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Výroční zpráva o činnosti  

Gymnázia Joachima Barranda, 

Beroun, Talichova 824  

za školní rok 2014/2015 
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 2015 proběhly volby školské rady podle §167 z. č. 561/2004 Sb.  

S platností od 17.3. 2012 do 17.3.2018 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: 

Mgr. Hana Klimentová 

http://www.gymberoun.cz/
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PhDr. Marie Poledníková  

 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 2014/2015 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 2014/2015 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. 2014)  

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 510 490 490 34,5 14,02 

Škola neposkytuje 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. 2014) 

Kód a název oboru Počet žáků  

Počet Průměrný počet 

žáků/tř. tříd 

Obory vzdělání poskytující střední 

vzdělání s maturitní zkouškou        

 KKOV:  79-41-K/41 252                                                                                                8 31,5 

 KKOV:  79-41-K/81 238 8 29,75 

Celkem  490 16 30,62 

 

Škola vzdělává studenty pouze v denním studiu. 

Údaje o žácích přijatých v průběhu školního roku 2014/2015 do denního studia (počty, 

zařazení do ročníku, odkud přišli, apod.). 

V průběhu školního roku 2014/2015 přestoupili ve smyslu § 66 odst. 4) z. č. 561/2004 Sb. do 

školy 2 žáků z rodinných důvodů, z důvodu stěhování apod. (konkrétně: kvinta-1, I.B-1). 

Sedm žáků přerušilo studium z důvodu studia v zahraničí (III.A-1, III.B-2, Sexta-2, Kvinta-2), 

ze školy odešlo, přestoupilo, ukončilo studium – celkem 9 studentů (prima -1, sekunda-1, 

kvarta-3, kvinta –2, III.B - 2).    

Ročník opakují 1 studentka ve třídě (I.B-1). 

Cizí státní příslušníci 

Na naší škole k 30. 9.2014 studuje celkem 16 cizích státních příslušníků s trvalým pobytem. Ze 

zemí EU celkem 8 (Německo-2, Slovensko-6), ostatní země 8 (Vietnam-3, Ukrajina-1,  Rusko-

3, 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 2014/2015 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 2014/2015 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 2014/2015 jsou 

uvedeny v plném znění tak, jak byly zveřejněny. 

 

Informace o přijímacím řízení ve školním roce 2014-2015 

 

Vážení rodiče, milí budoucí studenti gymnázia, podáváme vám tímto první 

informaci o přijímacím řízení ve školním roce 2014-2015. 
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Škola na doporučení svého zřizovatele Středočeského kraje (Usnesení RK č.037-

27/2014RK ze dne 8. 9. 2014) přistupuje ke změně oproti minulým letům. 

Škola se zapojí se do pilotního ověřování organizace přijímacího řízení (č.j.: 

MSMT-23913/2014, podle odst. 1) § 171 z.č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších 

novel, 

§ 171 z. č. 561/2004 Sb. odst. (1) Ministerstvo vyhlašuje a řídí pokusné ověřování metod, 

obsahu, forem, organizace vzdělávání a pokusné ověřování způsobu řízení škol a školských 

zařízení; přitom vždy stanoví dobu pokusného ověřování, jeho rozsah, financování ze státního 

rozpočtu a způsob hodnocení jeho výsledků. 

které bude zpracovávat a vyhodnocovat společnost CERMAT. 

Nové informace, které získáme, se Vám budeme snažit co nejrychleji předat na 

našich webových stránkách. 

 

I. Informační zdroje: 

 

a) Usnesení RK č.037-27/2014RK ze dne 8. 9. 2014,  

http://www.kraj-stredocesky.cz/web/urad/home/-/blogs/kraj-doporucuje-stredoceskym-

strednim-skolam-zapojit-se-do-pilotniho-overovani-prijimaciho-

rizeni?_33_redirect=http%3A%2F%2Fwww.kraj-

stredocesky.cz%2Fweb%2Furad%2Fhome%3Fp_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0

%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-

4%26p_p_col_count%3D1 

 

b) Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení (č.j.: MSMT-

23913/2014), přihláška ke studiu 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-

konzervatore 

 

c) Cermat – informace o organizaci přijímacího řízení, ukázky testových úloh 

http://www.cermat.cz/prijimaci-rizeni-sl-2015-1404035005.html 

 
II. Podmínky pro přijímání ve školním roce 2014-2015 

Přijímání ke vzdělávání ve střední škole do oboru vzdělávání  KKOV 79-41-K/ 

81(osmileté studium) a KKOV 79-41-K/ 41 (čtyřleté studium) se řídí § 59, § 60, a § 61 z.č. 

561/2004 Sb. Školský zákon, ve znění pozdějších novel a vyhláškou MŠMT ČR č. 671/2004 

Sb. ve znění pozdějších novel (vyhl. č. 394/2008 Sb.). 

Škola na doporučení svého zřizovatele Středočeského kraje (Usnesení RK č. 037-27/2014RK 

ze dne 8. 9. 2014), přistupuje ke změně oproti minulým letům. Zapojí se do pilotního 

ověřování organizace přijímacího řízení (č.j.: MSMT-23913/2014, podle odst. 1) §171 z.č. 

561/2004 Sb. ve znění pozdějších novel. 

 

Přijímací zkoušky se uskuteční podle tohoto programu v odlišných termínech pro 

osmileté a čtyřleté studium.  

Přijímací zkoušky se budou konat formou testů, z českého jazyka a matematiky. Testy 

i jejich vyhodnocení bude zpracovávat společnost Cermat. Podle současných informací bude 

možné dosáhnout v každém testu nejvýše 50 bodů.  

Ředitel školy podle §165 odst2 písm. f) z. č. 561/2004 Sb. Školský zákon, ve znění 

pozdějších novel, přijme uchazeče podle umístění v pořadí výsledků, které odpovídají 

možnému počtu přijímaných tj. 30 uchazečů do osmiletého studia a 60 do čtyřletého studia. 

Testy se budou konat v řádném termínu:  pro osmileté studium: čtvrtek 16. dubna 2015 

http://www.kraj-stredocesky.cz/web/urad/home/-/blogs/kraj-doporucuje-stredoceskym-strednim-skolam-zapojit-se-do-pilotniho-overovani-prijimaciho-rizeni?_33_redirect=http%3A%2F%2Fwww.kraj-stredocesky.cz%2Fweb%2Furad%2Fhome%3Fp_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_count%3D1
http://www.kraj-stredocesky.cz/web/urad/home/-/blogs/kraj-doporucuje-stredoceskym-strednim-skolam-zapojit-se-do-pilotniho-overovani-prijimaciho-rizeni?_33_redirect=http%3A%2F%2Fwww.kraj-stredocesky.cz%2Fweb%2Furad%2Fhome%3Fp_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_count%3D1
http://www.kraj-stredocesky.cz/web/urad/home/-/blogs/kraj-doporucuje-stredoceskym-strednim-skolam-zapojit-se-do-pilotniho-overovani-prijimaciho-rizeni?_33_redirect=http%3A%2F%2Fwww.kraj-stredocesky.cz%2Fweb%2Furad%2Fhome%3Fp_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_count%3D1
http://www.kraj-stredocesky.cz/web/urad/home/-/blogs/kraj-doporucuje-stredoceskym-strednim-skolam-zapojit-se-do-pilotniho-overovani-prijimaciho-rizeni?_33_redirect=http%3A%2F%2Fwww.kraj-stredocesky.cz%2Fweb%2Furad%2Fhome%3Fp_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_count%3D1
http://www.kraj-stredocesky.cz/web/urad/home/-/blogs/kraj-doporucuje-stredoceskym-strednim-skolam-zapojit-se-do-pilotniho-overovani-prijimaciho-rizeni?_33_redirect=http%3A%2F%2Fwww.kraj-stredocesky.cz%2Fweb%2Furad%2Fhome%3Fp_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_count%3D1
http://www.kraj-stredocesky.cz/web/urad/home/-/blogs/kraj-doporucuje-stredoceskym-strednim-skolam-zapojit-se-do-pilotniho-overovani-prijimaciho-rizeni?_33_redirect=http%3A%2F%2Fwww.kraj-stredocesky.cz%2Fweb%2Furad%2Fhome%3Fp_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_count%3D1
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore
http://www.cermat.cz/prijimaci-rizeni-sl-2015-1404035005.html
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                                    pro čtyřleté studium:  středa 15. dubna 2015 

                v náhradním termínu pro oba typy studia:  čtvrtek 14. května 2015

  

 

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na nástěnce v budově školy a na internetových 

stránkách školy (www.gymberoun.cz) pod registračními čísly (registrační čísla předáme 

každému uchazeči v den, kdy bude konat přijímací zkoušky).  

Rozhodnutí o přijetí ke studiu se podle z. č. 561/2004 Sb. ve znění dalších novel nezasílají 

poštou.  
    Zákonní zástupci přijatých uchazečů musí potvrdit zájem o studium v dané střední škole odevzdáním 

zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jejich přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních  

dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí.  

     Nepotvrdí-li zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve 

střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke 

vzdělávání v dané střední škole.  

     Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou.  

(Prosíme zákonné zástupce přijatých uchazečů, kteří nevyužijí možnosti přijetí, aby 

informovali neprodleně školu).  

Seznam nepřijatých se podle §60 odst. 16) z. č. 561/2004 Sb. nezveřejňuje a rozhodnutí o 

nepřijetí bude odesláno zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů do 3 

pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky v řádném termínu, nejdříve 

však 22. dubna 2015. 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání podle § 60 odst. 19) z. č.561/2004 Sb. ve lhůtě 3 

pracovních dnů od jeho doručení.  

Odvolání se podává u ředitele střední školy, jejíž činnost vykonává Gymnázium Joachima 

Barranda, Beroun, Talichova 824.  Rozhoduje se ve smyslu §81-§93 z. č. 500/2004 Sb. 

 

1) Do oboru vzdělávání  KKOV 79-41-K/ 81 (osmileté studium) budou přijímáni 

uchazeči, kteří ukončí úspěšně 5. ročník základní školy. Škola bude přijímat jednu studijní 

třídu t.j. 30 studentů, kteří budou přijímáni podle výše celkového součtu získaných bodů. 

Prospěch uchazečů na vysvědčení v pololetí 5. ročníku ZŠ bude zohledněn v celkové 

bodovém hodnocení takto: za dvě výborné (jedničky) z českého jazyka a matematiky - 10 

bodů, za jednu výbornou a jednu chvalitebnou – 8 bodů, jinak nula bodů. Celkový součet 

bodů může být nejvýše 110 bodů. 

V případě stejného celkového součtu bodů více uchazečů budou dále rozhodovat lepší 

výsledky uchazeče v soutěžích (MO Z5, Matematický klokan) - výsledky v soutěži je třeba 

doložit diplomem, nebo zápisem na přihlášce ke studiu potvrzeném ředitelem ZŠ. 

O přijetí rozhoduje celkový součet získaných bodů při přijímací zkoušce a studijní výsledky 

na ZŠ podle odst. 13) §60 z. č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších novel, tak že se hodnotí 

celkový součet bodů.  

 

2) Do oboru vzdělávání  KKOV 79-41-K/41 (čtyřleté studium) budou přijímáni 

uchazeči, kteří ukončí úspěšně 9. ročník základní školy. Škola bude přijímat dvě studijní třídy 

t.j. 60 studentů.   

Uchazeči budou všichni uchazeči konat písemné přijímací zkoušky formou testů. 

V letošním školním roce z českého jazyka a matematiky.  

Uchazeči se hodnotí podle celkového skóre takto: 

a) přijati ke studiu budou všichni, kteří se umístili  v okresních kol olympiád (ČJL,MAT, 

ANJ, NEJ, FRJ, FYZ, CHE, BIO, DEJ, ZMP) na 1., 2. nebo 3. místě 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) a bez ohledu na výsledky přijímací zkoušky  

http://www.gymberoun.cz/
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b) přijati budou další uchazeči seřazení za přijatými podle bodu a) podle celkového skóre. 

Body získají takto:  

1. za známky 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. Maximální zisk za vysvědčení je sto bodů 

v případě samých jedniček. Za každý stupeň snížení známky se odečítají dva body. Např. 

uchazeč se třemi dvojkami na konci osmé třídy a s jednou dvojkou a jednou trojkou v pololetí 

deváté třídy odčítá čtyřikrát dva body za dvojky a jednou čtyři body za trojku a započítává se 

mu tak 88 bodů. 

2. za výsledky v testech z českého jazyka a matematiky tj. nejvýše 100 bodů. 

 

Do celkového skóre započítáváme 80% za prospěch a 20% výsledek přijímací zkoušky, 

sečteme tedy 0,8- násobek počtu bodů za vysvědčení (viz bod 1) plus 0,2- násobek počtu bodů 

z testu (viz bod 2). 

Např. student, který měl na obou vysvědčeních celkově 5 dvojek, získává za vysvědčení 90 

bodů. V testech stejný student získá např. 80 bodů. Celkové skóre pak vypočteme: 

0,8.90+0,2.80=72+16=88 bodů. 
 

 I. Údaje o přijímacím řízení do denního studia  na SŠ pro školním rok 2014/2015 – podle oborů 

vzdělání  (k 1.9.2015) 

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/41 111  62      8  0  2  

 KKOV:  79-41-K/81 134  32      15  0  1  

Celkem 245  94      23  0  3  

Všichni přijatí jsou ze Středočeského kraje.                                                     

7. Údaje o výsledcích ve vzdělávání   

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

– k 30. 6. 2015 

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

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Žáci celkem     491 

Prospěli s vyznamenáním  147 

Prospěli  341 

Neprospěli  3 

- z toho opakující ročník  0 

Průměrný prospěch žáků  1,88 

Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho 

neomluvených  79/ 0,09 

Škola neprovádí slovní hodnocení.  

V náhradním termínu konalo zkoušky 10 studentů z důvodu zahraničního studia, nemoci nebo 

vysoké absence. Zkoušky vykonalo 9 studentů a 1 studentka požádala o opakování 1. ročníku. 



 10 

Opravné zkoušky se konaly jako komisionální. 

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

konali opravné komisionální zkoušky 3 studenti, t.j. 0,006% z celkového počtu studentů. 

Zkoušky všichni vykonali.  Jedna studentka opakuje 1.roč. ze zdravotních důvodů. 

Přehled opravných komisionálních zkoušek, jejich výsledky  v roce 2014/2015 

 předmět počet žáků Výsledek 

prima         

sekunda        

tercie       

kvarta       

kvinta    

I.A    

I.B    

II.A     

II.B           

sexta    

III.A    

III.B Fyz 3 1*dobrý, 2*dostatečný 

septima    

oktáva    

IV.A    

IV.B    

 

 

II. Výsledky maturitních zkoušek 2014/ 2015   

Výsledky maturitních zkoušek - jaro 2015 

.  

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 60 16(5+11) 33(20+13) 9(5+4) 9 60(1 –Chile) 

 KKOV:  41-79-K/81 23 13 9 1 1 23 

Celkem 83 29 42 10 10 83 

 

Z 84 studentů maturitních tříd splnilo podmínku úspěšného ukončení 4. ročníku 84. Z toho 83 

studentů konalo ústní i písemné maturitní zkoušky v řádném termínu na jaře. Jedna 

studentka ze 4. A konala MZK na podzim v řádném termínu z důvodu studijního pobytu 

v Chile. 

U maturit neuspělo 10 studentů. V společné části MZK neuspělo 5 maturantů (4. A – 1 AJS-

UZ, 1 ČJS-DT,4. B – 1 ČJS-DT, 1 ČJS-UZ, OKT- 1 ČJS-UZ). V profilové části MZK 

neuspělo 6 maturantů (4. A – 1 OSZ, 1 Aj+Dě, 1 Ze, 1 Che, ve 4. B – 1 OSZ+ČJL, 1 IVT). 

V opravném termínech 2. a 11.9.2015 zkoušku vykonalo 10 maturantů.  

Jedna maturantka se omluvila u ústní zkoušky v jarním termínu a konala tedy ÚZMZK 

11.9.2015. V podzimním termínu neprospěla z AJS-UZ a OSZ, má možnost konat opravnou 

zkoušku v jarním termínu 2016.    

.   
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Celkové  výsledky (průměry známek) společné části MZ 2015 za jednotlivé třídy – jarní 

termín. 

     
 

       

  ČJ AJ MA NJ FJ 

IV.A počet maturantů  30 25 5   

 průměr 2,32 1,76 2,5   

IV.B počet 30 24 5  1 

 průměr 2,19 1,33 2,2  2 

OKT počet 23 19 4   

 průměr 1,91 1,11 1,25   

škola celá škola prům. 2,14 1,4 1,98 2 2 

 

Společná  část MZ 2014-2015 

Na konci srpna 2015 jsme obdrželi od Cermatu předběžné výsledky SČMZ 2015 – 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 2015   

  

Procento z maximálního dosažitelného počtu bodů 

  
ČJ 

DT 

ČJ 

PP 

ČJ 

UZk 

ČJ 

celk. 

AJ 

DT 

AJ 

PP 

AJ 

Uzk 

AJ 

celk. 

MA

T 

DT FJ 

Gymnáziu

m ČR 

78,

4 

78,

3 82,8 79,9 

88,

7 92 

85,

5 85,5 69,2 

81,

5 

GJB 74 

73,

9 79,5 76,1 

87,

8 

94,

6 

82,

6 82,6 78,1 

77,

3 

 

    

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 FRJ nejsou relevantní, protože tyto testy psala jen 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 32 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 18. - 21.5.2015 

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. Zuzana Komínková (Gymnázium V.H. Hořovice) 

Písemná část společné části  MZK se konala od 4.5. do 11. 5.2015.  

Maturitním komisařem byl  Mgr. Milan Šimek z Střední zdravotní školy Beroun. 

Maturitní vysvědčení a Protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky byly 

studentům předány 27. 5. 2015.  

Funkci předsedy MK vykonávali naši vyučující:  RNDr. Jana Hronková Ph.D., (Gymnázium 

J.H. Praha Butovice) 
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Mgr. Olga Chocová a Ing. Marie Dvořáková (Gymnázium V. Hraběte Hořovice).  

RNDr. Hana Jungmanová vykonávala funkci maturitního komisaře na Střední zdravotní škole 

Beroun. 

8. Hodnocení chování žáků 

Ve škole jsme ve školním roce 2014/2015 řešili  minimální počet přestupků.  
 

Chování žáků/studentů (k 30. 6. 2015) 

Druh/typ školy 
Hodnocení chování 

velmi dobré uspokojivé neuspokojivé 

KKOV:  79-41-K/41 252 0 0 

KKOV:  79-41-K/81 238 0 0 

 

Výchovná opatření  (k 30. 6. 2015) 
  pochvala pochvala  Důtka  důtka 

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

prima    32   

sekunda   32   

tercie   16 1 2 

kvarta  18   

kvinta   15   

I. A  28   

I. B  16   

II. A  13   

II. B  9 1  

sexta   21 2  

III. A  11   

III. B  13 2  

septima  23   

oktáva   5   

IV. A  5    

IV. B  11   

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 60          57   1 4 2 

KKOV:  79-41-K/81 23    23 0 1 0 

Přehled přijatých uchazečů na VŠ podle jednotlivých tříd 

ve šk. roce 2014/2015 

 4.A 4.B OKt celkem 

VŠE a ekonomické směry 4 4 2 10 

ČVUT 6 4 4 14 
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Lékařšké fakulty 0 0 2 2 

ČZU 2 3 0 5 

MUP 1 1 1 3 

VŠCHT 1 2 1 4 

FTVS 0 3 0 3 

Práva 0 2 3 5 

Mat-Fyz 0 0 3 3 

Přírodovědné směry 2 2 2 6 

Humanitní studia 0 3 3 6 

Pedagogická fakulta 10 0 0 10 

Hotelnictví 1 0 0 1 

Jazykové školy  1 2 1 4 

AZ SMART 0 2 0 2 

Ped. škola - Svatý Jan 0 1 0 1 

Studium v zahraničí 1 1 1 3 

Zaměstnání 2 0     

 

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 I. pololetí 2015 v evidenci 

nezaměstnaných 3 studenti.  

Kód a název oboru 

Počet absolventů  

Z nich počet 

nezaměstnaných   

– škol. rok 

2014/2015  duben 2014 

KKOV:  79-41-K/41, 79-41-K/81 87 (58+29) 1 

Celkem 87 1 

 

11. Úroveň jazykového vzdělávaní na škole 

I. Žáci/studenti v denním studiu učící se cizí jazyk (k 30. 9. 2014) 

 

Jazyk 

Počet žáků 

Počet 

skupin 

Počty žáků/studentů ve skupině 

/studentů minimálně 

Maximáln

ě průměr 

ANJ 490 38 14 19 16 

FRJ 111 10 11 17 15 

NEJ 182 13 13 22 15 

ŠPJ 134 9 15 20 17 

 

II. Učitelé cizích jazyků – rozložení kvalifikace (k 30. 9. 2014) 

 

http://portal.mpsv.cz/sz/stat/abs
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Jazyk 

Počet 

učitelů 

celkem 

Kvalifikace vyučujících 

Rodilí 

mluvčí 

pedagogická 

Částečná žádná    i odborná 

ANJ 8 8      

FRJ 3 3       

NEJ 3 3      

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 vybavena internetovým připojením 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. 2014) 

 

Počet pracovníků 
Počet žáků na 

přepočtený počet 

pedagog. prac. 

celkem 

fyzický/přepočtený 

nepedagogických  

fyzický/přepočtený 

pedagogických 

fyzický/přepočtený 

pedagogických  

– způsobilost 

pedagog. a odborná  

43,33 / 39,43 6/5,75 37,36/ 33,48 33,48 14,64 

 
Pedagog. 

pracovník 

Pracovní 

zařazení, 
Úvazek 

Kvalifikace – 

dosažený stupeň 

vzdělání, obor 

Titul 
Délka 

ped. Praxe 

1 Jitka Balašová učitel 22 odb/ ped/ AJ-ZSV Mgr. 16 

2 Dana Benešová  
učitel, TU, 

vedoucí PK 
22 odb/ ped/ ČJL-DEJ Mgr. 33 

3 
Dominika 

Benešová 
učitel 23 odb/ped/AJ Bc. 4 

5 Eva Dobešová  učitel, TU 24 odb/ ped/MAT-ZT Mgr. 33 
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6 
Marie 

Dvořáková 
učitel 23 odb/ ped/ Aj Ing. 27 

7 
Zbyněk 

Hamerník  

učitel, ICT 

koordinátor, 

ved. PK   

22 odb/ ped/ MAT-DG Mgr. 16 

8 
Jana 

Gabrielová 
učitel  MD odb/ ped/ AJ-NJ Mgr. Ph.D. 17 

9 
Jana 

Havlíčková 
učitel 19 odb/ped/AJ-DEJ Mgr. 15 

10 
Romana 

Henčová 
učitel 18 odb/ped/ŠJ-PJ Mgr. 17 

11 Jana Hronková 

učitel, vedoucí 

PK, zást. 

ředitele 

15 odb/ ped/ MA-FY 
RNDr. 

Ph.D. 
21  

12 Ivan Hynek  
učitel, TU, 

vedoucí PK 
24 odb/ ped/ BIO-TEV Mgr. 29 

13 Olga Chocová učitel, TU 13 odb/ ped/ ČJL-ZSV Mgr. 37 

14 Oldřich Ježek učitel, TU 24 odb/ ped/ MAT-FYZ RNDr. 40 

15 
Hana 

Jungmanová 
učitel, TU 24 odb/ ped/ CHE-BIO RNDr. 35 

16 
Kamila 

Karásková 

učitel, TU, 

školní metodik 

prevence 

24 odb/ ped/ NEJ-ZSV-RJ PaedDr. 27 

17 
Hana 

Klimentová 
učitel 19 odb/ ped/ NEJ-ČJL Mgr. 11 

18 David Klimeš učitel 24 odb/ ped/ Dě-ČJL Mgr. 14 

19 
Anna 

Kokinová 

učitel,vedoucí 

PK 
21 odb/ ped/ ČJL-FRJ Mgr. 40 

20 
Alena 

Krejčíková 
učitel 20 odb/ped/Fyz-Che Mgr. 4 

21 Martin Kučera    23 odb/ ped/ DEJ-VV Mgr. 12 

22 
Martina 

Kykalová 
učitel 19 odb/ ped/ ŠJ- ZSV Mgr. 21 

23 
Stanislav 

Lidinský 
ředitel 5 odb/ ped/ MAT-FYZ Mgr. 32 

24 Sandra Malá učitel, TU MD odb/ped AJ, HV 
Mgr., 

Ph.D. 
13 

25 
Karla 

Mikešová  

Učitel 

 
13 odb/ ped/ AJ-De Ph.Dr. 14 

26 
Marie 

Moravanská 

učitel, TU, 

vedoucí PK 
22 odb/ ped/ NEJ-RJ Mgr. 35 

27 Ondřej Novák 
učitel, TU,  

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

28 
Stanislava 

Pojerová 

učitel, vých. 

poradce 
19 odb/ ped/ CHE-BIO RNDr. 36 

29 
Marie 

Poledníková 

zást. ředitele, 

vedoucí PK 
15 odb/ ped/ ČJL-FRJ PhDr. 34 

30 Hana Revinová učitel, TU 21 odb/ ped/ ČJL-RJ Mgr. 37 
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31 
Barbora 

Rosová 
učitel 15 odb/ped/AJ-FJ Mgr. 12 

32 
Jaroslav 

Schröpfer 
učitel 22 odb/ ped/ TEV- BV Mgr. 39 

33 
Marie 

Schröpferová 
učitel, TU 22 odb/ ped/ ZEM-TEV Mgr. 35 

34 Petra Skálová učitel 17 odb/ ped/ AJ-ČJ Mgr. 20 

35 Věra Šimonová učitel 19 odb/ ped/ ZEM-MAT RNDr. 31 

36 
Marie 

Štěpničková 

učitel, TU, 

poradce 

environmentál. 

25 odb/ ped/ BIO-MAT Mgr. 26 

37 
Petra 

Veverková 

učitel, TU, 

vedoucí PK 
25 odb/ ped/ AJ-DEJ-RJ Mgr. 26 

38 
Jana 

Zděradičková 
učitel 23 odb/ ped/ FRJ-DEJ Mgr. 15 

39 
Pavla 

Žufníčková 
učitel 6 

odb/ped/HV-MAT-

BIO 
Mgr. 9 

 

 Další údaje o pedagogických pracovnících (k 30. 9. 2014) 

Ve školním roce 2014/2015 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. 2014) 
 

Pedagogický sbor školy se ke 30.9.2014 skládá z 39 učitelů, 31 žen a 8 mužů. Na zkrácený 

pracovní úvazek pracuje 12 vyučujících. Čtyři vyučující jsou na mateřské dovolené. 

Věkový průměr pedagogické sboru je 46 let, muži 49,16 a ženy 43,23 roku.  

 

 

 Věkové složení pedagogického sboru  

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

počet vyučujících 3 8 8 15 5 

 

III. Pedagogičtí pracovníci – podle nejvyššího dosaženého vzdělání (k 30. 9. 2014) 

Počet ped. pracovníků – dosažené vzdělání  

vysokoškolské 

- magisterské a 

vyšší 

vysokoškolské 

 - bakalářské 
vyšší odborné Střední základní 

39 0 0 0 0 

IV. Pedagogičtí pracovníci – podle délky praxe (k 30. 9. 2014) 

Počet ped. pracovníků s praxí 

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

2 1 13 9 14 

 

 

V. Aprobovanost výuky (k 30. 9. 2014) 

 

Předmět 

Celkový počet 

hodin odučených 

týdně 

Z toho 

odučených 

aprobovaně 
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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 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 2014/2015:  

Na mateřské dovolené k 30.9.2014 zůstávají  Mgr. Martina Smolová, Mgr. Pavla Šimonová, Mgr. 

Eliška Filipová, Mgr. Kateřina Budínová, Mgr. Jana Gabrielová Ph.D., Mgr. Sandra Malá Ph.D. 

Na konci školního roku 2014/2015 ukončily pracovní poměr: PaedDr. Kamila Karásková a PhDr. 

Karla Mikešová. 

 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 
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Mgr. Klimentová a Mgr. Alena Krejčíková studují doktorandské studium.  

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 

 

DVPP - školní rok 2014 - 2015    

       

      

Studium 

ke splnění 

kvalifikač

ních 

předpokla

dů 

Nová maturita 

- nové studium 

Prohloubení odborné 

kvalifikace - kurzy, 

školení 

Samostudium - odborná 

literatura, čsp., www.stránky 

ap 

1. Balašová, Mgr. Jitka     

ICT KOUČ - 3 školení, 

MUP - občanské právo - 3 

přednášky, OUP -

didaktický seminář 

Teaching English 

Společenské vědy pro SŠ - 1 až 

4 Didaktis, www.jsus.cz, 

www.obcankar.cz, www.bridge-

online.cz, www.help-for-

english.cz 

2. Benešová, Mgr. Dana   

Hodnocení 

ústních zkoušek 

ČJL - nová 

kritéria, 

Hodnocení 

otevřených 

úloh MZ a PZ 

ICT KOUČ - 3 školení, 

Seminář Právo ve škole - 

org. Jeden svět na školách 

www -moderní dějiny - období 

okupace, Kronika čes.dějin - 

období okupace (příprava na 

Cheb), návšt.hist.památek - např. 

Svatý Kopeček, hist.Olomouc, 

Jeseník - Muzeum čarodějnictví, 

atd. četba nových čes.autorů - 

Hájíček, Soukupová, Šindelka, 

Moderní české dějiny, Čeština 

hrou 

3. Benešová, Mgr. Dominika 

ukončena 

Ped.fak. 

UK 

Hodnocení 

ústních zkoušek 

ČJL - nová 

kritéria 

ICT KOUČ - 3 školení, 

English Looks Day - 

McMillton, Bridge, Ideas 

that Work - konference 

(Faculty of Education 

Plzeň) 

www.milujemecestinu.cz, 

www.stredoskolaci.com, 

www.islcollective.com, 

www.teachingenglish.com, 

www.busyteacher.com, DUMy 

různých škol, 

www.bridge.online.com, četba 

beletrie v ANJ  

4. 

Dobešová, 

Mgr. Eva       

J.Petáková, Matematika, 

příprava k maturitě a k 

přijím.zkouškám na VŠ, P. 

Husar, Matematika krok za 

krokem k přijímacím zk. Pro 

žáky 9. tříd, www.e-

matematika.cz, www.zkouskz-

nanecisto.cz 

5. 

Dvořáková, 

Ing. Marie     

ICT KOUČ - 3 školení, 

Prolémové situace ve třídě 

- škoelení Peg.fak.UK 

www.flo-joe.co.uk, www., 

www.heplforenglish.cz, 

www.britishcouncil.cz, 

wwwbridge.online.cz, 

www.drive.fraus.cz 

6. 

Gabrielová, 

Mgr., Ph.D. Jana 
MD 

      

http://www.milujemeč/
http://www.milujemeč/
http://www.milujemeč/
http://www.milujemeč/
http://www.milujemeč/
http://www.milujemeč/
http://www.milujemeč/
http://www.milujemeč/
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7. 

Hamerník, 

Mgr. Zbyněk     

ICT KOUČ - 3 školení - 

A1, B1, B2, B3, 

konference Tablety a 

Digitální škola  

cadecacademy.org, 

w3schools.com 

8 

Havlíčková, 

Mgr. Jana 

ZČU - 

FPE - 

KAN - 

CŽV 

rozšíření 

kvalifikac

e pro 

3.stupeň 

SŠ   

ICT KOUČ - 3 školení, 

OUP - konferemce 

Teaching English 

časopis Dějiny a současnost, 

www.helpenglish.cz, 

www.modenidejiny.cz, 

www.busyteacher.com, 

www.oup.com, bridge.com, 

www.britishcouncil.org, 

www.bridge-online.cz 

9 Henčová, Mgr. Romana 

FF UK 

Praha - 

psychologi

e   ICT KOUČ - 3 školení 

V.Mertin Problémy s chováním 

ve škole,   L. Casanova, Internet 

para profesores de español,   E. 

Alonso:¿Comó ser profesor y 

seguir siéndolo? 

10 

Hrachovec, 

Mgr. Ivo         

11 

Hronková, 

RNDr., Ph.D. Jana 

Intenzivní 

jazykový 

kurz AJ + 

distanční 

e-learning 

(Vzděláva

cí institut 

Středočesk

ého kraje)    

ICT KOUČ - 3 školení, 

Jaký bude kariérní systém 

učitelů? (NIDV)  Aktuální 

změny právních předpisů 

ve školské praxi (PARIS),  

Konzultační semináře pro 

management škol (NIDV) 

Mat - Fyz - pokroky, Rozhledy 

M-F, DUMy - www. rvp.cz 

12 Hynek, Mgr. Ivan     

ICT KOUČ - 3 školení, 

ČŠI - školení 22.4.2015 

Využití Google Forms pro 

výuku, Zkoušení domácího 

testování 

13 Chocová, Mgr. Olga     

Univerzita 3. věku FHS 

UK Praha 

prof.J.Sokol - Filozofická 

antropologie, Moc a peníze, 

časopisy - Moje psychologie, 

MF Dnes LN, vzdělávací 

exkurze - Olomouc 

14 Ježek, RNDr. Oldřich   

nové maturitní 

standardy z 

matematiky - 

novamaturita.cz 

DUMy z fyziky 

(J.Hronková) 

Feynmanove prednášky z fyziky 

- část 3 (el. a mag. pole), vydalo 

nakl ALFA Bratislava 1988, 

Vanýsek a kol. - Fyzika hvězd a 

vesmíru , SPN Praha 1983 

15 

Jungmanová, 

RNDr. Hana   

studium nových 

pokynů pro 

ŠMK ICT KOUČ - 3 školení 

Týden mozku - přednášky AV 

ČR Praha, studium odborných 

učebnic Bi, Che, časopisů N. 

Geographic, Nový přehled z 

Biologie, Tvorba a příprava 

prezentací na hod. BIO a CHE 

16 

Karásková, 

PaedDr. Kamila     

ICT KOUČ - 3 školení, 

MAGDALENA - 

Preventivní cestou-

necestou 4. - 5 .6 2015 

www.noz.cz, 

www.deutschland.de, 

www.chb.cz, www.mesec.cz, 

Rybka - Právo pro SŠ, Raděvová 

- Odmaturuj z NJ 

17 

Klimentová 

Mgr. Hana   

Hodnocení 

ústních zkoušek 

ČJL - nová 

kritéria 

ICT KOUČ - 1 školení, 

Goetheinstitut, FF UK 

(Kruh přátel čj.- 

Vulgarismy a co s nimi), 

Hueber Verlag - 

metodický seminář k 

novým učebnicím 

ČJ - Český jazyk a literatura, NJ 

- Cizí jazyky, Salzburg - 

návštěva historických památek 
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18 Klimeš, Mgr. David   

Hodnocení 

ústních zkoušek 

ČJL - nová 

kritéria ICT KOUČ - 1 školení 

www.janpalach.cz, 

www.novamaturita.cz, 

www.totalita.cz, www.cuni.cz - 

dipl.práce o sufražetkách 

britských 

19 

Krejčíková, 

Mgr. Alena     

ICT KOUČ - 3 školení, 

Badatelsky orientované 

vyučování (8hod), 

Mezinárodní konference 

didaktiky chamie Hradec 

Králové - 2dny, Brno - 

2dny, Projektové 

vyučování přírodovědných 

předmětů, UK - 2 dny 

Zdravotník zotavovacích akcí - 

Český červený kříž - 40 hodin 

(5dní) 

20 Kokinová, Mgr. Anna   

Hodnocení 

ústních zkoušek 

ČJL - nová 

kritéria, 

Hodnocení 

otevřených 

úloh MZ a PZ ICT KOUČ - 1 školení 

www.fle.fr, česká a francouzská 

literatura - četba 

21 Kučera, Mgr. Martin     ICT KOUČ - 3 školení Dějiny filmu (kol.) 

22 Kykalová, Mgr. Martina     

ICT KOUČ - 1 školení,   

PPF - daseinanalyt. 

Výcvik (akreditováno 

MŠMT) 

cvc.cervantes.es/ensañaza,  

www.profesoraeespanol.com,  

http://todoclecmunidad.ning.com 

23 Lidinský, Mgr. Stanislav     ICT KOUČ - 3 školení   

24 

Malá, Mgr. 

Ph.D. Sandra 
MD 

      

25 

Mikešová, 

PhDr. Karla   

hodnotitel ÚZ 

ANJ 

ICT KOUČ - 3 školení, 

OUP - konference 

Teaching English, seminář 

Od mluvení ke konverzaci, 

Digital clasroom, Drama + 

songs in the classroom, 

Cambridge  Teachers 

conference 

www.busyteacher.com, 

www.oup.elt.com, 

www.mcmillan.com, 

www.bridge.cz 

26 

Moravanská, 

Mgr. Marie   zadavatel MZ ICT KOUČ - 3 školení 

Obč, zákoník, Model kvalitní 

školy ČŠI 

27 Novák, Mgr. Ondřej     ICT KOUČ - 3 školení 

časopis - Geografické rozhledy, 

kapitoly z didaktiky plavání, 

Kapitoly z didaktiky her FTVS 

UK 

28 

Pojerová, 

RNDr. Stanislava       

odbor.publikace: Vesmír, Živa, 

Ochrana přírody, Trójský koník, 

PC odb. stránky (biologie, 

laureáti Nobel.cen, atlas hub on-

line…) Chemie, biologie, šikana 

29 

Poledníková, 

PhDr. Marie   

Hodnocení 

ústních zkoušek 

ČJL - nová 

kritéria, 

Hodnocení 

otevřených 

úloh MZ a PZ 

ICT KOUČ - 1 školení,       

školení porotců - krajské 

kolo olymp.ve FRJ v 

Nymburku,        Čeština 

pro cizince - ÚBS FF UK 

Praha,     školení porotců - 

krajské kolo olympiády v 

latině 

Eva Musilová, Kurz tvůrčího 

psaní, moderní světová 

literatura, Didact Olomouc - 

Literatura I., II., Ana 

Adamovičová - Čečština jako 

cizí jazyk,  
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30 Revinová, Mgr. Hana   

Hodnocení 

ústních zkoušek 

ČJL - nová 

kritéria 

Tvůrčí psaní - centrum pro 

kult.a sociální studie 

Dočekalová -Tvůrčí psaní, knihy 

českých a svět.autorů - současná 

lit. divadelní a filmová 

představení  

31 Rosová, Mgr. Barbora   hodnotitel ANJ ICT KOUČ - 1 školení   

32 Schropfer, Mgr. Jaroslav     ICT KOUČ - 3 školení 

EXTRA PC, Svět počítačů, 

GrabbeD. - Posílení svalstva, 

Budžovský J. - Předlékařská 

první pomoc, Ramík J. - 

Strečink, www.msmt.cz, 

dům.rvp.cz 

33 

Schropferová, 

Mgr. Marie     ICT KOUČ - 3 školení 

Ramík K. - Cviky na vaši bolest, 

Budžovský J. - Předlékařská 

první pomoc, Grabba D. - 

Bolavá záda, Lidé a země, 

Geografické rozhledy, 

www.msmt.cz, cszo.cz, 

dům.rvp.cz, chmu.cz 

34 Skálová, Mgr. Petra     

ICT KOUČ - 1 školení, 

oup Plzeň Drama in ES 

Classroom, Panelová 

diskuze - Párová výuka, 

Asistent ve výuce - 

Am.cult.c. 

1/ www.cambridgeenglish.org, 

teaching-english  2/ 

www.oup.com 3/ Bringing 

creative teachy in to the yong 

learner classroom - Cameron L. 

Mckay.P.  4/ 

www.americkecentrum.cz 

(english teaching forum) 

35 Smolová, Mgr. Martina MD       

36 

Šimonová, 

Mgr. Pavla 
MD 

      

37 

Šimonová, 

RNDr. Věra     

ICT KOUČ - 3 školení, 

PřFUK- Geografická 

exkurze - 3dny, ESERO - 

Evropská kosmická 

angentura, AGID - 

Agentura geografické 

informatiky 

www.agid, www.esero, 

www.realisticky. 

Matematika.SŠ, Maturita z 

matematiky 2015, Technika 

učení pro žáky 

38 

Štěpničková, 

Mgr. Marie     

ICT KOUČ - 3 školení, 

18. - 28.8.2014 - Letní 

škola učitelů informatiky 

Lipnice, MAT-FYZ, 3.-

4.9.2014 

ROBOSEMINÁŘ - FEL 

Praha, 14.-16.11.2014 

Nesmrtelná voda, ČVUT, 

Stavební fakulta, kat. 

ekologické a zdravotní 

inženýrství 

www.BOTANI.cz, 

www.cuni.cz, on line kurz 

angličtiny 

39 

Veverková, 

Mgr. Petra     

ICT KOUČ - 2 školení, 

OUP: 28.8.2014 Teaching 

English 

BBC News, CNN News, 

www.bridge-online.com, 

www.hepl-for-english.com 

40 

Zděradičková, 

Mgr. Jana     

ICT KOUČ - 3 školení, 

školení porotců - krajské 

kolo olymp.ve FRJ v 

Nymburku 

Poznávací zájezd - Alsasko, 

Huistorická exkurze - Olomouc, 

sv. Kopeček, časopisy - 

Tajemství č.min., Živá historie, 

Fr.institut - exkurze 

41 

Žufníčková, 

Mgr.  Pavla 
MD 
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15. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

a) Zájmová činnost organizovaná školou 

 

Během školního roku 2014-15 nabízela škola následující nepovinné předměty. 

Nepovinný předmět 

 počet 

žáků Vyučující 

Sportovní hry  17 Mgr. Schröpferová 

Dramatická výchova  9 Mgr. J.Horný 

Hudební výchova  - sbor  33 T. Rajnicová 

Ruský jazyk  9 Mgr. Moravanská 

Italský jazyk                       8 Mgr. Kokinová 

Hudební výchova-orchestr  13 Mgr. Klimeš 

Latina  11 PhDr. Poledníková 

Cvičení z matematiky  13 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 11 studentů gymnázia. Všichni úspěšně zkoušku v úrovni B2 a C1 složili. 

Ve školním roce 2014-2015 pokračovala tradiční dlouholetá činnost Klubu mladého diváka  

(zajišťují Mgr. D. Benešová, Mgr. O. Chocová, Mgr. H. Klimentová), 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:  Akce 2014 - 2015 

  

Exkurze 

 

Čapkova Strž   32 žáků/2.S Kh, Do  25.9.2014 

Městská knihovna  32 žáků/1.B Kd  25.9.2014 

Městské muzeum  32 žáků/1.P Zd  2.10.2014 

ZOO Praha   30 žáků/3.A Pj  2.10.2014 

ZOO Praha   30 žáků/4.K Dv,Re  13.10.2014 

Varhany – kostel sv.Jakuba Beroun 4.K/Kd  17.10.2014 

Goetheinstitut Praha  19 žáků/3.T Kh  23.10.2014 

Španělské stopy v Praze  13 žáků/3T He  23.10.2014 

Poslanecká sněmovna  85 žáků Ka, Ba  23.10.2014 

Náprstkovo muzeum  2.A,B, 3.B/Kh, Cho, Ky, He 30.10.2014 

Městské muzeum  1.B/Pj    30.10.2014   

Varhany – kostel sv.Jakuba Beroun 3.T/Kd   31.10.2014 

Ústav exper.botaniky  32 žáků/2.S  Šč  6.11.2014 

Anglické divadlo Praha 30 žáků/2.B/Dv, Jh  3.12.2014 

Goetheinstitut Praha  19 žáků/3.T Kh  10.12.2014 

Anglické divadlo Praha 30 žáků/5.K Bd  10.12.2014 

Planetárium Praha  50 žáků/Hr   15.12.2014 

Techmánie Plzeň  32 žáků/2.S/Do,Sk  16.12.2014 
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Historická Praha  60 žáků/1.B, 3.A/Ve, Ka  19.12.2014 

Mineralogie   30 žáků/5.K/Šč  17.12.2014 

Činoherní klub  2.A, 2.B/Bš, Bd  11.2.2015 

AV ČR – Týden mozku semBio/Jg   16.3.2015 

Národní divadlo  2.S/Kh    27.3.2015 

Národní divadlo  3.B/Kh    7.4.2015 

Botanická zahrada  5.K/Šč    8.4.2015 

Goetheinstitut   3.T/Kh    15.4.2015 

Karlštejn   2.B, 3.B, 5.K/Mo, Šč, Re 15.4.2015 

Praha ZOO   1.B/Ka    15.4.2015 

Praha historická  1.A/Jh    15.4.2015 

Náš region   1.P/Zd    15.4.2015 

Praha historická  2.B/Mo   16.4.2015 

Hrdličkovo muzeum  3.A/Pj    16.4.2015 

Praha historická  1.B/Ka    16.4.2015 

Koněprusy   1.A/Jh    16.4.2015 

Srbsko    1.P/Zd    16.4.2015 

Praha historická  2.A/Bš    16.4.2015 

Výstava Gateway to Space 3.A, 7.S/Ko  15. n 16.4.2015    

Institut Cervantes  He, Ky + 6.S, 4.K  7.5.2015 

Ambasáda USA  3.B, 3.A, 7.S/Sk, Ro  12.5.2015 

Židovské město Praha 3.T/Kh    12.4.2015 

Planetárium   5.K, 1.A/Kr, Do  13.5.2015 

Francouzský institut  5.K, 2.A/Zd   27.5.2015 

Historická exkurze Jižní Morava 40 žáků/Ku, Bd 30.5 – 3.6.2015 

Techmanie   5.K/Bd, Kr   9.6.2015 

Botanická zahrada  1.B/Pj    11.6.2015 

ZOO Praha   6.S/Jg    25.6.2015 

Muzeum voskových figurin 2.S/Do    26.6.2015 

Sklárna Nižbor  3.T/Jg    29.6.2015 

Praha historická  1.B/Ka    29.6.2015 

Tetín    3.A, 2.A/Ve, Bš  29.6.2015 

Sportovní den   1.A/Jh    29.6.2015 

 

Sportovní soutěže 

Fotbalový turnaj – Loko Beroun Nv 16.10.2014 

Přespolní běh    Bd 21.10.2014 

Florbal     Sh 13.11.2014 

Florbal  - mladší žákyně  Bd 19.11.2014  

Florbal  - starší žákyně  Bd 20.11.2014   

Florbal     Sh 9.12.2014  

Plavecko-běžecká soutěž 10 žáků/Sh   28.4.2015 

Turnaj čarodějnic  dívčí florbal.družstva/Nv 29.4.2015 

Pohár rozhlasu  Bd    6. a 7.5.2015 

 

Sportovní akce 

Společné bruslení  2.A,B, 1.A/Sh, Shá, Nv 4.12.1014  

Společné bruslení  1.A, 5.K, 6.S/Sh, Shá, Nv 11.12.1014  

Společné bruslení  2.A,B/Sh, Shá, Nv  8.1.1015  

Společné bruslení  3.A,B, 7.S/Sh, Shá, Nv 29.1.1015  
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Jiné soutěže 

Pišqworky - školní kolo      24.10.2014   

Pišqworky - oblastní kolo (organizuje Studentská rada GJB) 7.11.2014 

Karlovarský skřivánek/školní kolo Kd    15.1.2015 

Agora – debatní soutěž  Po    21.4.2015 

 

Přednášky 

Magická fyzika   60 žáků/5.JK, 7.S  17.9.2014 

Národní srovnávací zkoušky  90 žáků/4.A,B, 8.O  19.9.2014 

Š.Enderlová – Město Beroun  100 žáků /3.A,B,4.A,B 11.9.2014 

Bankéři jdou do škol   80 žáků/ 4.roč., 7.S Ba, Ka 18.9.2014 

Beseda o energii   62 žáci/1.A,B Kr, Jž  6.10.2014 

Bezdomovectví – Jitka Papežová  3.A, 7.S, 4.A, 4.B  30.10.2014 

Populační historie lidstva, Mgr. P.Duda (JČU Č.Buděj.) 

     85 žáků/3.A,B, 7.S   14.11.2014 

Autorská práva – OSA  4.K, 1.A/Kd   27.11.2014 

Will Gateings, Americký způsob života 

     85 žáků/4.A,B8.O/Sk  1.12.2014 

Robotika – sál    90 žáků/5.K, 4.K. 6.S Ha 12.12.2014 

Geografické info.technologie  3.T/Ši    16.12.2014 

Planeta Země    240 žáků   22.1.2015 

Mikuláš Vymětal, Jsem spokojen se svými sousedy - 1.A,B, 2.A,B  - 3.2.2015 

Seminář o podnikání   2.A,B, 3.A, B/Ka  23.2.2015  

J.E. Gary Koren, velvyslanec státu Izrael 5.K, 6.S, 3.B, 3.A 3.3.2015 

Helena Langšádlová, Migrační politika 1.A,B, 2.A, B  4.3.2015  

Prevence šikany / Vácha   2.S, 3.T/Ka  20.3.2015 

Studium ve Velké Británii/Jankovská 3.A,B, 7.S  14.4.2015  

Zdravé potraviny/Doudová   1.A,B, 2.A/Ka  3.6.2015 

Studium a zahraničí/Student Agency  1.A,2.A,B  11.6.2015 

 

c) Programy a projekty  

 

Projekt EU OPVK  " ICT KOUČ“ 
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 

39391275,-Kč. 

V závěru roku 2014 byla v rámci projektu ICT Kouč dne 12. 12. 2014 vyhlášena veřejná 

zakázka malého rozsahu na nákup 17 ks notebooků. 

Otevírání obálek proběhlo dne 7.1. 2015. Ze čtyř nabídek byla vybrána nabídka s nejnižší 

cenou ve výši 254 660,- Kč. Dodávka zboží byla realizována v únoru 2015.  

 

Škola se dále zapojila do projektu  EU OPVK  č. 5 pro žadatele a příjemce výzvy č. 56.  

Předmětem projektu je týdenní vzdělávací jazykový pobyt ve Velké Británii v roce 2015 

s pedagogickým doprovodem.  

http://www.scio.cz/
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Projekt je veden po číslem CZ.1.07/1.1.00/56.1425 a názvem  

„From Beroun To The Lands End“. Projekt byl MŠMT schválen a během srpna 2015 

proběhlo výběrové řízení na dodavatele. Byla vybrána společnost   PRO TRAVEL CK s.r.o., 

Prokopova 23, 301 00 Plzeň, IČ: 26355353. Akce bude realizována pro 66 studentů a 6 

pedagogických pracovníků v termínu 7. -13.11. 2015 v Brightonu za cenu 753 670,-Kč včetně 

DPH. 

V říjnu 2015 bude vypsáno výběrové řízení na zakoupení beletrie v ceně 56 756,-Kč s DPH 

(čtenářské dílny). 

 

 

Rozvojový program Excelence středních škol 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 2014/2015 

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 : 

 

PISA  Přírodovědná gramotnost – 1.A,. 1.B 26.3.2015 

ČŠI    4.K      12.5. a 14.5.2015 

Scate   NEJ – 3.A, B, 7.S   21.4.2015 

  ANJ – 3.A, B, 7.S   23.4.2015 

    

Scio pilotáž – ČJL – 1.P, 3.T   28.11.2014  

  OSP – 1.P, 3.T, 5.K, 1.A,B 28.11.2014 

  OSP – 3.A,B, 7.S  16.3.2015 

    

PRUT  3.T, 4.K   1. – 5.6.2015 

 

Příprava společné části MZ - průběžně - maturitní třídy:  

Testy organizované společně pro všechny třídy: 

DT + PP ČJL, ANJ, (FRJ)  9.9. a 12.9.(DT i PP – ČJL, Anj),  

6.11(DT Mat+Anj),  

14.11. (DT Čjl),  

6.2. – DT – Čjl, Anj 

DT MAT 6.1.- 20.1. - 3.2. - 24.2. - 10.3. - 24.3. - 14.4. 
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ČŠI – certifikované testování v oblasti Přírodovědný přehled a Společenskovědní 

přehled v kvartě a v 9. třídách ZŠ 

Testování realizovala společnost Niqes na jaře 2015. Testování se realizovalo online. 

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

školu byly publikovány na webových stránkách https://set.csicr.cz/.  
 

 

Výsledky školy v jednotlivých předmětech v porovnání s ostatními školami. 

 přírodovědný přehled  celý test  chemie biologie fyzika 

škola  63% 59% 67% 64% 

celkem 51% 50% 53% 50% 

     

společenskovědní přehled celý test zeměpis dějepis výchova k občanství 

škola 73% 72% 74% 73% 

celkem 56% 53% 59% 51% 

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

 

 

d) Zahraniční spolupráce a zájezdy 
 

V roce 2014-2015 se neuskutečnily výměnné zájezdy do Vizille, ani do italského Schia 

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

 

Zahraniční pobyty 

Anglie   45 žáků Ba, Sk, Bd 21. - 26.9.2014 

Amsterodam  40 žáků Ka, Ve, Ba 9. - 12.12.2014 

Drážďany  40 žáků Mo, Šč  18.12.2014 

Drážďany  20žáků  Kh  17.3.2015 

Alsasko  40žáků  Zd, Po  27. – 30.4.2015 

Rakousko  40žáků  Kh, Hr  11.-12.6.2015 

 

e) Výsledky studentů v soutěžích ve školním roce 2014/2015 

Jsou uvedeny v příloze č.1 této výroční zprávy 

 

f) Akce uskutečněné v rámci prevence sociálně patologických jevů 

 

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

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. 
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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 2014/2015 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.  

Cyklus  pokračoval i ve školním r oce 2013-14 
Cyklus pokračoval i v roce 2014 – 15: 

 

Historie kinematografie   5.K/Po  28.1.2015  

Němečtí rodáci v Čechách  3.T/Kh  24.2.2015 

Biologie    5.K/Šč  31.3.2015 

Doba Karla IV.   2.A/Bš, Zd 24.4.2015 

Drama     5.K/Cho 10.6.2015  

 

Seznamovací kurzy 

 

Seznamovací kurz - 1.A   Jh, Ka, Ve 8. - 10.9.2014 

Seznamovací kurz – 1.B  Jh, Dv  10. – 12.9.2014 

Seznamovací kurz - 1.P  Zd, Bd  15. - 17.9.2014 

 

Projektové dny 

Dvou až třídenní Projektové dny 2014 – 15 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 Zd, Kr   23. – 25.6.2015 Liberec 

2.S Do, Jg, Kh  16. - 18.6.2015 Křivoklátsko - Višňová 

3.T Do, Jg, Kh  16. - 18.6.2015 Křivoklátsko - Višňová   

4.K Dv, Sk   24. - 26.6.2015 Karlovy Vary, Mariánské Lázně 

5.K Bd, Šč   24. - 26.6.2015 Krkonoše – Cesta vody 

6.S Sh, Shá  15. – 17.6.2015 CHKO Blaník 
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1.A Jh, Ba   23.-  25.6.2015 Máchovo jezero 

1.B Ka, Cho. Bš  24. - 26.6.2015 Ranč Podolí 

2.A Ka, Cho. Bš  24. - 26.6.2015 Ranč Podolí  

2.B Mo, Dv  17. - 19.6.2015  Krušné hory 

 

Lyžařský výcvikový kurzy v délce 1 týdne:     

14. - 20.12.2014  1.B  Nv,Hy 

18. - 24.1.2015  5.K  Sh, Shá 

 

Vodácké kurzy v délce 5 dnů : 

1. - 5.9.2014/Vltava  4.A,B  Nv,Hy  

8. - 12.5.2015/Otava  3.B  Nv,Hy 

24.-29.5.2015/Otava  3.A  Nv, Hy 

 

Ochrana obyvatel za mimořádných okolností – organizace -Mgr. Schröpfer - 26.9. 2014 – 

všichni studenti a vyučující 

 

Charitativní akce: 

 

Světluška   2 dvojice    10.9.2015 

Srdíčkový den   2 dvojice    24.9.2014 

Bílá pastelka   2 dvojice    15.10.2014 

Srdíčkový den   2 dvojice    3.12.2014 

Darování krve – Hořovice 10 žáků/Šč    13.2.2015 

 

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.B – 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 

2014 – 2015. 
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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 – 14.3. 2015 – tradiční akce maturantů – 900 návštěvníků, ples 

moderoval Nasty (Petr Cerha), hrála skupina Galaxie. 

 

Koncert pěveckého sboru JBS (Joachim Barand‘s Singers)  

 

Zpívání na schodech  všichni žáci/Po   18.12.2014 

Koncert pěveckého sboru Ra. Kd     18.12.2014  10h a 18,30h 

Koncert školního sboru a orchestru pro 1.P, 2.S, 3.T, 4.K  9.6.2015 10 h 

(Ra, Kd)    pro veřejnost   9.6.2015 18 h 

Vystupení skupin HV/Kd 5.K. 4.K, 6.S, 1.A,    10.6.2015 

 

Divadelní představení studentů  

(vede Jan Horný) 

Školní divadelní soubor 3.A,B, 2.A,B    28.4.2015  

 

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

1. 4. 2015 se uskutečnil na našem gymnáziu již 9. ročník Dne uživatelských dovedností 

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

techniky spolužákům z primy, sekundy a prvních ročníků čtyřletého gymnázia. A nejen jim – 

zájem projevili i studenti z ostatních tříd, takže kvartáni obhajovali své práce před nabitou 

aulou. Současně kvartáni pozvali na DUD 2015 i obyvatele sousedící s budovou gymnázia – 

roznesli osobně více než 150 pozvánek. 

Den uživatelských dovedností se letos dotýkal problematiky 750. výročí založení 

Berouna. Dopoledne bylo rozděleno na dva samostatné bloky. Celkem bylo představeno 14 

studentských prací, které si můžete prohlédnout na www.gymberoun.cz. 

Téma letošního ročníku se nabízelo samo – 750 let od založení města – to bylo více než 

hozená rukavice. Kreativitě ve výběru dílčích témat daného ročníku nebyly kladeny meze. A 

tak se v konečné podobě představily práce mapující architekturu náměstí Jana Husa, historii 

školství v Berouně, období 2. světové války očima pamětníků či pověsti města Berouna. A 

studenty inspirovala nejen historická témata - zaujala je i historie kávy a současné 

kavárenství v Berouně, medvědi Jakub, Kuba a Matěj, devastující povodně, berounští malíři 

nebo porovnání současných a historických podob vybraných koutů města. 

 

j) Další akce, nebo činnosti školy 

 

Spolupráce s vysokými školami: 

 

VŠE Prezentace školy a studia  4.A,B,8.O  8.12.2014 

MUP Praha přednáška prof.K.Klíma/ 30 studentů  21.1.2014 

MUP Praha – návštěva studentů a přednáška prof. K. Klímy 3.3.2015 
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Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. (http://www.mup.cz) 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 30 našim studentům poznat, jak 

vypadá studium na vysoké škole. Dvě přednášky spojené se seminářem proběhly 21. ledna na 

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

se konalo 3. března 2015, tentokrát na půdě Metropolitní univerzity Praha. Účastníci převzali 

certifikáty, potvrzující jejich účast na semináři. 

 

Kulturní akce 

 

Koncerty a divadelní představení 

Anglické divadlo  2.B/Jh, Dv    3.12.2014 

Anglické divadlo/Praha 5.K, 3.B/Ro, Bd   24.2.2015 

Anglické divadlo/Beroun ČP 2.A,B, 3.A,B, 5.K, 4.K, 6.S, 7.S/Mi 26.3.2015 

Kino – Ježíš   1.A,B, 2.A,B, 6.S, 3.B  31.3.2015 

Kino – Indie   1.P,2.S,3.T, 4.K, 2.A, 2.B  30.4.2015 

Mazec – hudební vystoupení 1.P, 2.S, 3.T, 4.K, 1.A,B  30.4.2015 

Anglické divadlo - sál1.P, 2.S, 3.T, 4.K    5.5.2015 

Anglické divadlo – Praha 5.K, 3.B/Bd, Ro   26.5.2015 

Saga Afrika/bubny  1.P, 2.S, 3.T    1.6.2015 

Vystoupení R.A.K.  2.A, 5.K, 2.B/Bš, Bd, Mo  16.6.2015 

 

Jiné školní aktivity 

Vzpomínka na 17. listopad 1989 organizovala Studentská rada /100 žáků 18.11.2014 

Noc venku / na podporu bezdomovectví 20 studentů    20.11.2014 

 

AKADEMIE – „Game over“  všichni žáci a vyučující 3 představení 

          25. a 26.11.2014 

Sál pojišťovny ožil 25. a 26 listopadu hudbou, zpěvem, tancem, hrami… Pořádali jsme 

tradiční školní Akademii – na téma „hry“: Game over. Školní Akademie je na berounském 

gymplu vždy významnou událostí, možná proto, že se koná jednou za dva roky. Večer se nesl v 

duchu hraní na hudební nástroje, her s míčem, hraní si na tanečníky, zpěváky, herce, jeviště 

hrálo proti hledišti, studenti hráli s učiteli. Na pódiu se vystřídali studentky a studenti od 

nejmladších primánů až po důstojné maturanty. Tradiční vystoupení, jako byl pěvecký sbor, 

krátké divadelní scénky, gymnastika, taneční čísla střídaly novinky – školní orchestr, houslové 

kvinteto, yoyo! 

 Albert Einstein jednou řekl „Hra je jeden z nejefektivnějších způsobů, jak zjednodušit 

život. Přesně to jsme dělali jako děti, ale v dospělosti jsme si hrát zapomněli.“ A právě toho 

jsme chtěli dosáhnout – hrajeme si, učíme se, vzájemně si pomáháme, podporujeme se. I tato 

Akademie byla jedinečná, výborné výkony účinkujících by nebyly možné bez pomoci 

„technické čety“ a bez podpory diváků – rodičů, prarodičů, kamarádů a spolužáků. 

 

Španělský den – Ky, He + skupiny španělského jazyka   17.12.2014 

Úřad práce  3.A/Cho      7.1.2015 

Maturitní ples  4.A,B, 8.O/Hy, Ši, Nv    14.3.2015 

 

Soustředění pěveckého sboru/Cheznovice  Ra, Po, Šč  27. – 30.3.2015 
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Kdo by si myslel, že jaro začíná v březnu, že bude teplo a slunce, mýlil by se! O tom 

jsme se přesvědčili všichni, kteří jsme vyjeli na jarní soustředění pěveckého sboru Joachim 

Barannd’s Singers do Cheznovic na Rokycansku. Cestou z nádraží v Mýtě nás čtyři kilometry 

provázel dost ledový vítr,(někoho potěšila Tereza Rajnincová, která nám přijela naproti a 

nejtěžší zavazadla odvezla autem,) nás ostatní hřály batohy na zádech. Ani v areálu Svatý 

Štěpán nás nezastihly teploučké pokoje, topení teprve startovalo, museli jsme se zahřát 

zpěvem. Snad se to podařilo a první zkouška všem rozehřála hlasivky.   

Sbor pracoval nejen na svém repertoáru, v Cheznovicích jsme vedli čilý společenský 

život:  ráno před snídaní rozcvička pod vedením zkušených trenérů, mezi zkouškami 

jednotlivých hlasů debaty a diskuze (asi o umění, zpěvu atd.), návštěva obchodního centra 

v nedalekých Cheznovicích (otevřeno i v sobotu odpoledne!!!)… Sobotní program vyvrcholil 

nočním putováním lesem plným zvěře, zvl. kanců a sov,  kolem rybníka s vodními příšerami a 

bludičkami.  

 

DUD – 750let Berouna 4.K/Šč + 1.A,B, 1.P, 2.S   1.4.2015 

Německý den – Mo/1.A, 2.B –němčináři     8.4.2015 

Francouzský den – Zd, Po, Ko + francouzštináři + 1.P   4.6.2015 

Básníci stranou – četba poezie v rámci festivalu 30 žáků/Po,   12.6.2015 

 

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

zahraničních studentů. V průběhu šk. roku 2014-2015  tuto zkoušku skládalo 69 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 
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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 2014/2015 proběhla v červnu 2015. ČŠI prověřovala 

zpochybnění klasifikace u ústní maturitní zkoušky z českého jazyka ve společné části jednoho 

maturanta. ČŠI i zřizovatel školy shledali tuto stížnost jako neodůvodněnou.  

 

19. Další činnost školy 

Školská rada: 

Jednání Školské rady se konalo dne 14. října 2014 a 17. března 2015. Zápisy z jednání školské 

rady jsou uveřejněny na webových stránkách školy. 

Složení nové Školské rady je uvedeno na straně 3 a 4 této zprávy. Zástupci do Školské rady 

byli zvoleni  a nově jmenováni na období od 9.4. 2015 do 9.4.2018.  

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: Ondřej 

Blín, Tomáš Brůžek, Tereza Hamplová a Marek Uksa. 

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 Mgr. Alena Šilhavá, místopředsedou Ing. Dana Pohlová a hospodářkou paní Alice 

Hošková.                 

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

školy ve šk. roce 2014/ 2015 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  



 33 

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 3. června 2015 informační 

schůzka. 

V současné se realizuje převod Občanského sdružení na spolek podle nového Občanského 

zákoníku. 

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. 2014 k 30. 6. 2015 

Činnost Činnost 

Hlavní Doplňková Hlavní Doplňková 

1. Náklady celkem  22832 0 10722 0 

2. Výnosy celkem  22832 0 10723 0 

z toho 

příspěvky a dotace na provoz 

(ač. 691)   
2199 0 1040 0 

ostatní výnosy  0 0 0 0 

3. 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 

před zdaněním  
0  0 1 0 

 

 II. Přijaté příspěvky a dotace 

 

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.   

 

Škola se dále zapojila do projektu  EU OPVK  č. 5 pro žadatele a příjemce  

výzvy č. 56.  
Předmětem projektu je týdenní vzdělávací jazykový pobyt ve Velké Británii v roce 

2015 s pedagogickým doprovodem.  

Projekt je veden po číslem CZ.1.07/1.1.00/56.1425 a názvem  

„From Beroun To The Lands End“. Projekt byl MŠMT schválen a během srpna 2015 

proběhlo výběrové řízení na dodavatele. Byla vybrána společnost   PRO TRAVEL 

CK s.r.o., Prokopova 23, 301 00 Plzeň, IČ: 26355353. Akce bude realizována pro 66 

studentů a 6 pedagogických pracovníků v termínu 7. -13.11. 2015 v Brightonu za cenu 

753 670,-Kč včetně DPH. 

V říjnu 2015 bude vypsáno výběrové řízení na zakoupení beletrie v ceně 56 756,-Kč 

s DPH(čtenářské dílny). 

 

 

http://www.scio.cz/
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Přijaté příspěvky a dotace v tis. Kč k 31. 12. 2014 

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)  
21076 

z toho 

přímé vzdělávací výdaje celkem (UZ 33 353) 21076 

z toho mzdové výdaje 15389 

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) 
2159 

z toho 

běžné provozní výdaje celkem (UZ 000) 2159 

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.) – ICT KOUČ 
624  

 

Komentář k ekonomické části:  

Hospodaření organizace skončilo ze ztrátou 9 835,48 –Kč. Ztráta byla kryta na vrub 

rezervního fondu. 

 

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 2014 vzrostly proti roku 2013 o 3,1%. 

Průměrný plat proti roku 2013 vzrostl v roce 2014 o 468,- Kč t.j. o 1,47%.  

V roce 2014 činil průměrný plat 32 264,- Kč.  

ONIV přímé nestačily na pokrytí nákladů. 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. 
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Pololetí 2015  

Hospodaření organizace skončilo kladným hospodářským výsledkem. 

Hospodářský pololetní výsledek 2015 je 1 tis. Kč  
Čerpání prostředků na platy za 1. pololetí je 46,1% ročního rozpočtu. Škola má v této kapitole 

malou rezervu na druhou polovinu roku 2015.  

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. 

 

21. Závěr 

Obsah hlavní činnosti školy ve školním roce 2014/2015  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:  9. října 2015 

 

Datum projednání ve školské radě: 13. října 2015 

 

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

 


