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1. Základní údaje o škole 

1.1 Základní údaje o škole 

název školy:    Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace 

zřizovatel:     Moravskoslezský kraj 

právní forma:    příspěvková organizace 

IZO:      102244952 

datum zařazení do sítě škol:  1. září 1996 

telefon:     556722370 

e-mail:     mgp@gypri.cz 

www stránky školy:   www.gypri.cz 

datová schránka, ID:   gyufd5z 

 

 

1.2 Vedení školy 

ředitel školy:     Mgr. Pavel Kerekeš 

statutární zástupce ředitele školy: RNDr. Jiří Maťa 

zástupce ředitele:    RNDr. Jarmila Heraltová 

výchovný poradce:    PaedDr. Eva Lénertová 

 

 

1.3 Školská rada 

 Na základě § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, byla dnem 1. září 2005 rozhodnutím Rady 

Moravskoslezského kraje zřízena Školská rada při Masarykově gymnáziu, Příbor, p.o. Školská rada má 6 členů a ve své 

činnosti se řídí ustanovením § 168 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění. 

Ke dni 1. září 2013 jsou členy školské rady: 

Mgr. Dalibor Dejmek, Mgr. Silvie Piškytlová, Ing. Martina Černochová, Ing. Hynek Rulíšek, prof. Ing. Zdeněk Diviš,  

CSc., Ing. Dana Forišková, Ph.D. 

 

 

1.4 Charakteristika školy 

 Gymnázium je součástí výchovně vzdělávací soustavy. Uplatňuje jednotu výchovy a vzdělávání, spojení školy se 

životem a usiluje o všestranný harmonický rozvoj osobnosti mladého člověka; vychovává jej ve smyslu vědeckého 

poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie, formuje jeho intelektuální a mravní rozvoj, 

připravuje jej na tvořivou práci a odbornou činnost v povolání a poskytuje výchovu estetickou, zdravotní, tělesnou a 

výchovu ekologickou. 

 Gymnázium je všeobecně vzdělávací vnitřně diferencovaná škola, která připravuje především pro studium na 

vysokých školách, popřípadě připravuje i pro výkon některých činností ve státní správě, kultuře a v dalších oblastech. 

Gymnázium má čtyřleté resp. osmileté studium, ve své výchovně vzdělávací činnosti zajišťuje teoretické vyučování, 

praktické vyučování i výchovu mimo vyučování. Třídy se na základě přijímacího řízení naplňují do počtu 30 žáků. Při 

vyučování cizím jazykům se třída vždy dělí na skupiny. Ředitel střední školy při organizaci teoretického vyučování 

v souladu s učebním plánem ŠVP dělí třídy na skupiny. Počet skupin a počet žáků ve skupině určí podle podmínek školy 

a charakteru vyučovacího předmětu a v souladu s požadavky na bezpečnost práce a ochranu zdraví žáků. Gymnázium 

organizuje pro žáky zimní lyžařské výchovné výcvikové kursy a letní sportovně turistické výcvikové kursy v rozsahu 

stanoveném učebním plánem. Výchova mimo vyučování poskytuje žákům, při respektování jejich osobních zájmů, 

aktivní odpočinek, rozvíjí jejich schopnosti, nadání a zájmy, pomáhá jim při přípravě na vyučování a přispívá též 

k volbě povolání. Gymnázium zajišťuje výchovně vzdělávací činnosti, výchovné poradenství a technicko (provozně) 

ekonomické a personální činnosti související s výchovně vzdělávací činností a provozem školy. Může plnit též další 

činnosti v oblasti sportovní přípravy žáků, výchovy kvalifikovaných pracovníků odborné poradenské činnosti 

a provozovat hospodářské činnosti, pokud pro tyto činnosti má vytvořeny personální a materiálně technické podmínky. 

Právo studovat ve středních školách mají žáci a další uchazeči podle schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní 

způsobilosti. Ke čtyřletému studiu se přijímají žáci a další uchazeči, kteří dokončili povinnou školní docházku. Do 

prvního ročníku osmiletého gymnázia se přijímají žáci, kteří úspěšně ukončili pátý ročník základní školy. V rámci 

přijímacího řízení do prvních ročníků středních škol může ředitel školy stanovit, že se žáci nebo uchazeči přijímají na 

základě přijímací zkoušky. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí žáka ke studiu zašle písemně ředitel školy jeho 

zákonnému zástupci.  

 Při studiu na gymnáziu se umožňuje přestup na jinou školu, opakování ročníku a přerušení studia. Společensky 

prospěšná práce žáků gymnázia je dobrovolná a lze ji konat pouze v době mimo vyučování. 

 V osmiletém i ve čtyřletém denním studiu gymnázia se studium ukončuje maturitní zkouškou, která má dvě části - 

společnou a profilovou. Ve škole se vyučuje podle platných Školních vzdělávacích programů, které jsou vytvořeny 

podle RVP ZV a RVP G. ŠVP pro nižší stupeň víceletého gymnázia byl k 1. září 2013 aktualizován na základě úpravy 

mailto:mgp@gypri.cz
http://www.gypri.cz/
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RVP ZV platné od 1. září 2013. 

 Součástí školy jsou v současné době dvě školní knihovny. Jedna je zaměřená na poezii, prózu a odbornou literaturu 

v českém jazyce a druhá na anglickou literaturu. Anglická knihovna je již aktivně zapojena do výuky anglického jazyka 

na vyšším stupni víceletého gymnázia a čtyřletém gymnáziu, neboť je povinností žáků, s ohledem na jejich pokročilost a 

vzdělávací obsah vyučovacího předmětu, pravidelně číst literární díla v anglickém jazyce. V budoucnu plánujeme 

realizovat také knihovnu cizích jazyků, ve které by byla díla v ruském, francouzském a německém jazyce. 

 

 

 

2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku 

79-41-K/41  Gymnázium      výuka zahájena 1. 9. 2009 

79-41-K/81  Gymnázium        výuka zahájena 1. 9. 2007 

 

 

 

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 Pracovníků celkem:  45    z toho externí: 0  

     z toho mužů:  13 

           žen:  32 
 

 Pedagogičtí pracovníci celkem:  38  z toho externí: 0 

 Provozní pracovníci celkem:  7 

 

 

3.1 Zaměstnanci školy 
 

Titul Jméno Příjmení Vzdělání Pracovní zařazení Aprobace 

Mgr. Pavel Kerekeš PřF UP Olomouc ředitel M, F 

RNDr.   Jiří Maťa   MFF UK Praha statutární zástupce ředitele M, F, Ivt 

RNDr. Jarmila  Heraltová PřF UP Olomouc zástupce ředitele M, F 

Dr. James Allen 
The University of Texas at 

Austin 
učitel Lektor Aj 

Mgr. Zdeňka 
Bizoňová - 

Veličková 
FF OU Ostrava učitelka Čj, Zsv 

RNDr. Hana  Bordovská PřF UJEP Brno učitelka Bi 

Mgr. Lucie Bukovjanová 
1)

 F-PřF SU Opava učitelka Čj, D 

Mgr. Petr Caloň PdF Univerzity Hradec Králové učitel D, Zsv, Z 

Mgr. Pavlína Cviklová PdF Ostrava  učitelka Rj, Z, Nj 

Mgr. Dalibor Dejmek FF OU Ostrava učitel Čj, Aj 

Mgr. Zuzana Dejmková 
2)

 FF MU Brno učitelka Čj, Aj 

Mgr. Magdalena Divišová F-PřF SU Opava učitelka Aj, Nj 

Mgr. Jana Drlíková 
3)

 PřF MU Brno učitelka M, Dg 

Mgr.  Ludmila Garncarzová  PřF UP Olomouc učitelka M, F 
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Mgr. Blanka Gieselová 
4)

 FF UP Olomouc učitelka Rj, D, Čj, La 

Mgr. Blanka Hrubá FF UP Olomouc učitelka Nj, Hv, Čj 

RNDr. Milena Hyklová PřF UP Olomouc učitelka M, Z 

Mgr.  Jiří Kadlček PřF UP Olomouc učitel M, F, Ivt 

PaedDr. Eva Koďousková PdF UP Olomouc učitelka Nj, Tv 

Mgr. Hana Le Folgocová FF UP Olomouc učitelka Čj, Frj 

PaedDr. Eva Lénertová PdF Ostrava  učitelka La, Zsv, Rj 

Mgr. Naďa Malíková PřF UK Bratislava učitelka F, Ch 

Mgr. Kateřina Manová PdF VŠP Hradec Králové učitelka D, Vv 

Mgr. Veronika  Marková FF a PřF OU Ostrava učitelka Frj, Bi 

Mgr. Kamila Matláková FF UPJŠ Prešov učitelka Nj, Aj, Rj 

Mgr. Jarmila Moravčíková PdF Ostrava učitelka Čj, Hv 

Ing. Radmila Mrázková VUT Brno učitelka Ivt 

Mgr. Renáta Navrátilová 
5)

 FF OU Ostrava učitelka Čj, Hv 

Mgr. Pavel Netušil PřF OU Ostrava učitel Bi, M, Ivt 

Mgr. Lenka Ocásková 
6)

 FF OU Ostrava učitelka Čj, Frj 

Mgr. Ivana Opršalová PdF Ostrava učitelka Z, Tv 

Mgr. Alexandr Orošnjak FF UP Olomouc učitel Čj, D 

Mgr. Silvie Piškytlová PdF Ostrava učitelka Aj, Z, Rj 

Mgr.  Daniel  Reichert PřF OU Ostrava učitel Z, Tv 

RNDr. Šárka Strakošová PřF UP Olomouc učitelka M, Z 

RNDr. Svatava Sumbalová PřF UP Olomouc učitelka M, Ch 

Mgr. Jiří Svoboda FTVS UK Praha učitel Bi, Tv, Ivt 

Mgr Ondřej Syrovátka PdF UK Praha učitel M, Aj 

Mgr. Monika Šimíčková FF OU Ostrava učitelka Čj, Aj 

Mgr. Jiří Šplíchal FTk UP Olomouc učitel Bi, Tv 

Mgr. Iveta Ulčáková  PřF OU Ostrava učitelka Bi, Ch 
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 Vladimíra Greinerová ZŠ uklízečka  

Ing. Jana Ištoková VŠDS Žilina 
vedoucí hospodářského 

úseku - účetní 
 

 Lenka Holubová SOU uklízečka  

 Stanislava Michná ZŠ uklízečka  

 Petr Panák OU školník - údržbář  

 Dana Pařízková SEŠ Nový Jičín 
administrativní pracovnice 

- hospodářka 
 

 Blanka Vojtová OU uklízečka  

 

1)
   od 9/2013 

2)
   od 7/2011 na mateřské dovolené a rodičovské dovolené 

3)
   od 8/2009 na mateřské dovolené a rodičovské dovolené 

4)
   do 7/2013 

5)
   od 9/2013 na mateřské dovolené 

6)
   od 1/2009 na mateřské dovolené a rodičovské dovolené, nástup od 9/2013 

 

 

3.2 Počet a obsazení tříd (stav k 30. 6. 2013) 
 

VÍCELETÉ STUDIUM 

 Počet žáků Hoši Dívky Třídní učitel Studijní obor 

Prima 30 13 17 Mgr. Blanka Gieselová 79-41-K/81 

Sekunda 30 13 17 Mgr. Hana Le Folgocová 79-41-K/81 

Tercie 30 13 17 Mgr. Daniel Reichert  79-41-K/81 

Kvarta 29 15 14 Mgr. Jarmila Moravčíková 79-41-K/81 

Kvinta 26 15 11 RNDr. Šárka Strakošová 79-41-K/81 

Sexta 27 12 15 Mgr. Jiří Svoboda 79-41-K/81 

Septima 29 17 12 Mgr. Alexandr Orošnjak 79-41-K/81 

Oktáva 25 15 10 Mgr. Pavel Netušil 79-41-K/81 

Celkem 226 113 113   

ČTYŘLETÉ STUDIUM 

 Počet žáků Hoši Dívky Třídní učitel Studijní obor 

1.A 30 9 21 Mgr. Naďa Malíková 79-41-K/41 

1.B 30 9 21 Mgr. Ivana Opršalová 79-41-K/41 

2.A 27 12 15 Mgr. Renáta Navrátilová 79-41-K/41 

2.B 25 14 11 Mgr. Iveta Ulčáková 79-41-K/41 

3.A 30 14 16 Mgr. Jiří Šplíchal 79-41-K/41 

3.B 31 16 15 Mgr. Jiří Kadlček 79-41-K/41 

4.A 30 11 19 RNDr. Svatava Sumbalová 79-41-K/41 

4.B 30 12 18 Mgr. Kateřina Manová 79-41-K/41 

Celkem 233 97 136   

Celkem za školu 459 210 249   
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4. Údaje o přijímacím řízení 
 Přijímací zkoušky do primy osmiletého studia a 1. ročníku čtyřletého studia probíhaly dne 22. 4. 2013 a 

23. 4. 2013. Uchazeči oboru 79-41-K/81 Gymnázium vykonali testy z obecně studijních předpokladů, českého jazyka a 

matematiky, které pro naši školu připravila společnost www.scio.cz, s.r.o. Uchazeči oboru 79-41-K/41 Gymnázium 

vykonali testy, které pro střední školy v Moravskoslezském kraji připravila společnost www.scio.cz, s.r.o. na základě 

kritérií KÚ MSK. Uchazeči byli testováni z českého jazyka a matematiky. V tomto školním roce uchazeči podávali dvě 

přihlášky na střední školu. Po přijetí na školu odevzdávali tzv. zápisové lístky, kterými částečně potvrzovali to, že od 

nového školního roku nastoupí na danou školu. Vzhledem k tomu, že v případě úspěšného odvolání v rámci přijímacího 

řízení na jinou střední školu, mohou uchazeči vzít zápisový lístek, dochází k tomu, že se přijímací řízení neúměrně 

prodlužuje. 
 

 

*) 2 žáci přestoupili z jiné střední školy 

 

 

 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími 

programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků maturitních zkoušek 

 

5.1 Statistika výsledků vzdělávání žáků 

(viz Příloha č. 3) 

 

 

5.2 Statistika maturitních zkoušek 

(přehledy dle pokynů zřizovatele - viz Příloha č. 1) 

 Ve školním roce 2012/2013 se k maturitní zkoušce přihlásilo 85 žáků k řádnému termínu a jeden žák k 1. 

opravnému termínu. V jarním a podzimním termínu úspěšně odmaturovalo všech  86 žáků. Žáci maturovali ve společné 

části ze dvou povinných předmětů a v profilové části ze tří předmětů, které si volili z nabídky školy. Kritéria pro volbu 

maturitních předmětů byla nastavena tak, aby každý žák maturoval ve společné nebo profilové části maturitní zkoušky 

vždy z českého jazyka, cizího jazyka a přírodovědného předmětu z nabídky - M, F, Ch, Bi. Ve společné části si cizí 

jazyk nezvolil nikdo, všech 86 žáků maturovalo z matematiky. 

 

Datum 1. kolo přijímacího řízení Počet přihlášených Počet přijatých Nastoupilo ke studiu 

22.4.-23.4.2013 79-41-K/41 Gymnázium 93 56 54 

22.4.-23.4.2013 79-41-K/81 Gymnázium 52 30 32 *) 
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Ve školním roce 2012/2013 žáci  maturovali z těchto předmětů: 
 

Stav k 12. 9. 2013 Třída 4.A Třída 4.B Třída Oktáva Celkem 

Předseda MK Mgr. Pavel Mrva Božena Pokludová 
RNDr. Danuše 

Berkusová 
 

Třídní profesor 
RNDr. Svatava 

Sumbalová 
Mgr. Kateřina Manová Mgr. Pavel Netušil  

Místopředseda MK Mgr. Pavel Kerekeš PaedDr. Eva Lénertová RNDr. Šárka Strakošová  

Počet žáků oprávněných 

konat zkoušku 
30 + 1 30 25 85 + 1 

Písemné zkoušky konali 30 + 1 30 25 85 + 1 

Ústní zkoušku konali 30 30 25 85 

Ústní zkoušku nekonali 0 0 0 0 

Prospěli s vyznamenáním 7 8 13 28 

Prospěli 23 + 1 22 12 57 + 1 

Neprospěli 0 0 0 0 

 

Předměty povinných zkoušek společné části maturitní zkoušky (stav k 12. 9. 2013) 

Český jazyk a literatura  30 30 25 85 

Matematika 30 + 1 30 25 85 + 1 

 

Předměty ústních zkoušek profilové části maturitní zkoušky (stav k 12. 9. 2013) 

Anglický jazyk 30 26 24 80 

Ruský jazyk 0 7 3 10 

Základy společenských věd 10 6 5 21 

Dějepis 4 7 2 13 

Zeměpis 5 8 5 18 

Matematika 14 19 11 44 

Deskriptivní geometrie 3 2 2 7 

Fyzika 9 4 2 15 

Chemie 7 5 7 19 

Biologie 7 4 9 20 

Programování 0 0 2 2 

Umění a kultura 1 2 3 6 

Přehled úspěšnosti žáků ve společné i profilové části maturitní zkoušky 

  Jarní termín 2013 Podzimní termín 2013 Celkem za 2013 

  společná část profilová část společná část profilová část společná část profilová část 

Třída prospěl neprospěl prospěl neprospěl prospěl neprospěl prospěl neprospěl prospěl neprospěl prospěl neprospěl 

4.A 28+1 2 28 2 2 0 2 0 30+1 0 30 0 

4.B 29 1 30 0 1 0 0 0 30 0 30 0 

Ok 25 0 25 0 0 0 0 0 25 0 25 0 

Celkem 82+1 3 83 2 3 0 2 0 85+1 0 85 0 
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Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky, jarní termín:       2.5. – 9.5.2013 

Dílčí ústní zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky, jarní termín:    20.5. – 23.5.2013 
 

Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky, podzimní termín:      2.9. – 5.9.2013 

Dílčí ústní zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky, podzimní termín:   11.9.2013 

 

 

5.3 Přijímací řízení na VŠ 
 

 třída 4.A třída 4.B Oktáva Celkem 

Absolvovalo 30 30 25 85 

Podalo přihlášku  na VŠ 30 30 25 85 

Přijato na VŠ 28 27 25 80 

% z přihlášených 93,33 90 100 94,11 

% z celku 93,33 90 100 94,11 

 

 

 

6. Primární prevence rizikového chování ve školství 

 V tomto školním roce jsme se v oblasti prevence snažili předcházet a důsledně pokračovat v prevenci jakýchkoliv 

projevů šikany a závislostí. K uskutečňování těchto cílů jsme působili na žáky v průběhu vyučování, na školních a 

mimoškolních akcích. Mgr. Jiří Svoboda, školní metodik prevence úspěšně dokončil Studium k výkonu 

specializovaných činností - Prevence patologických jevů (dle § 9 odst. 1c) vyhlášky č. 317/2005 Sb.). Závěrečná zpráva 

o plnění MPP byla zaslána okresnímu metodikovi PhDr. Pavlu Letému do PPP Nový Jičín. 

 Dotazník „Prevence sociálně patologických jevů“, který byl dle Evaluačního plánu pro školní rok 2012/2013 

plánován na červen 2013 nebyl s ohledem na technické problémy počítačové sítě realizován. Po zvážení všech možností 

bylo dohodnuto, že jej budeme realizovat až ve školním roce 2013/2014, a to koncem I. pololetí. Tento dotazník 

považujeme v rámci preventivních aktivit a současně také autoevaluace školy za jeden ze základních stavebních prvků, 

který umožňuje zmapovat situaci ve škole v oblasti sociálně patologických jevů mezi všemi žáky. 

 

 

6.1 Uskutečněné akce 
 

Datum Téma Pořadatel Účastníci (třídy) 

srpen 2012 
Vedení prožitkového programu na 

vztahy a adaptace žáků ve třídě 
Mgr. Jiří Svoboda všichni učitelé 

září 2012 Adaptační prožitkový program Mgr. Blanka Gieselová Prima 

září 2012 Adaptační prožitkový program Mgr. Naďa Malíková 1.A 

září 2012 Adaptační prožitkový program Mgr. Ivana Opršalová 1.B 

září 2012 
Prožitkový program na téma šikana, 

metanol 
Mgr. Jiří Svoboda Prima 

září 2012 

Žáci byli poučeni v hodinách chemie, 

biologie a občanské výchovy o 

závadnosti a škodlivosti metanolu 

Pověření vyučující Ch, Bi, 

Ov, Zsv 
Všichni žáci 

listopad 2012 
Dotazník na téma Kyberšikana 

(mezinárodní výzkum) 

Mgr. Jiří Svoboda 

Ing. Radmila Mrázková 
1.A, 1.B, Kvinta 

listopad 2012 Preventivní program - Klima ve třídě Mgr. Blanka Gieselová Prima 

listopad 2012 Preventivní program - Klima ve třídě Mgr. Hana Le Folgocová Sekunda 
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listopad 2012 Preventivní program - Klima ve třídě Mgr. Daniel Reichert Tercie 

listopad 2012 Preventivní program - Klima ve třídě Mgr. Jarmila Moravčíková Kvarta 

listopad 2012 Požární prevence 1 
Hasičský záchranný sbor 

MSK 
Prima 

prosinec 2012 Požární prevence 2 
Hasičský záchranný sbor 

MSK 
Prima 

prosinec 2012 Bezpečnost na internetu, kyberšikana Mgr. Jiří Svoboda Prima 

únor 2013 Kriminalita mládeže Policie ČR 2.A, Sexta 

únor 2013 Patologické jevy ve společnosti PhDr. Pavel Letý 4.A, 4.B, Oktáva 

duben 2013 Preventivní program - Klima ve třídě Mgr. Blanka Gieselová Prima 

duben 2013 Preventivní program - Klima ve třídě Mgr. Daniel Reichert Tercie 

duben 2013 Preventivní program - Klima ve třídě Mgr. Jarmila Moravčíková Kvarta 

duben 2013 Kriminalita mládeže Policie ČR 2.B, Sekunda 

duben 2013 Preventivní program - Klima ve třídě Mgr. Hana Le Folgocová Sekunda 

květen 2013 
Kouření a alkohol, vandalismus, 

udržování pořádku 

Policie ČR 

divadlo Ve Tři 
Tercie, Kvarta 

červen 2013 Čas proměn MUDr. M. Šindlerová 
Prima 

(pouze dívky) 

červen 2013 S tebou o tobě MUDr. M. Šindlerová 
1.A, 1.B, Kvinta 

(pouze dívky) 

 

 

 

7. Výchovné poradenství 

 Výchovná poradkyně provádí důslednou a systematickou činnost v oblasti profesní orientace žáků. Ve školním 

roce 2012/2013 pro maturitní ročníky realizovala přednášku o možnostech vysokoškolského studia s následnou besedou 

pro žáky, vystoupila na třídních schůzkách s přednáškou pro rodiče maturantů. Následovaly pak individuální konzultace 

s žáky, jejichž smyslem je individuálně pomoci žákům s volbou školy, která bude v maximální míře odpovídat studijním 

předpokladům a zájmům žáka. Žáci této poradenské služby každoročně velmi hojně využívají. Vzhledem k tomu, že se 

tato poradenská činnost s žáky maturitního ročníku osvědčila i v předchozích letech, začala výchovná poradkyně 

průběžně oslovovat ohledně volby vysoké školy i žáky nižších než maturitních ročníků. Ukázalo se, že „správná“ volba 

volitelných předmětů, které maximálně podporují individuální rozvoj žáka, usnadňují následnou poradenskou činnost 

ohledně volby vysoké školy v maturitním ročníku.  

 Vzhledem k výše uvedenému výchovná poradkyně pravidelně aktualizuje nástěnku výchovného poradenství. Už 

tradicí se také stala akce „Absolventi maturantům“, kterou výchovná poradkyně organizuje pro žáky maturitního ročníku 

v rámci Dnů otevřených dveří ve spolupráci s bývalými absolventy naší školy. Vzhledem k uchazečům o studium na naší 

škole se výchovná poradkyně každoročně zaměřuje na propagaci školy v rámci přehlídky středních škol GEMMA, 

kterou každoročně pořádá Úřad práce v Novém Jičíně, respektive propagaci školy v rámci třídních schůzek základních 

škol pro rodiče žáků 9. tříd. 

 Speciální oblastí výchovné poradkyně je práce s nadanými žáky. Průběžně tyto žáky informuje  o možnostech 

využít seminářů, které pro ně organizují jednotlivé subjekty (např. vysoké školy), o soutěžích a jiných akcích pro nadané 

žáky. Zvýšenou pozornost pak věnuje motivaci těchto žáků k jejich zapojení do středoškolské odborné činnosti. Pro 

další rozvoj kompetencí v této oblasti se v loňském roce zúčastnila semináře projektu PERUN, organizovaného NIDM, 

který byl věnován právě péči o nadané  středoškoláky.  
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 Nedílnou součástí práce výchovné poradkyně je péče o žáky s vývojovými poruchami učení. Vede evidenci těchto 

žáků, informuje jednotlivé vyučující o jejich potřebách, případně zajišťuje ostatním pedagogům  metodickou podporu  

pro jejich práci s takovým žákem. Při podezření na vývojovou poruchu učení zpracovává podklady pro PPP v Novém 

Jičíně. 

 Ve spolupráci s třídními učiteli věnuje výchovná poradkyně zvláštní péči žákům se zdravotním nebo sociálním 

znevýhodněním. V této oblasti spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou, s pediatry, popřípadě  s odborem 

sociálně právní ochrany dětí. Systematické a důsledné sledování takovýchto znevýhodnění pak umožňuje individuální 

přístup s ohledem na výchovné a vzdělávací potřeby.  

 

 

 

8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 Pro realizaci státních maturit měla škola proškolen dostatečný počet zadavatelů, hodnotitelů i komisařů. Vzhledem 

k tomu, že jeden z komisařů byl současně i třídním učitelem v maturitní třídě, nechala škola proškolit ještě další dva 

maturitní komisaře, aby vznikla do budoucích let dostatečná variabilita. 

 Školní metodik prevence sociálně patologických jevů ukončí v září 2012 studium k výkonu specializovaných 

činností - Prevence sociálně patologických jevů (podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.). 

 Ředitel školy v prosinci 2012 úspěšně dokončil studium pro ředitele škol v rámci dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků v oblasti řízení školství a v zákonné lhůtě tuto skutečnost oznámil zřizovateli, čímž splnil 

zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v platném znění. 

 V souvislosti s projektem „Podpora využití ICT v gymnaziálním vzdělávání“, který je realizován v rámci projektu 

„EU - peníze středním školám“ absolvovali tři učitelé školení v oblasti rozvoje finanční gramotnosti. V důsledku tohoto 

školení byl následně pro zájemce z řad učitelů realizován seminář z oblasti finanční matematiky pod vedením lektora 

PhDr. Marka Šulisty, Ph.D. V průběhu čtyřhodinového semináře lektor ukázal, jak lze v rámci výuky propojit teoretické 

poznatky s aplikací vhodného softwaru v počítači. 

 V červnu 2012 cca třetina pedagogického sboru absolvovala cyklus školení na téma „Google Apps v praxi školy“. 

Školení ukázalo nové možnosti pro efektivnější řízení výuky a spolupráce nejen v rámci školy. V důsledku tohoto byla 

v průběhu školního roku 2012/2013 realizována série školení pro zaměstnance školy pod vedením Mgr. Petra Caloně. 

Následně pak byly postupně některé z aplikací Google zapracovány do každodenního života školy.  

 V průběhu celého školního roku 2012/2013 se vyučující účastnili různých seminářů a školení, jejichž účelem bylo 

prohlubování kompetencí v oblasti výchovy a vzdělávaní.  

 

 

 

9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

9.1 Výsledky soutěží 

Žáci školy se ve školním roce 2012/2013 mimo jiné zúčastnili těchto akcí: 
 

Regionální soutěže (oblastní kolo, okrskové kolo, okresní kolo) 

Název 1. místo 2. místo 3. místo 

Zeměpisná olympiáda - kat. A Matěj Dostál, P   

Zeměpisná olympiáda - kat. B Ondřej Huvar, S   

Konverzač. soutěž v Nj - kat. III.A Magdaléna Poláchová, Sp   

Bible a my Markéta Elbelová, P   

Bible a my Jana Elbelová, Kv   

Bible a my Šimon Stoszek, Sx   

FO kategorie G - Archimediáda Ondřej Huvar, S   

Matematická olympiáda - kat. Z9 Vít Kubáň, Kv   

Recitační soutěž Bára Sedlářová, P   

Recitační soutěž Adéla Rulíšková, T   
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Zeměpisná olympiáda - kat. C  Roman Lipový, Kv  

Zeměpisná olympiáda - kat. D  Ondřej Elbel, Sx  

Konverzač. soutěž v Nj - kat. II.B  Jana Elbelová, Kv  

Konverzač. soutěž v Nj - kat. III.A  Kryštof Dobečka, Kt  

Pythagoriáda - kategorie 7  Ondřej Huvar, S  

Matematická olympiáda - kat. Z7  Ondřej Huvar, S  

Přírodovědný klokan - kat. Kadet  Michal Večeřa, Kv  

Dějepisná olympiáda  Roman Borovička, Kv  

FO kat. G - Archimediáda  Kristýna Nguyenová, S  

FO kat. E  Roman Borovička, Kv  

Konverzač. soutěž v Nj - kat. II.B   Roman Borovička, Kv 

Pythagoriáda - kategorie 7   Natálie Mikerásková, S 

Pythagoriáda - kategorie 6   Jana Kolenovská, P 

Pythagoriáda - kategorie 6   David Urbánek, P 

Recitační soutěž   Adéla Martinů, T 

 

Název Složení týmu Umístění 

Corny pohár atletika D 

- kategorie V. 

Kristýna Michálková, 2.A 

Viola Fialová,.Sx 

Barbora Šimková, Ok 

Petra Dinhová, 3.A 

Kateřina Teglová, 3.A 

Eliška Kalíšková, 4.B 

Markéta Bártková, 1.A 

Tereza Halmová, Sp 

Monika Tovaryšová, Kv 

 

1. místo 

Finanční gramotnost 

Marek Hruška, Sx 

Marek Lis, Kt 

Daniel Musil, Kt 

Dominik Gardáš, Kv 

Kateřina Nevludová, Kv 

Roman Borovička, Kv 

2. místo 

SAPERE - vědět, jak žít 
Klára Tomanová, 4.B 

Tomáš David, 3.A 
Kie My Chau, Sx 2. místo 

Corny pohár atletika D 

- kategorie V. 

David Zima, 3.A 

Michal Bém, 3.A 

Marek Bukovjan, 3.B 

Adam Friedel, 3.A 

Andrej Tripský, Sp 

Patrik Fulnek, 3.B 

Jan Zbořil, 4.A 

Jaroslav Starůstka, Ok 

Pavel Herman, 2.B 

Josef Číp, 2.A 

Jan Gřes, 4.A 

Vojtěch Dědek, Sp 

Tomáš Fendrych, 2.B 

2. místo 

Plavání D 

- kategorie V. 

Eva Moudrá, 2.B 

Lucie Vlčková, 2.A 

Hana Orošnjaková, Kt 

Jana Pernová, 4.A 

Barbora Šimková, Ok 

Klára Lichnovská, 1.A 

2. místo 

Basketbal D 

- kategorie VI.A 

Monika Tovaryšová, Kv 

Vendula Tarabíková, Kv 

Nela Drabíková, 1.A 

Lucie Činčalová, 1.A 

Martina Monsportová, 1.B 

Kateřina Zagorská, 1.B 

Dana Koniuchová, 1.B 

Tereza Holexová, Kt 

Hana Orošnjaková, Kt 

Adéla Rulíšková, T 

Kateřina Honusová, T 

2. místo 
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Futsal H 

- kategorie V. 

Andrej Tripský, Sp 

Michal Bém, 3.A 

Kristián Karas, 1.A 

Ondřej Chromečka, 2.A 

Tomáš Fendrych, 2.A 

Pavel Herman, 2.B 

David Zima, 3.A 

Petr Chalupa, 3.A 

Michael Kuběna, 4.B 

Filip Huvar, 4.B 

Marek Bukovský, 2.A 

Michal Myška, 3.A 

3. místo 

Pišqworky 2012 

Jan Monsport, Sx 

Radim Foldyna, Sx 

Pavel Hančík, Sx 

Filip Czekaj, Sx 

Jáchym Frýdecký, Sx 
3. místo 

SAPERE - vědět, jak žít 
Richard Křapáček, T 

Johana Dudová, S 
Tereza Gottwaldová, T 3. místo 

 

Krajské soutěže   

Název 1. místo 2. místo 3. místo 

Astronomická olympiáda Kristýna Nguyenová, S   

Zeměpisná olympiáda - kat. D  Ondřej Elbel, Sx  

Silový čtyřboj dívky - kategroie V.  Barbora Plánková, Kv  

Zeměpisná olympiáda - kat. B   Ondřej Huvar, S 

Konv. soutěž v Nj - kat. III.A   Magdaléna Poláchová, Sp 

Astronomická olympiáda   Daniel Carbol, Kv 

Konverzač. soutěž v Frj - kat. A1   Veronika Poláčková, 3.B 

 

Další významná umístění 

Zeměpisná olympiáda - kat. A Matěj Dostál, P 4. místo jednotlivci 

Konverzač. soutěž v Frj - kat. B1 Roman Lipový, Kv 5. místo jednotlivci 

Biologická olympiáda Tadeáš Kučinský, Ok 6. místo jednotlivci 

Astronomická olympiáda Daniel Musil, Kt 6. místo jednotlivci 

Zeměpisná olympiáda - kat C Roman Lipový, Kv 7. místo jednotlivci 

Astronomická olympiáda Denis Valášek, S 8. místo jednotlivci 

Konverzač. soutěž v Frj - kat. B2 Markéta Třeštíková, Sx 9. místo jednotlivci 

Astronomická olympiáda Hana Nováková, 4.A 10. místo jednotlivci 

 

Název Složení týmu Umístění 

Geologické kladívko Alena Slavíková, 1.A Valerie Hodurová, 1.B 2. místo 

Florbal H 

- kategorie V. 

Dominik Eichner, 4.A 

Milan Němeček, 4.A 

Jaroslav Starůstka, Ok 

Radim Lichnovský, 3.B 

Marek Cochlar, 2.A 

Marek Bukovský, 2.A 

Pavel Herman, 2.B 

Pavel Táborský, 2.B 

Jan Monsport, Sx 

Bohdan Kopelec, Kt 

František Dobečka, 1.A 

Kristián Karas, 1.A 

2. místo 

Basketbal D 

- kategorie V. 

Monika Tovaryšová, Kv 

Nela Drabíková, 1.A 

Lucie Činčalová, 1.A 

Martina Monsportová, 1.B 

Kateřina Zagorská, 1.B 

Dana Koniuchová, 1.B 

Nikola Bilíková, 2.A 

Viola Fialová, Sx 

Vendula Ryndová, Sp 

Denisa Jalůvková, 3.A 

Petra Fialová, 3.A 

Adéla Šimíčková, 4.B 

Liliana Šťastná, 4.B 

3. místo 
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Eurorebus 
Petr Földeš, 4.B 

Tomáš Németh, 4.B 
Daniel Jiříček, 4.B 4. místo 

 

Národní (celorepublikové) kolo   

Název Složení týmu Umístění 

Házená H - kategorie V. 

Vojtěch Bartoň, 4.A 

Jan Gřes, 4.A 

Filip Huvar, 4.B 

Patrik Fulnek, 3.B 

Tomáš Lipový, 3.B 

Martin Veřmiřovský, 3.B 

Petr Chalupa, 3.A 

David Zima, 3.A 

Michal Myška, 2.B 

Marek Bukovský, 2.A 

Marek Antes, 1.A 

Vojtěch Dědek, Sp 

Andrej Tripský, Sp 

Kryštof Dobečka, Kt 

1. místo 

 

Další významná umístění 

Korespondenční matematická 

soutěž Jáma lvová 
Ondřej Huvar, S 5.-6. místo jednotlivci 

Bobřík informatiky Jan Kašpar, Ok 12. místo jednotlivci 

Zeměpisná olympiáda Ondřej Elbel, Sx 14. místo jednotlivci 

 

V rámci „Oceňování nejúspěšnějších žáků středních škol v Moravskoslezském kraji“ bylo z naší školy v roce 2013 

oceněno družstvo chlapců gymnázia ve složení Vojtěch Bartoň, Jan Gřes, Filip Huvar, Patrik Fulnek, Tomáš Lipový, 

Martin Veřmiřovský, Petr Chalupa, David Zima, Michal Myška, Marek Bukovský, Marek Antes, Vojtěch Dědek, 

Andrej Tripský, Kryštof Dobečka, kteří opět po roce zvítězili v republikovém finále házené středních škol. 

 

 

9.2 Přednášky 
 

Předmět Přednášející Název Garant Datum 
Určeno pro 

žáky 

Dějepis plk. Bohumil Vlach Přednáška o legiích Mgr. Blanka Gieselová 13.11.2012 3.A, 3.B, Sp 

Zeměpis 
Jan Hanzelka 
UP Olomouc, katedra 

Geoinformatiky  

Geoinformační 

technologie 
Mgr. Ivana Opršalová 17.12.2012 3.A, Sp 

Ekonomie a 

mezinárodní 

vztahy 

Ing. Martin Cvetler 

Finanční trh a jeho 

produkty, 

Tvorba rezerv a 

důchodová reforma 

Mgr. Petr Caloň 11.2.2013 4.A, 4.B, Ok 

Zeměpis 
Jan Macháček 
UP Olomouc, fakulta 

Rozvojových studií  

Rwanda Mgr. Ivana Opršalová 25.3.2013 3.A, 3.B, Sp 

Ekonomie a 

mezinárodní 

vztahy 

rtm. Daniel Lednický 
VÚ Hranice 

Zahraniční armádní 

mise 
Mgr. Petr Caloň 29.4.2013 4.A, 4.B, Ok 

Zeměpis 
Mgr. Michael Brtnický 
UP Olomouc, Filozofická 

fakulta   

Postavení ČR a EU v 

současném světě, krize 

západu a nástup 

nových velmocí 

(přednáška  v rámci 

projektu POP UP - 

"Věda do škol") 

Mgr. Ivana Opršalová 25.6.2013 3.B, Sp 
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9.3 Exkurze 
 

Předmětová komise Téma, místo Třídy, skupiny Termín 

Český jazyk Praha 4.A, Ok 17.10.2012 

Český jazyk Městské muzeum, Příbor 
1.A, 1.B, Kt, 2.A, 2.B, Sx, 

3.A, 3.B, Sp 
1.1.2013 

Anglický jazyk 
Britské centrum při Knihovně města Ostravy 

a věž Nové radnice 
2.A, 2.B, Sx 24.10.2012 

Základy spol. věd Krajský soud, Ostrava 1.A 10.6.2013 

Základy spol. věd Krajský soud, Ostrava Kt 21.3.2013 

Základy spol. věd Okresní soud, Nový Jičín 1.B 18.6.2013 

Základy spol. věd Muzeum S. Freuda, Příbor 2.A, 2.B, Sx 1.4.2013 

Základy spol. věd Muzeum S. Freuda, Příbor 
(exkurze v anglickém jazyce) 

Kv 26.6.2013 

Zeměpis GIS day - VŠB, Ostrava  ZS 4. ročník 9.11.2012 

Zeměpis Geologický pavilon VŠB, Ostrava 1.A 9.1.2013 

Zeměpis Geologický pavilon VŠB, Ostrava 1.B 2.12.2012 

Zeměpis Geologický pavilon VŠB, Ostrava Kt 9.5.2013 

Zeměpis Pivovar Nošovice a automobilka Hyundai 3.A, 3.B, Sp 30.4.2013 

Zeměpis Kartografická cvičení, okolí Příbora P 26.6.2013 

Zeměpis 
Zbrašovské aragonitové jeskyně a propast, 

Hranice 
T 25.6.2013 

Zeměpis Institut geoinformatiky VŠB, Ostrava 3.A 25.6.2013 

Zeměpis Institut geoinformatiky VŠB, Ostrava 3.B 26.6.2013 

Zeměpis Institut geoinformatiky VŠB, Ostrava Sp 27.6.2013 

Francouzský jazyk Alliance francaise, Ostrava Sp 29.1.2013 

Francouzský jazyk Alliance francaise, Ostrava 3.A, 3.B 7.3.2013 

Dějepis Středověk a novověk, Olomouc 2.A, 2.B, Sx 27.5.2013 

Dějepis Pravěk, Brno P 1.11.2012 

Dějepis II. světová válka, Hrabyně a Darkovičky T 16.5.2013 

Dějepis ŠOA, Osvětim - Auschwitz 3.A, 3.B, Sp 19.4.2013 

Dějepis Novověk, Kroměříž S 6.6.2013 

Dějepis Starověk a středověk, Vídeň 1.A, 1.B, Kt 26.4.2013 

Dějepis Židovská kultura, Brno T 26.6.2013 

Dějepis Šostýn a Šustalova vila, Kopřivnice S 27.6.2013 

Dějepis Dolní oblast Vítkovice, Ostrava P 27.6.2013 

Výtvarná výchova 
Poznávací exkurze do Itálie (Benátky, 

Padova, Florencie, Sienna, Řím) 
zájemci z řad žáků školy 3.-9.9.2012 

Chemie Lékárna Panacea, Příbor CCh 3. ročník 4.3.2013 

Chemie Laboratoř Morava, Studénka CCh 3. ročník 27.5.2013 
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Chemie Laboratoř Agel, Nový Jičín CCh 4. ročník 4.2.2013 

Chemie Čistička odpadních vod, Kopřivnice Kv 25.6.2013 

Biologie ZOO Lešná, Zlín 2.A, 2.B, Sx 10.6.2013 

Biologie Arboretum Štramberk 1.A, Kt 25.6.2013 

Biologie Arboretum Štramberk 1.B 27.6.2013 

Biologie 
Stanice záchrany ptactva a Zámecká naučná 

stezka, Bartošovice 
Sx 26.6.2013 

Biologie 
Stanice záchrany ptactva a Zámecká naučná 

stezka, Bartošovice 
2.A, 2.B 27.6.2013 

Biologie Botanická exkurze - Černý les, Štramberk 1.A 25.4.2013 

Biologie Botanická exkurze - Černý les, Štramberk 1.B, Kt 29.4.2013 

Biologie Léčivé rostliny, Lubina ABi 4. ročník 17.9.2012 

Biologie Ústav experimentální botaniky, Olomouc ABi 4. ročník 6.11.2012 

Biologie Mykologická exkurze, Veřovické vrchy ABi 4. ročník 4.10.2013 

Biologie CHKO Poodří, Kotvice (Albrechtičky) BiS 3. ročník 13.5.2013 

Biologie CHKO Poodří, Kotvice (Albrechtičky) BiS 3. ročník 16.5.2013 

Biologie Muzeum Beskyd, Frýdek-Místek BiS 3. ročník 11.4.2013 

Biologie Muzeum Beskyd, Frýdek-Místek BiS 3. ročník 17.4.2013 

Biologie 
Palackého naučná stezka, Hostašovice, 

Straník, Kojetín, Nový Jičín 
BiS 3. ročník 20.6.2013 

 

 

9.4 Kulturní akce pro žáky školy 
 

Datum Místo Autor (realizace) Název Určeno pro 

9.10.2012 
Beskydské divadlo 

Nový Jičín 
C. Goldoni Poprask na Laguně 2.A, 2.B, Sx 

6.11.2012 
Beskydské divadlo 

Nový Jičín 

A. Novotný, L. Janíková, 

L. Hejlík 
Listování 1.A, 1.B, Kt, T 

8.11.2012 
Beskydské divadlo 

Nový Jičín 
K. Čapek Bílá nemoc 3.A, 3.B, Sp, Kv 

30.11.2012 
Beskydské divadlo 

Nový Jičín 
W. Shakespeare Něco za něco 1.A, 1.B, Kt 

19.12.2012 Aula MGP Komorní sbor MGP Vánoční snění 
výchovný koncert pro 

žáky školy 

19.12.2012 Aula MGP 
divadelní soubor Žluté 

S.A.K.O. 
Jaromír Berák 

zájemce z řad žáků a 

zaměstnanců školy 

28.1.2013 
Beskydské divadlo 

Nový Jičín 
I. Kučera, J. Ježek Tři strážníci P, T 

8.2.2013 
Beskydské divadlo 

Nový Jičín 
R. Těsnohlídek Liška Bystrouška P, S 

19.2.2013 
Beskydské divadlo 

Nový Jičín 

A. Novotný, L. Janíková, 

L. Hejlík 
Gottland 4.A, 4.B, Ok 

22.2.2013 
Katolický dům 

Kopřivnice 
Teátr V. Marčíka Labyrint světa 

1.A, 1.B, Kt, 2.A, 2.B, 

Sx, Kv 

8.3.2013 
Beskydské divadlo 

Nový Jičín 
Divadlo Buranter Brno Misantrop 4.A, 4.B, Ok 

16.4. 2013 Aula MGP Komorní sbor MGP Jazzová alej 
výchovný koncert pro 

žáky školy 
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18.4.2013 
Divadlo J. Myrona 

Ostrava 
M. Uhde, M. Štědroň Balada pro banditu 3.A, 3.B, Sp 

29.4.2013 
Beskydské divadlo 

Nový Jičín 
A. Branald, R. Baláš Dědeček automobil S, Kv 

 

 

9.5 Kulturní aktivity žáků školy 
 

Komorní sbor Masarykova gymnázia v Příboře 

Komorní sbor Masarykova gymnázia v Příboře pod vedením Mgr. Blanky Hrubé a Mgr. Renáty Navrátilové 

připravil na konci roku 2012 vánoční program s názvem Vánoční snění, se kterým byla uspořádána řada koncertů nejen 

pro naše žáky, ale vystoupili jsme s ním i v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Závišicích, v kostele sv. Kateřiny ve 

Štramberku a potěšili jsme jím i seniory v domově důchodců v Příboře. Za významného přispění žáků naší školy Jana 

Kašpara, Jiřího Hradského a Marka Bukovjana se také podařilo pořídit jeho nahrávku na CD. Na titulní autorskou 

písničku Vánoční snění, kterou pro Komorní sbor napsala Mgr. Blanka Hrubá, vznikl také videoklip. 

Na duben 2013 pak připravil výchovný koncert nejen pro žáky naší školy, ale také pro základní školy v Příboře, 

pod názvem "Jazzová alej". Výchovný koncert pro žáky základních škol se uskutečnil v prostoru refektáře Piaristického 

kláštera v Příboře. Na základě žádosti MěÚ v Příboře pak bylo v prostoru refektáře Piaristického kláštera v Příboře 

realizováno i vystoupení pro veřejnost. Všechna vystoupení se setkala s velmi kladným ohlasem a stala se vhodnou 

formou propagace činnosti naší školy. Na základě tohoto ohlasu byla pořízena nahrávka na CD pod názvem "Jazzová 

alej". 

Divadelní soubor Žluté S.A.K.O. 

V průběhu podzimu 2012 se již naplno rozběhla činnost divadelní soubor Masarykova gymnázia v Příboře Žluté 

S.A.K.O. (Spolek Alternativních a Kreativních Ochotníků), který vznikl na naší škole v březnu roku 2012 pod vedením 

učitelek školy Mgr. Zdeňky Bizoňové Veličkové a Mgr. Magdaleny Divišové. Jedná se o středně velký soubor čítající 

zhruba 20 ochotníků ve věku 13-18 let z řad žáků školy, který hraje jak všeobecně známé, tak původní autorské hry. 

V březnu 2013 se tento divadelní soubor Žluté S.A.K.O. zúčastnil přehlídky amatérských divadel s názvem "To je 

hlína". Akce se konala v Salesiánském divadle v Praze Kobylisích a objevila se zde více než desítka souborů z celé 

České republiky. Žluté S.A.K.O. zde vystoupilo s představením Malý princ. V odborné porotě zasedl známý herec a 

moderátor Pavel Anděl, který v rozborovém semináři ocenil především herecké nasazení souboru Žluté S.A.K.O. a 

netradiční pojetí kulis v podobě meotarových projekcí. 

 V květnu 2013 pak divadelní soubor Žluté S.A.K.O. vystoupil pro veřejnost v refektáře Piaristického kláštera v 

Příboře s divadelním představením "Jaromír Berák". S ohlasu veřejnosti vyplynulo, že vystoupení divadelního souboru 

Žluté S.A.K.O. je ukázkou příkladné spolupráce učitelů a žáků školy. 

Žákovský filmový klub 

 Žákovský filmový klub dokumentárních filmů Masarykova gymnázia v Příboře byl založen v listopadu roku 2012 

žáky školy Ondřejem Elbelem a Markem Hruškou. Záštitu nad filmovým klubem převzali vyučující Mgr. Dalibor 

Dejmek a Mgr. Petr Caloň. 

 Filmový klub Masarykova gymnázia v Příboře je jedním z více než padesáti filmových klubů v celé České 

republice. Všechny tyto kluby jsou sdruženy v rámci projektu Jeden svět na školách, jehož patronem je organizace 

Člověk v tísni. Promítané filmy se zabývají především sociální problematikou obyvatel České republiky, ale i zemí 

třetího světa. Dokumentární filmy však nastiňují také otázku naší nedávné, československé historie a osobnostmi s ní 

spojenými. 

 První projekce se konala v prosinci roku 2012 v den výročí úmrtí bývalého prezidenta Václava Havla. Výběr filmu 

byl proto úzce spojen s touto osobností. 

 Filmový klub pořádá projekce přibližně každý měsíc a jsou určeny všem žákům i zaměstnancům gymnázia. O 

termínu konání projekce, názvu a tématu připravovaného filmu jsou žáci a zaměstnanci gymnázia vždy včas informování 

prostřednictvím plakátů vyvěšených na nástěnkách v prostorách gymnázia. 

 

 

9.6 Sportovní aktivity pro žáky školy 
 

Volejbalový turnaj tříd 

 11. listopadu 2012 proběhl pod vedením Mgr. Jiřího Svobody na naší škole již tradiční volejbalový turnaj tříd u 

příležitosti Dne studentstva. Turnaje se zúčastnilo 80 žáků vyššího gymnázia, kteří utvořili 10 smíšených družstev. 

Turnaj se hrál ve dvou skupinách a nejlepší ze skupin se utkali v play off. Vítězství získalo družstvo Oktávy. Týmy na 

prvních třech místech obdržely diplomy a malé věcné ceny od GYPRI o.p.s. 

Školní futsalová liga 

 V letošní školním roce proběhl již 3. ročník školní futsalové ligy, tedy turnaji v sálové kopané pro třídní kolektivy. 

Liga je otevřena všem žákům školy, mohou se účastnit i děvčata i zástupci nižšího gymnázia. Celoroční ligu je pořádána 

pod vedením Mgr. Jiřího Šplíchala a Mgr. Daniela Reicherta. 
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 Cílem je zdokonalení žáků ve všech sportovních dovednostech, zejména však rozvoj klíčových kompetencí 

v oblasti komunikace a řešení problémů. Liga probíhá každý pátek po vyučování, hrají se většinou tři zápasy. 

 

 

9.7 Kurzy 
 

Termín Název Třídy Počet žáků 

10. - 14. 9. 2012 Vodácký kurz – Vltava 3.A, 3.B, Sp 56 

10. - 14. 9. 2012 Cykloturistický kurz – Soběšovice 3.A, 3.B, Sp 11 

11. - 16. 3. 2012 Lyžařský výchovně vzdělávací zájezd - Bílá 
*)

 S, 1.A, 1.B, Kt 104 

 

*) Ve školním roce 2012/2013 byla změněna lokalita pro konání lyžařského výchovně vzdělávací zájezdu (LVVZ). Ten 

byl doposud pořádán v okolí hotelu Kurzovní v Jeseníkách. Na základě analýzy finanční náročnosti LVVZ nejen pro 

školu, ale také pro rodiče žáků školy, byla vybrána lokalita obce Bílá v Beskydech. O tom, že tato volba byla šťastná a 

pro rodiče finančně přijatelnější, svědčí mimo jiné i nárůst počtu žáků, kteří se LLVZ zúčastnili . 

 

 

9.8 Studijní pobyty žáků 
 

Termín Místo Popis Účel Účastníci 

21. - 28.10.2012 Marienberg, SRN 

týdenní mezinárodní 

seminář pořádán 

Europa-Haus 

Marienberg, SRN 

mezinárodní setkání 

mládeže 

Catherina Verbíková, 2.B 

Sabina Holáňová, 2.B 

3. - 9.3.2013 Marienberg, SRN 

týdenní mezinárodní 

seminář pořádán 

Europa-Haus 

Marienberg, SRN 

mezinárodní setkání 

mládeže 

Jakub Čevela, Sx 

Kieu My Chau, Sx 

Lumír Španihel, Sx 

29.4. - 4.5.2013 Marienberg, SRN 

týdenní mezinárodní 

seminář pořádán 

Europa-Haus 

Marienberg, SRN 

mezinárodní setkání 

mládeže 

Marek Bukovjan, 3.B 

Richard David, 3.B 

Mořic Jurečka, 3.B 

Vojtěch Liška, 3.B 

9. - 16.6.2013 Marienberg, SRN 

týdenní mezinárodní 

seminář pořádán 

Europa-Haus 

Marienberg, SRN 

mezinárodní setkání 

mládeže 

Vojtěch Dědek, Sp  

Petr Mikulský, Sx 

Vladislav Schwarz, 3.A 

 

 

9.9 Příprava a organizování soutěží 
 

Regionální soutěže Organizoval Pořadatel Termín 

Okresní kolo AŠSK v basketbale D - kategorie VI.  AŠSK Pk Tv 9.11.2012 

Okrskové kolo AŠSK ve florbalu H - kategorie V. AŠSK Pk Tv 10.1.2013 

Okrskové kolo AŠSK ve florbalu H - kategorie IV. AŠSK Pk Tv 21.2.2013 

Okrskové kolo AŠSK ve florbalu H  - kategorie III. AŠSK Pk Tv 7.2.2013 

Okrskové kolo AŠSK v halové kopané H - kategorie III. AŠSK Pk Tv 22.2.2013 

Okresní kolo AŠSK v basketbale D - kategorie V.  AŠSK Pk Tv 26.3.2013 

Okresní kolo AŠSK v silovém víceboji H, D - kategorie V. AŠSK Pk Tv 4.4.2013 



Masarykovo gymnázium, Příbor, p.o. 20 VZ o činnosti školy za školní rok 2012/2013 

Turnaj ve Scrabblu 
Masarykovo gymnázium, 

Příbor 
Pk Aj 6.2.2013 

 

Krajské soutěže Organizoval Pořadatel Termín 

Krajské kolo AŠSK v basketbale D - kategorie V. AŠSK Pk Tv 5.4.2013 

 

 

9.10 Projekty a programy 
 

Projekt „Podpora využití ICT v gymnaziálním vzdělávání“  

 V rámci projektu „EU - peníze středním školám“ škola zahájila 30. 6. 2012 projekt pod názvem „Podpora využití 

ICT v gymnaziálním vzdělávání“. Cílem projektu je podpořit integraci ICT do gymnaziální výuky a dále zvýšit 

počítačovou, matematickou a finanční gramotnost žáků. Jedná se o vytváření digitálních učebních materiálů. V 

souvislosti s tímto projektem bylo v prosinci 2012 provedeno výběrové řízení na nákup ICT techniky potřebné pro 

úspěšné zvládnutí činností, které s realizací tohoto projektu souvisejí. Škola odeslala v předepsaném termínu 1. a 2. 

monitorovací zprávu, obě byly akceptovány. Ke konci 2. rozhodného období byly zpracovány téměř všechny DUM, 

většina z nich byla také ověřena ve výuce, popřípadě na základě postřehů z výuky upravena. Zbývající DUM byly 

zpracovány v průběhu září 2013. V rámci projektu bylo nakoupenou značné množství pomůcek nejen pro realizaci 

vytvořených DUM, ale především pro rozvoj klíčových kompetencí žáků dle Školních vzdělávacích programů školy 

Výzkum CLOSE 

 V listopadu 2012 se žáci primy, po dohodě s jejich zákonnými zástupci, zúčastnili výzkumu CLoSE. Výzkum je 

založen na dlouhodobém sledování žáků, kteří byli ve školním roce 2010/2011 žáky 4. ročníků základních škol a 

zúčastnili se šetření TIMSS a PIRLS. U těchto žáků existuje z výzkumů TIMSS a PIRLS k dispozici řada údajů o jejich 

kognitivních schopnostech (testy) i o jejich postojích a rodinném zázemí (dotazníky). Cílem výzkumu CLoSE je 

sledovat tyto žáky při přechodu na 2. stupeň, respektive na víceletá gymnázia, a následně při přechodu na střední školy a 

porovnat, jak se zlepšují vzdělávací výsledky stejně disponovaných žáků, kteří navštěvují různé typy škol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testování ICILS 

 V březnu 2013 ve škole proběhlo ve spolupráci s ČŠI testování ICILS žáků tercie v oblasti počítačové gramotnosti.  

Celé testování proběhlo bez vážnějších komplikací dle pokynu ČŠI a v souladu s platnou legislativou. 

Testování žáků 9. ročníků a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií 

 V květnu 2013 se škola zúčastnila celostátní generálky testování žáků 9. ročníků a odpovídajících ročníků 

víceletých gymnázií. Celé testování proběhlo bez vážnějších komplikací dle pokynu ČŠI a v souladu s platnou 

legislativou. 
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Projekt Kvalita (přehledy dle pokynů zřizovatele - viz Příloha č. 2)  

 Výsledky školy v programu KVALITA pro žáky 1. ročníků ve školním roce 2012/2013 jsou v níže uvedené 

tabulce. Testování žáků 3. ročníků se škola neúčastnila, neboť ve škole nebylo realizováno testování žáků 1. ročníku ve 

školním roce 2010/2011, tedy nebylo vzhledem k čemu určovat přidanou hodnotu.  

Testování žáků 1. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou: 
 

Předmět 

Výsledky školy v rámci všech 

testovaných škol 

 

Výsledky školy v rámci škol téže skupiny oborů vzdělání 
 

 

název skupiny oborů vzdělání:  

gymnaziální obory - 79 Obecná příprava 
 

úspěšnost percentil percentil 

Jazyk český 79,60 97,67 93,75 

Matematika 66,32 93,02 81,25 

Jazyk anglický 89,16 94,19 84,38 

Jazyk německý --- --- --- 

 

 

9.11 Vyhodnocení nejlepších žáků (Prima - Septima, 1. - 3. ročník) 
 

 Na základě studijních výsledků a práce pro třídní kolektiv byli vyhlášeni vždy tři nejlepší žáci jednotlivých tříd. 

Tito žáci obdrželi na závěr školního roku věcné odměny od obecně prospěšné společnosti GYPRI, o.p.s. 

Věcné odměny byly uděleny těmto žákům: 
 

Jméno Příjmení Třída Odměnu obdržel žák za: 

Anna Bordovská Prima výborný prospěch a práci pro třídní kolektiv 

Markéta Elbelová Prima reprezentaci školy v soutěžích Bible a my a Eurorebus 

Jana Kolenovská Prima výborný prospěch a reprezentaci školy v matematické soutěži 

Ondřej Huvar Sekunda výborný prospěch a úspěšnou reprezentaci školy v  soutěžích 

Natálie Mikerásková Sekunda výborný prospěch a úspěšnou reprezentaci školy v  soutěžích 

Kristýna Nguyenová Sekunda výborný prospěch a reprezentaci školy v  soutěžích 

Richard Křapáček  Tercie výborný prospěch 

Pavel  Musil Tercie výborný prospěch 

Adéla Rulíšková Tercie výborný prospěch 

Roman Borovička Kvarta 
výborný prospěch a vzornou reprezentaci školy v soutěžích na okresní a 

krajské úrovni 

Kateřina Monsportová Kvarta výborný prospěch a práci pro třídní  

Barbora                                  Planková                                Kvarta 
výborný prospěch, vzornou reprezentaci školy v soutěžích na okresní a 

krajské úrovni a obětavou práci pro třídní kolektiv 

Marek Jalůvka Kvinta výborný prospěch 

Hana Orošnjaková Kvinta výborný prospěch 

Předmět 
Průměrná úspěšnost žáků Kvarty z obou 

obtížností 

Počet žáků Kvarty, kteří se testování 

zúčastnili 

Český jazyk 86,91 % 27 

Matematika 80,25 % 27 

Anglický jazyk 91,71 % 28 
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Daniel Uhříček Kvinta výborný prospěch 

Ondřej Elbel Sexta výborný prospěch a úspěšnou reprezentaci školy v soutěžích 

Viola Fialová Sexta výborný prospěch 

Kieu My Chau Sexta výborný prospěch 

Lukáš Gembčík Septima výborný prospěch 

Katarína Šimonová Septima výborný prospěch   

Andrej Tripský Septima výborný prospěch 

Markéta Bártová 1.A výborný prospěch a úspěšnou reprezentaci školy v atletice 

Kateřina  Binarová 1.A výborný prospěch a práci pro třídní kolektiv  

Ondřej Dobiáš 1.A výborný prospěch 

Michaela Dostalíková 1.B výborný prospěch 

Tomáš Jurečka 1.B výborný prospěch 

Hana Zbořilová 1.B výborný prospěch a práci pro třídní kolektiv 

David Bartoň 2.A výborný prospěch a pomoc při organizaci přijímacích zkoušek  

Andrea Kladivová 2.A výborný prospěch 

Ondřej Škarka 2.A obětavou práci pro třídní kolektiv  

Jana Hradilová 2.B výborný prospěch 

Matyáš Pokorný 2.B výborný prospěch 

Natálie Minarčíková 2.B práci pro třídní kolektiv 

Tomáš David 3.A výborný prospěch 

Kateřina Milichová 3.A výborný prospěch 

Kateřině  Teglová 3.A výborný prospěch 

Richard  David 3.B výborný prospěch 

Nela Friedlová 3.B výborný prospěch 

Veronika  Poláčková 3.B výborný prospěch 

 

 

9.12 Maturanti 
 

Žáci, kteří během celého studia včetně maturitní zkoušky vykazovali prospěch s vyznamenáním, obdrželi na závěr studia 

od společnosti  GYPRI, o.p.s. věcný dar. 
 

Jméno žáka Příjmení Třída 

Barbora Hoďáková 4.A 

Martin Hýl 4.A 

Lenka Janýšková 4.B 

Denisa Karasová 4.B 

Pavla Monsportová 4.B 

Adéla Šimíčková 4.B 
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Liliana Šťastná 4.B   

Anežka Foltová Oktáva 

Dominik Jiřík Oktáva 

Tadeáš Kučinský Oktáva 

Jan Matula Oktáva 

Vít Piskoř Oktáva 

Jana Šajtarová Oktáva 

Martin Šmíd Oktáva 

 

 

9.13 Mimořádná odměna GYPRI, o.p.s.  
 

Mimořádná odměna GYPRI, o.p.s. byla udělena: 

Vojtěchu Bartoňovi, 4.A 

za aktivní práci pro třídní kolektiv a reprezentaci školy po celou dobu studia. 

Tereze Bedřichové, 4.A 

za aktivní práci pro třídní kolektiv po celou dobu studia. 

Lucii Kolářové, 4.A 

za aktivní práci pro třídní kolektiv a reprezentaci školy po celou dobu studia. 

Pavlíně Pěluchové, 4.A 

za aktivní práci pro třídní kolektiv po celou dobu studia. 

Janě Pernové, 4.A 

za aktivní práci pro třídní kolektiv a reprezentaci školy ve sportovních soutěžích po celou dobu studia. 

Adéle Holasové, 4.B 

za práci pro třídní kolektiv.   

Petru Földešovi, 4.B 

za práci pro třídní kolektiv. 

Kláře Machalové, 4.B 

za práci pro třídní kolektiv. 

Janu Kašparovi, Ok 

za pomoc při nahrávání vánočního CD komorního sboru MGP a ozvučení výchovných koncertů komorního sboru MGP. 

 

 

 

10. Údaje o výsledcích provedených kontrol 

10.1 Inspekční činnost provedená Českou školní inspekcí ve dnech 8.-9. ledna 2013 
  

 Ve dnech 8.-9. ledna 2013 byla ve škole provedena kontrola ČŠI (Protokol č.j. ČŠIT-2087/12-T), která se zaměřila 

na dodržování vybraných ustanovení zákona školského zákona, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských 

služeb, vykonávaná podle ustanovení § 174 odst. 2 písm. d) školského zákona, ve znění účinném v kontrolovaném 

období, se zaměřením na vedení dokumentace školy. 

Kontrolní zjištění: 
 Kontrola vedení dokumentace školy a obsahu školní matriky podle ustanovení § 28 odst. 1 písm. b), e), f), g) a h) a 

§ 28 odst. 2 písm. a) školského zákona, ve znění účinném v kontrolovaném období. 

 Kontrolovaná osoba (Masarykovo gymnázium, Příbor, p.o.) vedla dokumentaci v souladu s výše uvedenými 

ustanoveními školského zákona. 

 Nebylo zjištěno porušení výše uvedených ustanovení školského zákona. 

 Kontrola vydání, obsahu a zveřejnění školního řádu podle ustanovení § 30 odst. 1, 2 a 3 školského zákona, ve 

znění účinném v kontrolovaném období. 
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 Školní řád obsahoval všechny náležitosti stanovené školským zákonem. Ředitel školy zveřejnil školní řád na 

přístupném místě, prokazatelným způsobem s ním seznámil zaměstnance a žáky školy a informoval o jeho vydání a 

obsahu zákonné zástupce nezletilých žáků. Kontrolovaná osoba (Masarykovo gymnázium, Příbor, p.o.) vede školní řád 

v souladu s výše uvedenými ustanoveními školského zákona. 

 Nebylo zjištěno porušení výše uvedených ustanovení školského zákona. 

 

 

10.2 Inspekční činnost provedená Českou školní inspekcí ve dnech 2.-3. září 2013 
  

 Ve dnech 2.-3. září 2013 byla ve škole provedena kontrola ČŠI (Protokol č.j. ČŠIT-1648/13-T), která se zaměřila 

na dodržování vybraných ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. a souvisejících právních předpisů, které se vztahují 

k poskytování vzdělávání, vykonávaná podle ustanovení § 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb. zaměřená 

zejména na vytvoření podmínek pro realizaci společné části maturitní zkoušky školou (§ 80 odst. 5 písm. a), b) a c) 

zákona č. 561/2004 Sb. ve znění účinném v kontrolovaném období), kontrolovaným je školní rok 2012/2013 k termínu 

kontroly. 

Kontrolní zjištění: 
 Kontrola činnosti ředitele školy podle § 80 odst. 5 písmena a), b) a c) zákona č. 561/2004 Sb., ve znění účinném 

v kontrolovaném období. 

 Ředitel školy postupoval při své činnosti v souladu s výše uvedenými ustanoveními školského zákona. 

 Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu. 

 

 

10.3 Kontrola provedená na základě pověření č. 460/03/2012 ředitelem krajského úřadu 
  

 Ve dnech 22.-24. října 2012 a 29. října 2012 byla ve škole provedena veřejnosprávní kontrola hospodaření 

s veřejnými prostředky ze strany zřizovatele školy (Protokol č.j. MSK 138086/2012), kontrolované období: rok 2011, 

2012. 

Kontrolní zjištění: 
 Kontrolované oblasti byly ověřovány z hlediska dodržování právních předpisů, zásad a vnitroorganizačních 

směrnic, zajištění dostatečné ochrany veřejných prostředků proti rizikům způsobeným zejména porušením právních 

předpisů, nehospodárným, neúčelným a neefektivním nakládáním s veřejnými prostředky. 

 Kontrolou byly zjištěny nedostatky v oblasti nastavení vnitřního kontrolního systému a v oblasti hospodaření 

s majetkem organizace. Všechny zjištěné nedostatky byly ve stanoveném termínu odstraněny. Porušení rozpočtové 

kázně nebylo zjištěno. 

 

 

10.4 Kontrola provedená na základě pověření č. 096/03/2013 ředitelem krajského úřadu 
  

 Ve dnech 21.-22. ledna 2013 byla ve škole provedena veřejnosprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky 

ze strany zřizovatele školy (Protokol č.j. MSK 10013/2013), kontrolované období: rok 2011, 2012. 

Kontrolní zjištění: 
 V rámci provedené veřejnosprávní kontroly nebyly zjištěny významné nesprávnosti nebo nesoulad v účetní 

evidenci. Vnitřní kontrolní systém je v organizaci přiměřeně nastaven a je v souladu s ustanovením § 25 zákona č. 

320/2001 Sb. Aplikací jednotlivých doporučení kontrolní skupiny by mohla organizace zmírnit riziko neúplnosti a 

nepřesnosti prováděných operací u smluvních vztahů. 

 

 

 

11. Základní údaje o hospodaření školy 

11.1 Hlavní činnost, rok 2012 
  

 K nejvyšším nákladům, které byly hrazeny čistě z provozní dotace zřizovatele 4.000 tis. Kč patřily v roce 2012 

náklady za energie 1.254 tis. Kč (31%), stravování žáků 690 tis. Kč (17%), odpisy 922 tis. Kč (23%) a opravy 257 tis. 

Kč (6%), nákup DDHM  včetně učebních pomůcek 198 tis. Kč (5%), internet 68 tis. (2%), kopírování včetně tonerů 64 

tis. Kč (2%) a revize 97 tis. Kč (2%). 

 Příjmy z vlastní činnosti ve výši 575 tis. Kč byly tvořeny v roce 2012 především úroky 46 tis. Kč, prodejem služeb 

(kopírování, opisy vysvědčení) 10 tis. Kč, vyúčtováním dohadných účtů 23 tis. Kč, náhradou mzdy předsedy maturitní 

komise 14 tis. Kč, čerpáním účelového daru a daňové úspory z rezervního fondu 51 tis. Kč, čerpáním z fondu odměn 27 

tis. Kč, aj. Převážnou část vlastních příjmů 381 tis. Kč tvořila pohledávka za pojišťovnou. Jedná se o náhradu 

vyplývající z pojistné události (přepětí v síti). Náklady ve stejné výši 381 tis. byly vynaloženy na opravu vstupního a 

bezpečnostního systému. 
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 Vlastní příjmy škola použila převážně na dokrytí cestovních náhrad ve výši 92 tis. Kč, na které v rozpočtu chyběly 

finanční prostředky. 

 Dotace MŠMT poskytnutá na přímé náklady byla plně vyčerpána. Překročené prostředky na platy pedagogů byly 

ve výši 26.297,- Kč dokryty z fondu odměn. Překročené náklady, které patří do oblasti přímých nákladů (cestovné, 

nákup učebnic, knih, učebních pomůcek, závodní stravování nebo preventivní prohlídky) byly uhrazeny částkou 29 tis. 

Kč z dotace zřizovatele a částkou 113 tis. Kč z  vlastních prostředků. 

 V hlavní činnosti nebyl v roce 2012 vytvořen zisk. 

 

 

11.2 Hlavní činnost, rok 2013 
  

 Na rok 2013 je vypracován podrobný rozpočet jednotlivých neinvestičních nákladů a výnosů v hlavní činnosti. 

V rozpočtu se počítá se zapojením rezervního fondu ve výši 40 tis. Kč (daňová úspora rok 2010) a z vlastními výnosy 

(úroky, příjmy za kopírování) ve výši 70 tis. Kč na nákup učebních pomůcek.  

 Je rozpracován i rozpočet čerpání investičního fondu. Nově je vybavena chemická laboratoř v ceně 265 tis. Kč. 

V plánu investiční činnosti je i zateplení staré tělocvičny školy v ceně 850 tis. Kč (odsouhlaseno Radou 

Moravskoslezského kraje dne 20.6.2013 usnesením č. 18/1393). Z investičního fondu jsou rovněž hrazeny větší opravy 

nemovitého majetku (oprava podlah, soklů, nové obklady). 

 V hlavní činnosti na rok 2013 není plánován zisk. 

 

 

11.3 Doplňková činnost - pronájem majetku, rok 2012 
  

 Příjmy v této doplňkové činnosti ve výši 430 tis. Kč byly jsou tvořeny z příjmů za pronájem 230 tis. Kč a ze 

služeb, které s pronájmem souvisí (energie, mzdy, zákonné odvody, materiál, opravy aj.) 200 tis. Kč. 

 Náklady v doplňkové činnosti ve výši 87 tis. Kč jsou tvořeny úhradou energií 28 tis.Kč a mzdovými náklady 59 tis. 

Kč (dohled při sportovních akcích a organizace provozu ve sportovní hale). 

 V doplňkové činnosti se snažíme se využít učeben, tělocvičen nejen pro výuku žáků, ale i pro veřejnost. Zároveň 

pronajímáme část půdy a střechy pro přenosové systémy a prostor v suterénu školy pro umístění nápojových automatů. 

 

 

11.4 Doplňková činnost - pronájem majetku, rok 2013 
  

 Na rok 2013 jsou opětovně uzavřeny nájemní smlouvy se stálými nájemci, a to s Vodafone Praha, RIO Media 

Praha, Basketbalový klub Příbor, SVP Tsunami Příbor, Beránek Trnávka a MIXA Nový Jičín.  Rozpočet výnosů a 

nákladů doplňkové činnost je vypracován tak, že počítá ze ziskem minimálně 100 tis. Kč. 

 

 

11.5 Doplňková činnost - provádění rekvalifikačních kurzů, vzdělávacích kurzů a odborného školení včetně 

zprostředkování, rok 2012 
  

 Tato doplňková činnost nebyla v roce 2012 uskutečněna. 

 

 

11.6 Doplňková činnost - provádění rekvalifikačních kurzů, vzdělávacích kurzů a odborného školení včetně 

zprostředkování, rok 2013 
  

 V roce 2013 není plánován žádný zisk z této doplňkové činnosti. 

 

 

 

12. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

Evropský Dům Praha, ČR - Europa-Haus Marienberg, SRN  

 Cílem  seminářů je podporovat mezinárodní spolupráci  a  evropskou integraci mimoškolními projekty a další 

vzdělávání mládeže a dospělých. Účastníci mají možnost setkávat se s vrstevníky z jiných evropských zemí, vyměňovat 

si zkušenosti a zdokonalovat se v komunikaci v cizích jazycích, zejména v angličtině a němčině. 

 

 

 

13. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

Škola žádnou akci s uvedeným zaměřením neorganizovala. 
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14. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 

Projekt „Podpora využití ICT v gymnaziálním vzdělávání“  

 V rámci projektu „EU - peníze středním školám“ škola zahájila 30. 6. 2012 projekt pod názvem „Podpora využití 

ICT v gymnaziálním vzdělávání“. Cílem projektu je podpořit integraci ICT do gymnaziální výuky a dále zvýšit 

počítačovou, matematickou a finanční gramotnost žáků. Jedná se o vytváření digitálních učebních materiálů. Učitelé 

zpravidla volí formy a metody výuky tak, aby respektovali charakter předmětu, motivují žáka k rozšíření znalostí a 

dovedností využitím různých informačních zdrojů, použitím různorodých aplikačních či logických postupů, umožňují 

žákovi nabyté vědomosti ověřit, porovnat s realitou a systemizovat. Různorodá aktivní činnost tak motivuje žáka k 

dalšímu vzdělávání v oblastech, které jsou pro jeho další studium prioritní z hlediska profesní orientace. Motivace žáků 

při práci s moderní technikou je vyšší, žáci aktivněji spolupracují s vyučujícím, jsou motivováni k preciznější domácí 

přípravě. Škola se snaží pomáhat žákům upevňovat  návyky pro celoživotní vzdělávání, klade důraz nejen na klíčové 

kompetence žáka, ale pomocí volitelných předmětů pomáhá žákům moderními metodami výuky akcelerovat jejich 

odborný růst a tím zvyšuje jejich šance ve studiu na VŠ různých zaměření. 

 V souvislosti s tímto projektem bylo v prosinci 2012 provedeno výběrové řízení na nákup ICT techniky potřebné 

pro úspěšné zvládnutí činností, které s realizací tohoto projektu souvisejí. Škola odeslala v předepsaném termínu 1. a 2. 

monitorovací zprávu, obě byly akceptovány. Ke konci 2. rozhodného období byly zpracovány téměř všechny DUM, 

většina z nich byla také ověřena ve výuce, popřípadě na základě postřehů z výuky upravena. Zbývající DUM byly 

zpracovány v průběhu září 2013. V rámci projektu bylo nakoupenou značné množství především přírodovědných 

pomůcek v celkové hodnotě potřebných pro úspěšnou realizaci vytvořených DUM a rozvoj klíčových kompetencí žáků 

dle Školních vzdělávacích programů školy. 

 

 

 

15. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími 

partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 Na škole existuje organizace ČMOS, od 10. 5. 2012 je předsedou Mgr. Petr Caloň, který vyučuje na škole základy 

společenských věd, dějepis a zeměpis. Spolupráce odborů s vedením školy je na velmi dobré úrovni, obě strany 

si navzájem vycházejí v co nejvyšší míře vstříc při plnění svých náročných úkolů. Požadavky odborů na uvolňování 

svých členů na akce pořádané odbory jsou minimální, a proto ani činnost odborů nijak neovlivňuje vzdělávací činnost 

učitelů.  

 

 

 

16. Vybavování a opravy školní budovy 

V souvislosti s projektem „Podpora využití ICT v gymnaziálním vzdělávání“, který je realizován v rámci projektu 

„EU - peníze středním školám“ bylo v prosinci 2012 provedeno výběrové řízení na nákup ICT techniky v celkové 

hodnotě 492.486,- Kč potřebné pro úspěšné zvládnutí činností, které s realizací tohoto projektu souvisejí. Současně bylo 

v rámci projektu nakoupenou značné množství pomůcek, učebnic a knih v celkové hodnotě 185.851,- Kč potřebných pro 

úspěšnou realizaci vytvořených DUM a rozvoj klíčových kompetencí žáků dle Školních vzdělávacích programů školy. 

V prosinci 2012 byla novým nábytkem vybavena laboratoř biologie, čímž vznikla učebna, jejíž využití je výrazně 

širší než pouze výuka praktických cvičení z biologie. 

V průběhu jarních prázdnin byla vlastními silami rekonstruována zadní stěna v učebně č. 50. Vzhledem k tomu, že 

jde o jednu z maturitních místností, vzniklo tak příjemné a důstojné prostředí ke skládání maturitní zkoušky. Společně s 

učebnou č. 51 pak byla vybavena novým nábytkem (lavice + židle), který byl nakoupen v prosinci 2012. 

Na přelomu června a července 2013 proběhla realizace veřejné zakázky "Oprava podlah na MG Příbor". V rámci 

této veřejné zakázky byly opraveny podlahy v pěti učebnách a prostoru před sborovnou. Oprava podlah byla dotována 

KÚ MSK ve výši 200.000,- Kč. Celková cena díla včetně opravy soklů v dotčených učebnách byla 379.262,- Kč. 

V květnu 2013 byla vypsána veřejná zakázka "Vybavení chemické laboratoře Masarykova gymnázia v Příboře". Do 

soutěže se přihlásily čtyři společnosti, jediným kritériem byla celková nabídková cena. Termín realizace veřejné 

zakázky byl stanoven na září 2013. V současné době je chemická laboratoř dokončena a začala plně sloužit výuce. 

 

 

 

17. Hodnocení práce školy ve školním roce 2012/2013 

 V uplynulém školním roce dosáhli žáci školy pod vedením svých učitelů mnoha úspěchů na úseku vzdělávacím, 

výchovném i sportovním. Přehled těchto akcí je uveden v této výroční zprávě. 

 V průběhu celého roku se žáci i učitelé školy připravovali na realizaci jak společné části tak i profilové části 

maturitních zkoušek. Administrace maturitní zkoušky je i nadále časově náročná, přesto je možno konstatovat, že 
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vzhledem k předchozím letům došlo ke značnému zjednodušení. Současně se i komunikace se společností Cermat stala 

otevřenější a pružnější. Škola byla již druhým rokem zvolena jako spádová pro konání podzimního termínu společné 

části maturitních zkoušek. Organizačně technické zajištění podzimního termínu společné části maturitních zkoušek bylo 

zvládnuto bez problémů, o čemž svědčí výsledek kontroly ze strany ČŠI (Protokol č.j. ČŠIT-1648/13-T), která byla ve 

dnech 2.-3. září 2013 ve škole provedena. 

 K největším kladům školy patří velmi dobrá počítačová gramotnost jak administrativních, tak pedagogických 

pracovníků školy. Vzhledem k tomu, že využívání moderních technologií se v současné době stává hnacím motorem 

společnosti, sebevzdělává se značná část pedagogického sboru v náročnějších a netradičních užitích počítačů při 

realizaci ŠVP školy, o čemž mimo jiné svědčí postupné zavádění aplikací Google Apps do každodenního života školy. 

V této souvislosti vedení školy navíc uvažuje o modernizaci počítačové sítě, která by měla proběhnout v průběhu 

školního roku 2013/2014. 

 Žáci s užitím ICT nemají v dnešní době problémy. Vzhledem k této skutečnosti vzniká čím dál častěji požadavek 

ze strany vyučujících na zřízení dalších odborných učeben vybavených větším množstvím výpočetní techniky, aby bylo 

možno zařazovat při realizaci ŠVP moderní aktivity. Prostorové a zejména finanční možnosti školy jsou omezené, škola 

se přesto snaží budovat či modernizovat učebny, popřípadě zpracovávat projekty za tímto účelem. 

 K silným stránkám gymnázia patří i to, že již od roku 1991 každoročně na škole působí rodilý mluvčí anglického 

jazyka. Vzhledem k této prestižní záležitosti chce škola v tomto trendu pokračovat. 

Škola podle "Evaluačního plánu školy pro školní rok 2012/2013" získávala podklady v rámci vlastního hodnocení 

školy, které budou sloužit pro vytvoření závěrečné zprávy z vlastního hodnocení. Zpráva bude zpracována na podzim 

roku 2013. Přestože novela zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon, již neukládá školám povinnost vytvářet závěrečnou 

zprávu z vlastního hodnocení školy, neboť nově již nejde o povinnou dokumentaci školy, naše škola se rozhodla tuto 

zprávu i nadále zpracovávat. Jde o pevnou součást propracovaného systému vlastního hodnocení naší školy, který vnímá 

tříletý cyklus pouze jako jeden článek velké mozaiky v průběhu let. Současně je také logické, že pokud škola 

dlouhodobě vykonává určitou činnost, musí ji po určité době sumarizovat. V rámci autoevaluační činnosti školy 

realizovalo vedení školy se zaměstnanci individuální sezení, jejichž náplní bylo zhodnocení dosavadní práce a stanovení 

cílů a potřeb pro další období. Jedním z podkladů tohoto hodnocení bylo také hodnocení učitelů žáky, které proběhlo v 

červnu 2012 současně se sebehodnocením učitelů. 

Dále bylo mimo jiné realizováno dotazníkové šetření pro žáky posledních ročníků (4.A, 4.B, Ok) pod názvem 

"Hodnocení studia na škole". Smyslem tohoto šetření je zhodnocení práce učitelů ze strany žáků, hodnocení školy jako 

celku a hodnocení klimatu školy (resp. třídy). Výsledky tohoto šetření slouží nejen k dalšímu rozvoji práce učitelů a 

vedení školy, ale také ke zjištění těch potřeb žáků, které mají značný vliv na rozhodování, že budou studovat právě na 

naší škole. 

Jako třetí významný prvek v oblasti autoevaluace školy byla v březnu 2013 realizována SWOT analýza školy. V 

rámci pětihodinového sezení si učitelé a vedení školy ujasnili, kde jsou silné a slabé stránky školy, kde vidí možné 

příležitosti a co se pro školu stává ohrožením. Na základě velmi konstruktivní diskuse byly nalezeny skutečnosti, jejichž 

realizace ze strany vedení školy resp. učitelů bude mít výrazný vliv na každodenní život ve škole a také propagaci školy 

na veřejnosti. Ve stejném období realizovala SWOT analýzu také každá předmětová komise. Postřehy z těchto SWOT 

analýz pak mají za následek další rozvoj výuky jednotlivých předmětů na naší škole. 

 V oblasti realizace ŠVP jsou učitelé školy velmi aktivní a postupně přicházejí s dalšími novými a inspirativními 

impulsy, které po postupném zapracování do stávajících školních vzdělávacích programů školy vytvářejí moderní 

dokument. Tento dokument podpoří efektivnější získávání klíčových kompetencí v těch oblastech, které si škola zvolila 

jako prioritní. Změny ve ŠVP nejsou realizovány unáhleně, ale vždy v kontextu celého ŠVP, a to s ohledem na možnosti 

školy, zejména však s dlouhodobějším záměrem. Vzhledem k úpravám RVP ZV, které jsou platné od 1.9.2013 škola 

k tomuto datu provedla potřebné úpravy v ŠVP pro nižší gymnázium. Škola rovněž plní cíle stanovené ve školním 

programu EVVO. 

 V rámci akreditovaného vzdělávacího programu „Implementace nových metod a forem do vzdělávání“ využívají 

někteří učitelé Masarykova gymnázia LMS Moodle na EKF VŠB-TU Ostrava. Využití e-learningu umožňuje učitelům 

individuální přístup při práci s žáky. Tato metoda je uplatňována zejména při výuce cizích jazyků. Možnost přístupu 

k moderním studijním materiálům, fakultativně nabízená rozšiřující témata a novinky z různých oborů vedou žáky 

k větší aktivitě, umožňují snazší pochopení problému, podporují tvořivost a rozvíjejí schopnost samostatné práce. 

V neposlední řadě nabízejí v mnoha předmětech učitelé prostřednictvím Moodle další studijní materiál k procvičení 

a prohloubení učiva. Bohužel spolupráce s EKF VŠB-TU Ostrava na systému Moodle přestala v posledních letech 

splňovat naše potřeby. Současně výše uvedené možnosti Moodlu začaly být velkou částí pedagogického sboru vnímány 

jako velmi přínosný a efektivní nástroj pro systém vzdělávání žáků na naší škole. Z tohoto důvodu se vedení školy 

rozhodlo podat v říjnu 2012 žádost o projekt zaměřený na podporu výuky na gymnáziu pomocí Moodle a Google. 

Systém Moodle by tak byl spravován přímo na naší škole. Tento projekt ovšem nedostal dostatečné bodové ohodnocení, 

a tedy nebyl schválen k realizaci. 
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18. Zákon o ochraně osobních údajů 

 Osoby, jejichž jméno, činnost či informace o jejich úspěšném studiu jsou uvedeny v této výroční zprávě, se 

zveřejněním těchto informací souhlasí. Příslušné dokumenty jsou uloženy ve škole. Zveřejňované informace jsou 

v souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění. 

 

 

 

 

 

V Příboře 15. října 2013 

   

         Mgr. Pavel Kerekeš 
   ředitel školy 

 

 

 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 byla předložena Školské radě dne 15. října 2013, ta ji na svém 

zasedání 14. listopadu 2013 schválila. 

 

 

 

 

 

Ing. Dana Forišková, Ph.D. 
                         předseda školské rady 
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Příloha č. 1 
 

Přehled výsledků MZ ve školním roce 2012/2013, jarní termín 2013 
 

Část Předmět Obor 
Počet Úspěšně vykonalo 

Průměr 
přihlášených maturujících DT PP ÚZ 

S
p

o
le

č
n

á
 

ČJ G 85 84 84 82 84 1,67 

AJ G 0 0 0 0 0 --- 

M G 86 85 84 --- --- 2,38 

P
r
o

fi
lo

v
á

 

AJ G 80 79 --- --- 79 1,56 

RJ G 10 10 --- --- 10 1,60 

M G 44 44 --- --- 44 1,71 

F G 15 15 --- --- 15 1,53 

BI G 20 19 --- --- 18 2,21 

CH G 19 18 --- --- 17 1,61 

PRG G 2 2 --- --- 2 1,00 

ZSV G 21 21 --- --- 21 1,67 

D G 13 13 --- --- 13 2,08 

Z G 18 18 --- --- 18 1,89 

DG G 7 7 --- --- 7 1,14 

UK G 6 6 --- --- 6 1,33 

 

 

Přehled výsledků MZ ve školním roce 2012/2013, podzimní termín 2013 
 

Část Předmět Obor 
Počet Úspěšně vykonalo 

Průměr 
přihlášených maturujících DT PP ÚZ 

S
p

o
le

č
n

á
 

ČJ G 3 3 1 3 1 2,33 

AJ G 0 0 0 0 0 --- 

M G 2 2 2 --- --- 3,00 

P
r
o

fi
lo

v
á

 

AJ G 1 1 --- --- 1 1,00 

BI G 2 2 --- --- 2 3,00 

CH G 2 2 --- --- 2 2,50 

 

 

Přehled výsledků MZ ve školním roce 2012/2013 
 

Obor 

Počet 

maturujících 

v termínu 

Jarní termín 2013 Podzimní termín 2013 

prospěl 
prospěl 

s vyznamenáním 
neprospěl 

průměrný 

prospěch 
Prospěl 

prospěl 

s vyznamenáním 
neprospěl 

průměrný 

prospěch 

79-41-

K/41 

řádném 42 15 3 1,94 1 0 0 1,60 

opravném 1 0 0 3,20 2 0 0 3,50 

79-41-

K/81 

řádném 12 13 0 1,51 0 0 0 --- 

opravném 0 0 0 --- 0 0 0 --- 
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Příloha č. 2 
 

Přehled výsledků školy v programu KVALITA ve školním roce 2012/2013 

 

 

Testování žáků 1. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou 

 

Předmět 

Výsledky školy v rámci všech 

testovaných škol 

Výsledky školy v rámci škol téže skupiny oborů vzdělání 
 

název skupiny oborů vzdělání 
 

úspěšnost percentil percentil 

Jazyk český 79,60 97,67 93,75 

Matematika 66,32 93,02 81,25 

Jazyk anglický 89,16 94,19 84,38 

Jazyk německý --- --- --- 

 

 

 

Testování žáků 3. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou - testování neproběhlo 

 

Předmět 

Výsledky školy v rámci všech 

testovaných škol 

Výsledky školy v rámci škol téže skupiny oborů vzdělání 
 

název skupiny oboru vzdělání 
 

úspěšnost percentil percentil přidaná hodnota 

Jazyk český --- --- --- --- 

Matematika --- --- --- --- 

Jazyk anglický --- --- --- --- 

Jazyk německý --- --- --- --- 
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Příloha č. 3 
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