
Gymnázium Zikmunda Wintra 

Rakovník, nám. J. Žižky 186  

 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 

o činnosti školy  

 

 

ve školním roce 

2013/2014 
 

 

 

 

 

 

 



1 

 

 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 2013/2014 a schválena 

školskou radou v měsíci říjnu 2014. 

 

1. Základní údaje o škole 

 

Název školy:      Gymnázium Zikmunda Wintra, Rakovník, nám. J.  Žižky 186 

Adresa školy:     Rakovník, nám. J. 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:                PhDr. Zdeňka Voráčková 

 telefon:                               603 207 226 

 e-mail:                              vorackova@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. Ing. Rudolf Pánek             zástupce zřizovatele 

 3. Mgr. Renata Rédlová         zástupce pedagogů školy 

 4. PaedDr. Jitka Knorová         zástupce pedagogů školy 

 5. Duong Anh Tung     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:vorackova@gzw.cz
mailto:kosulicova@gzw.cz
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2. Charakteristika školy 

 

 Hlavní činností Gymnázia Zikmunda Wintra v Rakovníku je poskytování  

středoškolského  vzdělávání s maturitní zkouškou v oboru všeobecné gymnázium ve dvou 

studijních programech. Doplňkovou činnost škola neprovozuje. 

 Budova, ve které škola sídlí, je ve vlastnictví kraje, adresa je uvedena v oficiálním 

názvu. 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. 2014 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. Naše škola disponuje 7 interaktivními 

tabulemi a 7 keramickými tabulemi v sadě s diaprojektorem a vizualizérem. Nainstalovaná 

moderní technika napomáhá ke zvýšení kvality výuky. 
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 Škola  provozuje celkem 112 PC, které jsou rozmístěny v odborných učebnách, 

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

k internetu (rychlost 15/15 Mb/s). Většina vyučujících (cca 30) má pro potřebu výuky 

k dispozici notebook. 

 K trvalým prioritám gymnázia patří knihovna a studovna se stálou knihovnickou 

službou, která 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 internetu, kopíruje z knih i 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 16 252 knih, z toho 3 347 tvoří beletrie. 

 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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3.  

Školy a školská zařízení – členění 

 

I. Školy – nejvyšší povolený počet žáků/studentů a naplněnost (k 30. 9. 2013)  

 

Druh/typ školy  

 

 

 

IZO 

Nejvyšší 

povolený 

počet 

žáků/ 

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 

střední škola/gymnázium 

 

000068951 

 

435 383 383 

 

30,95 

 

12,37 

 

 Gymnázium Zikmunda Wintra 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. 2013) 

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 168 7 23,4 

79-41-K/81   Gymnázium 215 8 27,3 

    

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem    

nejsou 0 0 0 

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání     

nejsou 0 0 0 

Celkem  383 15 25,6 

 

 

 Studium na naší škole probíhá pouze  denní formou, proto je následující tabulka 

prázdná. Další tabulky hodnotící jiné formy studia již neuvádíme. 
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II. Počet tříd a žáků SŠ (bez VOŠ) v OFV 1 – podle oborů vzdělání (k 30. 9. 2013)       

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 2013/2014 přestoupili na jinou školu, přerušili, nebo ukončili 

studium studenti: Viktorie Zimmermannová z třídy O4 (pražská konzervatoř), Oliver Grosse 

z O4(stěhování rodiny do Plzně), Jakub Egermajer z O4 (Gymnázium J. Škvoreckého Praha), 

Barbora Čermáková z O5 (jezdecká škola v Mariánských Lázních), Lukáš Procházka z C1 

(Gymnázium J. A. Komenského v Novém Strašecí) a Michaela Rollová z C3B. 

 

 V průběhu školního roku 2013/2014 na naši školu přestoupili:  Radka Zajíčková do 

třídy C2, Irena Volevecká do třídy C1A, Michal Vaňata do třídy O5 a Josef Haiči do třídy 

C1B. 

 V zahraničí studovali ve školním roce 2013/2014 Valentýna Šumová (O7), Michal 

Beneš (O6) a od druhého pololetí Viktorie Váňová (O1). 

Studium přerušili bratři Jáchym Peterka (O5 prvním rokem) a Adam Peterka (O7 druhým 

rokem). 

 V září 2013 nastoupil do třídy O7 japonský student Takahashi Kotaro a strávil zde 

celý školní rok.  

 

Žáci - cizí státní příslušníci:  1 Chile, 1 Ruská federace, 1 Slovensko, 7 Vietnam  

Žáci z  jiných krajů:  1 Pardubický kraj, 4 Praha, 6 Ústecký kraj, 1 Plzeňský 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. 2013) 

 

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 10  

Autismus   
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 Podle individuálního studijního plánu se v uplynulém roce vzdělávala ze zdravotních 

důvodů pouze studentka Karolína Mejtská (C1A). 

 Se studiem integrovaných žáků máme dobré zkušenosti. Studentům jsou vytvářeny 

vhodné, individuelně pojaté, podmínky pro výchovně vzdělávací činnost koordinované 

výchovnou poradkyní.  

 Také studenti, kteří dlouhodobě pobývali v zahraničí, měli možnost využít IVP a případné 

konzultace vedené pomocí internetu. Hojně je využila Viktorie Váňová (O1) z českého 

jazyka, takže jí rozdílová zkouška nečinila problémy. Jáchym Peterka nejprve uvažoval o 

možnosti pomocí internetu a skypování s vyučujícími zvládnout další ročník, později se 

ale rodina rozhodla využít po návratu ze zahraničí možnosti zařazení do nižšího ročníku. 

 

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 podle 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. Hodnotícím kritériem pro osmileté studium bylo dosažení co nejlepšího 

bodového zisku, maximálně 60 bodů matematika, 60 bodů český jazyk, tedy celkově 120 

bodů.  

 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. 2014. Na osmileté gymnázium bylo přijato 29 

žáků a na čtyřleté studium 49 studentů, celkově bylo přijato 78 studentů. 

 

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

    na SŠ pro školní rok 2014/2015 – podle oborů vzdělání  (k 1. 9. 2013) 

Kód  a název oboru 

 

1. kolo  

– počet  

Další kola  

– počet 

Odvolání   

– počet Počet 

tříd1 
přihl.  přij.  přihl.  přij.  

poda- 

ných 

kladně 

vyříz. 

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 

        

Obory vzdělání poskytující  

střední vzdělání s výučním listem  
       

Nejsou        

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání         

Nejsou        

Celkem 110 74 3 3 0 0 3 
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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. 2014 

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

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Žáci celkem    383 

Prospěli s vyznamenáním 111 

Prospěli 266 

Neprospěli 4 

- z toho opakující ročník 2 

Průměrný prospěch žáků 1, 823 

Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených 65, 36 

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

 

Komisionální dodatečné a opravné zkoušky (probíhaly v přípravném týdnu od 25. 8. 2014). 

Počet Ročník Obor Předmět Druh zkoušky Výsledky 

1 O1 79-41-K/81 CJL, ZMP, DEJ rozdílová prospěl 

1 C1B 79-41-K/41 ANJ, CJL opravná prospěl 

1 C2 79-41-K/41 CJL opravná neprospěl 

1 C3B 79-41-K/41 CJL, BIO dodatečná, opravná prospěl 

1 O6 79-41-K/81 ZSV, NEJ rozdílová prospěl 

1 O7 79-41-K/81 CJL opravná neprospěl 

 

 

 

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) 44 17 23 4 

79-41-K/801 Gymnázium (osmileté) 25 11 13 1 

     

Celkem 69 28 36 5 

 Studenti, kteří neprospěli, opakovali maturitní zkoušku v termínu 11. 9. 2014. Kromě 

jedné studentky, která má možnost ještě v řádném květnovém termínu 2015 nepovedenou 

zkoušku zopakovat, byli všichni ostatní úspěšní.  
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8. Hodnocení chování žáků/studentů 

 

Chování žáků/studentů (k 30. 6. 2014) 

 

Druh/typ školy 
Počet žáků/studentů - hodnocení 

velmi dobré uspokojivé neuspokojivé 

79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté) 168 0 0 

79-41-K/81 Gymnázium (osmileté) 215 0 1 

celkem 383 0 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 za pomoc škole, 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 
45 

 
164  přihlášek 4 soukromé. VŠ  3 6 

79-41-K/81 24 76  přihlášek 0 0 0 

SŠ/gymnázium 69 240  přihlášek 4 3 1 

 

10. Údaje o nezaměstnanosti absolventů škol   

 

Nezaměstnaní absolventi škol podle statistického zjišťování úřadů práce (k 30. 4. 2014) 

 

Kód a název oboru 
Počet absolventů  

– škol. rok 2013/2014 

Z nich počet 

nezaměstnaných   

– duben 2014 

79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté) 44 1 

79-41-K/81 Gymnázium (osmileté) 25 0 

Celkem 69 1 

 

 Statistický výkaz úřadu práce v Rakovníku uvádí mezi nezaměstnanými pouze 

jednoho absolventa čtyřletého Gymnázia Zikmunda Wintra. 
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11. Úroveň jazykového vzdělávaní na škole 

I. Žáci/studenti v denní formě vzdělávání učící se cizí jazyk (k 30. 9. 2013) 

 

Jazyk 
Počet žáků 

/studentů 
Počet skupin 

Počty žáků/studentů ve skupině 

minimálně maximálně průměr 

anglický  383 27 10 18 13,24 

německý 268 19 10 19 13,63 

francouzský 95 8 10 16 14,63 

ruský 0 1 0 0 0 

      

 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 v rámci kroužku. 

 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. 2013) 

 

Jazyk 
Počet učitelů 

celkem 

Kvalifikace vyučujících Rodilí 

mluvčí odborná částečná 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 působení 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 nadstandardní. Do 

školní sítě je zapojeno 112 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 15/15Mb/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 8 WiFi routerů. 

 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. Učitelé mají dále k využití celkem 26 ks přenosných počítačů. 

 

 

 

 

 

mailto:jmeno@gzw.cz
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13. Údaje o pracovnících školy 

 

I. Základní údaje o pracovnících školy (k 30. 9. 2013) 

 
Počet pracovníků  Počet žáků 

v DFV na 

přepočtený 

počet 

pedagog. 

prac. 

celkem 

fyzický/přepočtený 

nepedagogických  

fyzický/přepočtený 

pedagogických 

fyzický/přepočtený 

pedagogických 

interních/externích 

pedagogických  

– s odbornou 

kvalifikací 1  

40/38,84 8/7,554 32/31,29 30/2 32 12,24 

 

 

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

 
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 11 10 10 1 1 46,19 

z toho žen 0 6 9 8 1 1 46,19 

 

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

 

Počet ped. pracovníků – dosažené vzdělání  

vysokoškolské 

- magisterské a 

vyšší 

vysokoškolské 

 - bakalářské 
vyšší odborné střední základní 

31 0 0 1 0 

 

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

 
Počet ped. pracovníků s praxí 

do 6 let do 12 let do 19 let do 27 let  více než 27 let 

 5 7 7 13 
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V. Zajištění výuky učiteli s odbornou kvalifikací v příslušném oboru vzdělání1  

Předmět 
Celkový počet hodin 

odučených týdně 

Z toho odučených učiteli 

s odbornou kvalifikací 

v příslušném oboru vzděl. 

Český jazyk                   (+ Literární seminář) 61 (+6) 61 (+6) 

Anglický jazyk              (+ Konverzace v ANJ) 91 (+12) 79 (+8) 

Německý jazyk              (+ Konverzace v NEJ) 55 (+2) 55 (+2) 

Francouzský jazyk 24 6 

Matematika                    ( + Matematický seminář) 62 (+6) 62 (+6) 

Fyzika                            ( + Seminář z fyziky) 46 46 

ICT                                ( +APP a deskriptivní geometrie) 26 26) 

Biologie                         (+ Seminář z biologie) 40 (+6) 40 (+6) 

Chemie                          (+ Seminář z chemie) 38 (+2) 38 (+2) 

Zeměpis 23 23 

ZSV  a OBV                 (+ Společenskovědní seminář) 26 (+2) 26 (+2) 

Dějepis                           (+ Seminář z dějepisu) 26 (+4) 26 (+4) 

EVV 22 22 

EVH 16 16 

TV 48 48 

Celkem 661 624 

 Na mateřské dovolené je od 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 21. 12. 2013 – 5. 1. 2014 6 dní 

Pololetní prázdniny 31. 1. 2014 1 den 

Jarní prázdniny 3. 3. – 9. 3. 2014 5 dní 

 

 

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. 
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Vzdělávací instituce 

 

Zaměření akcí 

 

Rozsah   

 

Počet 

zúčastněných 

 

Jméno učitele, 

poplatek 

NDIV Praha Mez. konference -

Podpora vícejazyčnosti   
jednodenní 1 Beulakkerová  

Kč 266,- 
Raisová Jaroslava 
Nové Strašecí 

Školení pedagogů BOZP 
a PO  

jednodenní 34 34 pedagogů 
 

VISK Rakovník Křesťanství v proměnách 

dvou tisíciletí 
jednodenní 2 Brabcová, Rédlová  

Kč 1500,- 
Centrum pro kulturní 

studie Praha 
Tvůrčí psaní ve výuce 
10-12/2013 

čtyřdenní 1 Hejdová L. 
Kč 3522,- 

Descartes NeHlas Se na Netradiční 

hlasový seminář 
jednodenní 1 Karolová  

Kč 948,- 
JČMF Geogebra nejen ve výuce 

geometrie 
jednodenní 3 Radvanová, Hůla, 

Holubová  
KÚSK Školení - Mezinárodní 

setkávání 
jednodenní 1 Voráčková  

VISK Rakovník Islám a islámský 

fundamentalismus 
Jednodenní 1 Brabcová, Rédlová 

Kč 1500,- 
PPP Rakovník Setkání výchovných 

poradců 
jednodenní 1 Hejdová L. 

Oxford University Seminář ANJ jednodenní 1 Byrtusová  
VŠCHT Seminář pro učitele 

chemie ZŠ, SŠ 
jednodenní 1 Březina  

VISK Rakovník 
 

Dvoudenní setkání 

ředitelů škol 
dvoudenní 1 Voráčková  

NIDV Praha Konzultační seminář pro 

management škol 
jednodenní 1 Košuličová  

Descartes Čína a Indie - budoucí 

světová centra? 
jednodenní 1 Minaříková  

Kč 1068,- 
Sdružení učitelů 

francouzštiny 
Sympozium v 

Poděbradech 
dvoudenní 1 Jirkovská  

Pod Stromem s.r.o. 49 fyz. experimentů jednodenní 1 Knorová 
Kč 999,- 

CERMAT, 
Jankovcova 

933/63,170 00 Praha 7 

Matematika ve světle 

výsledků MZ 2013 
jednodenní 3 Voříšková,  

Holubová, Knorová  

FFUK, KUSK Výchovné poradenství dvoudenní 1 Hejdová L. 
Jihočeská univerzita Doškolovací kurz 

snowboardingu 
vícedenní 
 

1 Šíma  
Kč 1000,- 

UK Praha Seminář Izolace DNA jednodenní 2 Honsová, 

Parkmanová a 
CERMAT, 
Jankovcova 933/63 
170 00  Prah 7 

Školení ke státní maturitě 
a Nová maturita 

dvoudenní 1 Kindlová  

Centrum dohody Kariérní poradenství pro 

výchovné poradce 
jednodenní 1 Hejdová L. 

VISK Kladno Školení EVVO jednodenní 1 Parkmanová  
VŠCHT Chemie světla a barev jednodenní 1 Březina  
NIDV Seminář Moderní dějiny 

škol 
jednodenní 2 Suková, Syrovátková 

Kč 400,- 
CERMAT 
Jankovcova 933/63 
170 00  Praha 7 

Konzult. seminář pro 

maturitní komisaře 
jednodenní 1 Hejdová L. 
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MŠMT Praha Živé dějiny a kultura jednodenní 2 Suková, 
Syrovátková  

CERMAT 
Jankovcova 933/63 
170 00  Praha 7 

Seminář k ústní zkoušce z 
ANJ a NEJ 

jednodenní 3 Byrtusová,  
Kozlerová, 

Beulakkerová  
NIDV MŠMT Výuka TEV a 

škol.legislativa 
jednodenní 2 Minaříková,  

Hejdová  
VŠCHT Seminář pro učitele SŠ jednodenní 1 Březina  
CERMAT 
Jankovcova 933/63 
170 00  Praha 7 

Školení pro zadavatele 

PUP 
jednodenní 1 Košuličová  

MŠMT Prameny ve výuce DEJ jednodenní 2 Suková, Syrovátková  
MŠMT Meine Schüller sind auf 

dem B1-Niveau 
jednodenní 1 Beulakkerová  

VŠCHT Chemie kolem nás jednodenní 1 Březina  
JČMF Školení Geogebra jednodenní 3 Radvanová, 

Byrtusová, Knorová  
Oxford University Konference OUP Oxford 

ANJ 
jednodenní 3 Byrtusová, Kindlová, 

Brabcová  
VŠCHT Letní škola chemie vícedenní 1 Březina  
AFS Mezikult. 

programy 
Jak zapojit cizince do 

výuky 
jednodenní 1 Suková  

 

  

 Pedagogové během školního roku 2013/2014 absolvovali jednodenní semináře 

pořádané zdarma nebo bez akreditace. 

 Školení ke společné části maturitních zkoušek poskytoval CERMAT Praha zdarma. 

Škola platila cestovné.  

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

školním roce 2013/2014 a čerpání bylo určeno na dobu vedlejších prázdnin.  

Platnost školení BOZP a PO je na 2 roky tj. do srpna 2014.  
 

 

 

 

15. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

15.1. Ročníkové práce 

 

 Již 7. 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. 

 



15 

 

 Téma pro ročníkovou práci si studenti vybírají z nabídky zveřejněné ve studovně i na 

stránkách školy, nebo navrhují konzultantovi téma vlastní. Práci (nejméně 10 normostran 

textu na PC) obhajují před tříčlennou komisí, která navrhuje známku. Po zkušenostech 

z předcházejících let se přistoupilo k osobě konzultanta přímo ze školy, který musí potvrdit 

nejméně tři konzultace v předem zadaných termínech. 

 Podle ŠVP je splnění obhajoby ročníkové práce nedílnou součástí postupu do vyššího 

ročníku. Nejlepší práce jsou využívány pro SOČ, případně pro jiné soutěže.  

Obhajoby ročníkových prací probíhaly 26. února 2014. 

 

 

Obory ročníkových prací (ukazuje skutečný zájem studenta) 
Obor O7 C3A C3B Celkem 

Biologie 2 0 4 6 

Medicína 5 1 2 8 

ICT 1 1 0 1 

TV 1 2 1 4 

ZSV 3 1 1 5 

ZSV (psychologie a 

pedagogika) 

1 4 1 6 

Umění 2 3 2 7 

Hudba 0 1 0 1 

Dějepis 3 8 5 17 

Zeměpis 1 2 0 3 

Fyzika, chemie 4 0 1 5 

Český jazyk 1 2 1 4 

Celkem 24 25 18 67 

 

 Krajské kolo Středočeské odborné činnosti proběhlo dne 29. 4. 2014.  Naše 

gymnázium mělo své zastoupení, letos bylo přihlášeno 7 prací ve čtyřech oborech. 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 Pořadí 

 
ZSV 

 
Martina Závorová 

(C3B) 

Výtvarný projev sexuálně 

zneužívaných dětí mladšího školního 

věku ve vztahu k úloze učitelů 

v krizové intervenci 

 

1. místo a 

postup do 

národního kola 
ICT Ondřej Benda (O7) Programování v oboru 

automatizačních technologií 
 

bez ocenění 
ICT  Jan Vožeh (O7) Internetové sociální sítě 2. místo 

 
CJL 

Anna Michalcová 

(C3B) 
 

Fantasy v literatuře 
 

bez ocenění 
BIO Lenka Gregorová 

(C3A)  
Botanické zahrady v Rakovníku 2. místo 

EVH Luboš Plamitzer 

/O7) 
První klavírní koncert Bohuslava 

Martinů 
 

3. místo 
EVV Anna Voříšková (O7) Technika komiksové kresby bez ocenění 
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 Několik ročníkových prácí z předcházejících let, které jsme posoudili jako nadějné, 

studenti pod vedením Mgr. Lenky Hejdové dopracovali. Ačkoli již se studiem u nás končili, 

jejich práce byly zaslány do 6. ročníku soutěže Má vlast v srdci Evropy, Poznej ji a chraň  

pořádané Památkovou komorou MK ČR, kde se umístily následovně: 

 

 

 

Jméno Název práce Ukončení 

studia 

Kategorie Umístění 

Jakub 

Zechovský 

Hrad Kostomlaty 

pod Milešovkou 

2013 junioři (do 26 let) 1. – 2. místo 

Lucie Zápalová Péče o stromy 

v městském 

prostředí 

2013 junioři (do 26 let) 1. - 2. místo 

Kateřina 

Seidlová 

 

Hugo a Jiří 

Pavlovi 

2014 mládež (SŠ)  

1. místo 

Barbora 

Vaicová 

2014 mládež (SŠ) 

 

15.2. Zapojení do soutěží 

 

 I v uplynulém roce vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy program 

„Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích – Excelence středních škol“. Naše škola 

obsadila díky skvělým umístěním svých studentů v tomto programu 3. místo mezi všemi 

středními školami Středočeského kraje, čímž si ještě o jednu pozici vylepšila umístění 

z roku předchozího. 

 O tento úspěch se zasloužili především: Doubravka Požárová (O7), Petr Doležal (O7), 

Anna Horáčková (O8), Tereza Matějková (absolventka), Luboš Plamitzer (O7), Anh Tung 

Duong (O8), Veronika Škrlová (O8), Ráchel Duchková (C4B), Vladimír Sosna (O8), 

Kateřina Seidlová (C4B) a Barbora Vaicová (C4B). 

 

 

 

http://gzw.cz/galleries/2014_-_obrazky_do_clanku/so%C4%8D2014.jpg
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Nejlepší student 

 

 Již čtvrtým rokem pořádala firma MIKRORISC celorepublikovou soutěž Nejlepší 

student. Projekt si klade za cíl prezentovat kvalitu studentů veřejnosti a ukázat, že stojí za to 

být dobrým studentem. 

 Mezi pět finalistů ze stovky přihlášených studentů z celé republiky byla v letošním 

ročníku soutěže nominována i studentka septimy, legenda našeho gymnázia, Doubravka 

Požárová. Ve středu 25. června 2014 obhajovala v Jičíně svoji nominaci před porotou, která 

zhodnotila zejména výjimečnost finalistů, jejich schopnosti, mimoškolní aktivity, ale i jejich 

přístup ke studiu a životu kolem nás. 

 Je pro nás velkou ctí, že se Doubravka Požárová umístila na 1. místě a stala se tak 

Nejlepším studentem roku 2014. 

 

 

 

 

 

Mezinárodní biologická olympiáda 

 

 Doubravka Požárová ze Lhoty pod Džbánem zvítězila v národním kole biologické 

olympiády, což jí umožnilo reprezentovat naši školu na Mezinárodní biologické olympiádě, 

která se konala na indonéském ostrově Bali. Sedmnáctiletá studentka rakovnického gymnázia 

se zúčastnila 25. ročníku této prestižní soutěže a i přes veškeré komplikace, které se objevily, 

získala krásné čestné uznání. 

 

 

Ekologická olympiáda 

 

 Ústředního kola ekologické olympiády středoškoláků, které proběhlo ve dnech 12. – 

14. 6. 2014 v Hradcích u Českých Budějovic, se zúčastnila již tradičně tříčlenná hlídka ve 

složení Anna Horáčková (O8), Petr Doležal (O7) a Doubravka Požárová (O7). Soutěžící 

tentokrát pracovali v terénu a plnili úkoly týkající se ekologie, entomologie a botaniky se 

zaměřením na biologii. Důležitým bodem soutěže bylo vypracování projektu na obnovu 

poničené krajiny a zmapování bývalého již zarostlého lomu. 

Naši studenti byli i tento rok velmi úspěšní a v konkurenci třinácti kvalitních hlídek 

obsadili krásné čtvrté místo. 
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Hodiny moderní chemie 

 Během školního roku 2013/2014 proběhlo na naší škole bezplatné pásmo hodinových 

prezentací efektních chemických pokusů v podání lektorů VŠCHT Praha, vždy samostatně 

pro každou třídu. První část se uskutečnila 25. 10. 2013, druhá část s novým scénářem na 

téma chemie a energie proběhla ve dnech 27. a 28. 3. 2014 a třetí část se scénářem na téma 

chemie a barvy ukončila sérii prezentací dne 24. 6. 2014. 

 
 

 

Přírodovědný jarmark 

 

 Celodenní bezplatná akce proběhla dne 14. 5. 2014 na Husově náměstí v Rakovníku 

pod záštitou starosty města Ing. Zdeňka Nejdla. VŠCHT Praha názorně představila veřejnosti 

v 17 stáncích nové technologie a moderní postupy z různých oborů chemie, včetně 

ochutnávek všeho druhu. Ve dvou stáncích prezentovalo teoreticky i prakticky přírodní vědy 

naše gymnázium, ke zhlédnutí byly zajímavé pokusy z chemie, biologie a fyziky, pro 

návštěvníky byly připraveny i soutěže, hry, křížovky nebo kvízy. Součástí jarmarku byl 

i doprovodný přednáškový program v budově gymnázia pro žáky 4. – 9. tříd ZŠ i studenty SŠ. 

Odborníci z VŠCHT Praha od 7.50 do 13.15 hod. prezentovali ve dvou největších učebnách 

zajímavé poznatky z oblasti potravin, zdravé výživy a kosmetiky. Přednášky si vyslechlo 

celkem přes 500 žáků a studentů našeho gymnázia, rakovnických škol a škol z Kladna, 

Nového Strašecí, Berouna, Žatce, Lán i vzdáleného Sokolova. Jarmark na náměstí navštívilo 

zhruba 2000 lidí. 
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Cena Maxe Broda 

 
 V jubilejním 20. ročníku literární soutěže o cenu Maxe Broda, kterou vypisuje 

Společnost Franze Kafky s cílem „podpořit a vést mladé lidi k samostatnému uvažování a 

kultivovanému písemnému vyjádření vlastního názoru“, zvítězil v konkurenci 65 prací z celé 

republiky student GZWR Miroslav Šiška (C4B). 

Ocenění za vítězství převzal za asistence kamer ČT ve Valdštejnském paláci v Praze. 

 

 
 

 

„Studenti čtou a píší noviny“ 

 

 Studenti GZWR se od školního roku 2006 – 7 pravidelně zúčastňují akce MF - DNES 

„Studenti čtou a píší noviny“, která probíhá vždy v podobě jarního a podzimního kola, v nichž 

studenti po dobu šesti týdnů dostávají zdarma výtisk MF - DNES a mají možnost napsat 3 

příspěvky na zadaná témata. Z těchto příspěvků redakce vybírá nejlepší ke zveřejnění na 

stránkách Mladé fronty. Po celou dobu soutěže patří naše škola mezi nejúspěšnější 

v republice. Vybráno a zveřejněno bylo již přibližně 200 příspěvků studentů GZWR a někteří 

obdrželi i knižní odměnu za nejlepší práci v daném tématu. 

 

 

Olympiády 

 

Naše škola se pravidelně účastní olympiád a dosahuje výborných úspěchů. 

Luboš Plamitzer ze třídy O7 obsadil jak v okresním, tak i v krajském a posléze 

dokonce v celorepublikovém kole anglické olympiády 1. místo. Petr Doležal ze třídy O7 

obsadil v krajském kole matematické olympiády pro střední školy (kategorie A) 1. místo. 

V krajském kole matematické olympiády pro střední školy (kategorie B) obsadil 4. místo 

Šimon Polan ze třídy O6 a Borek Požár z třídy O4 získal 4. místo v kategorii Z9 (pro 

základní školy). 

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

sportovních soutěžích uvádíme v přílohách této zprávy. 
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15.3. Kurzy a exkurze 

 

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.  

Adaptační kurzy pro 1. ročníky všeobecného gymnázia a primu Gymnázia Zikmunda 

Wintra v Rakovníku se ve školním roce 2013/2014 konaly v rekreačním středisku Ve Mlejně 

u Kožlan.  

 

     Kurzy se konaly: 

 

C1A v termínu od 1. 9. do 3. 9. v počtu 26 žáků 

C1B v termínu od 3. 9. do 5. 9. v počtu 23 žáků 

O1 v termínu od 5. 9. do 7. 9. v počtu 28 žáků. 

 

 Každý žák třídy C1A, C1B, O1 zaplatil 650 Kč za ubytování (2 noclehy) a stravu 

(plná penze včetně odpolední svačiny a pitného režimu). 

 

 Pedagogický dozor na kurzech vykonávali pedagogové gymnázia – třídní učitelka. 

C1A – třídní Mgr. Markéta Syrovátková 

C1B – třídní Mgr. Hana Minaříková 

O1 –   třídní Mgr. Gabriela Honsová a lektorky   

 

 Náplň kurzů připravily lektorky Bc. Kamila Boháčová, Bc. Darina Deáková a Mgr. 

Jana Doležalová, absolventky oboru speciální pedagogiky a dramatoterapie  PF Univerzity 

Jana Palackého v Olomouci.  

 

 Cílem adaptačních kurzů je vytvořit mimo školní prostředí nový třídní kolektiv. 

Seznamování probíhalo jak uvnitř, ve společenské místnosti hlavní budovy, tak venku 

v přírodním a sportovním areálu a cestou do Kožlan. Lektorky připravily a realizovaly mnoho 

aktivit k dosažení hlavního cíle, například seznamovací aktivity, aktivity zaměřené na 

týmovou práci, pohybové činnosti a relaxační a uvolňovací cvičení. Hlavně třídní učitelé 

mohli vypozorovat rozložení sil ve třídě, kdo je vůdčí osobou, mluvčím kolektivu, kdo rád 

pomůže ostatním, kdo je dobrým organizátorem, kdo se nerad projevuje a je izolován. Tato 

pozorování slouží nejen k orientaci třídního, ale též k odstranění jevů jako je šikana. 

 Adaptační kurzy proběhly bez závad a naprosto splnily svůj cíl. Před návratem z kurzu  

se žáci vyjadřovali písemnou (anonymní) formou k průběhu kurzu, učitelé se krátce po 

realizaci setkali na hodnotící schůzce, ze které vyplynula také písemná hodnocení kurzů 

třídními učiteli. Obě strany se shodují na pozitivním přínosu adaptačních kurzů a doporučují 

konat je i v dalších letech. 

 To se potvrdilo i mimořádným kurzem pro sekundu, který byl pořádaný v průběhu 

víkendu na žádost třídní učitelky, kterou podpořili rodiče. Kurz měl znovu rozběhnout třídní 

spolupráci a navrátit atmosféru důvěry a tolerance. Vedení kurzu zaštítila Mgr. Jana 

Vožechová Ph.D.  



21 

 

 

Obě strany se shodují na pozitivním přínosu adaptačních kurzů a doporučují konat je i 

v dalších letech. 

 

Sportovní kurzy 

 Ve školním roce 2013/2014 se uskutečnily dva lyžařské výcvikové kurzy. Prvního 

v Peci pod Sněžkou v termínu 11. 1. – 18. 1. 2014 se zúčastnili studenti třídy O3.  Druhý 

lyžařský kurz proběhl v termínu  od 1.  2.  –  8. 2.  2014 ve Špindlerově Mlýně v Krkonoších 

pro studenty tříd O6 a C2AB.  

   Ve dnech 26. 5. - 30. 5. 2014 proběhl ve středisku Vojtův Mlýn letní sportovně -

cyklistický  kurz pro třetí ročníky.  

 

 

 

 

 

Školení Červeného kříže  

 Už více než 10 let probíhá na naší škole v období maturitních zkoušek školení 

Červeného kříže pro studenty druhých ročníků. Třídy O6 a C3 absolvovaly během dvou 

osmihodinové zdravotní školení, které vedli pracovníci Červeného kříže. Školení umožnilo 

studentům kromě teoretických znalostí si procvičit i užitečné praktické dovednosti z této 

oblasti. 

 

Environmentální kurz  

 Pravidelně se studenti čtvrtého ročníku víceletého gymnázia zúčastňují 

environmentálního kurzu. Pro konání kurzů je podstatné, že probíhají přímo v terénu, v 

pětidenním bloku. Letošní kvarta se spolu s profesory Mgr. Klárou Hejdovou a Mgr. Liborem 
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Šímou zúčastnili  pobytového kurzu s výukovými programy zaměřenými na problematiku 

životního prostředí. Kurz byl zaměřen na poznávání Národního parku Šumava, Stezku 

korunami stromů, přírody i historie. Studenti v rámci kurzu prošli okolí místa ubytování, 

prostudovali historii parku, absolvovali vodácký kurz. Na přednášce pracovníka parku 

Šumava se dozvěděli informace o historii Národního parku Šumava, geologickém podloží 

krajiny, místních unikátních rostlinných i živočišných druzích, ochraně lesa. Děti se 

zúčastnily dalších přednášek o krajině Novohradských hor, o Vltavě a jejím okolí. V průběhu 

kurzu studenti ve skupinách soutěžili v teoretických znalostech i praktických dovednostech. 

Studenti načerpali množství poznatků z oblasti životního prostředí a historie regionu a poznali 

krásnou přírodu Šumavy. Dozvěděli se mnoho zajímavostí o místní přírodě, o návratu 

některých živočišných druhů do jejich původních domovů, o možnostech, jak se šetrně 

k přírodě chovat a šetrně využívat to, co nám nabízí.  

 

Exkurze 

 Běžnou součástí výuky se staly exkurze, neboť jsou zařazovány do jednotlivých 

ročníků podle obsahu výuky. Aby jejich množství nenarušovalo řádnou výuku, byl pro třídu a 

školní rok stanoven maximální počet tří exkurzí. Celkem se v tomto roce uskutečnilo 32 

exkurzí. V  červnu proběhla pro zájemce vícedenní zahraniční exkurze do Francie. 

 

 

15.4. 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 2013/2014 zde 

hostoval po celý školní rok ve třídě O7 student Takahashi Kotaro z Japonska. 

 

 Přítomnost zahraničních studentů na naší škole obohacuje nejen tyto studenty, ale nabízí 

zároveň i našim studentům seznámení s mentalitou jiných národností, umožňuje větší pochopení 

pro jejich styl a způsob života. Tím rozvijí poznatky žáků o praktickou zkušenost, umožňuje jim 

zjistit vlastní míru empatie a učí je toleranci.  

 Našim studentům umožňujeme absolvovat studijní pobyty v zahraničí (USA, Anglie). 

 Jednou ročně pořádáme pro zájemce vícedenní zahraniční exkurzi, při které je cílová 

země obměňována. Ve školním roce 2013/2014 měl 43 našich studentů možnost 

navštívit Francii. 

 Naše škola započala v roce 2013/2014 intenzivní spolupráci se školou z holandského 

Alphen aan den Rijn “Ashram College”. Došlo k návštěvě našich studentů, kteří se 



23 

 

seznámili s chodem a učebními postupy školy. V rámci školního výletu se holandští 

studenti seznámili během jednodenní návštěvy s výukou na naší škole. Na konci 

školního roku byl spuštěn projekt digitální projekt “Global Collaboration”, který 

nejprve probíhal konferenčně přes SMART Bridgit, a poté jsem jako první škola v 

České republice začali využívat cloudové řešení SMART amp. 

 Naše škola absolvovala v minulosti také výměnné pobyty se třemi německými školami. 

Jednalo se o školu Johannes-von La Salle-Realschule v Illertissenu, později jsme 

spolupracovali s Georg Forster Gesamtschule ve  Wörrstadtu a školou Heinricha Manna 

z Dietzenbachu. V průběhu let 2011 – 2014 nedošlo k žádnému výměnnému pobytu 

z důvodu reorganizace organizačního zabezpečení ze strany zahraničních partnerských 

škol. Do budoucna uvažujeme o navázání nových kontaktů a uskutečnění výměnných 

pobytů, protože jsme si vědomi, že výrazně napomáhají ke zlepšení jazykových znalostí 

a k posílení komunikativních schopností v obou jazycích. 

 

 

 

Zahraniční poznávací exkurze do Francie – Paříž 

 

 Exkurze se uskutečnila v době od 8. do 14. června 2014 ve spolupráci s CK 

Slunečnice Praha, která také zajistila paní průvodkyni Ing. Irmu Drápalovou. Ubytování bylo 

zajištěno v hotelu F1 se snídaní, ostatní strava byla v režii žáků, třikrát jsme byli na večeři ve 

Flunch. Pojištění žáků bylo také sjednáno prostřednictvím CK a bylo v ceně zájezdu. 

           Exkurze se zúčastnilo 43 žáků napříč všemi třídami. Dozor vykonávaly učitelky školy 

Mgr. Ivana Brabcová, Mgr. Pavlína Jirkovská, Mgr. Hana Minaříková, Mgr. Renata Rédlová. 

 

 

Program:  

1. den – odjezd z Rakovníka v 18h, sraz před školou 17.45, noční přejezd Německem 

2. den – ráno příjezd do PAŘÍŽE, okružní jízda městem. La Défense. Pěší procházka do 

Latinské čtvrti (Lucemburské zahrady, Pantheon, Sorbonna, boulevard Saint Michel). 

Dojdeme až k Seině na ostrov Ile de la Cité s katedrálou Notre Dame.  

3. den – VERSAILLES - přepychový palác Krále Slunce se Zrcadlovým sálem, krásné 

rozlehlé zahrady. Odpoledne Saint Denis - katedrála, nekropole francouzských králů, 

jedno ze základních děl francouzské gotiky. Montmartre, místa, kde si dávali 

dostaveníčko slavní umělci. Place du Tertre plné malířů a bazilika Sacré - Coeur. 

Lopatky slavného kabaretu Moulin Rouge.  

4. den – Tuilerijské zahrady a náměstí Concorde, Královský palác, galerie Louvre 

(egyptské umění, antické sochařství, italské renesanční umění, francouzské malířství, 

holandští mistři). Invalidovna, místo posledního odpočinku císaře Napoleona. 

Eiffelova věž. Procházka po Champs-Elysées. Projížďka lodí na tzv. bateaux-

mouches.  

5. den – výlet do FONTAINEBLEAU – prohlídka zámku, procházka po parku. Muzeum 

d´Orsay – slavná sbírka impresionistů. Čtvrť Marais – náměstí Bastily, náměstí des 

Vosges. 

6. den – Prohlídka pařížské Opéry, nákupní Galerie La Fayette s krásnou secesní kupolí a 

terasou s výhledem na město. Perla francouzské gotiky Sainte-Chapelle. Kulturní 

centrum Centre Georges Pompidou a Muzeum moderního umění 20. století. Večer 

odjezd do ČR.  

7. den – dopoledne kolem 21 hodin příjezd do Rakovníka.  
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15.5. 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 2013/2014 se 

zúčastnila 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:  

 

 

Prevence  

 

V průběhu školního roku 2013/2014 proběhla řada aktivit: 

1. adaptační kurzy pro primu a první ročníky, pokračovací adaptační kurz pro O2 

2. spolupráce se Speciálními školami Rakovník – peer-program vedený našimi žáky, 

pomoc našich žáků při organizaci turnaje ve stolním tenisu 

3. přednášky pro žáky – Poruchy příjmu potravy, S děvčaty na slovíčko, Pohled do 

zrcadla, Holky z Venuše, kluci z Marsu, závislosti (dr. Douda), Trestní zákoník a 

kriminalita mládeže (dr. Dočekal) 

4. semináře pro žáky – právnický seminář k novému občanskému zákoníku, právní 

aspekty gamblerství a právní otázky související s návykovými látkami 

5. exkurze žáků mimo školu – Neviditelná výstava v Praze, Úřad práce v Rakovníku 

6. účast žáků na akcích, kde se sami aktivně účastní, vystupují – bruslení před Vánoci, 

předvánoční celoškolní program Sami sobě, koncert žáků pro žáky a rodiče, sportovní 

den 

 

 

Prevence  - přehled akcí ve školním roce 2013/2014 

 

 

Datum konání Popis akce Zúčastněné 

třídy 

Učitel – organizace, 

dozor 

1. 9. 2013 – 

 3. 9. 2013 

Adaptační kurz RS 

Ve Mlejně Kožlany 

C1A Mgr. Markéta 

Syrovátková 

3. 9. 2013 –  

5. 9. 2013 

Adaptační kurz RS 

Ve Mlejně Kožlany 

C1B Mgr. Hana Minaříková 
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5. 9. 2013 –  

7. 9. 2013 

Adaptační kurz RS 

Ve Mlejně Kožlany 

O1 Mgr. Gabriela Honsová 

5. 11. 2013 

19. 11. 2013 

3. 12. 2013 

Peer program pro 

Speciální školy 

Rakovník 

O8 – 

Frelichová, 

Poláková, 

Horáčková, 

Vorlová, 

Čermáková 

Mgr. Renata Rédlová 

20. 11. 2013 Přednáška - poruchy 

příjmu potravy 

Dívky C1AB, 

O5, C2, O6 

Mgr. Lenka Hejdová 

20. 11. 2013 Setkání preventistů  

- organizováno PPP 

Rakovník 

 Mgr. Renata Rédlová 

10. 12. 2013 Neviditelná výstava O5 Mgr. Ivana Brabcová 

Mgr. Ludmila Karolová 

 

19. 12. 2013 

Bruslení na zimním 

stadionu 

Celá škola  

20. 12. 2013 Sami sobě Celá škola  

29. 1. 2014 Právnický seminář 

k novému 

občanskému 

zákoníku - MUP - 

prof. Klíma 

O8, C4AB PhDr. Zdeňka Voráčková 

Mgr. Renata Rédlová 

20.2.2014 Právní otázky 

gamblerství – MUP 

– dr. Kramář 

O8, C4AB PhDr. Zdeňka Voráčková 

Mgr. Renata Rédlová 

26. 2. 2014 Pomoc při 

organizaci turnaje 

ve stolním tenisu 

pro Speciální školy 

Rakovník 

C2 – Duchek, 

Froněk, 

Hovorka, 

Konopásková, 

Kunová 

O6 – 

Adensamová, 

Elznicová, 

Duong, 

Kotíková, 

Nguyen 

Mgr. Klára Hejdová, 

Mgr. Renata Rédlová 

17. 3. 2014 S děvčaty na 

slovíčko 

Pohled do zrcadla 

 

Holky z Venuše, 

kluci z Marsu 

Dívky O1 

 

Dívky 

O1,O2,O3 

O5, C1AB 

Mgr. Marie Mánková 

21. 3. 2014 – 22. 3. 

2014 

Pokračování 

adaptačního kurzu 

ve škole 

O2 Mgr. Ludmila Karolová 

Mgr. Kateřina Kozlerová 

Mgr. Renata Rédlová 

2. 4. 2014 Právní otázky 

související 

O8, C4AB PhDr. Zdeňka Voráčková 

Mgr. Renata Rédlová 
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s návykovými 

látkami – MUP – 

prof. Klíma 

14. 4. 2014 Křesťanské 

Velikonoce a Izrael 

C1A, O5 Mgr. Lenka Hejdová 

15. 4. 2014 Úřad práce – 

informace pro 

maturanty 

O8 Mgr. Renata Rédlová 

16. 4. 2014 Přednáška – PhDr. 

Ivan Douda – 

Alkohol, tabákové 

výrobky, užívání 

drog, drogové 

závislosti a rizika, 

zákony 

O2, O3, O4, 

O5, O6 O7, 

C1AB, C3B 

Učitelé podle rozvrhu 

25. 4. 2014 Úřad práce – 

informace pro 

maturanty 

C4A 

C4B 

Mgr. Renata Rédlová 

5. 6. 2014 Neviditelná výstava  C3A Mgr. Romana 

Parkmanová 

18. 6. 2014 Přednáška – JUDr. 

Miloslav Dočekal. 

Emeritní policejní 

rada – terorismus, 

organizovaný 

zločin, trestní 

zákoník, kriminalita 

mládeže, šikana 

Celá škola  Učitelé podle rozvrhu 

23 .6 .2014 Koncert studentů 

pro studenty a pro 

rodiče 

Celá škola Mgr. Ludmila Karolová 

25. 6. 2014 Sportovní den Celá škola Učitelé TV + třídní 

učitelé 

 

 

 

 

15.6. Další školní akce 

 

 
Oslavy 180. výročí založení školy 

 

 V září 2013 proběhly na Gymnáziu Zikmunda Wintra oslavy 180. výročí založení naší 

školy. Kromě tradičních setkání bývalých i současných studentů v Kulturním centru 

v Rakovníku měli návštěvníci možnost projít si všechny prostory budovy s  novým 

vybavením. Zde mohli navštívit výstavy kronik a archivních materiálů, výtvarných prací 

našich studentů, výstavy našich vyučujících – Mgr. Lenky Hejdové, Mgr. Dalibora Blažka a 

PaedDr. Petra Dyršmída. Zároveň se mohli stát součástí „živé kroniky“.  
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U příležitosti oslav byl vytvořen sborník školy se jmény absolventů uplynulého 

desetiletí, který byl doplněn výtvarnými a literárními pracemi našich studentů. 

 

 

 

 

Přehlídka škol  

 Pravidelná podzimní prezentační akce středoškolského vzdělání probíhá každoročně 

v KC Rakovník. Naši studenti se svými pedagogy ukazují budoucím zájemcům formy studia 

na našem gymnáziu, možnosti osobnostního rozvoje i nabízené zájmové aktivity. 

 

 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

Koncert pro rodiče 

 Dne 23. 6. 2014 měl na našem gymnáziu  premiéru  „Koncert pro rodiče“. Program se 

studenty nacvičila vyučující hudební výchovy Mgr. Ludmila Karolová, k rodičům promluvila 

také paní ředitelka PhDr. Zdeňka Voráčková. Veřejnost zde mohla shlédnout komorní i 

sborová vystoupení jednotlivých studentů a v závěru zazpíval i náš velký celoškolní sbor. 
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Poslední zvonění  

 

 Studenti posledních ročníků připravují před odchodem na „Svatý týden“ pro ostatní 

třídy zábavný dopolední program, kterým se zároveň loučí s kamarády a se svým působením 

ve škole. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Charitativní akce  

 
Datum Název charitativní akce Prodané kusy Zapojená třída 

16. 9. 20132 Srdíčkový den 

(Občanské sdružení Život 

dětem) 

Zdraví dětem 

prodáno za  

3 690,-,-Kč 

Hrdličková, Fialová, Fenclová, Pinková 

10. 9. 2013 Den,kdy svítí Světlušky 

(Nadační fond Českého 

rozhlasu) 

Pro slabozraké 

prodáno za  

9 630,- Kč 

Sojková, Mejtská, Krejzová, 

Egermajerová, Kýzl, Vaidiš 

 

 
 

 

15.7. Zájmové aktivity 

 

Kroužky 

 

Ve školním roce 2013/2014 pracovalo celkem 9 zájmových kroužků 

Biologický kroužek Mgr. Marie Mánková 

Francouzský jazyk Mgr. Pavlína Jirkovská 

ICT   PaedDr. Vladimír Hůla 



30 

 

Kroužek FCE  Mgr. Alice Krausová 

Kroužek latiny  Mgr. Markéta Syrovátková 

Ruský jazyk  Mgr. Kateřina Kozlerová 

Sportovní hry  Mgr. Klára Hejdová a Mgr. Libor Šíma         

Španělština  Mgr. Hedvika Kindlová 

Výtvarná výchova Mgr. Dalibor Blažek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klub mladého diváka 

 

 Na gymnáziu již několik let působí Klub mladého diváka (KMD). O členství v klubu 

je velký zájem. Studentům, kteří se do KMD přihlásí, je umožněno zpravidla jedenkrát do 

měsíce navštívit jedno z pražských divadelních představení podle aktuální nabídky. Celkem 

se jedná o šest představení během jednoho školního roku. 

 

 Ve školním roce 2013/2014 měli studenti možnost shlédnout následující večerní 

představení: Slečna Jairová v Divadle v Dlouhé, My Fair Lady a Hotel mezi dvěma světy 

V Divadle Na Fidlovačce, Důkaz v Divadle Rokoko, Řemeslníci ve Švandově divadle a 

Bedřich Smetana: The Greatest Hits v Divadle ABC. 
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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 požadované kvalifikační předpoklady (specializační kurz pro výchovné 

poradce, kurz Prevence nežádoucích návyků a závislostí na FF UK, pětiletý 

psychoterapeutický výcvik na Skálově institutu v Praze a řadu krátkodobých prestižních 

kurzů a výcviků). 

 

 Základní náplň její práce tvoří karierní poradenství, krizová intervence, osobní 

konzultace se žáky, případně s rodiči a žáky. Nejčastěji jsou řešeny otázky osobní krize 

spojené s pocity deziluze, výchovné a studijní problémy, systémy učení, vztahová 

problematika, generační rozpory, volno-časové aktivity apod. Pro práci s třídními kolektivy 

jsou využívány mimořádné hodiny např. suplování, kdy jsou nabízeny sociometrické testy, 

sebezkušenostní hry, psychodrama, přednášky a besedy týkající se dalších studijních 

možností, přípravy na odbornou práci, maturitního plesu nebo průběhu učení při tzv. svatém 

týdnu.  

 Častěji než konzultační hodiny studenti využívají 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 (testy profesního zaměření), Policií ČR (besedy k šikaně a trestné 

činnosti mládeže) případně s oddělením sociální péče.  

 Velmi těsná je spolupráce s preventistkou patologických jevů na škole, pokud je třeba 

hledat vhodnou strategii pro zvládnutí problematických jevů. V uplynulém roce šlo např. o 

ostrakismus a zárodky kiberšikany. 

 V současné době se na škole intenzivněji věnujeme dvěma 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 (mentální anorexie a bulimie) mají 3 studentky a 10 studentů je v současné době v péči 

PPP (dys-poruchy). U dvou studentů jsou specifické vzdělávací potřeby vyvolány sportovním 

vytížením. 

  O úpravu času při maturitních zkouškách s ohledem na zdravotní stav (PUP) požádali 

ve školním roce 2013/14 celkem 2 studenti. 
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 Výchovná poradkyně také každoročně zpracovává plán činnosti, závěrečnou zprávu, 

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

preferované obory, exkurze apod.), zjišťuje zájem o Učitelské noviny, poskytuje návody a 

rady (např. pro vyplnění přihlášek a tiskopisů, pro vyjednání uvolnění, formální stránky 

odborných prací apod.). Aktuální informace o možnostech studia, přípravných kurzech nebo 

NSZ jsou podávány prostřednictvím přehledového systému ve studovně a formou nástěnek.  

Určitým problémem je v současnosti zpětné zjišťování umístěných studentů, kteří 

necítí potřebu informovat školu, jejímiž žáky již přestali být, nebo se stydí za svůj případný 

neúspěch. 

 Výchovná poradkyně se podílí také na přípravě DOD, prezentaci školy na každoroční 

burze škol ve městě, organizaci besed a přednášek ve škole, na přípravě informačních 

materiálů pro rodiče, studenty a kantory.  

 

 

 

Přehled umístění absolventů GZW v posledních letech 
 

Rok Třída Počet 

maturantů 

absolventů 

(květen) 

Podané  

přihlášky 

VŠ    VOŠ          

Přijato 

VŠ     VOŠ      SŠ                   

soukr.  VŠ                       

konzervatoř 

Jaz. 

kurz  

Za- 

hra- 

ničí 

Za- 

měst- 

nání 

Matu- 

rita 

na 

podzim 

Bez 

infor-

mace 

2001 

2002 

C4 

 

27 90 14 14 3  3 2 5   

2002 

/ 

2003 

C4 

 

31 86 6 20 3  3  2 2  

O8 A 12 37 9 7 2  2  1   

O8 B 23 95 3 21 1 1 k.      

2003 

/ 

2004 

O8 A 20 72 10 14 2  1  1 1  

O8 B 15 52 10 11 1  1  2   

C4 A 27 106 9 21 1 1 2  2   

C4 B 24 86 2 10 3  3 2 2 3+1  

2004 

/ 

2005 

O8 28 101 3 25  1 1 1    

C4 A 26 107 5 19 3  1 1 1 1  

C4 B 24 85 9 15 4 1 1  3 1  

2005 

/ 

2006 

O8 25 106 0 20  2 3     

C4 31 104 0 25   2 1 2 1  

2006 

/ 

2007 

O8 26 64 2 19 1 1   4 1  

C4 29 104 3 26  1  1 1   

2007 

/ 

2008 

O8 27 114 0 24 0 1 1  1   

C4 A 31 95 0 19   1     

C4B 27 90 0 21 1 1 

kon 

  1   

2008 

/ 

2009 

O8 21 71 0 19 0 2 0 1 2 1  

 

 

C4A 19 93 3 19 1 1 2   4  

C4B 17 75 0 12 0 0 5  3 3  

2009 

/ 

2010 

O8 21 120 0 20 0 0 0   2  

C4A 25 120 2 19 0 5 0   1  

C4B 26 118 3 24 1 1 0     

 2010 

/ 

2011 

O8 26 118 1 20 1     3 2 

C4A 19 83 1 14 1 1 1 1  1  

C4B 17 65 0 12 1 1      

2011 08 21 60 0 16 0 1 1 1 1   1 
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/ 

2012 

 

C4A 19 55 0 5 0 1 

1SŠ 

3  1 2 6 

C4B 20 60 0 14 0 1SŠ 2   1 2 

2012 

/ 

2013 

O8 24 77 5 20 1 1 0 0 0 1 2 

C4A 25 84 3 17 0 1 3 1 1 2     2 

C4B 20 75 1 16 0 1 0 0 3 3 3 

2013 

/ 

2014 

O8          25              76                              v současnosti se zjišťuje 

         23              83      4 

         21              81      
C4A 

C4B 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přehled skutečného nástupu studentů posledních let na VŠ 
Studijní obor 

(jen VŠ) 

2007/08 

3 třídy 

85  

maturantů 

69 přijatých 

2008/9 

3 třídy 

67 

maturantů 

50 přijatých 

2009/10 

3 třídy 

72 

maturantů 

63 přijatých 

2010/11 

3 třídy 

62 

maturantů 

2 podzim 

46 přijatých 

2011/12 

3 třídy 

57 

maturantů 

3 na podzim 

2012/13 

3 třídy 

69 maturantů 

6 na podzim 

53 přijatých   

architektura 2 1   1  

elektro 5 1 1 1  1 

systémové ing.       

jaderná       

stavební  2    4 

strojní  0 2 4 2 1 

doprava  1  1 1 1 

ČVUT   1  2 3 

FAV   1    

medicína 10 3 6 5 1 5 

farmacie  3 1 1   

fyzioterapie   1 1 1 1 

VŠCHT 3 3 1 2 1 4 

přírodověd.  f. 7 4 1 2 2 5 

ústav zdraví 1      

IVT 1 3 2 1 1 2 

biomedicína   1    

životní prostředí       

MFF    1 2 2 

veterinární f. 1      

ČZU 5 8 8 4 3 3 

lesnictví      1 

rybářství   1    

FTVS       

práva 5 3 2 4 1 1 

učitelství MŠ       

pedagogická f. 4 6 7 5 2 7 

psychologie      1 soukromě 

politologie 2 2  2   

ekonomika 8 7 11 6 7 7 

sociální vědy 4 1 1 1 2 2 

polic. a. (správa) 2  2    

obrana      1 
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JAMU + DAMU      1 

AMU   1    

AVU       

jazyky (FF) 3  8 1   

žurnalistika   1  1  

obrana      1 

hudba       

historie  0 2  1  

humanit. studia  1 1 2 2  

andragogika FF     1  

cestovní ruch 1  1 1 soukromě  1soukromě 

konzervatoř 1      

teologická  1  1   

dějiny umění   2    

 

 

 

 

 

18. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí  

 

 

 Ve školním roce 2013/2014  byla dne 20. května 2014 provedena kontrolní inspekční 

činnost na naší škole, jejímž předmětem byla kontrola dodržování vybraných ustanovení 

zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících a prováděcích 

právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání, vykonávaná podle § 174 odst. 

2 písm. d) školského zákona, zaměřená na podmínky a průběh maturitní zkoušky, zejména 

kontrolu § 80 odst. 5 písm. a), b) a c), kontrola vybraných ustanovení § 80 a školského zákona 

a případně dalších ustanovení prováděcích předpisů. 

 

 

Závěry inspekce: 

 Kontrolovaná maturitní zkouška ve třídách s označením C4A, C4B (dvě třídy 

čtyřletého gymnázia) a O8 (třída osmiletého gymnázia) konaná dne 20. května 2014 ze 

společné části (český jazyk a literatura, anglický jazyk, německý jazyk), z ústní profilové části 

maturitní zkoušky a z dalších volitelných předmětů (chemie, biologie, zeměpis, dějepis, 

německý jazyk, anglický jazyk, český jazyk a literatura, základy společenských věd, 

matematika) proběhly v souladu s výše uvedenými vybraným ustanoveními školského zákona 

a vyhlášky č. 177/2009 Sb. 
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19. Další činnost školy 

 

19.1. Školská rada a SRPŠ 

 

Školská rada 

  

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

plánu v určených termínech minimálně dvakrát ročně. 

 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 2013/2014 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. 

 

 

 

 

Sdružení rodičů a přátel školy 

 

 Ve školním roce 2013/2014 sdružení rodičů pomáhalo škole především ve finančním 

zajištění žáků a studentů na účasti v soutěžích. Jednalo se vždy o úhradu nákladů na dopravu 

a účastnické poplatky. Žákům přispívá rovněž na lyžařské výcvikové kurzy a  cyklokurz. 

Podílí se na nákupu učebních pomůcek pro žáky, pomůcek do výtvarné výchovy. V září 2013, 

kdy škola oslavila 180. výročí založení, bylo SRPŠ nápomocno při zajišťování oslav. 

 

 

19.2. Studentský parlament 

 

 Od září 2013 existuje na naší škole studentský parlament, který se pravidelně schází 

s ředitelkou školy PhDr. Zdeňkou Voráčkovou každou druhou středu v měsíci. Studenti mají 

možnost vyjádřit se k chodu školy a ovlivňovat i náplň práce. Z jejich iniciativy vznikla např. 

odpoledne s literárním čtením. 
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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 2013 (k 31. 12.) Za 1. pol. roku 2014 (k 30. 6.) 

Činnost Činnost 

Hlavní Doplňková Hlavní Doplňková 

1. Náklady celkem  19.439,617 0,00 9.638,042 0 

2. Výnosy celkem  19.439,617 0,00 9.535,294 0 

z toho 

příspěvky a dotace na provoz 

(úč. 672)   
19.175,293 0,00 9.441,166 0 

ostatní výnosy  264,323 0,00 94,127 0 

3. 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 

před zdaněním  
0 0,00 -102,748 0 

 

 

 

 

 

 

II. Přijaté příspěvky a dotace 

Přijaté příspěvky a dotace v tis. Kč 
Za rok 2013  

(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)  

19.175,293 

 

z toho 

přímé vzdělávací výdaje celkem (UZ 33 353) 16.317,055 

z toho mzdové výdaje (platy a OPPP) 11.910,699 

ostatní celkem1 (vypsat všechny - např. UZ 33 163, 33 005,…) 190,989 

z toho 

UZ 33038 Excelence 66,105 

UZ 33031 Šablony 124.884 

 0 

  

  

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

(NIV) 

2.088,882 

 

z toho běžné provozní výdaje celkem (UZ 008) 1.967,262 



37 

 

ostatní účelové výdaje celkem1 (vypsat všechny - např. UZ 001, 002, 003,…) 121,620 

z toho 

UZ 040 - vrácené příjmy z pronájmu 91,920 

UZ 007 - nájemné 29,700 

  

  

  

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

EHP/Norsko atd.)  
110,537 

 

Komentář k ekonomické části  

Rok 2013 

 Při hodnocení hospodaření školy za rok 2013 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 probíhalo dle schváleného rozpočtu mzdových 

prostředků. Škola zajistila především nárokovou složky platu. Osobní příplatky jsou 

vypláceny jen výjimečně zaměstnancům, kteří zodpovídají za sbírku apod.  

Škola splnila plánované úkoly a dodržela závazné ukazatele. Hospodářský výsledek 0,00 Kč. 

 

Neinvestiční akce 

Rada Středočeského kraje schválila škole čtyři neinvestiční akce: 

1) „Oprava neprůchodné kanalizace WC v přízemí“ 51.920 Kč, 

2) "Údržba gymnázia" ve výši 200.000,- Kč.  

 

 

Akce byly zrealizovány dle požadavku školy, řádně dokončeny a  vyúčtovány zřizovateli.  

 

Příspěvky získané z jiných zdrojů 

 

V roce 2013 a 2014 škola obdržela od města Rakovníka finanční prostředky ve výši 36.500 

tis. Kč na dva projekty: 

1.  Adaptační kurzy pro  žáky  prvních ročníků a primy. Kurz proběhl ve dnech od 1. 9. - 

7. 9. 2013 v rekreačním středisku Ve Mlejně, Kožlany 48. Kurzu se zúčastnilo 77 žáků + 3 

lektoři a 3 třídní učitelky. Příspěvek města Rakovník činil 20 000,- Kč. 

2. Environmentální kurz jižní Čechy 2014. Kurz proběhl ve dnech 12. 5. - 16. 5. 2014 v 

Lipně nad Vltavou. Zúčastnilo se ho 24 žáků třídy O4 a 2 pedagogické dozory. Byl zaměřen 

na problematiku životního prostředí. 
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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 byl realizován ve letech 2012, 2013 a dokončen v únoru 2014.  

 

 

Rok 2014 stav k 30. 6. 

V 1. polovině roku 2014 škola hospodařila se záporným hospodářským výsledkem ve 

výši  102.748,38 Kč. Záporný výsledek vznikl tím, že příspěvek od zřizovatele na provozní 

výdaje neobsahuje finanční prostředky na krytí odpisů. K 30. 6. 2014 činily odpisy 

123.184,62 Kč. 

 

V příštím školním roce 2014/2015 bychom chtěli uskutečnit následující: 

 provést další opravy učeben a kabinetů 

 zrealizovat výměnu oken v celé budově 

 vyměnit podlahové krytiny ve třech učebnách 

 

21. Závěr 

 

 Ve školním roce 2013/2014 se Gymnázium Zikmunda Wintra v Rakovníku zhostilo 

své úlohy ve vzdělávacím systému minimálně v očekávané kvalitě. Úkoly vyplývající 

z legislativy a z pokynů krajských orgánů jsme plnili včas a bez větších obtíží. V hodnocení 

žáků a škol podle výsledků v soutěžích – „Excelence středních škol“ obsadilo naše 

gymnázium díky skvělým umístěním svých studentů 3. místo mezi všemi středními školami 

Středočeského kraje a Doubravka Požárová získala v celorepublikové soutěži firmy 

MIKRORISC titul Úspěšný student. Práce našich studentů se tradičně umisťují na předních 

místech nejrůznějších soutěží a nezapadnou ani v konkurenci absolventů škol. Plně 

aprobovaný pedagogický sbor má snahu i nadále se vzdělávat, jednotliví učitelé absolvují 

nejen vzdělávací kurzy, ale rozšiřující si své kompetence i mimopracovně, např. poznávacími 

zájezdy, studijními pobyty. To vše dokumentuje skutečnou snahu všech kantorů o co nejlepší 

výuku. 

 Určité rezervy spatřujeme ve vybavenosti pracoven moderními pomůckami (fyzikální 

laboratoř) nebo v obnově a modernizací knižního fondu studovny. Tady ovšem narážíme na 

finanční těžkosti. Plným nahrazením třídních výkazů výpočetní technikou systémem Bakaláři 

jsme zjednodušili administrativu všem učitelům. 

 Cílem naší školy je udržet vysokou laťku vzdělávání na naší škole, pracovat na 

posilování kompetencí, které jsme si vytýčili v rámci ŠVP. Chceme i nadále školu v očích 

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

studijních oborů. Trvalým cílem zůstává kvalitně připravit naše studenty nejen pro další 

studium, ale také pro aktivní zapojení do profesního života.  
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 22. Seznam příloh 

 

1. Přehled literárních soutěží ve školním roce 2013 – 2014 

2. Přehled výtvarných soutěží ve školním roce 2013 - 2014 

3. Exkurze 

4. Přehled testů a měření vztahů ve třídě 

5. Oslavy 180. výročí založení školy 

 

 

Datum zpracování zprávy:               29. 9. 2014 

Datum projednání v školské radě:   8. 10. 2014 

      

 

                                                                                             

 

    PhDr. Zdeňka Voráčková 

                                                                                                         ředitelka školy 

 

 

 

 


