, 6.S 

      8. místo – Markéta Adamcová, 5.K 

  soutěž ve tvorbě internetových stránek 

      4. místo – Tereza Fleková, 4.K 

      5. místo – Sofie Škodová, 4.K 

      6. místo – Bára Bajgarová, 4.K  

 

Dějepisná soutěž („Cheb“) – krajské kolo – 1. místo Hedvika. Bauerová (4.A), Jiří Mottl (7.S), 

Vojtěch Ira (7.A) 

 

 

Dějepisná olympiáda –  okresní kolo –  2. místo – Sofie Škodová (4.K)   

      3. místo – Tereza Veverková (4.K) 

      4. místo – Kateřina Klímová (4.K) 

    krajské kolo -  21. místo – Tereza Veverková 

      36. místo – Sofie Škodová 

 

Agora – Soutěž „Cestou do parlamentu“   1.místo krajské kolo 

       2.místo celostátní kolo 
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Ondřej Blín, Anna Kadlecová, Štěpán Krejčí, Dominika Vrecionová, 

Daniela Skřivánková, Jiří Sejf, Johanka Šafránková, Adam Kejla, Jan 

Gärtner, Šimon Trögler 

 

Sportovní soutěže 

 

Středoškolský pohár v golfu –  21. místo – Marek Uksa (2.A), Martin Hofman (sexta), Adam 

Vladyka (3.A) 

Corny pohár 

dívky:   1.místo (okr. kolo)  1. místo (kraj .kolo)   8. místo (celostátní kolo) 

hoši:  1. místo (okr. kolo)  3. místo (kraj. kolo) 

 

Orientační běh družstvo:  1. místo (kraj. kolo) 

účast v celostátním kole 

 

Juniorský maraton - družstvo:  3. místo (kraj. kolo) 

 

Pohár rozhlasu - ml. dívky (družstvo):  6. místo (okr. kolo) 

 

Plavecko-běžecký pohár:  

D. Cozl   1. místo (okr. kolo)  1. místo ( krajské kolo) 

J. Bláha  2. místo (okr. kolo)  7. místo (krajské kolo) 

S. Šamanová   3. místo (okr. kolo) 6. místo (krajské kolo) 

J. Zajacová  9. místo (okr. kolo)  

 

Pišqworky – Organizuje Studentská rada - 18.10. – školní kolo 

            7.11. – oblastní kolo v naší škole 

 

f) Akce uskutečněné v rámci prevence sociálně patologických jevů 

Přednáška s praktickými ukázkami sebeobrany - 1.A, B  
Prevenci šikany a násilí, se na naší škola věnují také Roman Lázenský a ing. Jan Odcházel 

(náš bývalý absolvent), kvalifikovaní a pravidelně školení instruktoři, držitelé mezinárodních 

trenérských oprávnění EWTO a certifikovaní MŠMT pro výuku sebeobrany 

(http://www.ewto.cz/skoly-ewto-v-ceske-republice). Vyučování prevence násilí zprostředkuje 

studentům schopnost převzít odpovědnost za jejich vlastní bezpečí. Pořádají na naší škole 

bezplatné ukázky sebeobrany v rámci tělesné výchovy, jsou schopni poskytnout další lekce, 

popř. konzultace.  

 

 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 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 2013/2014 zaměřen na oblasti:          
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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 

Letošní školní rok zatím probíhal ve znamení cizích jazyků – španělštiny, angličtiny a němčiny 

a tento program doplnila výuka biologie pomocí výpočetní techniky. Když maturanti ze 4.B 

měli zájem se v penzionu představit, padla volba na relativně nový předmět – Mediální 

výchovu. Studenti maturitních ročníků se v něm učí představit svou práci, vytvářet prezentace, 

které obstojí v konkurenci ostatních, učí se vystupovat a mluvit před publikem. Část našeho 

času věnujeme také publicistickému stylu, historii žurnalistiky i psaní textů. A právě s historií 

žurnalistiky jsme společně s klienty Domova seniorů začali. Pracovali jsme s dobovými 

materiály – s novinami z let 1938 – 1989. Četli jsme nejen to, co zajímalo tehdejší novináře a 

čtenáře, ale požádali jsme klienty Domova o jejich vzpomínky. Vyučovací hodina proběhla 

v rámci lokálního programu vzdělávání pro seniory na Berounsku „Vzdělávání bez bariér“.  

 

 

 

Cyklus  pokračoval i ve školním r oce 2013-14 
Cyklus pokračoval i v roce 2013 – 14: 

Španělština a naše cesta do Španělska Ky + 20 studentů 10.10.2013 

Angličtina a naše cesta do Skotska  Dv, Ve + 20 studentů 20.11.2013 

Němčina a naše cesta do Goslaru  Gr, Ka + 25 studentů 15.1.2014 

Mediální výchova    Po + 4.B  25.2.2014 

Fyzikální cirkus    Hb + 2.A  12.3.2014 

Joachim Barrand´s Singers   Rj   10.6.2014 

Erbenova Kytice    Kh + 2.S  13.6.2014 

 

Seznamovací kurzy 

Seznamovací kurz - 1.B   Mo, Šč  4. - 6.9.2013 

Seznamovací kurz - 1.P  Do, Kh  25. - 27.9.2013 

Projektové dny 

Dvou až třídenní Projektové dny 2013 – 14 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.  

1.P Šč,Do   16. - 18.6.2014 Holoubkov 

2.S Kh, Jg   24. - 26.6.2014 Jindřichův Hradec 

3.T Dv, Bd   23. - 25.6.2014 Č.Budějovice, Č.Krumlov   

4.K Šč,Mo   13. - 14.5.2014 Liberecko 
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5.K Sh, Shá  16. - 18.6.2014 Březová u Třebíče 

6.S Hr, Pj   23. - 25.6.2014 Č.Budějovice, Č.Krumlov 

1.A + 2.A Ve, Bš, Ka 23.-  25.6.2014 Bezděz 

1.B Šč,Mo   23. - 24.6.2014 Severní Čechy 

2.B Šč, Mo   25. - 26.6.2014  Severní Čechy 

 

Lyžařský výcvikový kurzy v délce 1 týdne:     

14. - 20.12.2013 1.B  Nv,Hy 

18. - 24.1.2014 5.K  Sh, Shá 

 

Vodácké kurzy v délce 5 dnů : 

2. - 6.9.2013/Vltava  4.A,B  Nv,Hy  

11. - 16.5.2014/Otava  7.S  Nv,Hy 

 

Ochrana obyvatel za mimořádných okolností – organizace -Mgr. Schröpfer - 27.9. 2013 – 

všichni studenti a vyučující 

 

Charitativní akce: 

„Pytel plný hraček“   2.A    2.10.2013 

„72 hodin“ Dárcovství krve Šč + 10 studentů 10.10.2013 

Vánoční bazar pro Ganeshe  3.B+Ši   17.12.2013 

Muyungu - pomoc Africe     30. 4. 2014   

Nadace Emil    24 studentů  26. 3. 2014  

Květinová den    20 studentů  14.5. 2014 

Dárcovství krve   11 studentů  30. 5. 2014 

 

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 

2013 – 2014. 
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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. 

 

i) Aktivity školy uspořádané pro veřejnost, žáky jiných škol 

Den otevřených dveří – 27.11. zúčastnilo se 147 návštěvníků, spolupracovali studenti kvinty. 

 

Maturitní ples – Kladno – 8.3. 2014 – tradiční akce maturantů – 900 návštěvníků, ples 

moderoval Nasty (Petr  , hrála skupina Lucky Band Hradec Králové 

 

Koncert pěveckého sboru JBS (Joachim Barand‘s Singers)  

Joachim Barrand´s Singers koncert na náměstí (Advent)   12.12.2013 

Joachim Barrand´s Singers vánoční koncert     17.12.2013 

     10,00 pro školu 

     18,30 pro veřejnost 

Vánoční zpívání na schodech       19.12.2013 

Joachim Barrand´s Singers - koncert - Rj     5.6.2014 

     10h pro školu 

     18h pro rodiče  

Divadelní představení studentů  

(režie: ing. Š. Vágnerová) 

Pan Kaplan… sál školy 1.A, 1.B, 1.P večer pro veřejnost  19.11.2013 

Pan Kaplan… sál školy pro 3.ZŠ     12.12.2013 

Pan Kaplan… sál školy repríza      15.4.2014 

Rozladění dueto…sál školy  pro školu - 1.A,B, 3.T, 5.K,6.S   18.12.2013   

    pro veřejnost 

(Mgr. Hana Klimentová) 

Erbenova Kytice - parodie   

  sál školy pro školu - 1.P, 5.K    13.5.2014 

    pro rodiče 

 

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

16. dubna 2014 se uskutečnil na našem gymnáziu již 8. 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. DUD 2014 

měl téma Seznamte se s Izraelem a byl inspirován soutěží CEMACH - kreativní soutěží pro 

studenty českých, slovenských, maďarských a polských středních škol.  

Do internetové soutěže CEMACH vstoupilo se svými projekty celkem šest studentů – Tereza 

Fleková, Tereza Klímová, Bára Stýblová, Sofia Škodová, Tereza Veverková a Martin Řanda. 

Dalších sedmnáct prací bylo vytvořeno jak jednotlivci tak dvou až tříčlennými týmy. Celkem 

se do DUD2014 zapojilo 32 studentů. 

V polovině května se všichni soutěžící zúčastnili vyhlášení vítězů v památníku v Lidicích.  

(4.místo – Tereza Fleková, 5.místo – Sofie Škodová, 6.místo – Bára Bajgarová)   

Součástí programu byla prohlídka lidického památníku.  
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j) Další akce, nebo činnosti školy 

 

Spolupráce s vysokými školami: 

Prezentace MUNI Brno  maturanti 29.11.2013 

Prezentace FSV UK Praha   maturanti 15.1.2013 

 

JU České Budějovice:      13.12.2013 

Mgr. Balzarová  „Život na korálovém útesu“  5.K, 1.A, 1.B   

   „Kam chodí ryby spát“  1.P, 2.S, 3.T  

 

Martina Balzarová je studentkou zoologie na Přf JU v Českých Budějovicích. Navíc 

potápěčka, fotografka a bioložka. Její dvě přednášky se uskutečnila 13. 12. 2013 v aule školy. 

A o zajímavosti a šokující pravdy ze života na korálovém útesu nebyla nouze.  

Věděli jste, že žraloci jsou mnohem méně nebezpeční než delfíni? My také ne, ale po páteční 

přednášce  Martiny Balzarové máme  jasno.  

Začalo to povídáním o korálových útesech, které sama Martina navštívila, protože jeden z 

jejích koníčků je právě potápění. S perfektními záběry z kamer pod vodou jsme mohli vidět, 

jak například jí čistí nehty krevety, které jsou nedílnou součástí ekosystému v korálových 

útesech, kde tvoří tzv. čistící stanice. 

Martina Balzarová se také zmínila, že zkoumá krevety, které se nacházejí v okolí sasanek, 

bydlišť klaunů očkatých, kteří mimo jiné jsou schopni změnit své pohlaví. 

Téma volně přecházelo k mořským želvám. Martina se podílí na shromažďování databáze 

mořských želv, něco jako identifikace pachatele podle obličeje, jak je známo z filmů. Jelikož 

jsou želvy ohroženy svým nepříliš velkým výskytem, dá se určit, o jakou se přesně jedná. Alex, 

Karel, to jsou všechno jména, která tyto želvy dostávají…  

 

MUP - Metropolitní univerzita - Praha 

prof. JUDr. Karel Klíma, CSc.  „Spravedlivý proces“   20 studentů 10.1.2014

     „Výběr z občanského zákoníku“  26.2.2014 

     Exkurze v MUP + předání certifikátů 3.4.2014 

 

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. patří mezi nejstarší a největší soukromé vysoké školy v 

České republice. Profesor této školy prof. JUDr. Karel Klíma, CSc., vedoucí Katedry 

právních disciplín a veřejné správy, umožnil 25 našim studentům poznat, jak vypadá studium 

na vysoké škole. Přednášky spojené se seminářem proběhly 10. ledna a 26. února na naší 

škole. Poslední společné setkání našich studentů s panem profesorem nad právní vědou se 

konalo 3. dubna 2014 od 10 hodin, tentokrát na půdě Metropolitní univerzity Praha, kde 

účastníci převzali certifikáty a besedovali s představiteli univerzity. 

 

Kulturní akce 

 

Koncerty a divadelní představení 

Quemados pojišťovna všechny třídy    17.10.2013 

Vánoční zpívání na schodech      19.12.2013 

Anglické divadlo  2.B, 7.S - Sk, Bd, Mu   1.4.2014 

„Mazec“ - ZUŠ Lidinské 1.P, 2.S - Kh, Do   10.4.2014 

Představení harfy  8 tříd - Rj    29.4.2014 

Beatles revival  všechny třídy    15.5.2014 

Anglické divadlo  3.T/Dv,Bd    26.5.2014 

RAK - vystoupení  1.A, 2.A/Bš, Ve   12.6.2014 
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Anglické divadlo  2.S/Dv, Sk    16.6.2014  

Rockový koncert – pojišťovna všechny třídy   19.6.2014  

 

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

PaedDr. Karásková a Mgr.Gabrielová 6.6.2014 

V pátek, 6. června se konalo setkání němčinářů ze septimy, kvinty, kvarty a 3.B 

s představitelkou moderní rakouské poezie Marií Seisenbacher. 

 

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

zahraničních studentů. V průběhu šk. roku 2013- 2014  tuto zkoušku skládalo 27 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. 

 

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

o  dalších kontrolách neuvedených v bodě 20) 

1) Kontrola ČŠI ve školním roce 2013/2014 proběhla v termínu 20.- 23. ledna 2014.  

Inspekční zpráva má č.j. ČŠIS-106/14-S ze dne 19.2.2014. 

Protokol o kontrole má č.j. ČŠIS-107/14-S ze dne 19.2.2014. Kontrolou nebylo zjištěno 

porušení ustanovení školského zákona. 

2) Kontrola Odboru finanční kontroly KÚ Středočeského kraje proběhla v termínu 3.-5. 

března 2014. 

Protokol o kontrole má č.j. 039759/2014/KUSK14-S ze dne 14.3.2014. Kontrolou byly zjištěny 

nedostatky, které jsou popsány v protokolu. Nedostatky byly odstraněny. 

19. Další činnost školy 

Školská rada: 

Jednání Školské rady se konalo dne 15. října 2013 a 25. března 2014. 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 

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

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

Studentská rada v úterý 8. dubna 2014 zvolila své nové vedení. Zvoleni byli Tereza 

Hamplová - II.A, Marek Uksa - II.A, Tomáš Brůžek - II.B, Ondřej Blín – Sexta. 

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 2013/ 2014 sešli třikrát. 

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. 

 

http://www.gymberoun.cz/showpage.php?name=zapis_rady_120510
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 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. 2013 k 30. 6. 2014 

Činnost Činnost 

Hlavní Doplňková Hlavní Doplňková 

1. Náklady celkem  22832 0 10722  

2. Výnosy celkem  22832 0 10723  

z toho 

příspěvky a dotace na provoz 

(ač. 691)   
2199 0 1040  

ostatní výnosy  0 0 0  

3. 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 

před zdaněním  
0  0 1  

 

 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 736 076,-Kč. 

 

Přijaté příspěvky a dotace v tis. Kč k 31. 12. 2013 

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) 
 

3. 
Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje ze státního rozpočtu přes 

účet zřizovatele (MŠMT, MZ apod.) celkem (NIV)  
21014 

z toho 

přímé vzdělávací výdaje celkem (UZ 33 353) 20258 

z toho mzdové výdaje 14919 

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) 
2199 

z toho 

běžné provozní výdaje celkem (UZ 000) 2199 

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 

756 

(736OPVK+20MBe) 
 

Komentář k ekonomické části:  

Hospodaření organizace skončilo s hospodářským výsledkem 0, -Kč  

Dotace proti roku 2012 na ONIV přímé ze strany MŠMT zvýšily z 131,- tis. Kč, na 291,-tis. 

Kč. 
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Dotace ONIV provozní ze strany zřizovatele poklesly z 2 207,-tis. Kč na 2 199,-tis.Kč což 

dělá pokles  0,4%. 

Čerpali jsme RF – 184 657,-Kč, na pokrytí provozní ztráty 28 857,-Kč. 

 

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

údržbu v rozpočtu nebyly finanční prostředky. 

 

Finanční prostředky na platy pedagogických i nepedagogických zaměstnanců v celkovém 

ročním objemu 2013 vzrostly proti roku 2012 o 630,- tis. Kč t.j. o 4,6%.  

Průměrný plat proti roku 2012 vzrostl o 5,7%.  

V roce 2013 činil průměrný plat 30 375,- 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 dokončila projekt  EU OPVK "Šablony"  

Projekt EU OPVK "Šablony"- skutečný stav financí k 31.12. 2013 je uveden v tabulce. 

 

Rozpočet EU čerpání prostředků v roce 2013 

celkem projekt 1 439 266,00 

zůstatek k 1.1.2013 160 369,60 

doplatek v r. 2013 - k 1.4. 2013 575 706,40 

prostředky v roce 2013 736 076,00 

 Náklady projektu 2013   

zakázka IT v roce 2013 199 223,00 

vyplaceno  platy 2013 49 225,00 

vyplaceno  OPPP 2013 470 185,00 

vyplaceno  odvody 2013 16 735,00 

úraz.pojištění 216,00 

 FKSP 492,00  

náklady - celkem v roce 2013 736 076,00 

zůstatek k 31.12. 2013 0,00 

 

Škola obdržela dotaci na zahraniční zájezd do Goslaru od města Beroun: 20,-tis.Kč        

 

Pololetí 2014  

Hospodaření organizace skončilo kladným hospodářským výsledkem. 

Hospodářský pololetní výsledek 2014 je 700,-Kč ( (700,- platby za opisy vysvědčení) 

 

Čerpání prostředků na platy za 1. pololetí je 45,86% ročního rozpočtu. Škola má v této 

kapitole malou rezervu na druhou polovinu roku 2014.  

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.  
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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 (171 000,16 Kč). 

 

Škola se zapojila do projektu  EU OPVK (operační program CZ.1.07, oblast podpory 1.3, 

výzva č. 51) předkladatelem je www.scio.cz s.r.o IČ:27156125, název projektu je  "ICT 

Kouč".  

Projekt je koncipován jako vzdělávací pro pedagogické pracovníky s nákupem ICT techniky. 

Plánovaný podíl Gymnázia J. B. Beroun na nákladech celého projektu je 624 300,-Kč. 

Způsobilé výdaje projektu pro naši školu tvoří cca 1,58 % celkových výdajů, protože se počítá 

s celkem 46 dalšími partnery.  Celkový rozpočet projektu je 39 391 275,-Kč. 

K 30.9. 2014 dosud MŠMT projekt neschválilo.  

 

21. Závěr 

Obsah hlavní činnosti školy ve školním roce 2013/2014  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:  7. října 2014 

 

Datum schválení školskou radou: 14. října 2014 

 

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

 

 

http://www.scio.cz/

