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VÝROČNÍ ZPRÁVA
o činnosti školy

ve školním roce
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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 2012/2013 a schválena školskou
radou v měsíci říjnu 2013.

1. Základní údaje o škole
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Statutární zástupkyně
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 e-mail:
Seznam členů školské rady:
1. Mgr.Václav Klik
2. Ing. Rudolf Pánek
3. Mgr. Renata Rédlová
4. PaedDr. Jitka Knorová
5. Tereza Matějková
6. MUDr. Ivo Michalička

313 251 311
604 207 646
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www.gzw.cz
do 31.7.2013 PaedDr. Luděk Štíbr
od 1.8.2013 PhDR. Zdeňka Voráčková
604 207 646
vorackova@gzw.cz
PhDr.Jiřina Košuličová
739 047 382
kosulicova@gzw.cz

předseda, zástupce zřizovatele
zástupce zřizovatele
zástupce pedagogů školy
zástupce pedagogů školy
zástupce zletilých žáků
zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků

Datum poslední změny zařazení do rejstříku škol a školských zařízení: 19. 1. 2009 s účinností
od 1. 9. 2009 .
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2. Charakteristika školy
Gymnázium Zikmunda Wintra poskytuje středoškolské vzdělávání s maturitní zkouškou
v oboru všeobecné gymnázium, což je jeho hlavní činností. Doplňkovou činnost škola
neprovozuje.
Škola sídlí v budově, která je ve vlastnictví kraje, adresa je uvedena v oficiálním názvu.
Odloučená pracoviště, vzhledem k charakteru výuky, se na naší škole neobjevují, materiálně
technické podmínky pro výuku lze dle stavu ke 31. 8. 2012 považovat za celkem dobré.
Ve školní budově je zřízeno celkem 24 učeben, z toho je možné charakterizovat 8 jako
odborné pracovny. Jde např. o biologickou nebo chemickou laboratoř, ateliér, 2 učebny ICT,
aulu a 2 tělocvičny. Vybavení pracoven je uzpůsobeno potřebám předmětů, které se v nich učí.
Za pracovny odpovídají jednotliví správci. Všechny učebny mají podlahovou plochu větší, než
stanovují hygienické normy a postupně, podle finančních prostředků a možností školy, se
provádí jejich rekonstrukce.
V současné době je vybavení učeben didaktickou technikou na velmi dobré úrovni, neboť
ve všech třídách ve škole jsou instalovány dataprojektory ve spojení s PC a velkoplošnou
obrazovou, kterou doplňuje ozvučení. K sedmi interaktivním tabulím přibylo v průběhu srpna
2013 dalších 7 keramických tabulí v sadě s diaprojektorem a vizualizérem. Předpokládáme, že
naistalovaná moderní technika napomůže ke zvýšení kvality výuky.
Škola provozuje celkem 121 PC, které jsou rozmístěny v odborných učebnách, kabinetech
a ve studovně. Všechny PC jsou propojeny vlastní sítí s možností připojení k internetu (rychlost
5/5 Mbit/s). Většina vyučujících (cca 30) má pro potřebu výuky k dispozici notebook.
Od školního roku 2012/2013, kdy došlo k vybavení všech učeben PC a propojení sítí, se
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začala používat elektronická třídní kniha v systému Bakaláři, která výrazně zkvalitnila a
zrychlila práci třídních učitelů a vedení školy. Cílem naší práce bude nahradit v příštím roce
stejným způsobem třídní výkazy.
V září 2012 byl zakoupen a instalován interaktivní informační dotykový panel a elektronická
nástěnka (LED TV – 42), která informuje studenty o každodenním chodu školy (suplování,
jídelní lístek), podává přehled o aktuálních i plánovaných akcích. Na informačním panelu jsou
k nahlédnutí důležité dokumenty školy, rozvrhy jednotlivých tříd, informace o maturitních
zkouškách, přijímacím řízení, ŠVP apod.
Chloubou gymnázia je studovna se stálou knihovnickou službou. Knihovna je svým
rozsáhlým knižním fondem zdrojem rychle zjistitelných informací, napomáhá ke snadnějšímu
samostudiu a umožňuje zapůjčení beletrie, která je součástí četby nejen pro státní maturitu.
Knihovnice, spravující fond literatury, časopisů a naučných CD-ROMů, dohlíží na provoz na
internetu, kopíruje z knih a studijních materiálů žáků. Pro zlepšení a zrychlení služeb studovny
se postupně přechází na knihovnický program Clavius, který v dalším období dovolí zavést
systém čárových kódů a informačně se propojí s Městskou knihovnou v Rakovníku.
V budoucnu tedy žáci z domova přes internet zjistí, zda studovna požadovanou knihou
disponuje a zda není právě zapůjčena. V současné době je do programu zaregistrováno 3 285
knih.
Protože je Gymnázium Zikmunda Wintra všeobecně vzdělávací školou, je jeho cílem
připravit žáky pro studium na vysokých a vyšších odborných školách. Naší ctižádostí je co
nejširší uplatnění našich absolventů, proto 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 se jedná o čtyři, v maturitním ročníku o šest vyučovacích
hodin týdně. Na gymnáziu se vyučuje podle školního vzdělávacího programu (ŠVP),
zpracovaného dle rámcového programu (RVP) pro ZŠ a gymnázia.
Většina vyučujících 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. Stěžejní 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. 2012)

Druh/typ školy

střední škola/gymnázium

IZO

Nejvyšší
povolený
počet
žáků/
stud.

Skutečný
počet
žáků/
stud.1

Počet
žáků/
stud.
v DFV2

Přepočtený
počet ped.
prac.

Počet
žáků/stud.
na přep.
počet ped.
prac.
v
DFV

000068951

435

384

384

30,95

12,37

Gymnázium Zikmunda Wintra, na kterém je možno studovat dva obory, neprovozuje vlastní
jídelnu. Stravování žáků a zaměstnanců je zajištěno v nové školní jídelně MěÚ Rakovník,
provozovaného 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. 2012)
Kód a název oboru

Počet žáků

Průměrný
počet
žáků/tř.

Počet
tříd

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní
zkouškou
79-41-K/41 Gymnázium

164

7

23,4

79-41-K/81 Gymnázium

220

8

27,3

0

0

0

0

0

0

384

15

25,6

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem
nejsou
Obory vzdělání poskytující střední vzdělání
nejsou
Celkem

Studium na naší škole probíhá pouze denní formou, proto je následující tabulka prázdná.
Další tabulky hodnotící jiné formy studia již neuvádíme.

4

II. Počet tříd a žáků SŠ (bez VOŠ) v OFV 1 – podle oborů vzdělání (k 30. 9. 2012)
Forma
Počet žáků
vzdělávání 2

Kód a název oboru
Obory vzdělání poskytující
střední vzdělání s maturitní zkouškou
Nejsou
Obory vzdělání poskytující
střední vzdělání s výučním listem
Nejsou

Průměrný
počet
žáků/tř.

Počet
tříd

x
0

x

x

0

x

x

Nejsou

0

x

x

Celkem

0

0

0

x

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání

x

V průběhu školního roku 2012/2013 přestoupili na jinou školu, přerušili, nebo ukončili
studium studenti: Viktorie Nová (O6), Pavlína Eichlerová (C3A), Adam Peterka (O6), Denis
Dotsenko (O5).
Na naši školu přestoupili v průběhu školního roku Viktorie Rysová, Tomáš Vajc (C2B),
Mrázková Anh Aneta (O1).
Žáci - cizí státní příslušníci: 1, Brazílie, 1 Rusko , 1 Slovensko , 8 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. 2012)
Počet žáků/studentů

Druh postižení

SŠ

VOŠ

Mentální postižení
Sluchové postižení

1

Zrakové postižení
Vady řeči
Tělesné postižení
Souběžné postižení více vadami
Vývojové poruchy učení a chování

5

Autismus



Podle individuálních vzdělávací plánů se žádní studenti nevzdělávali. Podle IVP se část
roku vzdělávala jedna studentka (Eichlerová), která později studium opustila z důvodu
těhotenství a dva studenti (Nabernik a Jáchym Peterka), kteří dlouhodobě pobývají se
svými rodiči v zahraničí. Od konce listopadu byl na návrh sociálního odboru a žádost rodičů
do IVP zařazen ještě jeden ze studentů. Sluchové postižení studentky je takového
charakteru, že postačí vhodné zdravotní pomůcky - naslouchadla a diktafon.
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Se studiem integrovaných žáků máme dobré zkušenosti. Studentům jsou vytvářeny vhodné,
individuelně pojaté, podmínky pro výchovně vzdělávací činnost koordinované výchovnou
poradkyní.

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 do 1. ročníku osmiletého gymnázia a 1. ročníku čtyřletého gymnázia
proběhly v zákonném termínu 23. 4. 2013. V prvním kole bylo přijato 26 uchazečů na osmileté
a 48 na čtyřleté studium. Ve 2. kole, které proběhlo 24. 4. 2013, byl přijat 1 žák do čtyřletého
a 2 žáci do osmiletého gymnázia.
Hodnotícím kritériem pro osmileté studium bylo dosažení co nejlepšího bodového zisku,
maximálně 60 bodů matematika, 60 bodů český jazyk, tedy celkově 120 bodů.
K odvolání proti výsledkům přijímacího řízení do osmiletého studia došlo ve dvou případech a
bylo řešeno v rámci autoremedury.
I. Údaje o přijímacím řízení do denní formy vzdělávání (včetně nástavbového studia)
na SŠ pro školní rok 2013/2014 – podle oborů vzdělání (k 1. 9. 2012)
Kód a název oboru

Další kola
– počet

1. kolo
– počet
přihl.

přij.

přihl.

Odvolání
– počet
poda- kladně
ných vyříz.

přij.

Počet
tříd1

Obory vzdělání poskytující
střední vzdělání s maturitní zkouškou
79-41-K/41

76

48

1

1

0

0

2

79-41-K/81

34

26

2

2

0

0

1

110

74

3

3

0

0

3

Obory vzdělání poskytující
střední vzdělání s výučním listem
Nejsou
Obory vzdělání poskytující střední vzdělání
Nejsou
Celkem
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7. Údaje o výsledcích ve vzdělávání
I. Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků celkem
(včetně závěrečných ročníků) – k 30. 6. 2013
Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků

Počet žáků/studentů

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou
Žáci celkem

384

Prospěli s vyznamenáním

110

Prospěli

265

Neprospěli

4

- z toho opakující ročník

1

Průměrný prospěch žáků

1,84

Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených

61,70

Slovní hodnocení, které by nahrazovalo známky na vysvědčení, škola nepoužívá.
Komisionální dodatečné a opravné zkoušky (probíhaly v přípravném týdnu, od 27.8.2013).
Počet

II.

Ročník

Předmět

Obor

Druh zkoušky

Výsledky

1

O2

79-41-K/81

FRJ

dodatečná

prospěla

1

C2B

79-41-K/41

TV

opravná

prospěl

1

C3B

79-41-K/41

MAT

dodatečná

prospěla

1

C1

79-41-K/41

ANJ

dodatečná

prospěla

1

O7

79-41-K/81

ZSV, CHE

dodatečná

prospěla

1

C4B

79-41-K/41

BIO,BIS,FRJ,
SVS

opravná

prospěla

Výsledky maturitních zkoušek, absolutorií, závěrečných zkoušek
(bez opravných zkoušek)
Kód a název oboru

Žáci/studenti
Prospěli
konající zkoušky
s vyznamenáním
celkem

Prospěli

Neprospěli

Maturitní zkouška:
79-41-K/401 Gymnázium ( čtyřleté)

45

14

26

5

79-41-K/801 Gymnázium (osmileté)

24

7

16

1

Celkem

69

21

42

6
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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. 2013)
Počet žáků/studentů - hodnocení

Druh/typ školy

velmi dobré

uspokojivé

neuspokojivé

79-41-K/41 Gymnázium( čtyřleté)

164

0

0

79-41-K/81 Gymnázium( osmileté)

212

2

1

celkem

376

2

1

Během školního roku bylo uděleno 5 důtek ředitele a 52 ředitelských pochval. Důtky byly
převážně udělovány za opakovaná porušování školního řádu, pochvaly především za úspěchy
v soutěžích, pomoc škole a spolužákům a reprezentaci školy v různých odvětvích.
Dne 4. 4. 2013 bylo rozhodnuto o podmínečném vyloučení u 3 studentů třídy O5, a to za
závažné porušení školního řádu, se zkušební dobou do 30. 6. 2013.

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

79-41-K/41
79-41-K/81
SŠ/gymnázium

Počet
absolventů
celkem
45
24
69

Podali
přihlášku na
VŠ

Podali
přihlášku na
VOŠ

Nepodali
přihlášku
na žádnou
školu

Podali
přihlášku na
jiný typ školy

158 přihlášek

8

soukr. VŠ 1

1

93 přihlášek

5

0

0

251 přihlášek

13

0

1

10. Údaje o nezaměstnanosti absolventů škol
Nezaměstnaní absolventi škol podle statistického zjišťování úřadů práce (k 30. 4. 2013)
Z nich počet
nezaměstnaných
– duben 2012

Počet absolventů
– škol. rok 2010/2011

Kód a název oboru
79-41-K/41 Gymnázium ( čtyřleté)

36

1

79-41-K/81 Gymnázium ( osmileté)

26

0

Celkem

62

1
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Statistický výkaz úřadu práce v Rakovníku uvádí mezi nezaměstnanými pouze 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. 2012)
Jazyk

Počet žáků
/studentů

Počty žáků/studentů ve skupině

Počet skupin

anglický

384

29

minimálně
10

německý

263

19

10

19

13,63

francouzský

121

8

10

16

14,63

0

0

0

0

0

ruský

maximálně
18

průměr
13,24

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 a španělština jako kroužek.
V rámci biologického semináře probíhá několik hodin výuky latinské terminologie jako
příprava na studium VŠ.
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. 2012)

Jazyk

Počet
učitelů
celkem

Kvalifikace vyučujících
odborná

částečná

Rodilí
mluvčí

žádná

anglický

5

4

0

0

1

německý

3

3

0

0

0

francouzský

2

1

1

0

0

latina

1

1

0

0

0

ruský

2

2

0

0

0

Jazykové vzdělání probíhalo v hodnoceném období obvyklým způsobem, třídy byly
zpravidla děleny na tři skupiny dle rozřazovacích úrovňových testů.
Velkým přínosem pro naši školu je bezesporu působnost rodilého mluvčího Nicholase Jamese
Cusacka. Vyučuje týdně 19 hodin jednak ve vybraných třídách, jednak na seminářích
anglického jazyka.
Učitelé cizích jazyků aktivně navštěvují semináře a kurzy, což je doloženo osvědčeními.
V rámci projektu NIDV získávají jazykové vzdělání 2 učitelé jiných předmětů.
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12. Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole
Každé dva roky je aktualizován a na webových stránkách školy zveřejňován ICT plán školy.
Popisuje skutečný stav a stanovuje předpokládaný rozvoj ICT na gymnáziu.
Vybavení školy prostředky ICT považujeme v současné době za nadprůměrné. Do školní sítě
je zapojeno 121 počítačů. Dvě počítačové učebny, v nichž je dohromady 54 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 č. 112, která byla vybudována v roce 2009,
posílila výrazně využití ICT ve výuce a přispívá k další modernizaci výuky na škole. Druhá
počítačová učebna č. 111 byla zmodernizována v roce 2011.
Internet je dostupný na všech síťových stanicích s datovým tokem 5/5Mb/s bez agregace, což
v současné době dostačuje výuce i administrativě. Mikrovlnné připojení k síti providera se
ukázalo jako dobrá volba, s výjimkou extrémních klimatických vlivů 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. V celé budově gymnázia je realizováno bezdrátové připojení
pomocí 7 WiFi routerů.
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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
30 ks přenosných počítačů.

13. Údaje o pracovnících školy
I. Základní údaje o pracovnících školy (k 30. 9. 2012)
Počet pracovníků

Počet žáků
v DFV na
pedagogických přepočtený
celkem
nepedagogických
pedagogických
pedagogických
počet
– s odbornou
fyzický/přepočtený fyzický/přepočtený fyzický/přepočtený interních/externích
kvalifikací 1
pedagog.
prac.
40/38,504
8/7,554
32/30,95
30/2
32
12,7

II. Věková struktura pedagogických pracovníků (k 30. 9. 2012)
Počet pedag.
pracovníků
Celkem
z toho žen

Do 30 let

31 – 40 let

41 – 50 let

51 – 60 let

0

10

10

10

0

7

8

7

4

Z toho
důchodci
4

Průměrný
věk
46,3

3

3

46,3

Nad 60
let

III. Pedagogičtí pracovníci – podle nejvyššího dosaženého vzdělání (k 30. 9. 2012)
Počet ped. pracovníků – dosažené vzdělání

11

vysokoškolské
- magisterské a
vyšší
31

vysokoškolské
- bakalářské

vyšší odborné

střední

základní

0

0

1

0

IV. Pedagogičtí pracovníci – podle délky praxe (k 30. 9. 2012)
do 5 let

do 10 let
4

Počet ped. pracovníků s praxí
do 20 let
do 30 let
14
7

více než 30 let
7

V. Zajištění výuky učiteli s odbornou kvalifikací v příslušném oboru vzdělání1

62 (+2)

Z toho odučených učiteli
s odbornou kvalifikací
v příslušném oboru vzděl.
62 (+2)

(+ Konverzace v ANJ)

101 (+12)

85 (+8)

(+ Konverzace v NEJ)

55 (+2)

22 (+2)

41

20

61 (+6)

61 (+6)

Celkový počet hodin
odučených týdně

Předmět
Český jazyk

(+ Literární seminář)

Anglický jazyk
Německý jazyk
Francouzský jazyk
Matematika

( + Matematický seminář)
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Fyzika

( + Seminář z fyziky)

41 (+2)

41 (+2)

ICT

( +APP a deskriptivní geometrie)

22(+2)

20(+2)

Biologie

(+ Seminář z biologie)

41 (+6)

41 (+6)

Chemie

(+ Seminář z chemie)

39 (+2)

39 (+2)

23

23

31 (+4)

31 (+4)

30 (+4)

30 (+4)

EVV

20

20

EVH

14

14

TV

30

30

611

575

Zeměpis
ZSV a OBV

(+ Společenskovědní seminář)

Dějepis

(+ Seminář z dějepisu)

Celkem

Na mateřskou dovolenou odešla k 17. 5. 2013 Mgr. Zuzana Skysláková a byla zastoupena
Mgr. Liborem Šímou.
Na základě zákona o pedagogických pracovnících čerpali vyučující 12 dní samostudia v době
vedlejších prázdnin, a to v následujících termínech:
Vánoční prázdniny

22.12.2012 – 2.1.2013

4 dny

Pololetní prázdniny

1.2.2013

1 den

Jarní prázdniny

25.2. – 3.3.2013

5 dní

Velikonoce

28.3. – 29.3.2013

2 dny

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

NDIV Praha
Raisová Jaroslava
Nové Strašecí
Národní institut pro
další vzdělávání Praha

Zaměření akcí

Projekt Evropa a My
září 2012
Školení pedagogů BOZP
a PO 29. 9. 2012
Konzultační semináře pro
předsedy zkušebních
maturitních komisí
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Rozsah

Počet
zúčastněných

jednodenní

3

jednodenní

34

jednodenní

2

Jméno učitele,
poplatek

Waldhauser,Suková,
Brabcová Kč 736
34 pedagogů
4.128 Kč
Kozlerová
Košuličová

Filosofická fakulta UK
v Praha
Filosofická fakulta UK
v Praha
Filosofická fakulta UK
v Praha
Národní institut pro
další vzdělávání Praha

CERMAT,
Jankovcova 933/63,
170 00 Praha 7

21. 2. 2013
Identifikace nadaného
žáka a metody práce
s nadaným žákem
14. 2. 2012
Grafologie pro pokročilé5. semestr
32 vyučovacích hodin
Přednáška pro výchovné
poradce a další pedagogy
SŠ
Konzultační seminář
k ústní zkoušce
z francouzského jazyka
2.11. 2012
Hodnotitel ústní zkoušky
pro žáky z PUP MZ
9,5 hod.

Vzdělávací institut
Středočeského kraje

Výchova a vzdělávání
v evropských
souvislostech
EVROPSKÁ UNIE A
MY

VŠ chemickotechnologická v Praze
Fakulta chemické
technologie

Letní škola středoškolských
učitelů „Chemie pro život“.
27.-29.8.2013
Č.j.:MŠMT 11248/2013201-387
Školení ved. pracovníků
BOZP
a PO 29. 9. 2012
Teaching
Englisch:Secondary
Schools-III. Konané dne
27. 8. 2013
Akreditace MŠMT:
36098/2011-25

Raisová Jaroslava
Nové Strašecí

Oxford University
Press, CZ,
Opletalova 5, Praha
1

jednodenní

1

Hejdová Lenka

Vícedenní
září –
prosinec
2012
jednodenní

1

Hejdová Lenka

1

Hejdová Lenka

jednodenní

1

Jirkovská
Cestovné 238 Kč

vícedenní

1

Kozlerová

Vícedenní

2

Suková
Kč 206

3 denní

1

Březina
Cestovné 505 Kč

jednodenní

2

Štíbr
Košuličová

jednodenní

3

Kindlová
Brabcová
Byrtusová
1276 Kč

Vzdělávací institut
Středočeského krajeZařízení DVPP,
V Kolonii 1804,
Nymburk

Kurz anglického jazyka pro
pedagogické
pracovníky/úroveň B2/C1.
Akreditace DVPP
čj.14489/2013-201

Vícedenní
11. 9.201211. 6. 2013

2

Knorová

Klett nakladatelství
s.r.o.,Průmyslová
1477/11, 102 00
Praha 10

Seminář Klett nakladatelství
k učebnicím ruštiny Klass
12. 10. 2012

jednodenní

1

Kozlerová
Cestovné 129 Kč

CERMAT,
Jankovcova
933/63,170 00 Praha 7

Doplněk k osvědčení.
Hodnotitel ústní zkoušky
pro žáky z PUP MZ
4. 3. 2012

vícedenní

1

Košuličová
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Národní institut pro
další vzdělávání
Praha

Konzultační seminář pro
management škol
Osvědčení č. 12-30-12AM-04/9 z 19. 11. 2012
Doplněk k osvědčení.
Hodnotitel ústní zkoušky
pro žáky z PUP MZ. ČJ a
literatura.Vystaveno dne
22. 2. 2013
Doplněk k osvědčení.
Hodnotitel písemné práce
pro žáky z PUP MZ.
ČJ a literatura. Vystaveno
20. 2. 2013

Jednodenní

1

Košuličová

vícedenní

1

Lásková
Mrvík

vícedenní

2

Lásková
Mrvík

Vzdělávací institut
Středočeského krajeZařízení DVPP,
V Kolonii 1804,
Nymburk
Argent,vzdělávací
agentura s.r.o.,
Hlavní třída 565/77,
708 00 Ostrava

Kurz anglického jazyka pro
pedagogické
pracovníky/úroveň B1B1/B2. Akreditace DVPP
čj.11497/2007-25

vícedenní
5. 9. 201216. 5. 2013

1

Mánková

„Pedagog balančních forem
cvičení“ v oblasti tělesné
výchovy.
Akreditace č.MŠMT 38
568/2012-201-642
Vystaveno 16. 2. 2013

vícedenní

2

Mánková
Minaříková

ENGLICH in
CHESTER

Certificate of AttendanceLanguage Course fot the
Over Fifties
12. 8.-23. 8. 2013
SMART Klub-Krajská
odborná konference o
podpoře interaktivní
výuky DVPP
čj.18314/2011-25-352
Konzultační seminář pro
předsedy zkušebních
maturitních komisí
Dne 18. 2. 2013
Konzultační semináře pro
školní maturitní
komisaře. Dne 21.2.2013
Arabsko - izraelský
konflikt: příčiny, průběh
Dne 20. 3. 2013
Akreditace MŠMT
39 498/20123-201-856
Mezinárodní aktivitaFrancie-Dijon- návštěva
tamních škol

vícedenní

1

Mánková

vícedenní

1

Waldhauser

jednodenní

3

jednodenní

1

Kozlerová
Voříšková
Byrtusová
Cestovné 762 Kč
Košuličová
Cestovné 250 Kč

jednodenní

1

Brabcová
750 Kč

Vícedenní

1

Jirkovská
5017 Kč

CERMAT,
Jankovcova
933/63,170 00 Praha 7

Centrum pro
zajišťování výsledků
vzdělávání –CERMAT
Jankovcova 63,Praha 7

AV MEDIA Pražská
63, Praha 10

CERMAT,
Jankovcova
933/63,170 00 Praha 7
CERMAT,
Jankovcova
933/63,170 00 Praha 7
VISK, V Kolonii
1804, Nymburk
Vzdělávací středisko
Rakovník
Krajský úřad
Středočeského kraje,
Zborovská 11, Praha 5

Pedagogové během školního roku 2012/2013 absolvovali jednodenní semináře pořádané
zdarma nebo bez akreditace.
Školení ke společné části maturitních zkoušek poskytoval CERMAT Praha zdarma. Škola
platila cestovné.
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Samostudium bylo určeno příkazem ředitele školy v délce 12 pracovních dnů ve školním roce
2012/2013 a čerpání bylo určeno na dobu vedlejších prázdnin.
Pro všechny zaměstnance školy (pedagogy i nepedagogy) bylo uspořádáno dne 29. srpna 2012
školení BOZP a PO. Platnost školení je 2 roky tj. do srpna 2014. 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 6 zájmových kroužků.
Florbal

Mgr. Klára Hejdová a Mgr. Hana Minaříková

Latina

Mgr. M.Syrovátková

Výtvarná výchova

Mgr. D.Blažek

ICT

PaedDr. Vladimír Hůla

Ruský jazyk

Mgr. Kateřina Kozlerová

Španělština

Mgr. Hedvika Kindlová

Exkurze se staly běžnou součástí výuky, neboť jsou zařazovány do jednotlivých ročníků
podle obsahu výuky. Pro třídu a školní rok byl stanoven maximální počet tří exkurzí. Celkem
se v tomto roce uskutečnilo 18 exkurzí. V červnu proběhla vícedenní zahraniční exkurze do
Skandinávie pro zájemce.
LVVZ
Ve školním roce 2012/2013 se uskutečnily dva lyžařské kurzy. Prvního v Peci pod Sněžkou
v termínu 12. 1. – 19. 1. 2013 se zúčastnili studenti třídy O3. Druhý lyžařský kurz proběhl
v termínu od 26. 1. – 2. 2. 2013 ve Špindlerově Mlýně v Krkonoších pro studenty tříd O6 a C2.
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Ve dnech 27. 5. - 30. 5. 2013 proběhl ve středisku Machův Mlýn letní sportovně-cyklistický
kurz pro třetí ročníky.

Školení ČK
V květnu 2013 proběhlo proškolení druhých ročníků ve zdravotní výchově v rozsahu 12
hodin. Školení prováděli pracovníci Červeného kříže a žáci po ukončení obdrželi průkazy o
absolvování školení.

Enviromentální kurz
Pravidelně se studenti čtvrtého ročníku víceletého gymnázia zúčastňují enviromentálního
kurzu. Pro konání kurzů je podstatné, že probíhají přímo v terénu, v pětidenním bloku. Letošní
kvarta se spolu s profesorkami Mgr. Ivanou Brabcovou a Mgr. Marií Mánkovou zúčastnili
tohoto pobytového kurzu zaměřeného na poznávání Krkonošského národního parku, okolní
krajiny, přírody i historie. V rámci kurzu se studenti dozvěděli mnoho zajímavého o místní
přírodě, o návratu některých živočišných druhů do jejich původních domovů, o možnostech,
jak se šetrně k přírodě chovat a využívat to, co nám nabízí. Přínosem byl výstup ve formě
vyhodnocení fotografické soutěže a následná prezentace skupin na téma: KRNAP, Výlety
v Krkonoších, Rostliny a živočichové Krkonoš a Geologická stavba Krkonoš. Nejlepší studenti
byli vyhodnoceni a odměněni.
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15.2. Mezinárodní spolupráce a projekty
Naše škola spolupracuje s agenturou AFS Mezinárodní vztahy. Díky této spolupráci se na naší
škole vystřídala již celá řada zahraničních studentů. Ve školním roce 2012/2013 zde hostoval po
celý školní rok ve třídě O6 student Leonardo Caldas z Venezuely.
Přítomnost zahraničních studentů na naší škole obohacuje nejen je samé, ale nabízí zároveň i našim
studentům seznámení s mentalitou jiných národností a větší pochopení jejich stylu a způsobu
života.
Také studenti naší školy absolvují roční studijní pobyty v zahraničí (USA, Anglie).
Jednou ročně pořádáme také vícedenní zahraniční exkurzi. Ve školním roce 2012/2013 měli naši
studenti možnost navštívit Skandinávii.
Naše škola absolvovala v minulosti výměnné pobyty se třemi školami. Jednalo se o školu Johannesvon La Salle-Realschule v Illertissenu, později jsme spolupracovali s Georg Forster Gesamtschule
ve Wörrstadtu a školou Heinricha Manna z Dietzenbachu. V průběhu let 2011 – 2013 nedošlo
k žádnému výměnnému pobytu z důvodu reorganizace organizačního zabezpečení ze strany
zahraničních partnerských škol.
V příštích letech uvažujeme o navázání nových kontaktů a uskutečnění výměnných pobytů, které
výrazně napomáhají ke zlepšení jazykových znalostí a k posílení komunikativních schopností
v obou jazycích.
Norsko a Dánsko – zahraniční poznávací exkurze
Zahraniční poznávací exkurze do Norska a Dánska se konala ve dnech 13. – 22. 6. 2013.
Zúčastnilo se jí 38 žáků školy. Pedagogický dozor vykonávali vyučující školy RNDr. Alena
Radvanová, Mgr. Olga Beulakkerová, Ing. Kamil Březina a Mgr. Antonín Mrvík.
Cílem turisticko-poznávacího zájezdu do Skandinávie bylo především poznávání
nejzajímavějších míst překrásné, civilizací téměř nedotčené přírody středního a jižního Norska
– hlubokých fjordů, vysokých a mohutných vodopádů, průzračných řek, horských jezer i
úchvatných ledovců. Zájezd také zahrnoval prohlídku historických památek a pamětihodností
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nejznámějších norských měst Osla a Bergenu a dánské metropole Kodaně. Účastníci byli
ubytováni v kempech, v pěkných čtyřlůžkových chatkách s palandami, vařičem a chladničkou.

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 2012-2013 byl v tomto ohledu mimořádný, o čemž svědčí následující
přehled :

Studentky GZW zvítězily v národním kole Ekologické olympiády.

Ve dnech 20. – 22.9.2012 se zúčastnilo 14 středních škol celého Středočeského kraje 18.
ročníku středočeského kola Ekologické olympiády. Náš tříčlenný tým ve složení Anna
Horáčková (O7), Tereza Matějková (C4A) a Doubravka Požárová (O6) získal 299,5 bodů
z 370 možných a stal se tak nejlepším družstvem soutěže.
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Celonárodní kolo Ekologické olympiády
Ve dnech 14. – 16. 6. 2013 proběhlo Celonárodní kolo ekologické olympiády v nádherném
prostředí Vysočiny na Chaloupkách v okrese Jihlava. Naše družstvo ve složení Anna
Horáčková, Petr Doležal a Doubravka Požárová vybojovalo nádherné 3. místo. Tématem
EO byla NOC. Úkolem našich studentů bylo zaznamenávat během noci zvuky ptáků,
pozorovat otevírání květů a monitorovat brouky. Vše pak prezentovali při obhajobě.

Krajské kolo Fyzikální olympiády

Dne 3. května 2013se na pražském Gymnáziu Christiana Dopplera setkali nejlepší mladí
fyzikové v kraji, aby změřili své síly v 54. ročníku Fyzikální olympiády. Gymnázium Zikmunda
Wintra reprezentoval v kategorii C student sexty Petr Doležal. Čtyři náročné teoretické úlohy
vyřešil ze všech šestadvaceti soutěžících nejlépe, jako jediný zaznamenal bodový zisk ve všech
zadaných úlohách a tím se značnou bodovou převahou zvítězil!
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Okresní kolo matematické olympiády

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.

Krajském kolo biologické olympiády 2013 kategorie A

Pátek 5. 4. 2013 byl velmi úspěšným dnem pro Doubravku Požárovou (třída O6) - obsadila
1. místo a pro Terezu Matějkovou (třída C4A) - skončila v těsném závěsu na 2. místě. Naše
vítězky byly odměněny nabídkou účasti na soustředění talentovaných studentů v oboru chemie
a biologie, které je každoročně pořádáno ve spolupráci s VŠCHT a přírodovědnými fakultami
Praha a České Budějovice.

Krajské kolo biologické olympiády 2013 kategorie B

V této kategorii nás reprezentoval Petr Doležal (O6), který překvapivě obsadil 3. místo. Také
on byl pozván na týdenní soustředění talentů biologie a chemie do Běstviny.

European Union Science Olympiad

Největší úspěch tohoto školního roku zaznamenala Doubravka Požárová (třída O6) Byla
vybrána pro reprezentaci naší republiky jako biolog v tříčlenném týmu. Tým na evropskou
vědeckou olympiádu byl složen z nejúspěšnějších studentů v oblasti biologie, chemie a fyziky.
Olympiáda probíhala v Lucembursku, proto závěrečnou gratulaci předával lucemburský princ
společně s ministryní školství. Doubravka Požárová získala spolu se svým týmem stříbrnou
medaili.
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Krajské kolo Chemické olympiády kategorie B – 2. a 3. ročníky středních škol.

Dne 3. 5 .2013 se na Ústavu organické chemie Fakulty chemické technologie Vysoké školy
chemicko - technologické v Praze konalo krajské kolo Chemické olympiády kategorie B (2. a
3. ročníky středních škol). Naši školu úspěšně reprezentovali 3 mladí talentovaní chemici.
Jejich výsledky jsou uvedeny v tabulce.

Celkové pořadí
8
10.
12.

Jméno
Tereza Šváchová
Anna Horáčková
Tung Anh Duong

Třída
C3B
O7
O7

Opět mezi nejlepšími gymnázii v republice.

Studentům našeho gymnázia, Matouši Čížkovi ze septimy, Tereze Matějkové ze čtvrtého
ročníku a Anně Horáčkové ze septimy se podařilo na 21. ročníku Dějepisné olympiády v
Chebu získat v konkurenci 71 českých a 2 slovenských gymnázií vynikající 7. místo. Podařilo
se jim tak navázat na úspěch předloňského ročníku, kdy Anna Horáčková, Tereza Matějková
a Jakub Zechovský obsadili neuvěřitelné 4. místo. I letos se tak potvrdilo, že naše gymnázium
nesmazatelně patří mezi nejsilnější soupeře v historických vědomostech.
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.
Vítězství v národním kole soutěže „Bobřík informatiky“.
Na podzim proběhl již pátý ročník oblíbené soutěže Bobřík informatiky. Soutěžilo se ve
čtyřech věkových kategoriích. Studenti řešili logické a kombinačních úlohy a odpovědi
odesílali po internetu. Soutěže se celkem zúčastnilo 220 středních škol. Z naší školy byl
nejúspěšnějším studentem v kategorii Junior Petr Doležal ze třídy O6, který obsadil 1. 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 2012/2013 se
zúčastnila schůzek s okresním metodikem prevence v PPP Rakovník.
Podle Minimálního preventivního programu si naše škola v rámci prevence sociálněpatologických jevů naplánovala aktivity v oblasti specifické a nespecifické prevence.
V rámci specifické prevence bylo realizováno několik akcí:
Výcvik peer-aktivistů
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“.
Dne 29. 11. 2012 a 19. 2. 2013 proběhla v rámci tělesné výchovy pro druhé, třetí a čtvrté ročníky
čtyřletého a osmiletého gymnázia přednáška s praktickou ukázkou Policie ČR na téma
„Prevence kriminality, trestný čin a sebeobrana“.
V březnu 2013 se 10 studentů podílelo na organizaci sportovního turnaje Speciálních škol
v Rakovníku.
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),
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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 čase, tuzemské a zahraniční exkurze a různé soutěže.

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 2012/2013 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) a 5. semestr ukončený v prosinci 2012
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.
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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 (bulimie) má 1 studentka a 6 studentů je v současné době v péči PPP (dys-poruchy).
O úpravu času při maturitních zkouškách s ohledem na zdravotní stav (PUP) požádali 2
studenti.
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.
Těžiště činnosti výchovné poradkyně Mgr. Lenky Hejdové 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
Ve školním roce 2012/2013 byla dne 11. prosince 2012 provedena kontrolní inspekční
činnost na naší škole, jejímž předmětem byla kontrola dodržování vybraných ustanovení
školského zákona a souvisejících prováděcích právních předpisů, které se vztahují
k poskytování vzdělání a školských služeb. Státní kontrola byla vykonána na podnět podle §
174 odst. 5 školského zákona.
Závěry inspekce:








Škola při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských
služeb vytvářela podmínky pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.
Při kontrole dokumentace vztahující se k zajišťování BOZ žáků a při fyzické kontrole
prostor běžně přístupných žákům nebyly zjištěny nedostatky v zajištění BOZ žáků.
Při kontrole knihy úrazů nebyly zjištěny nedostatky vedení evidence úrazů.
Záznamy o úrazech žáků byly vyplněny ve všech bodech a byly zaslány stanoveným
orgánům a institucím.
Ředitel kontrolované osoby vydal školní řád. Uvedený dokument obsahoval všechny body
požadované právní norou § 30 odst. 1, 2 a 3 školského zákona). Byl umístěn na přístupném
místě v budově školy a byli s ním seznámeni žáci a zaměstnanci školy. O jeho vydání a
obsahu byli informováni zákonní zástupci nezletilých žáků.
V kontrolovaných oblastech nebylo zjištěno porušení právních předpisů.
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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 2013 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 2012/2013 celkem 15 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
Každým rokem pořádáme pro studenty 1. ročníků čtyřletého i osmiletého gymnázia adaptační
kurzy. Cílem těchto kurzů je vytvořit mimo školní prostředí dobrý nový třídní kolektiv, který
bude spolupracovat a pomáhat si.
Ve školním roce 2012/2013 proběhl adaptační kurz třídy C1 v termínu od 1. 9. do 3. 9. 2012
v počtu 29 studentů a kurz třídy O1 od 3. 9. do 5. 9. 2012 v počtu 30 žáků. Oba kurzy se konaly
v rekreačním středisku Ve Mlejně u Kožlan.
Pedagogický dozor na kurzech vykonávali pedagogové gymnázia – třídní učitelka C1 Mgr.
Romana Parkmanová a třídní učitelka O1 – Mgr. Ludmila Karolová, dále lektorky Bc. Kamila
Boháčová a Kateřina Zvoníčková Dis, absolventky oboru speciální pedagogiky a
dramatoterapie PF Univerzity Palackého v Olomouci.
Lektorky připravily a realizovaly celou řadu seznamovacích aktivit a činností zaměřených na
týmovou práci. Třídní učitelky pak mohly pozorovat rozložení sil ve třídě, projev vůdčích a
pomáhajících osobností, kdo je dobrým organizátorem, kdo se nerad projevuje a je izolován.
Toto pozorování slouží nejen jako vodítko pro třídního, ale napomáhá zároveň k odstranění
případných patologických jevů, jako by mohla být např. šikana.

26

Pasování
Na začátku nového školního roku vítají studenti posledních ročníků své nové spolužáky a
„pasují“ je na studenty gymnázia.
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Imatrikulace
Oficiální přijetí do studia na naší škole za přítomnosti rodičů představuje imatrikulace
spojená se studentským slibem a převzetím uvítacího certifikátu.

Přehlídka škol
Pravidelná podzimní prezentační akce středoškolského vzdělání probíhá každoročně
v Kulturním centru Rakovník. 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.

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 „odborné“ práce
4) zkušenost spolupráce s konzultantem
5) jazykový projev při ústní veřejné obhajobě
6) tvorba prezentace na PC a práce s ní při ústní obhajobě.
Práci (nejméně 10 stran textu na PC) obhajují před tříčlennou komisí, která navrhuje
známku. Podle ŠVP je splnění obhajoby ročníkové práce nedílnou součástí postupu do
vyššího ročníku.
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 .
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Obory ročníkových prací (ukazuje skutečný zájem studenta)
obor
Biologie
Medicína
ICT
TV
ZSV
ZSV psychologie a
pedagogika
Umění
Hudba
Dějepis
Zeměpis
Fyzika, chemie
Český jazyk
Celkem

O7
2
5
1
1
3
1

C3A
0
1
1
2
1
4

C3B
4
2
0
1
1
1

celkem
6
8
1
4
5
6

2
0
3
1
4
1
24

3
1
8
2
0
2
25

2
0
5
0
1
1
18

7
1
17
3
5
4
67

Do krajské soutěže SOČ bylo doporučeno celkem 7 prací. Krajské kolo Středočeské
odborné činnosti proběhlo dne 30. 4. 2013. Všichni naši studenti prezentovali své práce před
odbornými komisemi s velkým přehledem a dobře reagovali i na pokládané otázky. To se
samozřejmě odrazilo i v celkovém umístění.

Obor

Jméno

Název práce

Chemie

Anna
Horáčková
Tung Anh
Duong
Veronika
Škrlová
Štěpán
Zechovský

Neurotoxiny

Chemie
Biologie
Strojírenství, hutnictví,
doprava a průmyslový
design
Teorie kultury, umění a
umělecké tvorby
Historie

Historie

Rachel
Duchková
Kateřina
Seidlová
Barbora
Vaicová
Vladimír Sosna

Pořadí

Vliv prostředí na pH Rakovnického
potoka
Horsemanship

3. místo

Bezpečnost automobilů

2. místo

Proces tvorby divadelního a
filmového scénáře a rozdíl mezi
nimi
Hugo a Jiří Pavlovi

2. místo

Historie Sokola se zaměřením na
Rakovník

2. místo
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Charitativní akce
Datum
18. 9. 2012

11. 9. 2012

Název charitativní akce
Srdíčkový den
(Občanské sdružení Život
dětem)
Den,kdy svítí Světlušky
(Nadační fond Českého
rozhlasu)

Prodané kusy
Zdraví dětem
prodáno za
1 450,-,-Kč
Pro slabozraké
prodáno za
11 962,- Kč

Zapojená třída
Korenková, Kotková, Fialová, Mejtská
Vorlová, Roudenská, Fenclová, Pinková,
Egermajerová, Krejčová

Ve školním roce 2012/2013 se gymnázium zúčastnilo veřejné sbírky Fondu Sidus, jejíž výnos
byl určen na vybavení dětských zdravotnických zařízení přístroji.

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.)
Činnost
Hlavní
Doplňková

Za 1. pol. roku 2012 (k 30. 6.)
Činnost
Hlavní
Doplňková

1.

Náklady celkem

18.935,455

0,00

9.216,34

0

2.

Výnosy celkem

18.935,45

0,00

9.240,51

0

18.401,62

0,00

9.209,72

0

533,83

0,00

24,17

0

0

0,00

24,17

0

z toho

příspěvky a dotace na provoz
(úč. 691)
ostatní výnosy

3.

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
před zdaněním
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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)
přímé vzdělávací výdaje celkem (UZ 33 353)
z toho

mzdové výdaje (platy a OPPP)

ostatní celkem (vypsat všechny - např. UZ 33 163, 33 005,…)
UZ 33015 - hustota specifika

4.

UZ -33032- kompenzace - maturita

Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje z rozpočtu kraje celkem
(NIV)
běžné provozní výdaje celkem (UZ 000)

23,88
0

2.169,98
2.021,20

ostatní účelové výdaje celkem1 (vypsat všechny - např. UZ 001, 002, 003,…)

z toho

588,4983
739,83

UZ 33027- posílení platů PP-VŠ
z toho

15.557,78
11.462,31

1

z toho

16.321,50

0

UZ 012 - opravy

52,40

UZ 040 – vrácené příjmy z pronájmu

96,38

z toho

5.

Z jiných zdrojů (sponzorské dary, strukturální fondy EU, FM
EHP/Norsko atd.)

85,37

Komentář k ekonomické části
Rok 2012
Při hodnocení hospodaření školy za rok 2012 musíme konstatovat, že se škola s obtížemi
vypořádala s plánovanými úkoly. Stanovila si priority při sestavování rozpočtu. Pokryla jen
běžný provoz, 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 zdravotním 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.
Odměňování zaměstnanců školy ovlivnilo vázání mzdových prostředků ve výši 2,15%. Škola
musela zajistit nárokovou složky platu, nedostatek prostředků na platy pro pedagogy řešila
snížením osobních příplatků. Osobní příplatky ostatním zaměstnancům nejsou vypláceny

32

několik let. Škola vede odděleně čerpání prostředků na platy pedagogů a ostatních
zaměstnanců podle různých účelových znaků.
Škola splnila plánované úkoly a dodržela závazné ukazatele. Hospodářský výsledek 0,00 Kč.
Investiční dotace (výstavba)
Ze Středočeské fondu sportu volného času a primární prevence na projekt „Víceúčelová
sportovní učebna“ škola obdržela investiční dotaci 522.735 Kč. Realizací projektu vznikla tzv.
malá tělocvična o výměře 105 m2 pro výuku gymnastiky, úpolových sportů, aerobiku a
kondičního cvičení.
Neinvestiční akce
Rada Středočeského kraje schválila škole čtyři neinvestiční akce:
1) „Údržba, výmalba“ 40.000 Kč,
2) „Oprava elektroinstalace po revizi“ 11.000 Kč,
3) „Oprava telefonní ústředny“ 41.400 Kč,
4) „Kontrolní otvory v kouřovodech a detektor úniku plynu“ 38.999 Kč,
5) „Havárie čerpadla ústředního topení“ 17.376 Kč.
Akce byly zrealizovány dle požadavku školy, řádně dokončeny a vyúčtovány zřizovateli.
Příspěvky získané z jiných zdrojů
V roce 2012 škola obdržela od města Rakovníka finanční prostředky ve výši 57 tis. Kč na dva
projekty:
1. Kurz ve středisku ekologické výchovy Buk, Krásná Lípa 27 tis. Kč.
Kurz proběhl ve dnech 11. 6. 2012- 15. 6.2012. Zúčastnilo se 21 žáků z třídy O4 a 2
pedagog. dozory.
2. Prevence sociálně patologických jevů (adaptační kurz) 20,5 tis. Kč. Adaptační kurzy
proběhly ve dnech 1. 9. 2012 - 5. 9. 2012 a ve dvou etapách. Zúčastnilo se 29 žáků z C1
a 30 žáků primy. Program připravily dvě zkušené lektorky a dvě třídní učitelky.
Příjmy na projekty škola využila k uvedeným účelům a řádně je vyúčtovala městu
Rakovník.

Rok 2013 stav k 30. 6.
Škola obdržela od města Rakovníka finanční prostředky ve výši 36.500 Kč na schválený
projekt:
1. Kurz ve středisku ekologické výchovy Dolní Malá Úpa 36,5 tis. Kč.
Kurz proběhl ve dnech 3. 6. 2013- 7. 6.2013. Zúčastnilo se 22 žáků z třídy O4 a 2
pedagog. dozory.
Peníze středním školám EU
Škola získala na základě zjednodušené žádosti o finanční podporu z OP VK schválené
ředitelem Sekce řízení Operačních programů EU a rozhodnutí MŠMT o poskytnutí
dotace celkem 1.233.054 Kč na šablony:
III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictví ICT
II/2 – Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na SŠ
Tento projekt je realizován ve letech 2012, 2013 a 2014. V roce 2012 škola obdržela
poměrnou část dotace ve výši 739.832 Kč tj. 60% celkových přepokládaných způsobilých
výdajů projektu. Z těchto prostředků bylo použito 564.608 Kč (zakoupeno 25 PC do
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počítačové učebny, 1 projektor, 1 interaktivní panel, 1 elektronická nástěnky a 31 židlí
k PC). Nevyčerpané prostředky 175.244 Kč byly koncem roku převedeny do rezervního
fondu, aby neovlivňovaly hospodářský výsledek.
Oranžová učebna
Nadace ČEZ poskytla škole nadační příspěvek 200 tis. Kč na projekt „Fyzikální učebna“.
Škola z nadačního příspěvku zakoupila fyzikální učební pomůcky, např. 5 ks ŽES
Mechanika 1, 5 ks ŽES Mechanika 2-dynamika, 5 ks ŽES Stativ a stavební materiál, 7 ks
zdroj žákovský s displejem, 1 ks zdroj univerzální zdroj s displejem.
Podle smlouvy byl nadační příspěvek řádně vyúčtován.
Rok 2013 stav k 30.6.
V 1. polovině roku 2013 škola hospodařila s kladným hospodářským výsledkem ve výši 24 tis.
Kč.
V příštím školním roce 2013/2014 bychom chtěli uskutečnit následující:


provést stavební úpravy ve fyzikální učebně



zrealizovat výměnu oken v celé budově



vyměnit podlahové krytiny ve třech učebnách



zrychlit internet

20.2. Informace o výsledcích kontrol
Leden 2013: roční prověrka BOZP a PO
Únor 2013: Kontrola Okresní správa sociálního zabezpečení Rakovník – plnění povinnosti
v nemocenském a důchodovém pojištění

21. Závěr
Gymnázium Zikmunda Wintra v Rakovníku zastávalo ve školním roce 2012/2013 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 připraveni nejen
pro další studium, ale také pro zapojení do profesního života.
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22. Seznam příloh
1. Přehled literárních a výtvarných soutěží ve školním roce 2012 - 2013
2. Přehled předmětových a sportovních soutěží ve školním roce 2012 - 2013

Datum zpracování zprávy:
3.10.2013
Datum projednání v školské radě: 10.10. 2013

PhDR. Zdeňka Voráčková
ředitelka školy
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