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Tato výroční zpráva je zpracována na základě  § 10 odst. 3 a § 11 zákona č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, a § 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví 

náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Je 

zpracována rovněž dle směrnice Krajského úřadu Středočeského kraje č. 48 o zásadách vztahů 

Středočeského kraje a jeho příspěvkových organizací. 

Výroční zpráva je zpracována za období školního roku 2011/2012 a schválena školskou 

radou v měsíci říjnu 2012. 

 

1. Základní údaje o škole 

 

Název školy:      Gymnázium Zikmunda Wintra, Rakovník, náměstí Jana Žižky 186 

Adresa školy:     Rakovník, náměstí Jana Žižky 186,  PSČ 269 19   

Zřizovatel:          Středočeský kraj 

 

IČO:                    47 019 671 

IZO ředitelství:   600007952 

 

Kontakty: 

 číslo telefonu:                     313 251 311 

 číslo mobilního telefonu:   604 207 646 

 e-mailová adresa:               info@gzw.cz 

 www stránky:                     www.gzw.cz  

 

Ředitel školy:                          PaedDr. Luděk Štíbr  

 telefon:                               604 207 646 

 e-mail:                              stibr@gzw.cz 

 

Statutární zástupkyně 

ředitele školy:                         PhDr.Jiřina Košuličová   

 telefon:                             739 047 382 

 e-mail:                              kosulicova@gzw.cz  

 

 

 Seznam členů školské rady: 

 1. Mgr.Václav Klik              předseda, zástupce zřizovatele 

 2. Mgr.Miloš Lippert           zástupce zřizovatele 

 3. Mgr. Norbert Kremer       zástupce pedagogů školy 

 4. PaedDr. Jitka Knorová     zástupce pedagogů školy 

 5. Jakub Folbr                       zástupce zletilých žáků 

 6. MUDr. Ivo Michalička     zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků 

 

 

Datum poslední změny zařazení do rejstříku škol a školských zařízení: 19.1.2009 s účinností 

od 1.9.2009 . 

mailto:info@gzw.cz
http://www.gzw.cz/
mailto:stibr@gzw.cz
mailto:kosulicova@gzw.cz
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2.Charakteristika školy 

 

    Hlavní činností školy je  středoškolské  vzdělávání s maturitní zkouškou v oboru všeobecné 

gymnázium. Doplňkovou činnost škola neprovozuje. 

Materiálně technické podmínky pro výuku lze dle stavu k 31.8.2012 považovat za celkem 

dobré. Škola sídlí v budově ve vlastnictví kraje, jejíž adresa je uvedena v oficiálním názvu.   

Odloučená pracoviště vzhledem k charakteru výuky na naší škole se nevyužívají, vzhledem 

k prostorovým podmínkám je nutno na několik hodin v týdnu najímat tělocvičnu  TJ 

Lokomotiva Rakovník pro výuku tělesné výchovy.  

V budově školy je celkem 25 učeben, z čehož je 9 odborných. Mimo jiné biologická a 

chemická laboratoř,  ateliér, 2 jazykové laboratoře, 2 učebny ICT, aula a tělocvična.  Je snaha, 

aby každá z učeben měla svou typickou výukovou náplň a tomu také odpovídalo její 

vybavení,  ať už se jedná o audio a video přístroje, nebo informační panely. Důležitá je přitom 

odpovědnost správců těchto prostorů. Všechny učebny mají podlahovou plochu větší, než 

stanovují hygienické normy a postupně se provádí jejich rekonstrukce.     

Vybavení didaktickou technikou je celkem na dobré úrovni. Učebny školy se postupně 

vybavují datovými projektory ve spojení s PC a velkoplošnou obrazovou i zvukovou projekcí. 

V současnosti je takových učeben celkem jedenáct. Naši učitelé v uplynulém školním roce 

měli také k dispozici 31 magnetofonů s přehrávači CD, 26 televizorů, 23 videorekordérů a 

DVD přehrávačů, které jsou postupně nahrazovány PC s dataprojektory.  

V oblasti počítačové techniky škola  provozuje celkem 101 PC v odborných učebnách, 

kabinetech a studovně. Všechny PC jsou propojeny vlastní  sítí s možností připojení 

k internetu (rychlost 5120/5120 kbit/s). Většina vyučujících (cca 28)  má k dispozici přenosné 

PC pro potřebu výuky. 
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Od školního roku 2010/2011 se díky vybavení všech učeben PC a propojení sítí, začala 

používat elektronická třídní kniha v systému Bakaláři, která výrazně zkvalitnila práci třídních 

učitelů a vedení školy. 

Novou kvalitu výuky přinášejí interaktivní tabule používané v setu s počítačem, 

vizualizérem a projektorem. V současné době jich používáme celkem sedm. Pět typu 

SmartBoard, jednu tabuli typu StarBoard a jednu Panasonic . Tři  tabule typu SmartBoard 

byly dodány zřizovatelem v rámci grantu EU „Moderní technologie ve výuce“. 

Významným prvkem pro zkvalitnění výuky je studovna se stálou knihovnickou službou. 

Knihovnice spravuje fond literatury, časopisů a naučných CD-ROM, dohlíží na provoz na 

internetu, kopíruje z knih a materiálů žáků. Pro zlepšení a zrychlení služeb studovny se 

přechází na knihovnický program Clavius, který v dalším období dovolí zavést systém 

čárových kódů a informačně se propojit s Městskou knihovnou v Rakovníku. 

Gymnázium Zikmunda Wintra je všeobecně vzdělávací školou, jejímž cílem je především 

připravit žáky pro studium na vysokých a vyšších odborných školách. Protože chceme, aby 

uplatnění našich absolventů bylo co nejširší, vyučujeme podle osnov všeobecného studijního 

zaměření (79-41-K/41,79-41-K/81) a umožňujeme studentům profilovat se pomocí 

volitelných předmětů. V předposledním ročníku jde o čtyři, v maturitním ročníku o šest 

vyučovacích hodin týdně. Na gymnáziu se vyučuje podle nového školního vzdělávacího 

programu (ŠVP), zpracovaného dle rámcového programu (RVP) pro ZŠ a gymnázia. 

  Stále více učitelů pracuje v hodinách běžně s výpočetní technikou a internetem, 

v laboratořích a během seminářů se prosazuje skupinová práce, žáci jsou vedeni 

k samostatnému získávání a analýze faktů. Určující se stávají kompetence a nikoli detailně 

určený vzdělávací obsah.  
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2. Školy a školská zařízení – členění 

I. Školy – nejvyšší povolený počet žáků/studentů a naplněnost (k 30. 9. 2011)  

Druh/typ školy  

 

 

 

IZO 

Nejvyšší 

povolený 

počet 

žáků/ 

stud. 

Skutečný 

počet 

žáků/ 

stud.
1
  

Počet 

žáků/ 

stud. 

v DFV
2
 

Přepočtený 

počet ped. 

prac. 

Počet 

žáků/stud.  

na přep. 

počet ped. 

prac.      v 

DFV 

střední škola/gymnázium 

 

000068951 

 

435 384 384 

 

30.90 

 

12,43 

 

 

Gymnázium Zikmunda Wintra mělo ve školním roce jednu součást se dvěma studijními 

obory. Neprovozujeme vlastní jídelnu ani ubytovací zařízení. Stravování žáků a zaměstnanců 

je zajištěno v nově vybudované školní  jídelně MěÚ Rakovník, provozovanou společností 

Scolarest s.r.o. Žáci, kteří potřebují ubytování z důvodu obtížného dojíždění nebo rodinné 

situace, mohou využívat internát Střední integrované  školy v Rakovníku.  

 

 

4. Obory vzdělání a údaje o žácích v nich 

 

Následující tabulka uvádí  studijní obory na našem gymnáziu.    

 

I. Počet tříd a žáků SŠ (bez VOŠ) v denní formě vzdělávání – podle oborů vzdělání  

   (k 30. 9. 2011) 

Kód a název oboru Počet žáků  
Počet 

tříd 

Průměrný 

počet 

žáků/tř. 

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou     

79-41-K/41  Gymnázium 170 8 21,25 

79-41-K/81   Gymnázium 214 8 26,8 

    

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem    

nejsou 0 0 0 

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání     

nejsou 0 0 0 

Celkem  384 16 24,0 

 

 

Studium je pouze v denní formě, proto je následující tabulka prázdná. Další tabulky 

hodnotící jiné formy studia již neuvádíme. 

 

 



 
5 

II. Počet tříd a žáků SŠ (bez VOŠ) v OFV 
1
 – podle oborů vzdělání (k 30. 9. 2011)        

Kód a název oboru 
Forma 

vzdělávání
 2
 

 

Počet žáků 

 

Počet  

tříd 

Průměrný 

počet 

žáků/tř. 

Obory vzdělání poskytující  

střední vzdělání s maturitní zkouškou  
x    

Nejsou  0 x x 

Obory vzdělání poskytující 

střední vzdělání s výučním listem 
x    

Nejsou  0 x x 

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání  x    

Nejsou  0 x x 

Celkem   0 0 0 

      

     

     V průběhu školního roku 2011/2012 přestoupili na jinou školu, přerušili, nebo ukončili 

studium studenti: Savkovová (C1B)), Kasík (O3), Štorch (C3B), Peterka (O6). Z jiné školy 

přestoupili :  Sklenička (C1B), Chmelíková (C1A), Vajc (C2B). 

Žáci - cizí státní příslušníci:  2 Rusko , 1 Ukrajina , 7 Vietnam . 

Žáci  z  jiných krajů:             1  Karlovarský kraj , 1 Praha, 8  Ústecký kraj. 

 

 

5. Vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a 

žáků a studentů nadaných 

 

Žáci a studenti se zdravotním postižením podle druhu postižení (k 30. 9. 2011) 

Druh postižení 
Počet žáků/studentů  

 SŠ  VOŠ 

Mentální postižení   

Sluchové postižení 1  

Zrakové postižení   

Vady řeči   

Tělesné postižení   

Souběžné postižení více vadami   

Vývojové  poruchy učení a chování   

Autismus   

 

 Podle individuálních vzdělávací plánů se žádní studenti nevzdělávali. Postižení studentky 

je lehčího charakteru. 

 Se studiem integrovaných žáků máme dobré zkušenosti. Studentům jsou vytvářeny dobré 

podmínky pro výchovně vzdělávací činnost pod dohledem výchovné poradkyně.  
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6. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí uchazečů do 1. ročníků SŠ 

a VOŠ 

 

6. 1. Přijímací řízení do 1. ročníku SŠ  

 

   Přijímací řízení probíhalo dle správního řádu. Pro přijímací zkoušky do víceletého 

gymnázia jsme využili testů zhotovených jednotlivými předmětovými komisemi.  Celkem 

jsme zadávali  2 testy, z českého jazyka a matematiky. Vyhodnocování testů bylo 

bezproblémové. Ke studiu na čtyřletý obor byli uchazeči přijímáni na základě studijních 

výsledků v posledním ročníku ZŠ. 

 

   Přijímací zkoušky proběhly v  zákonném termínu 23.4.20112 do 1. ročníku osmiletého 

gymnázia a 1. ročníku čtyřletého gymnázia. V prvním kole bylo přijato 30  uchazečů do 

osmiletého a 32 do čtyřletého studia.  

   Kritéria hodnocení pro osmileté  studium byla následující: 60 bodů matematika, 60 bodů 

český jazyk, tedy maximálně 120 bodů.  

 

Odvolání proti výsledkům přijímacího řízení proběhlo v devíti případech,  jedno odvolání 

bylo řešeno v rámci autoremedury , zbylé řešil nadřízený orgán. Ke stížnostem  a žalobám 

nedošlo. 

 

 

 

I. Údaje o přijímacím řízení do denní formy vzdělávání (včetně nástavbového studia)  

    na SŠ pro školní rok 2012/2013 – podle oborů vzdělání  (k 1. 9. 2012) 

Kód  a název oboru 

 

1. kolo  

– počet  

Další kola  

– počet 

Odvolání   

– počet Počet 

tříd
1
 

přihl.  přij.  přihl.  přij.  
poda- 

ných 

kladně 

vyříz. 

Obory vzdělání poskytující  

střední vzdělání s maturitní zkouškou  
       

79-41-K/41  45 32 0 0 0 0 1 

79-41-K/81 54 30 0 0 0 0 1 

        

Obory vzdělání poskytující  

střední vzdělání s výučním listem  
       

Nejsou        

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání         

Nejsou        

Celkem 99 62 0 0 0 0 2 
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7. Údaje o výsledcích ve vzdělávání  

 

I. Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků celkem 

   (včetně závěrečných ročníků) – k 30. 6. 2012 

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

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Žáci celkem    384 

Prospěli s vyznamenáním 90 

Prospěli 283 

Neprospěli 11 

- z toho opakující ročník 1 

Průměrný prospěch žáků 1,97 

Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených 64,55/0,39 

 

Slovní hodnocení, které by nahrazovalo známky na vysvědčení, škola nepoužívá. 

 

Komisionální dodatečné a opravné zkoušky (probíhaly v přípravném týdnu, od 27.8.2012). 

Počet Ročník Obor Předmět Druh zkoušky Výsledky  

2 O4 79-41-K/81 Mat. opravná prospěl  

1 C3B 79-41-K/41 Čj opravná prospěli  

2 C3A 79-41-K/41 Čj, Che opravná prospěl  

2 C2A 79-41-K/41 Fy, Che opravná prospěla  

1 O7 79-41-K/81 Fy opravná neprospěla  

1 C1A 79-41-K/41 Čj opravná prospěla  

1 C3A 79-41-K/41 Bio dodatečná prospěla  

1 C3A 79-41-K/41 ZSV dodatečná prospěl  

       

       

       

       

Student, který  neuspěl u opravné zkoušky, si zažádal o opakování ročníku, což mu bylo 

umožněno. O všech komisionálních zkouškách je proveden zápis do protokolu, který je 

uložen v ředitelně školy. 
 

 

 

 

 



 
8 

II. Výsledky maturitních zkoušek, absolutorií, závěrečných zkoušek 

     (bez opravných zkoušek)  

Kód a název oboru 

Žáci/studenti 

konající zkoušky 

celkem 

Prospěli                   

s vyznamenáním 
Prospěli Neprospěli 

Maturitní  zkouška:     

79-41-K/401 Gymnázium ( čtyřleté) 38 10 23 3 

79-41-K/801 Gymnázium (osmileté) 21 11 14 0 

     

Celkem 59 21 37 3 

Studenti, kteří neprospěli, opakovali maturitní zkoušku z jednoho předmětu v termínu od 

3.9.2012 a všichni byli v opravném termínu úspěšní.  

 

 

8.Hodnocení chování žáků/studentů 

Chování žáků/studentů (k 30. 6. 2011) 

Druh/typ školy 
Počet žáků/studentů - hodnocení 

velmi dobré uspokojivé neuspokojivé 

79-41-K/41 Gymnázium( čtyřleté) 171 0 0 

79-41-K/81 Gymnázium( osmileté) 212 1 0 

celkem 383 1 0 

   

 Bylo uděleno 14 důtek ředitele a 88 pochval ředitele školy za celý školní rok. Z  údajů je 

evidentní, že příkladné chování výrazně převažovalo nad problematickým. Důtky byly 

udělovány za opakovaná porušování školního řádu. Pochvaly byly uděleny především za 

úspěchy v soutěžích, pomoc škole a spolužákům a reprezentaci školy v různých odvětvích. 

 

 

9. Absolventi a jejich další uplatnění 

I. 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 

79-41-K/41 
 

38 
115  přihlášek 3 0 1 

79-41-K/81 
 

21 
60  přihlášek 1 0 0 

SŠ/gymnázium 59 175  přihlášek 4 0 1 
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10. Údaje o nezaměstnanosti absolventů škol 

 

Nezaměstnaní absolventi škol podle statistického zjišťování úřadů práce (k 30. 4. 2012) 

Kód a název oboru 
Počet absolventů  

– škol. rok 2010/2011 

Z nich počet 

nezaměstnaných   

– duben 2012 

79-41-K/41 Gymnázium ( čtyřleté) 36 1 

79-41-K/81 Gymnázium ( osmileté) 26 0 

Celkem 62 1 

 

Statistický výkaz úřadu práce v Rakovníku uvádí mezi nezaměstnanými 1 absolventku 

Gymnázia Zikmunda Wintra. 

 

11. Úroveň jazykového vzdělávaní na škole 

I. Žáci/studenti v denním formě vzdělávání učící se cizí jazyk (k 30. 9. 2011) 

Jazyk 
Počet žáků 

/studentů 
Počet skupin 

Počty žáků/studentů ve skupině 

minimálně maximálně průměr 

anglický  384 29 10 18 13,24 

německý 259 19 10 19 13,63 

francouzský 117 8 10 16 14,63 

ruský 9 1 9 10 9,00 

      

 

V předchozí tabulce jsou uvedeny pouze povinné předměty. Všichni žáci studují 

angličtinu, k ní volí jako druhý jazyk německý , francouzský nebo ruský jazyk. Latina je 

vyučována pouze jako volitelný  seminář.  

Žáci posledních dvou ročníků mají možnost zvolit si konverzaci v jednom z vyučovaných 

jazyků jako volitelný předmět.    

 

 

II. Učitelé cizích jazyků – rozložení kvalifikace (k 30. 9. 2011) 

Jazyk 
Počet učitelů 

celkem 

Kvalifikace vyučujících Rodilí 

mluvčí odborná částečná žádná 

anglický  5 4 0 0 1 

německý 4 4 0 0 0 

francouzský 2 1 1 0 0 

latina 2 2 0 0 0 

ruský 1 1 0 0 0 

 

     Jazykové vzdělání probíhalo v hodnoceném období obvyklým způsobem, třídy byly 

zpravidla děleny na tři skupiny dle rozřazovacích úrovňových testů.  
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    Kvalifikace vyučujících: 1 učitelka má pedagogické vzdělání a  státní  zkoušku z jazyka. 

Ostatní   učitelé jazyků  jsou aprobovaní. Od počátku školního roku 2010/2011 vyučuje 

konverzace a některé vyučovací hodiny v anglickém jazyce rodilý mluvčí Nicholas Cusack. 

Učitelé cizích jazyků aktivně navštěvují semináře a kurzy, což je doloženo osvědčeními. 

V rámci projektu NIDV získávají jazykové vzdělání 2 učitelé jiných předmětů.  

 

    

 

 
 

 

 12. Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole 

 

    Každé dva roky je aktualizován  a  zveřejňován na webových stránkách školy ICT plán 

školy. Popisuje skutečný stav a stanovuje předpokládaný rozvoj ICT na gymnáziu. 

 

   Vybavení školy prostředky ICT považujeme za nadprůměrné. Do školní sítě je zapojeno 

110 počítačů. Dvě počítačové učebny,  v nichž je dohromady 49 počítačů,  slouží jednak 

k výuce předmětu informační a komunikační technologie, jednak je využívají učitelé ostatních 

předmětů, např. anglického, německého, ruského a francouzského jazyka, fyziky, biologie, 

chemie a zeměpisu. Nová moderní učebna, která byla vybudována v  roce 2009, posílila 

výrazně využití ICT ve výuce a přispívá k další modernizaci výuky na škole. 

 

    Internet je dostupný na všech síťových stanicích s datovým tokem 4Mb/s a 1 Mb/s, což 

v současné době dostačuje výuce i administrativě. Mikrovlnné připojení k síti providera se 

ukázalo jako dobrá volba, s výjimkou extrémních klimatických poměrů funguje velmi 

spolehlivě. Obsah, který přichází z externích zdrojů, je filtrován pomocí blacklistu se 

zakázanými stránkami a řetězci znaků. Blacklist je průběžně inovován. Síť gymnázia je také 

chráněna firewallem proti průniku zvenčí. Přístup žáků k počítačům a internetu mimo 

vyučovací hodiny byl možný ve studovně denně i s WiFi připojením od 7:30 do 16:00 hodin.   
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     Učitelské počítače byly instalovány ve všech kabinetech, všichni pedagogové mají 

samostatnou e-mailovou adresu ve tvaru jmeno@gzw.cz a samozřejmě časově a datově 

neomezený přístup k internetu.  

     Všechny učebny mají své PC s možností připojení k internetu a intranetu a umožňují 

funkci elektronické třídnice zavedené v minulém roce. Učitelé mají dále k využití celkem  

28 ks přenosných počítačů . 

 

 

 

 

 

13. Údaje o pracovnících školy 

I. Základní údaje o pracovnících školy (k 30. 9. 2011) 
Počet pracovníků  Počet 

žáků 

v DFV na 

přepočten

ý počet 

pedagog. 

prac. 

celkem 

fyzický/přepočten

ý 

nepedagogických  

fyzický/přepočten

ý 

pedagogických 

fyzický/přepočten

ý 

pedagogických 

interních/externíc

h 

pedagogickýc

h  

– s odbornou 

kvalifikací 
1
  

42/39,221 8/7,554 34/31,667 32/2 32 12,2 

 

 

II. Věková struktura pedagogických pracovníků (k 30. 9. 2011) 
Počet pedag. 

pracovníků 
Do 30 let 31 – 40 let 41 – 50 let 51 – 60 let Nad 60 let 

Z toho 

důchodci 

Průměrný 

věk 

Celkem 0 10 10 10 4 4 47 

z toho žen 0 7 8 7 3 3 47 

 

mailto:jmeno@gzw.cz
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III. Pedagogičtí pracovníci – podle nejvyššího dosaženého vzdělání (k 30. 9. 2011) 
Počet ped. pracovníků – dosažené vzdělání  

vysokoškolské 

- magisterské a 

vyšší 

vysokoškolské 

 - bakalářské 
vyšší odborné střední základní 

33 0 0 1 0 

 

IV. Pedagogičtí pracovníci – podle délky praxe (k 30. 9. 2011) 
Počet ped. pracovníků s praxí 

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

0 4 13 10 7 

 

 

 

 

V. Zajištění výuky učiteli s odbornou kvalifikací v příslušném oboru vzdělání
1
  

Předmět 
Celkový počet hodin 

odučených týdně 

Z toho odučených učiteli 

s odbornou kvalifikací 

v příslušném oboru vzděl. 

Český jazyk 496 496 

Anglický jazyk 448 427 

Něměcký jazyk 268 268 

Francouzský jazyk 168 149 

Ruský jazyk 3 3 

Latina 2 2 

Matematika 512 512 

Fyzika 272 272 

ICT 112 112 

Biologie 272 272 
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Chemie 240 240 

Zeměpis 208 208 

ZSV 208 208 

Dějepis 224 224 

EVV 224 224 

EVH 224 224 

TV 256 256 

Celkem 4137 4098 

        K 30.6.2012 ukončili pracovní poměr Mgr.Ludmila Lipecká, Mgr.Eva Králíčková, 

Mgr.Norber Kremer, Mgr.Martina Němcová, Mgr.Petra Hasalová. Z rodičovské  dovolené se 

vracejí Mgr. Klára Hejdová,  Mgr.Gabriela Honsová a Mgr.Hedvika Kindlová.  

        

 

14. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně vedoucích 

pracovníků. 

 

     Akce průběžného studia v rámci DVPP jsou uvedeny v následující tabulce. Převládal počet  

jednodenních vzdělávacích seminářů. Organizátorem většiny vzdělávání byl CERMAT , 

zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám Nymburk. 

Většina vzdělávání se týkala přípravy na státní maturitu. 

 

Vzdělávací instituce 

 

Zaměření akcí 

 

Rozsah   

 

Počet 

zúčastněných 

 

Jméno učitele, 

poplatek 

Národní ústav pro 

vzdělávání divize VÚP 

Weilova 1271/6, Praha 

10 

Odborný seminář chemie – 

nové trendy ve výuce 

11.11.2011 

jednodenní 1 Němcová 

Parkmanová 

Cestovné 126 Kč 

Raisová Jaroslava 

Nové Strašecí 

Školení pedagogů BOZP 

a PO 29.9.2012 
jednodenní 34 34 pedagogů 

4.128 Kč 

Zařízení pro DVPP a 

Středisko služeb 

školám, Středočeského 

kraje, Nymburk  

Výjezdní seminář pro 

ředitele škol a škol.zařízení 

26.3.-27.3.2012 

Č.j.3455/2009-25-109 

dvoudenní 1 Štíbr 

1.000 Kč + 

cestovné 100 Kč 

NDIV Praha Konference projekt 

COMENIUS 14.10.2011 
jednodenní 1 Jirkovská 

Cestovné 237 

ČVÚT 

Praha 2, Karlovo nám. 

13 

Seminář „Brána 

informatikům otevřená“ 

11.10.2011 

 

jednodenní 1 Radvanová 

Cestovné 268 Kč 

KÚSK,Zborovská 11. 

150 21 Praha 5 

Školení ředitelů 

28.11.2011 
Jednodenní 1 Štíbr 

Cestovné 120 Kč 

UK Praha 

Přírodovědná fakulta 

Školení BIO 

28. 1. 2012 
jednodenní 1  Němcová 

Parkmanová 

Cestovné 375 

UK Praha 

Přírodovědná fakulta 

Školení BIO 

10. 3. 2012 
jednodenní 1  Němcová 

Parkmanová 

Cestovné 425 
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UK Praha 

Přírodovědná fakulta 

Školení BIO 

24. 3. 2012 
jednodenní 1  Němcová 

Mánková 

Parkmanová 

Cestovné 647 Kč  

VŠ chemicko-

technologická v Praze 

Fakulta chemické 

technologie 

Letní škola středoškolských 

učitelů „Chemie pro život“. 

28.-30.8.2012 

Č.j.:MŠMT 17241/2012-25-

388 

 

 

3 denní 

 

 

1 

 

 

Březina 

Cestovné 363 Kč 

Raisová Jaroslava 

Nové Strašecí 

Školení ved. pracovníků 

BOZP 

a PO 29.9.2012 

jednodenní 2 Štíbr 

Košuličová 

Oxford University 

Press, CZ, 

Opletalova 5, Praha 

1 

 

Oxford Professional 

Development:“Informační a 

komunikační technologie ve 

výuce 

angličtiny“,akreditace 

MŠMT: 36098/2011-25 

ze dne 30. 8. 2012 

jednodenní 4 Waldhauser 

Krausová 

Brabcová 

Byrtusová 

Vzdělávací institut 

Středočeského kraje-

Zařízení DVPP, 

Lázeňská 826,Sadská 

Jazykově metodický kurz 

anglického jazyka-3.ročník 

 „Učitelská 

angličtina“.Akreditace 

DVPP čj.11 497/2007-25 

vícedenní 2 Jirkovská 

Mánková 

 

     

Vzdělávací institut 

Středočeského kraje-

Zařízení DVPP, 

Lázeňská 826,Sadská 

Jazykově metodický kurz 

anglického jazyka-3.ročník 

 „Učitelská 

angličtina“.Akreditace 

DVPP čj.11 497/2007-25 

vícedenní 2 Knorová 

Suková 

     
Centrum pro 

zajišťování výsledků 

vzdělávání –CERMAT 

Jankovcova 933/63 

170 00 Praha 7 

Společná část maturitní 

zkoušky- Hodnotitel ústní  

zkoušky  

Základní/Vyšší 

Ruský jazyk 

Č.osvědčení: ZH029401 

2.3.2012 a 19.3.2012 

vícedenní 1 Kozlerová 

Cestovné 496 Kč 

Centrum pro 

zajišťování výsledků 

vzdělávání –CERMAT 

Jankovcova 63,Praha 7 

Konzultační seminář pro 

školní maturitní komisaře 

17.4.2012. 

Č.osvědčení: 

12-20-11-ŠM-03/04. 

jednodenní 1 Košuličová 

Cestovné 248 Kč 

Centrum pro 

zajišťování výsledků 

vzdělávání –CERMAT 

Jankovcova 63,Praha 7 

Společná část maturitní 

zkoušky- Hodnotitel ústní 

zkoušky  

Základní/Vyšší 

Německý jazyk 

27.2.2012 

jednodenní 1 Košuličová 

Cestovné 253 Kč 

Centrum pro 

zajišťování výsledků 

vzdělávání –CERMAT 

Jankovcova 63,Praha 7 

Společná část maturitní 

zkoušky- Hodnotitel ústní 

zkoušky  

Základní/Vyšší 

Ruský jazyk 

Č.osvědčení: ZH029409 

2.3.2012 a 19.3.2012 

vícedenní 1 Syrovátková 

Cestovné 496 Kč 

     

Centrum pro 

zajišťování výsledků 

Společná část maturitní 

zkoušky- Hodnotitel 
vícedenní 1 Waldhauser 
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vzdělávání –CERMAT 

Jankovcova 63,Praha 7 

písemných prací 

Stupeň: JUNIOR 

Anglický jazyk.Certifikát 

Č. 128180A z  31.3.2012 

     

     

 

   Pedagogové během školního roku 2011/2012 absolvovali jednodenní semináře pořádané 

zdarma – bez akreditace – Němcová, Parkmanová, Mánková, Radvanová,  Jirkovská. 

Školení ke společné části maturitních zkoušek pořádal CERMAT Praha zdarma. Škola platila 

cestovné.  

Samostudium bylo určeno příkazem ředitele školy v délce 12 pracovních dnů ve školním roce 

2011/2012 a čerpání určeno na dobu vedlejších prázdnin. Pro všechny zaměstnance školy 

(pedagogy i nepedagogy) bylo uspořádáno dne 29. srpna 2012  školení BOZP a PO. Platnost 

školení 2 roky. Zúčastnilo se celkem 42 osob. 

 

  

  

15. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

15.1. Zájmové aktivity 

 

 Ve školním roce 2011/2012 pracovalo celkem 5 zájmových kroužků. 

  

Florbal   Mgr.H.Minaříková         

Latina   Mgr.M.Syrovátková 

Výtvarná výchova Mgr.D.Blažek 

Dramatický                       P. Suk 

Anglický jazyk                 Mgr.E.Waldhauser 
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Exkurze - součástí výuky jsou i předmětové exkurze. Byl stanoven maximální počet 3 

exkurze pro třídu a školní rok. Celkem se uskutečnilo 28 exkurzí. V  červnu proběhla 

vícedenní zahraniční exkurze do Anglie,  Itálie a Švýcarska. 

LVVZ -ve školním roce 2011/2012 se uskutečnily dva lyžařské kurzy studentů druhých 

ročníků ve Špindlerově Mlýně a v Peci pod Sněžkou. Dále pak letní sportovně-turistický  kurz 

pro třetí ročníky ve středisku Machův Mlýn.  

    

  

 

Školení ČK - v květnu proběhlo proškolení druhých ročníků ze zdravotní výchovy 

v rozsahu 12 hodin. Školení prováděli pracovníci Červeného kříže a žáci po ukončení dostali 

průkazy o absolvování školení.   

Enviromentální kurz - studenti čtvrtého ročníku víceletého gymnázia se zúčastnili 

pětidenního pobytu v Terénní základně pro ekologickou výchovu Buk, Krásná Lípa společně 

s třídní učitelkou Mgr.Sukovou a vyučující biologie Mgr.Parkmanovou. Program byl zaměřen 

na různé aspekty ochrany životního prostředí a environmentálně žádoucí spotřebitelské 

chování. Součástí kurzu byly celodenní pěší výlety s výkladem a prací v terénu, poznávání 

rostlin a živočichů, přednášky o třídění odpadu, poznávání noční oblohy a další aktivity.   
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15.2. Mezinárodní spolupráce a projekty 

 

    Mezinárodní spolupráci škol a výměnné pobyty mají na starost PhDr.Košuličová a 

Mgr.Beulakkerová . 

   Gymnázium Zikmunda Wintra v Rakovníku dlouhodobě spolupracuje s dvěma  

zahraničními školami, s nimiž proběhlo v posledních letech několik výměnných zájezdů. 

Jedná se o Georg Forster Gesamtschule (dříve Integrierte Gesamtschule) Worrstadt  a školu 

Heinricha Manna z Dietzenbachu.  

   Poslední akce se zúčastnilo z německé strany 15 studentů s tříčlenným organizačním 

doprovodem  pedagogického sboru a 13 českých studentů rovněž s tříčlenným týmem.  

         

      V průběhu školního roku 2011/2012 nedošlo k žádnému výměnnému pobytu z důvodu 

reorganizace organizačního  zabezpečení  ze strany zahraničních partnerských škol. 

     Doufáme, že spolupráce bude obnovena a nové výměnné pobyty  napomohou ke zlepšení 

jazykových znalostí a dovedností, k  posílení komunikativních schopností v obou jazycích a  

k navázání užších přátelských kontaktů mezi jednotlivými školami. 

 

  

Londýn – zahraniční poznávací exkurze 

       Zahraniční poznávací exkurze do Londýna a okolí se konala ve dnech 11.6. – 17.6. 2012. 

Zúčastnilo se jí 52 žáků školy. Pedagogický dozor vykonávali vyučující školy Mgr. Norbert 

Kremer, Mgr.Emil Waldhauser,Mgr.Renata Rédlová a Mgr.Jitka Knorová.  

      Cílem exkurze bylo seznámení s reáliemi, historií a geografií města, architekturou, stylem 

života, vědecko-technickým vývojem, a možnost uplatnit znalost cizího jazyka. 
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Itálie – Švýcarsko – zahraniční poznávací zájezd 

   Již potřetí uspořádala naše škola společný zájezd do zahraničí se studenty gymnázia 

v Kralupech. Zájezd se uskutečnil v termínu 18.6.2012 – 22.6.2012 a zúčastnilo se ho celkem  

15 studentů gymnázia s pedagogický dozorem Mrg.Minaříkovou a Mgr. Skyslákovou. 

 

 
 

 

Advent v Drážďanech - v prosinci 2011 se uskutečnil jednodenní poznávací zájezd do 

Drážďan za dozorování  PhDr. Košuličové a Mgr. Kozlerové. 
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15.3. Zapojení do soutěží 

 

     Zapojení školy do soutěží vypovídá mnohé o aktivitě a úrovni žáků, ale také o snaze a 

ochotě učitelů pracovat s nimi ve svém volném čase a zvyšovat jejich schopnosti,  znalosti a 

vědomosti nad rámec povinné výuky. V minulém školním roce byla naše účast 

v předmětových olympiádách a dalších soutěžích velmi bohatá. Úspěchy studentů 

v předmětových soutěžích, zvláště v krajských a národních kolech, nejlépe vypovídají o 

obsahu a úrovni  studia na gymnáziu.  

 

     Školní rok 2011-2012 byl v tomto ohledu mimořádný,  o čemž svědčí následující  

ukázky z tisku a webových zpráv :    
 

 

Začátkem května letošního roku se deset studentů naší školy zúčastnilo on-line testu z 

anglického jazyka nazvaného „ANGLIČTINÁŘ ROKU". 

 

  

    Naši studenti si mohli otestovat svoji úroveň angličtiny v porovnání se studenty jiných škol 

v celé republice.Soutěž uspořádala společnost Czech-us v.o.s., která se zabývá studiem a prací 

v zahraničí. Touto soutěží se proto organizátoři rozhodli motivovat studenty, aby studiu 

jazyků věnovali dostatečnou pozornost.  

   Nejlépe se z našich studentů umístila Michaela Pavlíčková ze třídy C3A, která získala 

neuvěřitelné 19. místo mezi více než 550 studenty z celé republiky I většina ostatních 

studentů se umístila na předních místech. V abecedním pořadí: Petr Doležal (O5), Duong 

Tung Anh (O6), Anna Horáčková (O6), Jan Malý (C3B), Martina Müllerová (C3A), Michaela 

Pavlíčková (C3A), Luboš Plamitzer (O5), Karolína Soukupová (C3A), Thang Tran Quang 

(O5) a Štěpán Zechovský (O6). 
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Studentky GZW zvítězily v národním kole Ekologické olympiády. 

Úspěch našich studentek v krajském kole Ekologické olympiády na podzim loňského roku 

umožnil našemu týmu ve složení Anna Horáčková (O6), Tereza Matějková (C3A) a 

Doubravka Požárová (O5) postup do národního kola EO, které se konalo v Praze. Toto 

vítězství nás těší o to více, že se jedná o prestižní soutěž mezi biologickými olympiádami a 

naše škola zde byla, na rozdíl od ostatních, naprostým nováčkem. 

 

 

Petr Doležal jedním z nejlepších mladých fyziků v kraji! 

V pátek 4. května 2012 se na pražském Gymnáziu Christiana Dopplera setkali nejlepší mladí 

fyzikové v kraji, aby změřili své síly v 53. ročníku Fyzikální olympiády. Mezi účastníky byli 

také tři studenti našeho gymnázia: Jitka Hejhalová (C1B), Lenka Gregorová (C1A) a Petr 

Doležal (O5). A právě Petr nezaváhal a v konkurenci bezmála padesáti soutěžících v kategorii 

D obsadil vynikající 2.místo. 

 

Krajské kolo matematické olympiády kategorie C. 

Naši školu úspěšně reprezentoval Petr Doležal ze třídy O5 a umístil se ve velké konkurenci 

na 2.-3. místě.  Krajské kolo matematické olympiády se konalo 17.4. 2012 v Praze. Bylo 

vyvrcholením náročné přípravy, která spočívala ve vlastním studiu a řešení úloh předchozích 

soutěžních kol. 

 

Vítězství v Krajském kole biologické olympiády 2012 kategorie B. 

Pátek 13.4.2012 byl velmi úspěšným dnem pro Doubravku Požárovou z třídy O5 a 

samozřejmě i pro naše gymnázium. Na Gymnáziu V. B. Třebízského ve Slaném se konalo    

Krajské kolo biologické olympiády 2012 kategorie B. Celkem se zúčastnilo 38 soutěžících ze 

Středočeského kraje. Naše gymnázium reprezentovali studenti třídy O5 Petr Doležal a 
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Doubravka Požárová. Doubravka Požárová se v Krajském kole stala vítězkou a bude se moci 

zúčastnit letošního soustředění výherců jednotlivých kategorií biologické olympiády v 

Běstvině u Chrudimi. Petr Doležal se umístil na krásném sedmém místě, což je také veliký 

úspěch. Krajské kolo biologické olympiády 2012 v kategorii B je nejvyšším kolem, které se v 

této věkové kategorii pořádá. GZW Rakovník v celkovém pořadí zúčastněných škol na 1. 

místě. 

Krajské kolo Chemické olympiády kategorie C - 1. a 2. ročníky SŠ. 

Dne 2. 4. 2012 se na Katedře chemie a didaktiky chemie Pedagogické fakulty Univerzity 

Karlovy v Praze konalo krajské kolo Chemické olympiády kategorie C (1. a 2. ročníky 

středních škol). Přijelo celkem 33 borců - nejlepších chemiků ze školních kol na gymnáziích 

Středočeského kraje. Naši školu úspěšně reprezentovali 4 mladí talentovaní chemici. Jejich 

výsledky jsou uvedeny v tabulce. 

Celkové pořadí Jméno Třída Počet bodů = 

počet % 

7. Tung Anh Duong O6 66,5 

10. Petr Doležal O5 65 

14. Anna Horáčková O6 60,5 

17. Tereza Šváchová C2B 58,5 

Naši studenti výborně obstáli v silné konkurenci, vždyť hned 25 soutěžících se stalo 

úspěšnými řešiteli - získalo přes 50 bodů. 

Opět mezi nejlepšími gymnázii v republice. 

Studentům našeho gymnázia, Jakubu Zechovskému z oktávy, Tereze Matějkové ze 

třetího ročníku a Anně Horáčkové ze sexty se podařilo ve čtvrtek 24.11. získat neuvěřitelné 

4. místo ze 75 gymnázií soutěžících na tradičním klání škol v dějepisných znalostech 

v Chebu. 

 

Podařilo se jim tak udržet trend nastolený jejich předchůdci a navázat na úspěch nejen 

předloňského ročníku, kdy naši studenti Markéta Adamcová, Kristýna Biňovcová a David 

Kozler obsadili 6. místo, ale také na loňský ročník, kdy byli rakovničtí studenti na 10. místě, 
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tentokrát ve složení Jakub Zechovský, Markéta Adamcová a Tereza Matějková. I letos se tak 

potvrdilo, že naše gymnázium nesmazatelně patří mezi nejsilnější soupeře v historických 

vědomostech. 

Vítězství v národním kole soutěže „Bobřík informatiky“. 

Již čtvrtý ročník oblíbené soutěže proběhl ve dnech 7. – 10. listopadu. Naši studenti a 

studentky úspěšně bojovali a 4 studentky dokonce obsadily 1. místo ve svých kategoriích 

ziskem plného počtu bodů. V kategorii Benjamin to byly Aneta Laštovičková a Michaela 

Volfová ze sekundy, v kategorii Kadet pak Barbora Čermáková a Nikola Šimková z 

kvarty. 

Také v dalších kategoriích jsme zaznamenali vynikající výsledky. Petr Doležal obsadil v 

kategorii Junior 37. místo ze 4900 soutěžících a Rudolf Vávra dokonce 20. místo z 2540 

soutěžích v kategorii Senior. 

Soutěžilo se ve čtyřech věkových kategoriích. Studenti řešili 15 převážně logických a 

kombinačních úloh a odpovědi odesílali po internetu. Soutěže se celkem zúčastnilo 19280 

studentů z 220 středních škol.  

 

PIŠQWORKY – skvělé umístění v krajském kole. 

Dne 21.11.2011 proběhlo v Říčanech u Prahy krajské kolo 4. ročníku přeborů středních škol v 

piškvorkách – PIšQworky 2011. Tým Sršni pod vedením kapitána Oskara Kulhánka z O8 

vybojoval celkově 3.místo. 

 

 

Přehled všech účastí a úspěchů ve výtvarných, literárních,  předmětových a 

sportovních soutěžích uvádíme v přílohách této zprávy. 

 

 

 

15.4. Prevence sociálně patologických jevů 

 

     Od 1. 9. 2005 byla činnost školního metodika prevence oddělena od činnosti výchovné 

poradkyně a tuto funkci zastává Mgr. Renata Rédlová. Během školního roku 2010/2011 se 

zúčastnila okresní i krajské protidrogové konference a schůzek s okresním metodikem 

prevence v PPP Rakovník. 

     Podle Minimálního preventivního programu si naše škola v rámci prevence sociálně-

patologických jevů naplánovala aktivity v oblasti specifické a nespecifické prevence. 

     V rámci specifické prevence bylo realizováno několik akcí:  

 

 Výcvik peer-aktivistů 

      Celkem proběhla 2 víkendová setkání, při kterých se řešily otázky zneužívání tabáku, 

alkoholu, nealkoholových drog, závislosti na lidech (sekty), zneužívání a sexuální obtěžování.  

za vedení lektorů.  Peer-programy probíhali na GZW ve třídách O1, O2, O3 na jaře 2012 vždy 

po dvou hodinách. 
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     Mezi specifickou prevenci patří i besedy a přednášky podle MPP pro vyšší ročníky, 

poradenská činnost a krizová intervence,  realizované za účasti výchovné poradkyně, např. 

beseda „ mentální anorexie a bulimie“.   

 

     V rámci nespecifické prevence na naší škole proběhly velmi úspěšné adaptační kurzy pro 

1. ročníky a primu organizované na přelomu srpna a září  (díky grantu města Rakovník),  

besedy a přednášky ve škole nebo v DDM   ( Literární festival GZW, účast na charitativních 

akcích (Srdíčkový den, Světluška), sportovní aktivity organizované školou v rámci vyučování 

i ve volném času, tuzemské a zahraniční exkurze a účast v různých soutěžích. 

 

 

16. Další vzdělávání ve škole v rámci celoživotního učení 

 

Kurzy k doplnění základního vzdělání ani rekvalifikační kurzy a studium jsme zatím 

nepořádali, nevylučujeme však, že v budoucnu k těmto činnostem přistoupíme. Další 

vzdělávání pedagogických a ostatních pracovníků Gymnázia Zikmunda Wintra je popsáno 

v kapitole 14, školení v rámci SIPVZ v kapitole 12. 

 

17. Výchovné a kariérní poradenství 

 Výchovnou poradkyní byla i pro školní rok 2011/2012 Mgr. Lenka Hejdová, která má pro 

tuto činnost kvalifikační předpoklady: 

 Skálův institut v Praze, pětiletý sebezkušenostní výcvik v psychoterapii závislosti, 

           (1994 – 1999) 

 FF UK,  katedra psychologie, CŽV, specializační kurz pro výchovné poradce, 

(1998 – 2000) 

 FF UK, katedra psychologie, CŽV, specializační kurz Prevence nežádoucích návyků a     

závislostí, A – CŽV č. 832020 (2001 – 2002) 

 

Další výcviky: 

 arteterapeutický výcvik typu sebereflexní projekce při Pedagogické fakultě UK, 

v rozsahu 90 hodin ( rok 1992) 

 kreativně expresivní výchova u Agentury GZA – ARTEZ, v rozsahu 60 hodin  

(rok 1992) 

  základní výcvik v arteterapii při Institutu pro art psychoterapii, psychologii výrazu a    

 sémiotiku, v rozsahu 200 hodin (rok 1994). 

 

Kurzy a semináře: 

 Lüscherův barvový test, Středisko psychologických služeb, Brno, rok 1995 

 Výklad snů, Psychoterapeutická a psychosomatická klinika ESET, Praha, rok 1995 

 Práce se školní třídou jako skupinou, Institut pedagogicko – psychologického 

poradenství, Praha, rok 2000 

 Pedagogové proti drogám, České centrum pro vyjednávání a řešení konfliktů, rok 

2000 

 Grafologie – studio Calix – 2007 – 2009 (4. semestry zakončené zkouškou z 

psychologie). 
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Základní náplň práce, kromě kariérového poradenství, spočívá v osobních 

konzultacích se žáky, případně s rodiči a žáky (osobní krize, výchovné a studijní problémy, 

vztahové otázky apod.) a v práci s třídními kolektivy (sociometrické testy, psychodrama, 

příprava na odbornou práci, maturitní ples nebo svatý týden).  

Kromě konzultačních hodin bývají studenty využívány velké přestávky, rodiče si 

obvykle domlouvají schůzku na dobu, která vyhovuje v souvislosti se zaměstnáním jim. 

Výchovná poradkyně je zvána i na některá jednání třídních učitelů s rodiči, např. dlouhodobé 

problémové chování či prospěch nebo na třídní schůzky (síť VŠ v ČR, možnosti studia na VŠ, 

přijímací řízení apod.). Řadu opakujících se společných otázek řešíme formou pracovních 

listů buď pro rodiče (postup jak na VŠ, leták na adaptační kurzy a na hory...) nebo pro kantory 

(co dělat při šikaně, jak zvládat třídní kolektiv, začínající učitel apod.). 

Běžná je spolupráce s PPP (diagnostika a doporučení, vyšetření pro PUP u státní 

maturity), s úřadem práce (profesní zaměření), Policií ČR (besedy k šikaně a trestné činnosti 

mládeže) případně s oddělením sociální péče.  

V současné době se na škole intenzivněji věnujeme 2 studentům, kteří využívají 

speciální plán studia s ohledem na rozvoj mimořádného talentu, jedné integrované studentce 

s ohledem na její sluchové postižení. Specifické vzdělávací potřeby vzhledem ke zdravotnímu 

stavu mají 2 studentky a  5 studentů je v současné době v péči PPP (dys-poruchy). O úpravu 

času při maturitních zkouškách s ohledem na zdravotní  stav (PUP) žádala jedna studentka. 

Výchovná poradkyně každoročně vypracovává plán činnosti, závěrečnou zprávu, 

panely pro studium na VŠ, přehledy (podané přihlášky, nástup absolventů na VŠ, preferované 

obory apod.). Aktuální informace o možnostech studia, přípravných kurzech, NSZ jsou 

podávány prostřednictvím přehledného systému ve studovně a formou nástěnek. Výchovná 

poradkyně se podílí také na přípravě DOD, prezentaci školy na každoroční burze škol ve 

městě, organizaci besed a přednášek, přípravě informačních materiálů pro rodiče, studenty a 

kantory. Úzce spolupracuje s metodičkou prevence na škole. 

Výchovná poradkyně Mgr. Lenka Hejdová má pro výkon této funkce  kvalifikační 

předpoklady 4 semestrálního studia VP na UK Praha a pětiletý výcvik psychoterapie (Skálův 

institut). Těžiště její činnosti je v osobní práci se žáky a rodiči  týkající se studijních 

problémů, výběru povolání a osobních krizí. Zvýšená pozornost byla zaměřena na možné 

příznaky šikany, rasismu a nerovného postavení žáků ve skupině.  

 

18. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

(příp.o dalších kontrolách neuvedených v bodě 20) 

 

Ve školním roce 2011/2012 byla ve dnech 23. – 26.1.2012 provedena inspekční činnost na 

naší škole, kdy předmětem inspekční činnosti bylo hodnocení podmínek, průběhu a výsledků 

vzdělávání poskytovaného střední školou dle školského zákona.  

Závěry inspekce: 

 činnost školy je v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol 

 vzdělávací programy jsou v souladu se zásadami a cíli školského zákona 

 ve sledovaném období se výrazně zlepšily podmínky v materiální oblasti pro výuku 

 personální podmínky jsou na požadované úrovni 

 škola umožňuje žákům rovný přístup ke vzdělání 

 škola systematicky rozvíjí osobnost žáků na požadované úrovni 

 škola využívá účelně svěřené finanční prostředky 
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19. Další činnost školy 

 

19.1. Školská rada a SRPŠ 

  Vzhledem k velikosti školy má školská rada 6 členů, kteří se pravidelně scházejí dle 

plánu v určených termínech minimálně dvakrát ročně. V březnu 2012 ukončila rada své tříleté 

volební období a byli zvoleni noví zástupci.Hlavními body programu jednání školské rady 

bylo schválení jednacího řádu rady, schválení výroční zprávy školy a zprávy o hospodaření, 

seznámení s obsahem nového ŠVP pro vyšší gymnázium.  

Sdružení rodičů a přátel školy je tradičním partnerem vedení školy. Jeho výbor tvořilo ve 

školním roce 2011/2012 celkem 16 zástupců jednotlivých tříd z řad zákonných zástupců, kteří 

se sešli na dvou řádných schůzích a dalších kratších jednáních svolávaných dle potřeby. 

Finanční zdroje z příspěvku SRPŠ byly transparentně rozdělovány na sportovní a kulturní 

aktivity, pomoc maturantům, vybavení školy a odměny nejlepším žákům. Sdružení se také 

významně podílí na pravidelném pořádání Literárního festivalu školy. 

 

 

19.2. Další akce školy 

 

  Adaptační kurzy - abychom podpořili utváření kolektivu nových tříd, uspořádali jsme 

v posledních dnech srpna  a počátkem září 2012 adaptační kurzy pro nové žáky obou 

studijních oborů v rekreačním zařízení Soseň u Jesenice. Pedagogický dozor a program kurzu 

spoluvytvářeli třídní učitelé a studentky Univerzity Palackého Olomouc. 
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Pasování - na začátku nového školního roku vítají studenti posledních ročníků své nové       

spolužáky a „pasují“  je na studenty gymnázia. 

 

 

 

 

 

Přehlídka škol – pravidelná podzimní prezentační  akce středoškolského vzdělání, kde naši 

studenti se svými pedagogy ukazují budoucím zájemcům možnosti studia na našem 

gymnáziu. 
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Poslední zvonění -  studenti posledních ročníků připravují před odchodem na „Svatý týden“ 

pro ostatní třídy zábavný dopolední program. 

 

  
 

 
 

Sportovní den – na konci školního roku v areálu Tyršova koupaliště se konal sportovní den 

studentů doplněný kulturním programem (vystoupení hudební skupiny studentů). 
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Ročníkové práce 

     Již 6. rokem zpracovávají studenti 3. ročníků vyššího gymnázia práci z oboru, který si 

sami volí s ohledem na své budoucí zaměření  či  zájmy. 

Cílem práce je: 

1)  ujasnění zájmu o studijní obor 

2)  samostatná práce s literaturou 

3)  znalost formy „vědecké“ práce 

4)  zkušenost spolupráce s konzultantem 

5)  jazykový projev při ústní veřejné obhajobě. 

 

       Práci (nejméně 10 stran textu na PC) obhajují před tříčlennou komisí, která navrhuje 

známku jako součást běžné klasifikace obsahově nejbližšího předmětu.  

      Studenti 3. ročníku a septimy se prostřednictvím ročníkových prací učili formální stránce 

zpracování odborné práce. Svou práci obhajovali před komisemi pro dané obory a nejlepší 

byly zaslány do krajského kola SOČ . 

 

 

Obory ročníkových prací (ukazuje skutečný zájem studenta) 
obor O7 C3A C3B celkem 

Biologie 3 5 4 12 

Medicína 3 3 2 8 

IVT 2 1 0 3 

TV 4 4 4 12 

ZSV 3 2 3 8 

ZSVpsychologie a 

pedagogika 

2 5 2 9 

Umění, historie a 

ČJL 

2 3 4 9 

Hudba 1 0 1 2 

Zeměpis 2 2 1 5 

Fyzika 1 0 0 2 

Celkem 24 25 21 70 

 

     Do krajské soutěže SOČ bylo doporučeno celkem  7 prací,  kde se úspěšně umístily  

3 studenti : Tereza Matějková, Lucie Zápalová a Stanislav Nechutný, který byl nominován do 

národního kola. 

 

Charitativní akce  
Datum Název charitativní akce Prodané kusy Zapojená třída 

20. 9.  2011 Srdíčkový den 

(Občanské sdružení Život 

dětem) 

Zdraví dětem 

prodej za  

12 495,-Kč 

Měchurová,Frelichová,Přibyliová,Hejdová 

(O6) ,Štorch,Tichá (C3B) 

7. 9. 2011 Den,kdy svítí Světlušky 

(Nadační fond Českého 

rozhlasu) 

Pro slabozraké 

prodáno za  

3 354,- Kč 

Palivcová,Kotková,Korenková,Poláková 

(O6), Karnollová,Baušová (C3B) 

 

 

Ve školním roce 2011/2012 se gymnázium zúčastnilo veřejné sbírky Fondu Sidus ,jejíž výnos 

byl určen na vybavení dětských zdravotnických zařízení přístroji. 
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20. Ekonomická část výroční zprávy o činnosti školy 

20.1. Ekonomické ukazatele 

I. Základní údaje o hospodaření školy  

Základní údaje o hospodaření školy  

v tis. Kč 

Za rok 2011 (k 31. 12.) Za 1. pol. roku 2012 (k 30. 6.) 

Činnost Činnost 

Hlavní Doplňková Hlavní Doplňková 

1. Náklady celkem  18.330,15 0,00 9.000,47 18.330,15 

2. Výnosy celkem  18.334,45 0,00 8.852,68 18.334,45 

z toho 

příspěvky a dotace na provoz 

(úč. 691)   
17.951,06 0,00 8.792,17 17.951,06 

ostatní výnosy  383,39 0,00 60,51 383,39 

3. 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 

před zdaněním  
4,30 0,00 -147,79 4,30 

 

II. Přijaté příspěvky a dotace 

Přijaté příspěvky a dotace v tis. Kč 
Za rok 2011  

(k 31. 12.) 

1. Přijaté dotace ze státního rozpočtu celkem (INV) 0,00 

2. 
Přijaté dotace z rozpočtu kraje (včetně vrácených příjmů z pronájmu) 

celkem (INV) 
0,00 

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

účet zřizovatele (MŠMT apod.) celkem (NIV)  

15655,28 

 

z toho 

přímé vzdělávací výdaje celkem (UZ 33 353) 15052,85 

z toho mzdové výdaje (platy a OPPP) 11.006,18 

ostatní celkem
1
 (vypsat všechny - např. UZ 33 163, 33 005,…) 602,43 

z toho 

UZ 33015 - hustota specifika 99,66 

UZ 33027- posílení platů PP-VŠ 495,33 

UZ -33032- kompenzace - maturita 7,44 

  

  

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

(NIV) 

2187,58 

 

z toho 

běžné provozní výdaje celkem (UZ 000) 2083,20 

ostatní účelové výdaje celkem
1
 (vypsat všechny - např. UZ 001, 002, 003,…) 104,38 

z toho 

UZ 012 - opravy 54,50 

UZ 040 – vrácené příjmy z pronájmu 49,88 

  

  

  

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

EHP/Norsko atd.)
 
 

108,20 
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Komentář k ekonomické části  

Rok 2011 

Při hodnocení hospodaření školy za rok 2011 musíme konstatovat, že se škola s obtížemi 

vypořádala s plánovanými úkoly. Nakupovala jen nezbytné pomůcky, materiál i služby 

(preferuje elektronický pohyb dokumentů). Hospodaření ohrožoval nedostatek finančních 

prostředků vzhledem k vysokým cenám energií, učebnic, učebních pomůcek, ale i poplatek za 

nesplnění zaměstnávání povinného podílu osob se zdravot.postižením  podle zákona 435/2004 

Sb., o zaměstnanosti. Škola poplatek neplatila, protože splnila povinnost odebíráním výrobků 

a služeb od firem, které splňují podmínky dle zákona. 

Nedostatek prostředků na platy pedagogů pokryla z fondu odměn částkou 17.760 Kč. 

Nedostatek prostředků na platy u ostatních zaměstnanců pokryla příspěvkem z Úřadu práce. 

Od ledna 2011 škola vede v účetnictví odděleně čerpání prostředků na platy pedagogů a 

ostatních zaměstnanců podle různých účelových znaků. 

     Středočeský kraj v kalendářním roce 2011 neschválil prostředky na investiční akce. 

Rada Středočeského kraje schválila dvě neinvestiční akce: 

1) Výmalba učeben a zadního schodiště   50 tis. Kč 

2) Havárie nadokapních žlabů na střeše školy 54.600 Kč.  

Akce byly zrealizovány v listopadu 2011.  

Škola splnila plánované úkoly a dodržela závazné ukazatele a hospodařila se zlepšeným 

hospodářským výsledkem 4.294,22 Kč. 

 

Příspěvky získané z jiných zdrojů 

    Škola obdržela od Města Rakovníka finanční prostředky  ve výši 44.600 Kč na 2 schválené 

projekty: 

1. Kurz ve středisku ekologické vých. Ekoncetrum Violka Teplice nad Metují  22.600 tis. Kč. 

2. Adaptační kurzy pro budoucí studenty GZW Rakovník 22 tis. Kč. 

 Příjmy na projekty škola využila k uvedeným účelům  a  řádně  je vyúčtovala poskytovateli. 

 

Rok 2012 stav k 30.6. 

V 1. polovině roku škola hospodařila se záporným hospodářským výsledkem ve výši  

147.789,81 Kč. Je způsoben vysokými náklady na energie, nekrytými odpisy a náklady na 

státní maturity. 

 

Příspěvky získané z jiných zdrojů 

Škola obdržela od Města Rakovníka finanční prostředky  ve výši 27 tis. Kč na  schválený 

projekt: 

1. Kurz ve středisku ekologické výchovy Krásná Lípa  27 tis. Kč. 

    Kurz proběhl 11.6. – 15.6.2012 a zúčastnilo se 21 žáků z kvarty.  

Příjem na projekt škola využila k uvedeným účelům  a  řádně  jej vyúčtovala poskytovateli. 

V druhé polovině roku škola obdrží prostředky od Města Rakovníka ve výši 20.500 Kč na dva 

adaptační kurzy. 
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20.2. Informace o výsledcích kontrol 

  

Leden 2012:  roční prověrka BOZP a PO 

Březen 2012: Kontrola Středočeským krajem – odborem finanční kontroly 

 

 

21. Závěr 

 

Gymnázium Zikmunda Wintra v Rakovníku zastávalo ve školním roce 2011/2012 svou 

úlohu ve vzdělávacím systému aktivně a v očekávané kvalitě. Úkoly vyplývající z legislativy 

a z pokynů krajských orgánů jsme plnili včas a bez větších obtíží. Rezervy byly v uplatňování 

moderních výukových metod a zapojení výpočetní techniky do vyučovacích hodin. Tato 

situace se výrazně zlepšila s  využíváním počítačových učeben pro ostatní předměty a 

instalací nových interaktivních tabulí, či  zavedením elektronické třídní knihy. 

V dalších letech chceme zlepšovat v rámci finančních možností podmínky pro výuku 

obměnou a rozšiřováním nabídky učebních pomůcek, udržet úroveň vzdělání na naší škole a 

dále ji zlepšovat v rámci  ŠVP založeného na kompetencích. Zviditelnit školu v očích 

veřejnosti a podnítit tak větší zájem o studium v některém ze dvou nabízených studijních 

oborů. Cílem je, aby výuka byla pestrá a zajímavá a aby absolventi naší školy byli všestranně 

připraveni nejen pro další studium, ale také pro zapojení do profesního života.  

 

 

 22. Seznam příloh 

 
1. Přehled literárních  a výtvarných soutěží  ve  školním roce 2011-2012 

2. Přehled předmětových a sportovních soutěží ve školním roce 2011-2012 

 

 

 

 

 

Datum zpracování zprávy:              25. 09. 2012 

Datum projednání v školské radě:  18. 10. 2012 

      

 

 

 

 

PaedDr.Luděk Štíbr 

ředitel školy 
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příloha č.1

Přehled literárních soutěží za školní rok 2011 - 2012

měsíc Soutěž Pořadatel Rozsah Počet Zaslané práce Umístění

ZÁŘÍ Kladenská veverka Kladno národní 9 próza: Kraus (Pohádka) - O4

akce: 1 poezie: Rohlová,Vydrová, Zechovský, Doležal, Biňovcová

žáci:9 próza: Biňovcová, Vožehová - O8

práce:7 

ŘÍJEN Svět kolem nás Brno národní 4 Sixtová, Michalička, Doubek - O8, Gregorová - C1A

akce:3  Jak se rodí soucit

žáci:9 Zelená planeta Uherský Brod národní 3 Kraus (O4), Vácha (O5), Horák (O2)

práce: 9 Myšlenka se rodí v hlavě Praha národní 2 Svěcená, Vožehová - O8

PROSINE

C

Limerik Ostrava národní 21 tercie:Peterka, Koutníková , Koudelka, Kraft, Kejla, koletiv tercie a kvarty - čestné uznání

akce:4  Hůlová , Rodová, Holečková, Halmlová, Bechyně

žáci:30 kvarta: Blažek 2, Šimková, Khúc, oktáva: Maier, 

práce:27 Zechovský, Vorel, Rohlová, Biňovcová

Rodičovství - lit.cena Praha národní 9 Sixtová, Vožehová, Strnadová, Ledahudec,  Rohlová, pozvání na vyhodnocení do Lucerny

Filipa Venclíka Vydrová, Biňovcová, Gregorová, Povolný

Po stopách světců SPŠ Odry národní 2 Zechovská, Biňovcová čestná uznání pro oba studenty

LEDEN Evropa ve škole Praha národní 13 Zimmermannová, Horák, Nguen,Adensamová,  Gregorová, 1.místo:Ly Nguen,

akce:4 rodina, rodičovství Kratochvílová,Ledahudec, Sixtová, Vožehová, Jenč,  3.místo: V.Zimmermannová

žáci:30 Strnadová, Biňovcová, Vydrová  3. místo - Lenka Gregorová

práce:27 2. místo - Kristýna Biňovcová

Zlatá tužka Brandýs n.Orlicí národní 38  studenti tříd: tercie ,kvarta,kvinta,C1B,oktáva poezie: 3. místo Kateřina Monhartová

1 próza: 1. místo - Kristýna Biňovcová

3. místo  - Andrea Strnadová

Svoboda Slova Terezín národní 2 Zechovský, Michalička

Experiment svoboda  Nadace J. Husa národní 1 Zechovský Zechovský - 1. místo 

Brno

Cena Waltera Sernera Praha národní 2 Strnadová, Svěcená

Komenský a my Brandýs n.Orlicí národní 2 Zechovský, Michalička J.  Zechovský  1. místo a Cena 

 hetjmana Pardubického kraje

ÚNOR Terezín Terezín národní 1 Ledahudec bez umístění

akce:2 Soutěž Franze Kafky Praha národní 4 Biňovcová, Sixtová, Strnadová, Michalička pozvání  do Senátu ČR

žáci:5 Náš svět Praha národní 8  Svobodová, Dyršmídová, Monhartová, Elznicová, Veronika Elznicová - čestné uznání 

práce:5  Zimmermannová, Nguen, Duong, Horák   

Březen Písmák GZWR školní 38  Svobodová, Dyršmídová , Monhartová, Zechovský,

akce:2 Štěpánek Kulhánek,Maier,Vydrová,Svěcená, Kratochvílová

žáci:38 Jenč, Biňovcová,Elznicová, Nguen, Duong, Horák

práce:41 Zimmermannová,Klíma,Kozlerová,Urban,Biňovcová

Strnadová,Rohlová,Vydrová,Kolářová,Vožehová

Štěpánek,Zechovský,Svěcená,Michalička

DUBEN Macharův Brandýs Brandýs národní 41 poezie 2. kat.Svobodová, Dyršmídová, Monhartová , Blažek 2. kategorie: poezie: Blažek - 1. 

akce:5 poezie 3.kat: Zechovský, Michalička, Štěpánek, Kulhánek próza: Ly  Nguen - 2. místo

žáci:82 Maier, Vydrová, Svěcená, Jenč, Biňovcová,  Lin Duong - 3. místo

práce:86  Kratochvílová, Sixtová 3. kategorie: poezie:  Jenč - 2. místo

próza 2. kat.: Elznicová, Nguen, Duong, Horák, Sixtová - 3. místo

Zimmermannová , Klíma, Kozlerová, Lin, próza: Lapková - 2. místo

Adensamová M. , Urban , Egermajer, Pátek Biňovcová - 3. místo

próza 3. kat.: Biňovcová, Strnadová, Rohlová, Vydrová, Cena kolegů (čtení textu) Korcinová

Kolářová, Vožehová, Michalička, Štěpánek, Zechovský,

Svěcená, Duchková, Jedličková, Burešová,

Korcinová, Lapková

Eurocenrum Praha  Praha národní 3 Biňovcová, Michalička, Sixtová Michalička - oceněným v Bruselu

Budoucnost EU a eura

Příbram Hanuše Jelínka Příbram národní 33 poezie 1. kat.:Svobodová, Dyršmídová , Monhartová                                          

poezie 2.kat: Zechovský, Michalička, Štěpánek, Kulhánek, 

Maier, Vydrová, Svěcená, Kratochvílová , Jenč, Biňovcová                                                

próza 1. kat.: Elznicová, Nguen, Duong, Horák, 

Zimmermannová  , Klíma, Kozlerová, Urban, Pátek, 

Egermajer                                      próza 2. kat.: Biňovcová, 

Strnadová, Rohlová, Vydrová, Kolářová, Vožehová, 

Michalička, Štěpánek, Zechovský,  Svěcená, Lapková, 

Vaicová, Korcinová

Poezie 12-15 let                                             

3.místo M.Blažek                           

Poezie 16-19 let 2.místo M.Jenč 

Próza 12-15 let 2.místo L.Duong   

Proza 16-19 let 3.místo K.Biňovcová, 

L.Vožehová

Čeština je můj jazyk  

Téma:   Prosím, 

nerozumím!

Praha národní 2 Zechovský, Vožehová

Sběratelství Polabský knižní 

veletrh          

Lysá nad Labem

národní 10 próza: Vorel, Zechovský,Svěcená, Strnadová, Vožehová, 

Michalička,. Korcinová, Lapková, Vaicová      poezie: 

Maier

próza:  2. místo David Vorel,            

3. místo Karolína Svěcená

Mělnický Pegas Knihovna Mělník národní 20 Svobodová, Monhardtová, Dyršmídová, Zechovský, 

Biňovcová, Kratochvílová, Svěcená

vyhodnocení 13. října 2012

Pisálek Knihovna 

Klášterec nad 

Ohří

národní 29 próza: Lapková, Vaicová, Korcinová, Duchková, Sixtová, 

Strnadová, Jedličková, Štěpánek, Biňovcová, 

Michalička,Vydrová, Doubek, Rohlová, Zechovský                               

poetzie: Kulhánek,  Štěpánek, Maier, Svěcená, 

Zechovský, Biňovcová, Sixtová                                        

próza ml.: Adensamová, Urban,  Kozlerová,  Elznicová, 

Egermaier, Pátek, Zimmermannová                  poezie - 

ml.: Blažek

kategorie do 15. let:   próza: 2. místo 

-  Elznicová Veronika,  poezie: 1. 

místo  Blažek Matouš,   kategorie 

nad 15 let:   próza: 3. místo  

Michalička Jakub,  2. místo 

Strnadová Andrea,   poezie: 3. místo 

Biňovcová Kristýna, 1. místo  

Štěpánek Marek 

Soutěž  Aleše Balcárka 

2012

Mělník - 

knihovna

národní 3 Zechovský, Vorel, Adensamová vyhodnocení v říjnu 2012

KVĚTEN                     

akce       4   

žáci      45  

práce    52
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Příloha č.2

Přehled předmětových a sportovních soutěží ve školním roce 2011-2012 
Soutěž Kategorie, úroveň Počet Umístění nejlepších jmenovitě

Matematická olympiáda Okresní kolo Z6 5 1. místo D. Loder (O1)

2. - 3. místo E. Spurná (O1)

Okresní kolo Z7 4 1. místo D. Bláha (O2)

úspěšní řešitelé - B. Požár (O2), T. Klíma (O2)

Okresní kolo Z9 1 1. místo Š. Povolný (O4)

Krajské kolo Z9 1 6. - 7. místo Š. Povolný (O4)

Krajské kolo SŠ - kategorie C 1 2. - 3. místo P. Doležal (O5)

Pythagoriáda Okresní kolo 6. ročník 4 1. místo D. Loder (O1)

úspěšní řešitelé - A. Andrt (O1), E. Spurná (O1), M. Ryjáčková (O1)

Okresní kolo 7. ročník 7 1. - 2. místo B. Požár (O2)

1. - 2. místo T. Klíma (O2)

3. - 4. místo D. Bláha (O2)

Matematický klokan Benjamín 50 1. místo M. Volfová (O2)

2. místo B. Požár (O2)

4. místo D. Loder (O1)

Kadet 55 1. místo Š. Povolný (O4)

2. místo Š. Polan (O4)

Junior 31 1. místo P. Doležal (O5)

2. místo Š. Zechovský (O6)

Student 24 1. místo O. Nový (C4B)

2. místo R. Vávra (C3A)

3. místo T. Růžička (O7)

Zelená stezka zlatý list Krajské kolo 7 1. místo: Š. Povolný, J. Kraus, Š. Holub, M. Kotíková,

             M. Blažek (O4), B. Požár (O3)

Biologická olympiáda Okresní kolo kat. D 17 2. místo: B. Požár (O2)

Krajské kolo kat. D. 1 6. místo: B. Požár (O2)

Krajské kolo kat.B. 2 1. místo: D. Požárová (O5), 7.místo P.Doležal (O5)

Krajské kolo kat. A. 1 7. místo: T. Matějková (C3A)

Ekologická olympiáda Národní kolo 12 1. místo: A. Horáčková (O6), D. Požárová (O5), T. Matějková (C3A)

Ekologická soutěž Okresní kolo IV. Kat. 7 1. místo: P. Kupa (C3B), T. Matějková (C3A)

3. místo J. Vožeh (O5), Tran Thang Quang (O5)

Indiánská stezka Okresní kolo kat.MCH 11 1. místo: B. Požár (O3), J. Niezgoda (O1)

Kat. SD 13 2. místo: V. Fecková, M Železná (O2)

Kat. SCH 13 1. místo: J. Láska, O. Zechovský (O4)

Kat. DD 5 1. místo: B. Spalová (C4B), A. Doubková (C2B)

2. místo: A. Horáčková, A. Spalová (O6)

Kat. DCH 12 1. místo P. Doležal, J. Vožeh (O5)

Krajské kolo Kat. DCH 2 1. místo: P. Doležal, J. Vožeh (O5)

Kat.MCH 2 1. místo: B. Požár (O3), J. Niezgoda (O1)

Kat. DD 2 1. místo: A. Horáčková (O6), D. Požárová (O5)

Národní kolo Kat.DCH 2 1. místo: P. Doležal, J. Vožeh (O5)

Kat.MCH 2 1. místo: B. Požár (O3), J. Niezgoda (O1)

Jarní botanická soutěž Okresní kolo kat.II 44 1. místo J. Jeníkovský (O1)

2. místo: M. Vostrý (O1)

Podzimní botanická soutěž Okresní kolo

Kat. II. 48 2. místo: M. Vostrý (O1)

Kat. IV. 13 3. místo: T. Matějková (C3A)

Vánoční kapr Okresní kolo kat. III 15 3. místo: B. Požár (O2)

Kat. IV 13 2. místo: J. Vožeh (O5)

3. místo: O. Uher (C4A)

Co víš o českém zemědělství Kat. I. 15 1. místo: F. Dolanský, T. Fencl (O1)

Kat. II. 12 2. místo: B. Požár, T. Klíma (O2)

Olympiáda v německém jazyceOkresní kolo 15

Kategorie I.A 2.místo O.Kšír, 3.místo B.Požár,5.místo T.Klíma

Kategorie II.A 5.místo Nguyen Thu Phuong, 6.místo M.Adensamová

1.-3. ročník 1.místo M. Pavlíček, 3.místo L. Zápalová,4.místo B.Bulantová

5.místoTung Anh Duong,6.místo M.Nistorová,7.místo M.Müllerová

Krajské kolo kategorie IIIA 1 7. místo -  Matěj Pavlíček

Olympiáda dějepis okresní kolo 3. místo - Jakub Kraus

Dějepisná soutěž gymnázií ČR Celostátní kolo- Cheb 3 4. místo- Anna Horáčková, Tereza Matějková, Jakub Zechovský
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Olympiáda v anglickém jazyce IB- okresní kolo 12 1.místo O. Kšír, 4.místo D. Bláha

IIB- okresní kolo 2.místo Hguyen Thu Phuong, 3.místo O. Grosse,5.místo J. Voříšek

okresní kolo SŠ

1.místo. M. Pavlíčková,3.místo L. Plamitzer, 4.-5.místo. Dugong Tung 

Anh, Thang Tran Quang, 8.-9.místo K. Kováčová

krajské kolo SŠ 1 8. místo  - M. Pavlíčková

Fyzikální olympiáda Okresní kolo kat. E 3 4.místo Holub Štěpán (O4), 5.místo Povolný Šimon (O4)

Krajské kolo kat. D 1 2.místo Doležal Petr (O5)

Český jazyk -olympiáda Okresní kolo I.kat. 3  ZŠ - 1. místo Marie Adensamová

2  SŠ - 1. místo Tereza Šváchová, 2. místo - Tereza Matějková

Studenti čtou a píší noviny 

MF DNES

 D. Daenemark (C2A) účast v soutěži Sci-fi povídka 2012

Zeměpisná olympiáda Okr. kolo 2 1. místo P. Doležal, 3. místo K. Biňovcová

Krajské kolo SŠ 1 9.místo P. Doležal

SOČ Krajské kolo 6 1.místo Stanislav Nechutný-postup do celostátního kola

(studentská odborná činnost) 2.místo Lucie Zápalová-postup do celostátního kola

3.místo Tereza Matějková

Celostátní kolo 1 Lucie Zápalová

Chemická olympiáda Kategorie B - školní kolo 2 1.místo Tereza Matějková, 2.místo Nikola Řeháková

Kategorie B - krajské kolo 2 12. - 13.místo Tereza Matějková, Nikola Řeháková

Kategorie C - školní kolo 9 1.místo A. Horáčková, 2.místo T. Anh Duong, 3.místo P. Doležal

Kategorie C - krajské kolo 4 7.místo T. Anh Duong, 10.místo P. Doležal, 14.místo A.Horáčková,

17.místo T.Šváchová

Kategorie D - školní kolo 7 1. místo: J. Kraus, 2. místo: Š. Povolný, 3. místo: P. Divišovský (O4)

Kategorie D - okresní kolo 3 2.místo Šimon Povolný, 4.místo Jakub Kraus, 6.místo Petr Divišovský

Bobřík informatiky Benjamin  - národní kolo 31 A.Laštovičková, M.Volfová O2 - 1.místo

Kadet - národní kolo 45 B.Čermáková, N.Šimková  O4 - 1.místo

Junior   - národní kolo 19 Petr Doležal  O5 -  37. místo

Senior   - národní kolo 29 Rudolf Vávra C3A - 20. místo

Školní ajťák celostátní soutěž 29 Stanislav Nechutný 95.místo z 6200

zvl. ocenění Tomáš Svoboda (C3B),Příspěvky na  témata 242
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Sportovní soutěže
Soutěž Kategorie, úroveň Počet Umístění nejlepších jmenovitě

Středoškolský atletický pohárOkr. kolo-SŠ-dívky 12 1. místo E. Lapková, K. Seidlová, D. Kafková, A. Vorlová, T. Pilařová 

soutěž družstev              T. Šváchová, M. Carvanová, L. Cajthamlová, B. Sojková,

              K. Dubcová, M. Rollová, L. Břinčilová

Okr. kolo-SŠ-hoši 1. místo A. Kraus, K. Loula, L. Brabec, D. Vopat, D. Vorel, P. Liprt

               P. Čech, T. Hrbek, K. Zikmund, V. Vyskočil

Kraj. kolo-SŠ- dívky 11. místo 

Kraj. kolo-SŠ- hoši 9.místo 

Stolní tenis ZŠ, SŠ Okr. kolo- dívky 3 1.místo  D. Pátková, E. Pátková, M. Volfová

3 3.místo  D. Pátková, E. Pátková, M. Volfová

Okr. kolo- hoši 2 3. místo  V. Pátek, M. Michalička

2 1. místo  M. Lepka, M. Pitař

Rakovnický sprint Okr.kolo- hoši, dívky 1 1. místo O. Vejmělek

1 4. místo  B. Sojková

Florbal ZŠ Okr. kolo- st. Žáci 9 5.místo  J. Láska, D. Kopřiva, J. Kraus, Š. Povolný, D. Dotsenko, 

             Z. Eichler, D. Houdek, T. Kraft, R. Grill

Okr. kolo- ml. Žáci 11 4. místo T. Hornof, T. Klíma, B. Požár, L. Přibyl, O. Vejmělek 

             J. Zuska, M. Vostrý, J. Jeníkovský, J. Niezgoda,

             D. Loder, F. Dolanský

MOA CAP 9 2. místo  J. Láska, D. Kopřiva, J. Kraus, Š. Povolný, D. Dotsenko,

             Z. Eichler, D. Houdek, T. Kraft, R. Grill

Basketbal SŠ Okr. kolo- hoši 11 1. místo  P. Liprt, J. Michalička, T. Hrbek, J. Staněk, K. Loula, P. Čech

              T. Svoboda, J. Brabec, M. Pavlíček, V. Novotný, F. Jakubský

Volejbal ZŠ Okr. kolo- dívky 7 2.místo   A.Biňovcová, M. Štíbrová, A. Chmelíková, M. Gebhartová, 

              V. Koutníková, M. Volfová, K. Lengyeová

Kraj. kolo- dívky 7 5. místo 

Volejbal SŠ Kraj. kolo- SŠ- dívky 11 2.místo  K. Biňovcová, P. Kolářová, K. Polánková, M. Gebhartová, 

             T. Psohlavcová, A. Strnadová, A. Syrovátková, 

             A. Biňovcová, K. Zusková, E. Rohlová

Volejbal SŠ Kval. na republikové kolo 7 3.místo K. Biňovcová, P. Kolářová, K. Polánková, K. Baušová,

            T. Psohlavcová, A. Strnadová, M. Gebhartová

Atletický čtyřboj Okr. kolo-ml. Žákyně 4 2.místo M. Volfová, K. Dykastová, K. Grundmmanová, J. Reichlová

Kopaná ZŠ Okr.kolo 8 1.místo  M. Beneš, M. Vrubel, Š. Povolný, Z. Eichler, 

             D. Lev, D. Houdek, J. Kraus, A. Andrt

Kraj. kolo 8 6.místo  M. Beneš, M. Vrubel, Š. Povolný, Z. Eichler,

             D. Lev, D. Houdek, J. Kraus, A. Andrt

Plavecko-běžecký pohár ZŠ Okr. kolo 2 2.místo  K. Dykastová, 3.místo  M. Železná

Kraj. kolo 2 9. místo M. Železná,  12. místo K. Dykastová

Rakovnická laťka ZŠ Okr.kolo-dívky 1 1.místo K. Dykastová

Okr.kolo- hoši 2 5.místo J. Špaček, O. Vejmělek

Sportovní olympiáda ZŠ Okr.kolo- dívky 5 1.místo štafeta- K. Dykastová, M. Železná,

                        K. Grunmmanová, Ngyuyen Thu Ha Lu

2.místo skok vysoký K. Dykastová

2.místo hod míčkem M. Volfová

Rakovnický vytrvalec Okr. kolo- hoši, dívky 4 5.místo D. Loder, 7. místo B. Požár

6.místo L. Spěváčková, 8. místo A. Čížková
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