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Škola má v souladu s Na�ízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016 o ochran� fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údaj� a o volném pohybu 
t�chto údaj� a o zrušení sm�rnice 95/46/ES (obecné na�ízení o ochran� osobních údaj�), souhlas 
subjekt� údaj� se zve�ejn�ním jmen a fotografií ve výro	ní zpráv� o 	innosti školy za školní rok 
2021–2022. 
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A. Základní údaje o škole 

Název: Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, 
 p�ísp�vková organizace 
Sídlo: Jana Palacha 794, 735 81  Bohumín 
Identifikátor za�ízení: 600 016 455 
IZO: 000 601 527 
Právní forma: p�ísp�vková organizace 
 I�O 62 331 205 
Z�izovatel: Moravskoslezský kraj, 28. �íjna 117, 702 18 Ostrava 
 I� 708 90 692 
Kapacita školy:  480 žák� 
Údaje o vedení školy: �editel školy: PaedDr. Miroslav Bialo
 
 Zástupce �editele: PaedDr. Igor Drabina 
Adresa pro dálkový p�ístup: http://www.gym-bohumin.cz 
 sekretariat@gym-bohumin.cz 
Údaje o školské rad�:   usnesením rady kraje 	. 18/895 ze dne 13. 	ervence 2005 se z�izuje 

dnem 1. zá�í 2005.  
 P�edseda: Mgr. Jana Ha�ková 

 

Charakteristika školy: 

�eské státní reformní reálné gymnázium bylo v Bohumín� založeno v roce 1921. Sou	asná budova 
školy byla postavena v roce 1929 a v pr�b�hu d�jinného vývoje prošla n�kolika výraznými 
rekonstrukcemi. 

Do sít� škol, p�edškolních za�ízení a školských za�ízení bylo Gymnázium Františka Živného, 
Bohumín, Jana Palacha 794, p�ísp�vková organizace (dále jen gymnázium) za�azeno rozhodnutím 
MŠMT 	. j. 12 782/96-61-07 ze dne 2. 	ervence 1996 s ú	inností od 1. zá�í 1996. Dnem 1. zá�í 
2013 nabylo ú	innosti rozhodnutí MŠMT 	j. MSMT-5905/2013-620 ze dne 11. 2. 2013, jímž 
se do školského rejst�íku zapisuje u obou vyu	ovaných obor� vzd�lání výuka vybraných p�edm�t� 
v cizím jazyce: jazyk anglický. Poslední platné rozhodnutí má 	.j. MSMT-6717/2017-3 a je ze dne 
16.3.2017. 

Dne 22. 	ervna 1995 byl škole rozhodnutím MŠMT 	. j. 32 068/95-61 prop�j	en 	estný název 
(po dlouholetém �editeli Františku Živném). 

Hlavním ú	elem z�ízení školy je uskute	�ovat vzd�lávání a výchovu žák� podle vzd�lávacích 
program�. 

P�edm�tem 	innosti, který odpovídá hlavnímu ú	elu, je: 

� poskytování st�edního vzd�lání s maturitní zkouškou. 

Dopl�kovou 	innost organizace vymezuje P�íloha 	. 2 ke z�izovací listin� p�ísp�vkové organizace 
s ú	inností od 13.03.2019: 

� provád�ní rekvalifika	ních, odborných a vzd�lávacích kurz�, školení a jiných vzd�lávacích akcí 
v	etn� zprost�edkování, 

� pronájem majetku, 
� provozování t�lovýchovných a sportovních za�ízení a organizování sportovní 	innosti. 
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Rozd�lení žák� dle studijních obor�, t�íd a pohlaví k 30. zá�í 2021 ukazuje následující p�ehledná 
tabulka: 

KÓD 
OBORU 

PO�ET 
T�ÍD 

PO�ET ŽÁK� PR�M�RNÁ 
NAPLN�NOST 

T�ÍD chlapci dívky celkem 

79-41-K/81 8 90 128 218 27,25 
79-41-K/41 4 36 62 98 24,50 

celkem 12 126 190 316 26,33 

Gymnázium má ve vztahu k po	tu žák� a k realizovaným vzd�lávacím program�m odpovídající 
prostorové podmínky. V pr�b�hu školního roku 2021-2022 disponovalo 27 u	ebnami, z nichž je 
15 odborných (u	ebna chemie, u	ebna fyziky, u	ebna biologie, u	ebna d�jepisu, u	ebna zem�pisu, 
u	ebna výtvarné výchovy, u	ebna hudební výchovy, 2 u	ebny informatiky a výpo	etní techniky, 
3 jazykové u	ebny vybavené sluchátky, 3 laborato�e – biologická, fyzikální a chemická) a jeden 
multimediální sál s kapacitou 60 míst. 

  

T�ídy a odborné u	ebny jsou funk	n� za�ízeny. K standardnímu vybavení u	eben pat�í zp�tné 
projektory, zatemn�ní, promítací plátna, nást�nný obrazový materiál, v odborných u	ebnách jsou 
k dispozici televizory, po	íta	e, dataprojektory a videop�ehráva	e. Žákovské lavice a židle jsou 
v naprosté v�tšin� u	eben nové – p�izp�sobené široké v�kové struktu�e žák�. V sou	asné dob� je 
škola vybavena tém�� výhradn� moderním výškov� stavitelným žákovským nábytkem. V pr�b�hu 
školního roku škola realizovala malování n�kterých u	eben a sociálních za�ízení, nákup 3D tiskáren 
a u	ebních a didaktických pom�cek pro robotiku, opravu zapojení PC v elektrických rozvad�	ích 
apod.     

Velmi dobré podmínky jsou ve škole pro výuku t�lesné výchovy. Žáci mají k dispozici t�locvi	nu, 
sál pro aerobik, dv� posilovny, t�i stoly na stolní tenis v prostoru u posiloven a v areálu školy dv� 
h�išt�, jedno s um�lohmotným a druhé s asfaltovým povrchem. Díky dotaci, kterou poskytlo m�sto 
Bohumín, mohou navíc bezplatn� v rámci t�lesné výchovy využívat akvacentrum, zimní stadion 
i m�stskou sportovní halu a další v blízkém okolí se nacházející moderní sportovišt�. 

Kabinety vyu	ujících, knihovna, pracovna �editele školy, pracovna zástupce �editele, ekonomky 
(ú	etní), vrátnice a sekretariát jsou vybaveny po	íta	i a tiskárnami, všechny jsou síov� propojeny 
s možností p�ipojení na Internet. Rovn�ž veškeré po	íta	e v kabinetech vyu	ujících a v odborných 
u	ebnách umož�ují p�ipojení k Internetu, jehož poskytovatelem je spole	nost Poda. V prostorách 
p�ilehlé bývalé �editelské vilky sídlí od 1. 9. 2015 odlou	ené pracovišt� PPP Karviná pro m�sto 
Bohumín a okolí, spolupráce se zam�stnanci PPP je dlouhodob� naprosto bezproblémová. 
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Ve školním roce 2021–2022 výuku ovliv�ovala koronavirová pandemie, škola obdržela cca 3800 
antigenních test�, respirátory, roušky a rukavice pro zam�stnance.   

B. P�ehled obor� vzd�lání, které škola vyu�uje v souladu 
se zápisem ve školském rejst�íku 

Obory vzd�lání podle Klasifikace kmenových obor� vzd�lání a Rámcové vzd�lávací programy: 
1. 79-41-K/81   Gymnázium, studium denní, délka studia 8 rok� 
2. 79-41-K/41   Gymnázium, studium denní, délka studia 4 roky 

1) Obor 79-41-K/81 Gymnázium 

osmileté denní studium 

Realizováno v prvním až osmém ro�níku. 

Výuka byla realizována dle Školního vzd�lávacího programu pro osmileté gymnázium P�ipraveni 
na život. 

2) Obor 79-41-K/41 Gymnázium 

Realizováno v prvním až �tvrtém ro�níku. 

Výuka byla realizována dle Školního vzd�lávacího programu pro 	ty�leté gymnázium P�ipraveni 
na život. 

Volitelné p�edm�ty 

Ve školním roce 2021–2022 byly dle zájmu žák� vyu	ovány následující volitelné p�edm�ty: 

a) dvouleté (žáci si je volí pro p�edposlední a poslední rok studia) 
základy ekonomiky a administrativy 
konverzace v anglickém jazyce 
seminá� z biologie 
seminá� z fyziky a chemie 
 

b) jednoleté 
spole�enskov�dní seminá� 
ekonomický seminá� 
seminá� z matematiky 
seminá� ze zem�pisu 
latina 
konverzace v anglickém jazyce 

Nepovinné p�edm�ty 
nebyly vyu�ovány 
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C. Rámcový popis personálního zabezpe�ení �innosti školy 

Výchovn� vzd�lávací 	innost zabezpe	ovalo v pr�b�hu školního roku 2021–2022 celkem 
30 vyu	ujících, z toho 8 muž� (26,67 %) a 22 žen (73,33 %), z toho t�i vyu	ující zastupovali 
za dlouhodobou do	asnou pracovní neschopnost, a z toho jeden vyu	ující pracoval na základ� 
DPP. Všichni pedagogové školy mají vysokoškolské vzd�lání. Nepedagogických zam�stnanc� 
bylo ve škole celkem 8, pracovali na pozicích ekonomka, personalistka (úvazek 0,75), školník, 
vrátná a 	ty�i uklíze	ky s  úvazkem 0,875, z toho jedna pracovala do 30. 	ervna 2022 jako zástup 
za dlouhodobou do	asnou pracovní neschopnost. Z nepedagogických zam�stnanc� mají 
vysokoškolské vzd�lání dv� zam�stnankyn�. 

Pedagogický sbor je stabilní, pr�m�rný v�k vyu	ujících 	iní 51,8 let. Obm�na vyu	ujících 
se realizuje zejména v d�sledku odchod� do starobního d�chodu. Úvazky u	itel� maximáln� 
respektují jejich kvalifikaci, p�t vyu	ujících vyu	ovalo se zkráceným úvazkem (z toho t�i 
vyu	ující zastupovali za dlouhodobé do	asné pracovní neschopnosti), nadúvazkové hodiny 
se v celém sboru vyskytovaly v pr�m�rném týdenním po	tu 15 hodin. V pr�b�hu školního roku 
2021–2022 	erpaly dv� vyu	ující rodi	ovskou dovolenou, z nichž jedna ukon	ila pracovní pom�r 
dohodou k 30. 	ervnu 2022. 

Ve školním roce 2021–2022 p�sobil ve škole jeden za	ínající u	itel s praxí do 2 let (zástup 
za dlouhodobou do	asnou pracovní neschopnost), s praxí 2–6 let vyu	ovala jedna u	itelka, 
s praxí 6–12 let vyu	ovali dva vyu	ující, s praxí 12–19 let vyu	ovali 	ty�i vyu	ující, s praxí  
19–27 let vyu	ovalo sedm vyu	ujících, s praxí 27–32 let vyu	ovalo p�t vyu	ujících a s praxí nad 
32 let vyu	ovalo celkem deset vyu	ujících.  

Podrobný p�ehled o zam�stnancích školy v pr�b�hu školního roku 2021–2022 dle v�ku ukazuje 
následující tabulka: 

Kategorie 
zam�stnanc� 

do 30 let 31–45 let 
46–d�ch. 

v�k 
D�chodový 

v�k 
Celkem 

celkem 
z toho 

žen 
celkem 

z toho 
žen 

celkem 
z toho 

žen 
celkem 

z toho 
žen 

celkem 
z toho 

žen 
pedagogové 2 1 7 5 18 14 3 2 30 22 
nepedagogové 0 0 0 0 8 7 0 0 8 7 
C E L K E M 2 1 7 5 26 21 3 2 38 29 
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D. Údaje o p�ijímacím �ízení 

1) Studijní obor 79-41-K/81 Gymnázium 

1. kolo p�ijímacího �ízení 

Jednotná kritéria p�ijímání do oboru vzd�lání a zp	sob jejich spln�ní 

po�et p�ijímaných uchaze�	: 30 

Uchaze	i p�ijímací zkoušku vykonali dne 19. nebo 20. dubna 2022 (termín si zvolil uchaze	 
zápisem školy do p�ihlášky). 

Uchaze	i vykonali p�ijímací zkoušku formou centráln� zadávaných jednotných test� z jazyka 
	eského a matematiky, které p�ipravila spole	nost Centrum pro zjišování výsledk� vzd�lávání 
(dále jen CZVV). �editel školy sestavil a zve�ejnil výsledné po�adí uchaze	� podle celkového po	tu 
získaných bod�, p�i	emž zohlednil prosp�ch žák� na vysv�d	eních za první pololetí ve 4. a  5. t�íd� 
ZŠ, výsledek p�ijímací zkoušky i další kritéria, a to takto: 

Hodnocení uchaze�	: 

P�ijímací zkouška matematika      maximáln� 50 bod� 
P�ijímací zkouška 	eský jazyk      maximáln� 50 bod� 
Prosp�ch na vysv�d	eních v 1. pololetí 4. a 5. t�. ZŠ   maximáln� 45 bod� * 
První místo v krajském kole sout�že  
vyhlašované MŠMT ve šk. roce 2020–2021                              5 bod�  
Maximáln� možný celkový po	et získaných bod�              150 bod� 

Umíst�ní uchaze	e v krajském kole sout�že vyhlašované MŠMT bylo nutno doložit originálem 
diplomu nebo ov��enou kopií nejpozd�ji v den p�ijímací zkoušky. Na pozd�ji p�edložené diplomy 
nebyl brán z�etel.  

V p�ípad� stejného celkového po	tu získaných bod� rozhodoval po	et bod� za prosp�ch 
na vysv�d	eních za 1. pololetí ve 4. a 5. t�íd� ZŠ, pak po	et bod� získaných za p�ijímací zkoušku 
z matematiky, poté po	et bod� získaných za p�ijímací zkoušku z 	eského jazyka a nakonec 
pr�m�rný prosp�ch na pololetním vysv�d	ení v 5. t�íd� ZŠ.  

Škola obdržela od spole	nosti CZVV výsledky všech uchaze	�, kte�í na ni podali p�ihlášku 
ke studiu. V p�ípad�, že tito uchaze	i konali zkoušku v obou termínech, zapo	ítal se uchaze	�m 
do celkového hodnocení vždy lepší výsledek písemného testu z 	eského jazyka a matematiky. 

* Posuzován byl prosp�ch na vysv�d	eních za první pololetí ze 4. a 5. t�ídy ZŠ; žáci, kte�í m�li 
na obou vysv�d	eních studijní pr�m�r 1,00, získali plný po	et 45 bod�. Za každou dvojku 
se ode	ítaly 2 body, za každou trojku 3 body, za každou 	ty�ku 5 bod�. 

Uchaze	�m se speciálními vzd�lávacími pot�ebami, kte�í v termínu do 1. b�ezna 2022 doložili 
k p�ihlášce písemné doporu	ení školského poradenského za�ízení, bylo konání p�ijímací zkoušky 
uzp�sobeno dle tohoto doporu	ení a p�ílohy 	. 1 vyhlášky 	. 353/2016 Sb., v platném zn�ní. 

Uchaze	i byli se�azeni podle po	tu dosažených bod�, p�ijati byli žáci na 1. – 30. míst�. 
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Výsledky p�ijímacího �ízení – protokol 

Termín pro podání p�ihlášky:    do 01.03.2022 
Datum konání p�ijímací zkoušky:    19. nebo 20. duben 2022 
Datum konání PZ v náhradním termínu:   10. a 11. kv�tna 2022 
Po	et p�ihlášených:     64 
Dostavili se k vykonání PZ v �ádném termínu:  63 
Nedostavili se k vykonání PZ:      1 
Z toho: usnesení o zastavení správního �ízení    1 
Z toho konali PZ v náhradním termínu:     0 

P�ijato:       30 
Nep�ijato:       34 
Usnesení o zastavení správního �ízení     1 
Doru	ili zápisový lístek:     21 
Nedoru	ili zápisový lístek:    09 
Stáhli zápisový lístek:       1 
Nastoupí ke studiu:     20 

Proti rozhodnutí o nep�ijetí se odvolalo:   15 
Podali žádost o zp�t vzetí odvolání:     5  
V odvolacím �ízení p�ijato:               10 
Doru	ili zápisový lístek:     10 
Nedoru	ili zápisový lístek:      0 
Stáhli zápisový lístek:       0 
Nastoupí ke studiu:     10 

Celkový po	et p�ijatých žák� do 1. ro	níku nižšího stupn� víceletého gymnázia tak 
k 31. srpnu 2022 	inil 30 žák�, všichni v zá�í ke studiu nastoupili. 

2) Studijní obor 79-41-K/41 Gymnázium  

1. kolo p�ijímacího �ízení 

Jednotná kritéria p�ijímání do oboru vzd�lání a zp	sob jejich spln�ní 

po�et p�ijímaných uchaze�	: 30 

Uchaze	i p�ijímací zkoušku vykonali dne 12. nebo 13. dubna 2022 (termín si zvolil uchaze	 zápisem 
školy do p�ihlášky).  

Hodnocení uchaze�	 konajících p�ijímací zkoušku: 
Uchaze	i vykonali p�ijímací zkoušku formou centráln� zadávaných jednotných test� z jazyka 	eského 
a matematiky, které p�ipravila spole	nost CZVV. �editel školy sestavil a zve�ejnil výsledné po�adí 
uchaze	� podle celkového po	tu získaných bod�, p�i	emž zohlednil prosp�ch žák� v prvním pololetí 
9. t�ídy ZŠ, výsledek p�ijímací zkoušky i další kritéria, a to takto: 

studijní výsledky žák� na vysv�d	ení v 1. pol. 9. t�ídy maximáln�     45 bod�* 
p�ijímací zkouška z matematiky    maximáln�     50 bod� 
p�ijímací zkouška z 	eského jazyka    maximáln�     50 bod� 
1. – 3. místo v celostátním kole  
sout�že vyhlašované MŠMT ve šk. roce 2020–2021         5 bod� 
Maximáln� možný celkový po	et získaných bod�       150 bod� 
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Umíst�ní uchaze	e v celostátním kole sout�že vyhlašované MŠMT bylo nutno doložit originálem 
diplomu nebo ov��enou kopií nejpozd�ji v den p�ijímací zkoušky. Na pozd�ji p�edložené diplomy 
nebyl brán z�etel.  

P�ijati byli uchaze	i s nejvyšším celkovým po	tem získaných bod�, tj. ti, kte�í se umístili v celkovém 
po�adí na 1. – 30. míst�. 

Škola obdržela od spole	nosti CZVV výsledky všech uchaze	�, kte�í na ni podali p�ihlášku ke studiu. 
V p�ípad�, že tito uchaze	i konali zkoušku v obou termínech (tj. na dvou r�zných školách), zapo	ítal 
se uchaze	�m do celkového hodnocení vždy lepší výsledek písemného testu z 	eského jazyka 
a matematiky. 

V p�ípad� stejného celkového po	tu získaných bod� rozhodoval po	et bod� za prosp�ch na vysv�d	ení 
v prvním pololetí 9. t�ídy, pak po	et bod� získaných za p�ijímací zkoušku z matematiky, poté po	et 
bod� získaných za p�ijímací zkoušku z 	eského jazyka a nakonec pr�m�rný prosp�ch na vysv�d	ení 
za 1. pololetí v 9. t�íd� ZŠ. 

∗ Posuzován byl prosp�ch na vysv�d	ení za první pololetí 9. t�ídy, maximální možný po	et bod� 
za prosp�ch byl 45 bod�. Za každou dvojku na tomto vysv�d	ení se ode	ítaly 2 body, za každou trojku 
3 body, za každou 	ty�ku 5 bod�. 

Uchaze	�m se speciálními vzd�lávacími pot�ebami, kte�í v termínu do 1. b�ezna 2022 doložili 
k p�ihlášce písemné doporu	ení školského poradenského za�ízení, bylo konání p�ijímací zkoušky 
uzp�sobeno dle tohoto doporu	ení a p�ílohy 	. 1 vyhlášky 	. 353/2016 Sb., v platném zn�ní. 

Výsledky p�ijímacího �ízení – protokol 

Termín pro podání p�ihlášky:    do 01.03.2022 
Datum konání p�ijímací zkoušky:   12. nebo 13. duben 2022 
Datum konání PZ v náhradním termínu:  10. a 11. kv�ten 2022 
 
Po	et p�ihlášených:     57 
Dostavili se k vykonání PZ:    57 
Nedostavili se k vykonání PZ:     0 
Z toho konali PZ v náhradním termínu:    0 

P�ijato:       30 
Nep�ijato:      27 
Doru	ili zápisový lístek:    14 
Nedoru	ili zápisový lístek:    16 
Stáhli zápisový lístek:       2 
Nastoupí ke studiu:     12 

Proti rozhodnutí o nep�ijetí se odvolalo:  21 
Podali žádost o zp�t vzetí odvolání:     6 
V odvolacím �ízení p�ijato:    15 
Doru	ili zápisový lístek:    15 
Nedoru	ili zápisový lístek:      0 
Stáhli zápisový lístek:       1 
Nastoupí ke studiu:     14 

Celkový po	et p�ijatých žák� do 1. ro	níku studia k 31. srpnu 2022 	inil 26 žák�, z nichž 
1. zá�í 2022 nastoupilo ke studiu všech 26. 
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E. Stru�né vyhodnocení napl�ování cíl� školního 
vzd�lávacího programu 

Analyzovaný školní rok prob�hl oproti školním rok�m 2019–2020 a 2020–2021 v podstat� již 
b�žným zp�sobem, tj. vyu	ování probíhalo prezen	ní formou a epidemiologická opat�ení 
ovliv�ovala pr�b�h výchovy a vzd�lávání žák� v menší mí�e. Napl�ování cíl� našich školních 
vzd�lávacích program� bylo tak jednodušší a hlavní cíle, které si škola stanovila v plánu práce 
na aktuální školní rok, byly úsp�šn� spln�ny. 

Napl�ování cíl� ŠVP se uskute	�ovalo prost�ednictvím 3 metodických orgán� – p�edm�tových 
komisí, které sdružují vyu	ující a) cizích jazyk�, b) humanitních p�edm�t� a c) p�írodov�dných 
p�edm�t�. Práce v komisích �ídí zkušené vyu	ující s mnohaletou prací na r�zných typech škol. 
Každá z p�edm�tných komisí sestavuje na po	átku školního roku písemný plán práce p�edm�tové 
komise, který stanovuje díl	í úkoly v oblasti výchovn� vzd�lávací a napl�ování cíl� školního 
vzd�lávacího programu. Jsou to nap�.: 

• prosazování realizace efektivních metod a forem práce a vhodného využívání moderních 
u	ebních pom�cek 

• organizace interních srovnávacích prov�rek a písemných prací dle pokyn� vedení školy 
• zajišování pé	e o vzd�lávání žák� se speciálními vzd�lávacími pot�ebami a žák� nadaných 
• zajišování systematické p�ípravy žák� k sout�žím a olympiádám 
• kontroly sestavení a 	asového pln�ní tematických plán� 
• p�edkládání konkrétních požadavk� na materiální vybavení kabinet� a odborných u	eben 
• koordinace zabezpe	ování vhodných u	ebnic, 	asopis� a u	ebních text� 
• koordinace tvorby maturitních témat profilové 	ásti maturitní zkoušky a inovace školních 

vzd�lávacích program�. 

Úsp�šné napl�ování cíl� školního vzd�lávacího programu konstatovala i kontrolní skupina 
inspektor� Moravskoslezského inspektorátu �ŠI, která ve škole na p�elomu listopadu a prosince 
2021 realizovala inspek	ní 	innost, jejímž p�edm�tem bylo rovn�ž zjišování a hodnocení napln�ní 
školních vzd�lávacích program�. V inspek	ní zpráv�, která je ve�ejn� p�ístupná mimo jiné 
i na domovských stránkách školy, inspekto�i konstatovali mimo jiné: 

„Realizované vzd�lávací aktivity vychází z pot�eb školy, hospita	ní 	innosti i zájmu pedagog�. 
Získané poznatky z absolvovaných akcí si vyu	ující p�edávají v pedagogických radách a v rámci 
p�edm�tových komisí, jejich praktické zavád�ní ve výuce vedení školy ov��uje. Spolupráce 
pedagog� je ú	eln� zam��ena na proces výuky, výsledky vzd�lávání, úpravy obsahu u	iva 
a záležitosti organiza	ního charakteru. Podle pot�eby jsou uplat�ovány vzájemné hospitace 
k p�edávání pedagogických zkušeností. Ve všech hospitovaných hodinách byla výuka promyšlená 
a vhodn� strukturovaná. Formy a metody práce byly voleny ú	eln�, p�evažující frontáln� vedená 
výuka byla efektivn� propojena s aktivním dialogem se žáky a v�tšinou dopln�na samostatnou prací 
žák� i kooperativními aktivitami. Výklad nového u	iva byl srozumitelný, dostate	ný d�raz byl 
kladen na procvi	ení a upevn�ní již osvojených znalostí a dovedností. Ú	innost výuky zvyšovalo 
propojení vzd�lávacího obsahu s reálnými situacemi i vlastními zkušenostmi žák�. Vhodn� byla 
využívána didaktická technika, názorné pom�cky, videoukázky a audionahrávky. Vyu	ování 
probíhalo v p�íjemné pracovní atmosfé�e, v hodinách byl patrný vst�ícný a respektující p�ístup 
vyu	ujících k žák�m, kte�í bez obav kladli otázky, vyjad�ovali sv�j názor, p�ípadn� se zapojovali 
do diskuse.“ 

O úsp�šném napl�ování cíl� školního vzd�lávacího programu sv�d	í i objektivní posouzení 
výsledk� vzd�lávání, které realizuje �eská školní inspekce prost�ednictvím výb�rového zjišování, 
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jehož se škola ú	astní. V pr�b�hu analyzovaného školního roku dosáhli žáci školy výsledk�, které 
ukazuje následující tabulka: 

Termín šet�ení �ŠI T�ída školy 
Pr	m�rná úsp�šnost 

žák	 Gymnázia 
Bohumín v % 

Úsp�šnost všech 
testovaných v rámci 

�R v % 

Podzim 2021 3.P 

Matematika 93 61 

�eský jazyk 80 68 

Anglický jazyk 86 66 

Jaro 2022 4.P 
Matematika 93 54 

�eský jazyk 81 67 

 

K úsp�šnému napl�ování cíl� ŠVP v pr�b�hu školního roku 2021–2022 p�isp�lo i respektování 
Metodického doporu	ení pro práci se vzd�lávacím obsahem ve školním roce 2021–2022, které dne 
24. 8. 2021 vydaly MŠMT �R spole	n� s �eskou školní inspekcí a Národním pedagogickým 
institutem �R. Prokazateln� pozitivní p�ínos pro žáky m�lo i dou	ování realizované vyu	ujícími 
naší školy v rámci Národního plánu podpory návratu do škol (98 hodin) a Národního plánu obnovy 
(36 vyu	ovacích hodin). 

 
 
 
 

 

 

Sportovní dopoledne v hale Bospor Projektový den Finan�ní svoboda 

  
Muzikál Rebelové  Branná sout�ž Wolfram 
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F. Údaje o výsledcích vzd�lávání žák� podle cíl� 
stanovených školními vzd�lávacími programy a podle 
poskytovaného stupn� vzd�lání 

1) Souhrnná statistika t�íd – první pololetí školního roku 

Nižší stupe
 víceletého gymnázia 

T�ída 
Po	et 
žák� 

Z toho hodnoceno Snížená známka 
z chování 

Pr�m�rný 
prosp�ch 

Absence na žáka 

V P 5 N celkem neoml. 

1.P 28 21 7 - - - 1,268 37,25 - 
2.P 30 28 2 - - - 1,169 54,17 - 
3.P 30 21 9 - - - 1,350 68,73 - 
4.P 28 17 11 - - - 1,335 63,04 - 

Vyšší stupe
 víceletého gymnázia 

T�ída 
Po	et 
žák� 

Z toho hodnoceno Snížená známka 
z chování 

Pr�m�rný 
prosp�ch 

Absence na žáka 

V P 5 N celkem neoml. 

5.P 27 10 16 - 1 - 1,660 83,44 - 
6.P 26 14 12 - - - 1,500 53,12 - 
7.P 25 13 10 1 1 - 1,481 66,12 - 
8.P 25 16 9 - - - 1,490 54,80 - 

�ty�leté gymnázium 

T�ída 
Po	et 
žák� 

Z toho hodnoceno Snížená známka 
z chování 

Pr�m�rný 
prosp�ch 

Absence na žáka 

V P 5 N celkem neoml. 

1.A 23 8 15 - - - 1,692 52,74 - 
2.A 29 12 17 - - - 1,658 57,79 - 
3.A 24 11 13 - - - 1,678 76,96 - 
4.A 22 6 14 - 2 - 1,870 130,82 - 

 

Škola celkem v 1. pololetí školního roku 2021-2022 

Po	et 
žák� 

Z toho hodnoceno Snížená známka 
z chování 

Pr�m�rný 
prosp�ch 

Absence na žáka 

V P 5 N celkem neoml. 

317 177 135 1 4 - 1,491 65,51 0,006 

 
Vysv�tlivky: 
V = prosp�l s vyznamenáním 
P = prosp�l 
5 = neprosp�l 
N = neklasifikován 
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P�ehled prosp�chu školy podle p�edm�t	 za 1. pololetí školního roku 2021-2022 

P�edm�t Po�et klasifikovaných žák	 Pr	m�r 

Chování 317 1,000 
Výtvarná výchova 165 1,000 
Hudební výchova 172 1,000 
T�lesná výchova 311 1,016 
Zem�pis 269 1,803 
Matematika 317 1,754 
�eský jazyk a literatura 317 1,842 
Základy spole	enských v�d 201 1,642 
Jazyk ruský 153 1,529 
Jazyk anglický 317 1,416 
Jazyk n�mecký 101 1,683 
Jazyk francouzský 35 1,114 
D�jepis 269 1,777 
Fyzika 316 1,671 
Chemie 241 1,722 
Biologie 316 1,532 
Informatika a výpo	etní technika 193 1,093 
Ob	anská výchova 116 1,000 
Základy ekonom. a administrativy 40 1,500 
Konverzace v jazyce anglickém 81 1,346 
Latina 14 1,071 
Spole	enskov�dní seminá� 20 1,300 
Seminá� z matematiky 8 1,375 
Seminá� z biologie 53 1,604 
Seminá� z fyziky a chemie 31 1,129 
Seminá� ze zem�pisu 19 2,105 
Programování 7 1,000 
Ekonomický seminá� 13 2,000 

Výchovná opat�ení v 1. pololetí školního roku 2021-2022 

Pochvala t�ídního u	itele 7 
Pochvala �editele školy 4 
D�tka t�ídního u	itele 3 
D�tka �editele školy 0 
Podmín�né vylou	ení žáka 0 
Vylou	ení žáka 0 
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2) Souhrnná statistika t�íd – druhé pololetí 

Nižší stupe
 víceletého gymnázia 

T�ída 
Po	et 
žák� 

Z toho hodnoceno Snížená známka 
z chování 

Pr�m�rný 
prosp�ch 

Absence na žáka 

V P 5 N celkem neoml. 

1.P 28 27 1 - - - 1,226 67,75 - 
2.P 30 27 3 - - - 1,167 61,47 - 
3.P 30 21 9 - - - 1,312 60,80 - 
4.P 28 17 11 - - - 1,343 74,82 0,48 

Vyšší stupe
 víceletého gymnázia 

T�ída 
Po	et 
žák� 

Z toho hodnoceno Snížená známka 
z chování 

Pr�m�rný 
prosp�ch 

Absence na žáka 

V P 5 N celkem neoml. 

5.P 28 8 20 - - - 1,676 61,54 - 
6.P 26 16 10 - - - 1,464 64,73 - 
7.P 25 14 11 - - - 1,520 78,52 - 
8.P 25 15 10 - - - 1,478 47,16 - 

�ty�leté gymnázium 

 
T�ída 

Po	et 
žák� 

Z toho hodnoceno Snížená známka 
z chování 

Pr�m�rný 
prosp�ch 

Absence na žáka 

V P 5 N celkem neoml. 

1.A 23 6 17 - - - 1,729 69,74 - 
2.A 29 10 19 - - - 1,716 75,07 - 
3.A 24 11 13 - - - 1,691 81,88 - 
4.A 22 8 14 - - - 1,935 91,91 - 

Škola celkem ve 2. pololetí školního roku 2021-2022 

Po	et žák� 
Z toho hodnoceno Snížená známka 

z chování 
Pr�m�rný 
prosp�ch 

Absence na žáka 

V P 5 N celkem neoml. 

318 180 138 - - - 1,502 69,11 0,04 

Vysv�tlivky: 
V = prosp�l s vyznamenáním 
P = prosp�l 
5 = neprosp�l 
N = neklasifikován 
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   P�ehled prosp�chu školy podle p�edm�t	 za 2. pololetí školního roku 2021-2022 

P�edm�t Po�et klasifikovaných žák	 Pr	m�r 

Chování 318 1,000 
Výtvarná výchova 166 1,000 
Hudební výchova 172 1,012 
T�lesná výchova 314 1,054 
Zem�pis 271 1,697 
Matematika 318 1,777 
�eský jazyk a literatura 318 1,745 
Základy spole	enských v�d 202 1,525 
Jazyk ruský 154 1,656 
Jazyk anglický 318 1,415 
Jazyk n�mecký 101 1,406 
Jazyk francouzský 35 1,200 
D�jepis 271 1,801 
Fyzika 318 1,720 
Chemie 243 1,864 
Biologie 318 1,560 
Informatika a výpo	etní technika 194 1,057 
Ob	anská výchova 116 1,000 
Základy ekonom. a administrativy 40 1,800 
Konverzace v jazyce anglickém 81 1,444 
Latina 14 1,071 
Seminá� ze zem�pisu 19 1,895 
Spole	enskov�dní seminá� 20 1,300 
Seminá� z matematiky 8 1,375 
Seminá� z biologie 53 1,491 
Seminá� z fyziky a chemie 31 1,258 
Programování 7 1,000 
Ekonomický seminá� 13 1,923 

   Výchovná opat�ení ve 2. pololetí školního roku 2021-2022 

Pochvala t�ídního u	itele 51 
Pochvala �editele školy 8 
D�tka t�ídního u	itele 2 
D�tka �editele školy 0 
Podmín�né vylou	ení žáka 0 
Vylou	ení žáka 0 
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3) Maturitní zkoušky ve školním roce 2021–2022 
2.– 4. kv�tna 2022 spole	ná 	ást maturitní zkoušky (didaktické testy)  
16.– 23. kv�tna 2022 profilová 	ást – ústní maturitní zkoušky t�íd 4.A, 8.P 

P�edsedové maturitních komisí 
4.A   Mgr. Kamila Prívarová Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní 

jazykové zkoušky, p�ísp�vková organizace 
8.P   PhDr. Marcela Pa�enicová Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní 

jazykové zkoušky, p�ísp�vková organizace 

T�ídní u�itelé 
4.A Mgr. Andrea Nadažyová 
8.P Mgr. Vladimír Je�ábek 

Školní maturitní komisa� 
Mgr. Blanka Buchalová St�ední škola, Bohumín, p�ísp�vková organizace  

P�ehled výsledk	 MZ v termínu jarním 

�ást P�edm�t Obor 
Po	et Úsp�šn� vykonalo Pr�m. 

prosp�ch p�ihlášených maturujících DT PP ÚZ 

S
po

le
	n

á 

�J 
79-41-K/41 22 22 21 - - - 
79-41-K/81 25 25 25 - - - 

AJ 
79-41-K/41 20 20 20 - - - 
79-41-K/81 22 22 22 - - - 

RJ 
79-41-K/41 2 2 1 - - - 
79-41-K/81 1 1 1 - - - 

M 
79-41-K/41 0 0 - - - - 
79-41-K/81 2 2 2 - - - 

P
ro

fi
lo

vá
 

�J 
79-41-K/41 22 22 - 22 20 2,318 
79-41-K/81 25 25 - 25 25 1,480 

AJ 
79-41-K/41 20 20 - 20 20 1,550 
79-41-K/81 24 21 - 21 21 1,429 

RJ 
79-41-K/41 3 3 - 3 3 2,667 
79-41-K/81 2 2 - 2 2 1,000 

FJ 
79-41-K/41 0 0 - - - - 
79-41-K/81 3 3 - 3 3 1,000 

ZSV 
79-41-K/41 7 7 - - 7 1,429 
79-41-K/81 11 11 - - 11 2,091 

Zem�pis 
79-41-K/41 11 11 - - 10 2,636 
79-41-K/81 9 9 - - 9 1,889 

Matematika 
79-41-K/41 5 5 - - 5 2,000 
79-41-K/81 1 1 - - 1 1,000 

Fyzika 
79-41-K/41 1 1 - - 1 2,000 
79-41-K/81 1 1 - - 1 1,000 

Chemie 
79-41-K/41 3 3 - - 3 1,333 
79-41-K/81 5 5 - - 5 1,000 

Biologie 
79-41-K/41 12 12 - - 12 2,083 
79-41-K/81 12 12 - - 12 1,333 

ZEA 
79-41-K/41 4 4 - - 4 1,250 
79-41-K/81 5 5 - - 5 1,800 
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P�ehled celkových výsledk	 MZ za školní rok 2021/2022 

Obor Termín 

Jarní termín Podzimní termín 

prosp�l 
prosp�l 
s vyzn. 

neprosp�l 
pr�m. 

prosp�ch 
prosp�l 

prosp�l 
s vyzn. 

neprosp�l 
pr�m. 

prosp�ch 

79-41-K/41 �ádný 11 8 3 1,940 - - - - 
opravný - - - - 2 - 1 3,0 

79-41-K/81 �ádný 11 14 - 1,516 - - - - 
opravný - - - - - - - - 

    

Vyhodnocení p�ijímacího �ízení na vysoké školy, vyšší odborné a jazykové školy 

Po	et žák� na konci posledního ro	níku studia: 47 
4. A 22 žák� 
8. P 25 žák� 

Z celkového po	tu 47 žák� bylo p�ijato: 

� na vysoké školy: 46 žák�  

Celkem bude dále studovat 46 žák	 = 97,9 % z celkového po�tu maturujících žák	.  

Rozbor podle maturujících t�íd: 
 4. A 8. P 
VŠ 21 25 
Ú�ad práce 0 0 
Jazyková škola 0 0 
Zam�stnání 1 0 
VOŠ 0 0 

C E L K E M 22 25 
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G. Údaje o prevenci sociáln� patologických jev�, rizikového 
chování a zajišt�ní podpory d�tí, žák� a student� 
se speciálními vzd�lávacími pot�ebami, nadaných, 
mimo�ádn� nadaných a s nárokem na poskytování 
jazykové p�ípravy 

Ve školním roce 2021–2022 se uskute	nily všechny preventivní aktivity, které byly za	len�ny 
do minimálního preventivního programu. Navíc jsme z d�vodu lo�ského uzav�ení škol v souvislosti 
s Covidem 19 n�které besedy a 	innosti p�esunuli do letošního programu prevence a ty se rovn�ž 
poda�ilo realizovat. 

Cílem letošního programu prevence bylo za	lenit po epidemii žáky zpátky do kolektivu, obnovit 
a zlepšit komunikaci a vztahy ve t�íd�, �ešit problémy, které souvisí s dospíváním, nadm�rným 
užíváním sociálních sítí a kyberšikanou. 

P�i nástupu žák� do školy i b�hem celého školního roku v�novali u	itelé ve svých t�ídnických 
hodinách velký prostor k �ešení r�zných problém�, které souvisely s distan	ní výukou a dlouhým 
pobytem žák� mimo školní kolektiv. 

V hezkém prost�edí Beskyd prob�hl v zá�í pro nastupující žáky primy adapta	ní kurz, který jim 
pomáhá p�i vstupu do nového kolektivu a p�echodu na jiný typ školy. Náplní kurzu jsou r�znorodé 
	innosti, které nenásilnou formou pomáhají žák�m navazovat nová p�átelství, komunikovat, 
spolupracovat v nové skupin� a respektovat ostatní spolužáky.  

Ve spolupráci MP – EDUCATION prob�hly t�i p�ednáškové bloky. Žáci t�etího ro	níku 
si na modelových situacích vyzkoušeli, jak 	elit manipulativnímu jednání a jak �ešit obtížné situace 
a konflikty v každodenním život�. Obsahem p�ednášky s názvem “Tak to nechceš“, která byla 
ur	ena druhým ro	ník�m, byla pohlavní zralost, p�í	iny a d�sledky p�ed	asného t�hotenství. Žáci 
tercie diskutovali p�edevším o zm�nách v psychice v pr�b�hu dospívání, vztazích a vzájemné 
toleranci. 

Dlouhodob� spolupracujeme s CPP Renarkon v preventivním programu s názvem „Bu� OK“. 
U žák� nižšího i vyššího gymnázia prob�hly aktivity zam��ené na komunikaci a vztahy, p�i kterých 
žáci �ešili možnosti, jak vylepšit atmosféru v t�ídním kolektivu. V kvart� se žáci v�novali vzniku 
závislosti a zdravotním problém�m, které zp�sobuje alkohol, kou�ení a užívání návykových látek.  

V únoru se velká 	ást našich žák� zú	astnila atraktivního preventivního programu EXIT Tour. Žáci 
p�edevším ocenili kvalitu p�ednášek, jejichž obsahem byla témata týkající se náboženství, nebezpe	í 
v souvislosti s užíváním internetu a sociálních sítí, rizik užívání návykových látek, prevence AIDS 
nebo poruch p�íjmu potravy. Sou	ástí programu byl také anglický workshop s rodilými mluv	ími. 

Do programu prevence školy jsou zapojeni všichni vyu	ující, kte�í se ve svých hodinách zabývají 
rizikovými faktory životního stylu. B�hem roku m�li možnost zú	astnit se celé �ady akcí: návšt�vy 
divadel, filmových p�edstavení, besed v rámci p�edm�t� nebo sout�ží a olympiád. V souvislosti 
s výukou ob	anské výchovy a základ� spole	enských v�d žáci navštívili soudní jednání u Okresního 
soudu v Karviné a Krajského soudu v Ostrav�, kde si mohli ov��it své teoretické znalosti z oblasti 
práva v praxi. Podle svých zájm� a zálib mohou žáci využívat nabídku volno	asových aktivit 
ve spolupráci se školním sportovním klubem.  

Žáci i rodi	e jsou informováni o všech aktivitách týkajících se prevence prost�ednictvím webových 
stránek školy nebo na t�ídních sch�zkách. K �ešení problémových situací mohou využívat 
konzulta	ní hodiny metodika prevence, výchovného poradce a ostatních vyu	ujících.  
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Zajišt�ní podpory žák	 se speciálními vzd�lávacími pot�ebami 

Žák� se speciálními vzd�lávacími pot�ebami, kte�í m�li v pr�b�hu školního roku platné doporu	ení 
školského poradenského za�ízení pro vzd�lávání žáka se speciálními vzd�lávacími pot�ebami 
ve škole, bylo evidováno celkem 8, jak ukazuje následující p�ehledná tabulka: 

Žák �íslo T�ída P�evažující stupe
 PO Vývojová porucha u�ení 

1 7. P 2 dysgrafie 

2 1. A 2 dyslexie 

3 1. A 2 dyslexie 

4 1. A 2 dysortografie 

5 2. A 2 dysortografie 

6 8. P 2 dyslexie, dysortografie 

7 3. A 2 dyskalkulie 

8 2. A 2 dysortografie 

 

Všichni vyu	ující školy, kte�í vyu	ují ve t�ídách, v nichž se vzd�lávají žáci s vývojovými 
poruchami u	ení, byli seznámeni s doporu	eními PPP, což potvrdili vlastnoru	ním podpisem. 
Vzd�lávání t�chto žák� bylo realizováno organiza	ní formou vzd�lávání bez zpracování 
individuálních vzd�lávacích plán�, s 	ímž souhlasili i zákonní zástupci žák�. Z hlediska metod 
výuky bylo respektováno pomalejší pracovní tempo, žák�m byl poskytován dodate	ný 	as pro 
spln�ní zadaného úkolu, v cizích jazycích byla preferována ústní znalost sloví	ek, zadávány testy 
s nabídkou odpov�dí. Podporován byl nejen výkon, ale i snaha a díl	í úsp�chy. Pokud to bylo nutné 
a možné, byl dohodnut termín a rozsah ov��ování znalostí. U n�kterých žák� byl pro záznam u	iva 
preferován p�epis p�ed diktátem, p�ípadn� jim byly zajišt�ny výukové materiály kopírováním. 
Vyu	ující 	eského jazyka a literatury a cizího jazyka se žák�m s vývojovými poruchami u	ení 
v�novali i v rámci svých konzulta	ních hodin, p�ípadn� i v jiné dob� mimo výuku dle p�edchozí 
domluvy. 

Zajišt�ní podpory žák	 nadaných 

Zajišt�ní podpory nadaných a mimo�ádn� nadaných žák� je jednou z priorit vedení školy, které 
se snaží tuto oblast v požadované mí�e systematicky rozvíjet a akcentovat.  

I v pr�b�hu analyzovaného školního roku 2021–2022 p�sobil ve škole koordinátor pé	e o nadané 
žáky, kterým je zkušený pedagog s dlouholetou praxí na r�zných typech škol. Ten úzce 
spolupracoval se 	leny školního poradenského pracovišt� a s t�ídními u	iteli p�i vyhledávání 
a identifikaci nadání. V pr�b�hu školního roku tak byla poskytována systematická pé	e v této 
oblasti celkem 9 žák�m školy (cca 3 % všech žák� gymnázia), jejichž nadání je patrné zejména 
v rozumových schopnostech. 

Metody a formy práce s nadanými žáky byly zejména: 

• rozší�ení a obohacení u	iva  
• spolupráce s vysokoškolskými pracovišti v regionu 
• badatelské aktivity žák� 
• rozvoj nadání formou žákovských projekt� 
• ú	ast v sout�žích a olympiádách 
• organizace odborných zájmových aktivit. 
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Škola se maximáln� snaží vycházet vst�íc požadavk�m nadaných žák�, nap�. zap�j	ením 
speciálního školního mikroskopu k badatelským ú	el�m, zprost�edkování odborné literatury 
a didaktických pom�cek, zabezpe	ování elektronických odborných 	asopisu a literatury apod. 
Obdobn� jako v minulých letech tak i ve školním roce 2021-2022 navrhl �editel školy k ocen�ní 
n�které nadané žáky v rámci akce Ocen�ní nejúsp�šn�jšího žáka st�ední školy Moravskoslezského 
kraje. Vysokou kvalitu práce s nadanými žáky konstatovala v inspek	ní zpráv� i inspek	ní skupina 
zam�stnanc� �ŠI, která školu v listopadu 2021 navštívila. 

 

  

Úsp�šní absolventi státní jazykové zkoušky Celostátní kolo ve Finan�ní gramotnosti 

 

Zajišt�ní podpory žák	 s nárokem na poskytování jazykové p�ípravy 

Škola ve školním roce vzd�lávala celkem 3 ukrajinské žáky, z nichž dva p�estoupili na jinou st�ední 
školu, a jeden žák byl žákem naší školy od b�ezna 2021 a navšt�voval kurz 	eského jazyka pro 
ob	any Ukrajiny, který ve škole v dotaci 20 vyu	ovacích hodin probíhal. 
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H. Údaje o dalším vzd�lávání pedagogických pracovník� 
a odborného rozvoje nepedagogických pracovník� 

Vzd�láváním pedagogických i nepedagogických pracovník� b�hem roku škola realizuje 
dlouhodob�jší program v oblasti rozvoje lidských zdroj�. Hlavní priority se da�í plnit. 

P�ehled dalšího vzd�lávání pedagogických pracovník� gymnázia: 

1) Další vzd�lávání pedagogických pracovník� (školní rok 2021–2022) 

Celkem bylo v období od 01.09.2021 do 31.12.2021 	erpáno na DVPP z rozpo	tu školy 
2.970,00 K	, z toho ú	astnické poplatky na akcích 	inily 2.870,00 K	 a cestovní náhrady na tyto 
akce 100,00 K	. V roce 2022 je k 31. srpnu 	erpáno z rozpo	tu školy na DVPP 23.352,00 K	, 
z toho cestovní náhrady 	inily 8.412,00 K	, ú	astnické poplatky 14.940,00 K	. Veškeré seminá�e 
a školení m�ly akreditaci MŠMT. 

P�ehled akcí navštívených v pr	b�hu školního roku ukazuje následující tabulka: 

Název akce Po�adatel Termín Ú�astníci 
DVPP 

Antisemitismu a d�jiny šoa 
Židovské muzeum 
v Praze, pobo	ka 
Brno 

18. b�ezna 2022 Mgr. Je�ábek 

Po	íta	 ve škole 

Gymnázium 
Vincence 
Makovského, 
Nové M�sto na 
Morav� 

12.-14. dubna 2022 
Mgr. Josiek 
Mgr. Sporysz 

T�LOOLOMOUC 
Univerzita 
palackého v 
Olomouci 

25.-27. srpna 2022 
Mgr. Josiek 
Mgr. Nováková 

For the Love of Teaching 
Oxford University 
Press Czech 
Republic, Praha 

29. srpna 2022 
Mgr. Sochorová 
Mgr. Wilczková 

DVPP – projekt „Vzd�láním k lepší budoucnosti v 21. století“ (Šablony pro SŠ II) 
Formativní a normativní 
hodnocení žák� 

KVIC, Nový Ji	ín 23. zá�í 2021 Mgr. Hrbá	ová 

Stres a co s ním KVIC, Nový Ji	ín 09. prosince 2021 Mgr. Pastuchová 

Food in English Teaching 
DESCARTES 
v.o.s., Svratouch 

14. ledna 2022 Mgr. Moško�ová 

ICT: VÝUKA 
INFORMATIKY PODLE 
NOVÉHO RVP (8 hodin) 

Po	íta	ová služba 
s.r.o., Olomouc 

17. ledna 2022 Mgr. Nováková 

ICT: DIGITÁLNÍ 
GRAMOTNOST VE 
VZD�LÁVÁNÍ – 
BEZPE�NOST A �EŠENÍ 
PROBLÉM� (8 hodin) 

Po	íta	ová služba 
s.r.o., Olomouc 

25. ledna 2022 Mgr. Konetzná 

Výchova k podnikavosti 
a manažerské dovednosti – 
8 hod 

LANGMaster.com 
s.r.o., Praha 

27. ledna 2022 Mgr. Moško�ová 

ONLINE VÝUKA – 
„DIGITÁLNÍ U�ITEL“ – 
BLOK I. (8 hodin) 

Po	íta	ová služba 
s.r.o., Olomouc 

08. února 2022 Mgr. Konetzná 
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2) Ostatní vzd�lávací akce (školní rok 2021–2022) 

Zam�stnanci školy se ú	astní b�hem roku také dalších vzd�lávacích akcí, seminá��, kurz� a školení, 
které sice nejsou zahrnuty do dalšího vzd�lávání pedagogických pracovník�, ale mají pro školu 
a samotné zam�stnance velký význam pro jejich další 	innost v oblasti vzd�lávání a prohlubování 
odbornosti. 

Ve školním roce 2021–2022 se naši zam�stnanci zú	astnili nap�íklad t�chto akcí: 

� Školení první pomoci – všichni zam�stnanci školy. 
� Seminá� „Inventarizace majetku, pohledávek a závazk�“ – Ing. Svatava Ledwo�ová. 
� Školení §11 a §14 vyhlášky 	. 50/1978 Sb. – Mgr. Jana Ka�oková, Martin Richter, Mgr. Jan 

Josiek, Mgr. Marek Pazdera a Mgr. Ludmila Hrbá	ová. 
� Školení systému ICZ e-spis LITE – Ing. Jana Bosáková, Ing. Svatava Ledwo�ová. 
� Zdravotník zotavovacích akcí – p�ezkoušení – Mgr. Jana Nováková. 
� Seminá� „Majetek školské p�ísp�vkové organizace a jeho inventarizace, technická zhodnocení, 

opravy a nakládání s ním“ – Ing. Svatava Ledwo�ová. 
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I. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na ve�ejnosti 

1)  Výsledky sout�ží, olympiád a dalších aktivit žák� 

Žáci školy se ú	astnili v hojném po	tu školních kol sout�ží a olympiád tém�� ve všech p�edm�tech.   
�ada žák� sout�žila rovn�ž v m�stských a okrskových kolech r�zných v�domostních 
a dovednostních sout�ží, p�ehledné výsledky zpracované od okresní až po celostátní úrove� jsou 
následující.  

OKRESNÍ KOLA SOUT�ŽÍ 
P�edm�t Název sout�že Po�adí Jméno 

Fyzika, 
chemie 

P�írodov�dný klokan 2021 – kat. Junior 1. Miroslav W�s 
P�írodov�dný klokan 2021 – kat. Junior 2. Jakub K�ístek 
P�írodov�dný klokan 2021 – kat. Kadet 1. Lukáš Pla	ek 

Hudební 
výchova 

Sout�ž Zp�vá	ek Slezska 
1. 

Eliška Giecková, Zuzana 
Št�rbová 

Matematika 

Pythagoriáda – kat. 6  18. Ond�ej Vronka 
Pythagoriáda – kat. 6  25. Adéla Malé�ová 
Pythagoriáda – kat. 8  29. Barbora Hanusková 

Sout�ž ve finan	ní gramotnosti – kat. III.  1. 
Eliška Táborská, Miroslav 
W�s, Anna Ledwo�ová 

Matematická olympiáda – kat. Z7 3. Lucie Kupczynová 
Matematická olympiáda – kat. Z8 4. Ji�í Kabátek 

Anglický 
jazyk 

Konverza	ní sout�ž v AJ – kat. III. A 4. Ond�ej Lindner 
Konverza	ní sout�ž v AJ – kat. II. B 3. Tereza Rozbrojová 

Biologie  Biologická olympiáda – kat. C 13. Lukáš Pla	ek 
Biologická olympiáda – kat. C 14. Richard Ka�ok 
Biologická olympiáda – kat. D 4. Marie Woznicová 
St�edoškolská odborná 	innost - obor: 
Teorie kultury, um�ní a um�lecké tvorby 

1. Ond�ej Lindner 

T�lesná 
výchova, 
branná 
výchova 

Sout�ž Wolfram – SŠ 2. 
Vojt�ch Doležal, Ji�í 
Obluk, Nikol Šelongová, 
Eric Trynka 

Sout�ž ve volejbalu – dívky 3. 

Moldrzyková Julie, 
Kryštofová Nikol, 
Gabzdylová Adéla, 
Slezáková Tereza, 
Šteblová Adriana, 
Boczková Adéla, 
Havlásková Tereze, 
Rozbrojová Tereza  

Sout�ž ve volejbalu – chlapci 2. 

Helebrand Richard, 
Urbanek Mat�j, Zachara 
Jakub, Pudich František, 
Musil Antotnín, 
Teichmann Lukáš, Sosna 
Matouš 

Zem�pis Zem�pisná olympiáda – kat. A 6. Petr Tkadlec 
Zem�pisná olympiáda – kat. A 8. Tomáš Va�atka 
Zem�pisná olympiáda – kat. A 15. Jan Vicher 
Zem�pisná olympiáda – kat. B 2. Lucie Kupczynová 
Zem�pisná olympiáda – kat. B 10. Tereza Jeziorská 
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Zem�pisná olympiáda – kat. B 17. Václav Basista 
Zem�pisná olympiáda – kat. C 2. Ji�í Kabátek 
Zem�pisná olympiáda – kat. C 22. Adéla Boczková 
Zem�pisná olympiáda – kat. C 25. Richard Ka�ok 
Zem�pisná olympiáda – kat. D 6. Jakub Gryc 
Zem�pisná olympiáda – kat. D 9. Ond�ej Lindner 
Zem�pisná olympiáda – kat. D 14. Klára Sittková 

 
 
KRAJSKÁ KOLA SOUT�ŽÍ 

P�edm�t Název sout�že Po�adí Jméno 

Matematika 

Den finan	ní gramotnosti 7. 
Ond�ej Lindner, Miroslav 
W�s 

Sout�ž ve finan	ní gramotnosti – kat. III. 1. 
Eliška Táborská, Miroslav 
W�s, Anna Ledwo�ová 

Matematická olympiáda 2021/2022 – kat. 
C 

8. Miroslav W�s 

Logická olympiáda 2021 – kat. C 27. Miroslav W�s 

Sout�ž Pišqorky 6. 

David Bartal, Richard 
Lukosz, Richard Sobalík, 
Miroslav W�s, Stanislav 
W�s 

Biologie 

St�edoškolská odborná 	innost - obor: 
Teorie kultury, um�ní a um�lecké tvorby 

2. Ond�ej Lindner 

Biologická olympiáda –  kat. B 3. Veronika Ha�ková 
Biologická olympiáda – kat. A 24. Eliška Táborská 

Velká cena ZOO Ostrava – kat. II. 15. 

Anežka Kolarczyková, 
Eliška Nowaková, 
Kate�ina Reková, Leona 
Nadkanská, Veronika 
Marcolová 

D�jepis D�jepisná sout�ž student� gymnázií  5. 
Ond�ej Lindner, Kryštof 
Saso�, Alex Kubá� 

Zem�pis 
Zem�pisná olympiáda – kat. B 4. Lucie Kupczynová 
Zem�pisná olympiáda – kat. C 17. Ji�í Kabátek 
Zem�pisná olympiáda – kat. D 16. Jakub Gryc 

Ruský jazyk Sout�ž v jazyce ruském – SŠ I. 4. Kryštof Saso� 
Fyzika, 
chemie 

P�írodov�dný klokan 2021 – kat. Junior 1. Miroslav W�s 
P�írodov�dný klokan 2021 – kat. Kadet 2. Lukáš Pla	ek 

IVT 
Esportová st�edoškolská liga ve h�e: 
Cryptova School League 

1. 

David Bartal, Tomáš 
Kocur, Jan K�ápek, 
Damián Rzeszut, Jonáš 
Trojovský 

 
 
CELOSTÁTNÍ SOUT�ŽE 

P�edm�t Název sout�že Po�adí Jméno 
Biologie St�edoškolská odborná 	innost - obor: 

Teorie kultury, um�ní a um�lecké tvorby 
4. Ond�ej Lindner 

Fyzika, 
chemie 

P�írodov�dný klokan 2021/2022 – kat. 
Junior 

1. Miroslav W�s 
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Informa	ní 
technologie 
 

Olomoucký informatický koresponden	ní 
seminá� 

1. Kryštof Saso�  

Expedice Mars 6–10. Kryštof Saso� 
Zem�pis 

Sout�ž Eurorebus – kat. ZŠ 01 11. 
Basista Václav, Kabátková 
Kate�ina, Kupczynová 
Lucie 

Sout�ž Eurorebus – kat. ZŠ 01 12. 
Adéla Malé�ová, Tomáš 
Neudert, Zuzana Št�rbová 

Sout�ž Eurorebus – kat. ZŠ 02 19. 
Tomáš Langer, Eliška 
Nowaková, Filip Rotter 

Sout�ž Eurorebus – celkové výsledky 13. Výsledky za školu 
 

2) �innost žákovské samosprávy 

V pr�b�hu m�síce zá�í 2021 probíhaly ve škole volby žákovské samosprávy. Z volených zástupc� 
jednotlivých t�íd byl z�ízen školní studentský parlament jakožto vrcholný orgán žákovské 
samosprávy ve škole, jehož 	lenové se setkali s �editelem na sch�zce 23. zá�í 2021, do funkce 
starosty školy byl na ustavující sch�zi zvolen žák 7. P Jakub Nadažy, který po celý školní rok velmi 
zodpov�dn� a sv�domit� plnil veškeré úkoly vyplývající ze sv��ené funkce.  

Celkem se v pr�b�hu školního roku uskute	nilo n�kolik setkání 	len� žákovské samosprávy 
s �editelem školy, a to zejména v �editeln�. �lenové parlamentu m�li �adu dotaz� a p�ipomínek, 
které se týkaly zkvalitn�ní provozu školy, �editel je seznamoval zejména se zám�ry vedení školy 
v oblasti modernizace materiálních podmínek vzd�lávání, spole	n� byly hledány cesty, jak 
zabezpe	it maximální efektivnost v hospoda�ení s energiemi, jak p�edcházet vzniku sociáln� 
patologických jev� a rizikových forem chování apod. Žáci vznášeli podn�ty týkající se modernizace 
vybavení školy, s pozitivním ohlasem se setkal i zám�r vedení školy renovovat prostory posilovny 
a sociálního za�ízení. Vysoce pozitivn� byly rovn�ž hodnoceny oba lyža�ské kurzy, které škola 
uskute	nila v epidemicky nep�íznivé dob� probíhající pandemie Covid 19, sportovn� turistický kurz 
a adapta	ní kurz žák� primy. 

3) Po�ádání dn� otev�ených dve�í 

Ve školním roce 2020-2021 byly organizovány pracovníky školy celkem t�i dny otev�ených dve�í, 
zejména pro zájemce o studium z �ad žák� 5. a 9. t�íd, ale také pro bývalé žáky a zam�stnance. Dne  
14. prosince 2021 navštívili naši školu žáci základních škol z Bohumína a blízkého okolí 
v doprovodu svých vyu	ujících. Mohli tak vid�t ukázky výuky našich žák� v n�kterých odborných 
u	ebnách a poznat atmosféru st�ední školy v b�žném provozu. Akce se zú	astnila asi stovka d�tí 
z osmi základních škol. Žáci rovn�ž obdrželi drobné upomínkové p�edm�ty z keramiky vyrobené 
v hodinách výtvarné výchovy a p�ání do nového roku 2022. 

V sobotu dne 22. ledna 2022 po�ádala škola den otev�ených dve�í pro širokou ve�ejnost. 
Zp�ístupn�ny byly veškeré prostory gymnázia, zájemci o studium obdrželi informace o p�ijímacích 
zkouškách, propaga	ní materiály a žáci 5. t�íd se mohli na sekretariát� informovat o p�ípravném 
kurzu z 	eského jazyka a matematiky, který byl pracovníky školy realizován od února do poloviny 
dubna 2022. Pro velký po	et zájemc� škola otev�ela nakonec dva kurzy, které navšt�vovalo celkem 
29 d�tí, a protože �editel školy rozhodl o konání p�ípravných kurz� i pro uchaze	e z 9. t�íd, po�ádala 
škola v pr�b�hu b�ezna a dubna 2022 rovn�ž dva m�sí	ní kurzy pro žáky z 9. t�íd, jichž se ú	astnilo 
celkem 24 žák�.  

 Škola se rovn�ž zú	astnila dvou dn� Veletrhu st�edních škol MSK on-line, který prob�hl pro školy 
našeho okresu ve dnech 18. listopadu 2021 a 19. ledna 2022, a to vždy v dob� od 10:00 do 18:00 
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hodin. Zájem bohumínských žák� 9. t�íd o tuto akci byl však velmi malý, p�ipojilo se pouze n�kolik 
žák�. 

V sobotu 18. 	ervna 2022 uspo�ádala škola celodenní den otev�ených dve�í zejména pro bývalé 
žáky, zam�stnance a širokou ve�ejnost. Akce se setkala s velkým ohlasem, celkem nás navštívilo 
cca 300 host�, mezi nimi i spisovatel Lubomír Man nebo senátor ing. Petr Vícha.  

 

4) Humanitární a charitativní �innost 

K dlouholetým tradicím školy, které sahají až do mezivále	ného období, pat�í aktivní ú	ast žák� 
na 	etných dobro	inných sbírkách, které jsou každoro	n� organizovány r�znými nadacemi 
a ob	anskými sdruženími. 

 

Váno�ní Srdí�kový den 

 

Ve školním roce 2021–2022 se žáci školy ú	astnili následujících akcí: 

Humanitární sbírky : 
• Srdí	kový den – zá�í 2021: 11.271 K	 

• Srdí	kový den – prosinec 2021: 7.796 K	 

• Srdí	kový den – b�ezen 2022: 8.790 K	 

• �eský den proti rakovin� – kv�ten 2022: 12.716 K	 

Naši žáci se také aktivn� zapojují do T�íkrálové sbírky, kterou po�ádá Charita Bohumín každoro	n� 
v pr�b�hu ledna. 

Žáci školy se rovn�ž ú	astnili Krajské sbírky potravin, a to v první polovin� �íjna 2021, která byla 
realizována ve spolupráci s Potravinovou bankou Ostrava, jejímž zam�stnanc�m bylo p�edáno 
tém�� 268 kg trvanlivých potravin. Tímto 	inem pomohli žáci školy Armád� spásy Bohumín 
podpo�it lidi v nouzi a uživatele sociálních služeb. 
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5) Pln�ní plánu práce na úseku environmentální výchovy 

Celý školní rok byl po delší dob� zase tím b�žným, tj. vyu	ovalo se prezen	ním, nikoli distan	ním 
zp�sobem. Rozjely se sout�že, projekty a kone	n� bylo možno op�t spole	n� sdílet všechny 
události. Žáci zareagovali velice pozitivn� a zapojovali se do drobných t�ídních i v�tších školních 	i 
mimoškolních projekt�.  

V oblasti výchovn� vzd�lávací, v rámci p�írodov�dného pilí�e, jsme zabodovali. První polovina 
roku byla sice ješt� poznamenána nošením roušek a zvýšenou opatrností, ale naše žáky to 
nezastavilo. Vrhli se do projekt� a sout�ží. Pythagoriáda, Matematický i P�írodov�dný klokan, 
Sout�ž mladých zoolog� v ZOO Ostrava 	i Logická olympiáda, to je jen n�kolik p�írodov�dných 
sout�ží, ve kterých naši zástupci bodovali. Kryštof Saso� úsp�šn� absolvoval finále sout�že 
Expedice Mars. V biologické olympiád� zabodovala Veronika Ha�ková a skon	ila na nádherném 
3. míst� v krajském kole. Naši žáci maturitních ro	ník� absolvovali v rámci výuky projektový den, 
který byl zapojen do realizace šablon pod názvem Klimatické zm�ny – jaká budoucnost nás 	eká?  

B�hem školního roku se žáci zú	astnili mnoha exkurzí 	i besed. Jednou z nich byla beseda Botanika 
a její p�ínos pro objasn�ní násilné trestné 	innosti s docentem Jakubem Chlebkem, který je náš 
absolvent a p�sobí na Farmaceutické fakult� Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Studenti t�etích 
ro	ník� absolvovali exkurze do Krevního centrum FN Ostrava, na Léka�skou fakultu OU nebo 
do Muzea patologie, které se nachází ve Slezské nemocnici v Opav�.    

V rámci mezinárodní spolupráce se op�t uskute	nil souboj šachist� organizovaný družební školou 
v Polsku - II Liceum Ogólnokształc�ce im. Mikołaja Kopernika v Cieszyn�.  

V oblasti finan	ní gramotnosti – napl�ování ekonomického pilí�e – se povedlo našim student�m 
probojovat do celostátního kola, které se konalo v Praze a kde se rozhodn� neztratili a setkali 
se i s guvernérem �NB. 

V oblasti ekologizace provozu je dlouhodob� škola zapojena do sb�ru elektroodpadu a baterií 
v rámci Recyklohraní. Škola plní energetické desatero, které vychází z požadavku zákona 
o hospoda�ení energií a následn� ze systému EnMS.   

Aktivity v oblasti sociálního pilí�e jsou již tradi	n� spojeny s projektem Krokus – vzpomínka nejen 
na bývalé žáky naší školy, kte�í „zmizeli“ b�hem holokaustu. Na pozemku školy jako vždy na ja�e 
rozkvetly desítky žlutých krokus� a žáci kvarty si p�ipomn�li tyto události. Také potravinová 
sbírka, kdy jsme p�edali zam�stnanc�m Armády spásy Bohumín 268 kg trvanlivých potravin, byla 
velkým p�ínosem. Další tradi	ní akcí je �eský den proti rakovin�, kde jsme p�isp�li na ú	et této 
celorepublikové akce celkovou 	ástkou 12 716 K	. Srdí	kové dny vynesly celkov� n�kolik desítek 
tisíc K	 na podporu d�tí se závažnými onemocn�ními, které jsou stabiln� odkázány na domácí pé	i 
svých rodi	�.  

Zvláštní pozornost pat�í našim žák�m, kte�í spolupracují se Spolkem Po	tení	ko a Klubem senior� 
Bohumín a chodí 	íst a povídat si se seniory v rámci projektu Hodinový vnuk. V  rámci projektu 
Student v lese, který organizuje taktéž Spolek Po	tení	ko, vyrážejí do les� spole	n� se seniory 
a sadí stromky nebo uklízejí les. Tentokrát po	así p�álo, a tak se malé buky v oblasti Trojanovic 
sázely jedna radost. Celkem zasadili 540 stromk�, což bylo nejvíce ze všech zú	astn�ných škol. 
P�ed Vánoci navázali ješt� projektem Hrní	ek pro Tebe a ud�lali radost senior�m v domovech 
Cesmína a v organizaci Domov Jistoty. Pod taktovkou žákyn� G. Grillové, bylo pro seniory 
vytvo�eno na 500 originálních p�ání, které se staly malými dáre	ky pro seniory k jejich sváte	nímu 
dnu (1. �íjen). 

Z velkých celoškolních akcí stojí za zmínku Den Zem� a na n�j navazující úklid okolí školy. Velké 
objekty vytvo�ené z PET lahví nakonec, po happeningu, skon	ily na sb�rném dvo�e BMS Bohumín, 
kam jej dopravili žáci biologického seminá�e. Další v�tší akcí byl Den zdraví pro žáky prvních 
ro	ník�, který organizujeme ve spolupráci s našimi absolventy, nyní mediky. V rámci oslav prob�hl 
Den otev�ených dve�í, na kterém se podíleli všichni vyu	ující a mnoho žák� naší školy. Neformální 
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setkání s absolventy a p�áteli školy ukázalo, že sm�r, kterým se škola ubírá v posledních letech, je 
správný i v oblasti ochrany p�írody a udržitelného rozvoje. 

 

6) P�ehled realizovaných kulturních, sportovních a ostatních akcí 

06.10.2021 – Aquacentrum Bohumín – akce „Plave celé m�sto“ 
18.–26.10.2021 – krajská sbírka potravin 
20.10.2021 – beseda „A sv�t se to	í dál“ (3.A, 7.P) 
20.10.2021 – beseda „Já a moje já“ (3.P) 
20.10.2021 – beseda „To nechceš“ (2.A, 6.P) 
01.11.2021 – testování �ŠI zam��ené na �J (3.P) 
03.11.2021  – exkurze do Mobilního planetária v Ostrav� (4. ro	níky biolog. seminá�e) 
03.11.2021 – testování �ŠI zam��ené na AJ (3.P) 
04.11.2021 – beseda „Co si myslím o drogách“ (4.P) a „Komunikace a vztahy“ (1.A, 

5.P) 
04.11.2021 – testování �ŠI zam��ené na matematiku (3.P) 
18.11.2021 – on-line veletrh st�edních škol 
18.11.2021 – p�ednáška „Konflikt o T�šínsko“ (3.A, 7.P) 
10.12.2021 – p�ednáška pro maturanty z Ostravské univerzity 
13.12.2021 – šachový turnaj v Polsku 
20.12.2021 – sportovní dopoledne pro t�ídy 1.–4.P 
21.12.2021 – sportovní dopoledne pro t�ídy 1.A–4.A; 5.P–8.P 
06.01.2022 – charitativní T�íkrálová sbírka 
19.01.2022 – on-line veletrh st�edních škol 
22.01.2022 – den otev�ených dve�í pro žáky a rodi	e  
07.02.2022 – projektový den – Den zdraví (1.A, 5.P) 
11.02.2022 – vzd�lávací akce Exit Tour (2.P–6.P, 1.A, 2.A) 
23.02.2022 – profesní orientace – PPP Bohumín (6.P) 
24.02.2022 – profesní orientace – PPP Bohumín (2.A) 
29.03.2022 – závody - b�h do schod� ve v�ži 
30.03.2022 – šachová simultánka se starostou Bohumína Ing. Víchou 
04.04.2022 – beseda žák� maturitních ro	ník� se starostou Bohumína Ing. Víchou 
09.05.2022 – testování �ŠI zam��ené na �J (4.P) 
10.05.2022 – divadelní p�edstavení „Zlo	in a trest“ (2.A, 3.A, 6.P, 7.P) 
11.05.2022 – testování �ŠI zam��ené na matematiku (4.P) 
11.05.2022 – charitativní sbírka - �eský den proti rakovin� 
19.05.2022 – návšt�va expozice „Žít normáln�“ (2.A, 6.P) 
26.05.2022 – návšt�va soudního jednání u Krajského soudu Ostrava (4.P) 
31.05.2022 – návšt�va soudního jednání u Krajského soudu Ostrava (2.A) 
09.06.2022 – Muzikál Rebelové 
09.06.2022 – p�ednáška – „Ekologické problémy lidstva“ (2.A) 
15.06.2022 – ekonomický workshop – Slezská univerzita, OPF Karviná (7.P) 
20.06.2022 – p�ednáška pro žáky biologického seminá�e – „Rostlinná toxikologie“  
 

7) Poznávací zájezdy, exkurze a kurzy 

13.09.2021 – exkurze – Muzeum patologie a ošet�ovatelství Opava (8.P) 
20.–23.09.2021 – adapta	ní kurz pro žáky primy 
20.09.2021 – exkurze – Muzeum patologie a ošet�ovatelství Opava (4.A) 
13.–15.10.2021 – poznávací exkurze do Prahy (8.P) 
27.02.–04.03.2022 – lyža�ský výcvikový kurz (1.A, 5.P) 
13.–18.03.2022 – lyža�ský výcvikový kurz (2.P) 
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12.04.2022 – literárn�-historická exkurze Brno (2.A) 
13.04.2022 – literárn�-historická exkurze Brno (6.P) 
27.05.2022 – geologická exkurze – Vulkanity Bruntál (3.A, 7.P) 
31.05.2022 – exkurze – Krevní centrum Ostrava (7.P) 
31.05.2022 – literárn�-historická exkurze Olomouc (5.P) 
08.06.2022 – literárn�-historická exkurze Olomouc (1.A) 
13.–17.06.2022 – sportovn�-turistický kurz pro 2. ro	níky 
14.06.2022 – exkurze - Muzeum patologie a ošet�ovatelství Opava (7.P) 
14.06.2022 – exkurze – Léka�ská fakulta OU Ostrava (3.A) 
22.06.2022 – exkurze – Muzeum patologie a ošet�ovatelství Opava (3.A) 
23.06.2022 – exkurze – botanická zahrada Ostravské univerzity (5.P) 
 
 
 

  
Sportovní kurz pro 2. ro�níky v Jedovnici 

 
                   Exkurze 1. ro�ník� do Olomouce                             Exkurze 2. ro�ník� do Brna 
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J. Údaje o výsledcích inspek�ní �innosti provedené �eskou 
školní inspekcí 

V pr�b�hu školního roku 2021–2022 byla ve škole realizována inspek	ní 	innost zam�stnanci 
Moravskoslezského inspektorátu �eské školní inspekce. 

P�edm�tem inspek	ní 	innosti bylo hodnocení podmínek, pr�b�hu a výsledku vzd�lávání 
poskytovaného st�ední školou podle § 174 odst. 2 písm. b) a c) zákona 	. 561/2004 Sb., 
o p�edškolním, základním, st�edním, vyšším odborném a jiném vzd�lávání (školský zákon), 
ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, a rovn�ž zjišování a hodnocení napln�ní školních vzd�lávacích 
program�. 

Inspek	ní tým, který byl p�ti	lenný, vedla Mgr. Šárka Šustková, školní inspektorka. Inspek	ní 
	innost probíhala ve škole ve dnech 30. listopadu až 2. prosince 2021. V jejím pr�b�hu byly 
vykonány hospitace tém�� u všech 	len� pedagogického sboru, s výsledky hospita	ní 	innosti 
byl následn� seznámen �editel školy. 

V záv�rech inspek	ní zprávy �j. �ŠIT-1706/21-T, která je p�ístupna na webových stránkách 
školy, inspek	ní tým mimo jiné konstatoval, že od poslední inspek	ní 	innosti realizované 
ve školním roce 2013–2014 došlo nap�. k výraznému zlepšení materiálních podmínek pro 
vzd�lávání, k personální obm�n� širšího vedení školy a elektronizaci t�ídních knih. Jako silné 
stránky školy byly inspektory vyzdviženy zejména dlouhodobé velmi dobré výsledky p�i 
ukon	ování vzd�lávání maturitní zkouškou a v externím testování a rovn�ž úsp�chy žák� 
v sout�žích na celostátní úrovni. Pozitivn� bylo rovn�ž hodnoceno zapojení žák� do 	etným 
školních a mimoškolních aktivit, což efektivn� podporuje rozvoj jejich komunika	ních, 
osobnostních a sociálních dovedností. Mezi slabé stránky 	i p�íležitosti ke zlepšení inspekto�i 
�ŠI za�adili ojedin�lé vedení žák� k sebehodnocení a vzájemnému hodnocení a rovn�ž nízkou 
míru za�azování diferencovaných úloh odpovídajících rozdílným schopnostem žák�. Porušení 
žádného právního p�edpisu nebylo v pr�b�hu inspek	ní 	innosti zjišt�no.  

S inspek	ní zprávou byli na pedagogické rad� v lednu 2022 seznámeni všichni u	itelé školy 
a byla p�ijata opat�ení k odstran�ní zjišt�ných nedostatk�. 
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K. Základní údaje o hospoda�ení školy 

1) Výnosy – rozpis závazných ukazatel� organizace na rok 2021 

Závazné ukazatele organizace na rok 2021 jsou uvedeny v následujících tabulkách 

v K	  
P�ísp�vek na provoz celkem 32 100 598,00 

v tom: 
P�ísp�vky a dotace ze státního rozpo	tu – MŠMT 26 237 816,00 

P�ísp�vky a dotace od z�izovatele 5 825 000,00 

P�ísp�vky a dotace z ve�ejných rozpo	t� 37 782,00 

P�ísp�vky a dotace od obce 205 000,00 

Ú�elová investi�ní dotace od z�izovatele do FI celkem 0,00 

Odvod do rozpo�tu kraje – odvod z fondu investic 49 000,00 
 

Rozpis p�ísp�vk	 a dotací ze státního rozpo�tu – MŠMT 

v K	  
 Poskytnuto �erpáno 

P�ísp�vky a dotace ze státního rozpo�tu celkem 26 237 816,00 26 237 816,00 
v tom:   

UZ 33353 P�ímé náklady na vzd�lávání 26 237 816,00 26 237 816,00 

 

v K	  

DRUH  POSKYTNUTÉ  DOTACE Poskytnuto �erpáno Rozdíl 

P�ímé výdaje na vzd�lávání – UZ 33353 26 237 816,00 26 237 816,00 0,00 

v tom: 

Prost�edky na platy 18 917 537,00 18 917 537,00 0,00 

OON 84 420,00 84 420,00 0,00 

Zákonné odvody 6 414 408,00 6 384 371,00 30 037,00 

FKSP 378 351,00 382 088,00 - 3 737,00 

P�ímý ONIV v	. náhrad 443 100,00 469 400,00 - 26 300,00 

DOTACE  ZE  SR  CELKEM 26 237 816,00 26 237 816,00 0,00 
 

DRUH  POSKYTNUTÉ  
DOTACE 

Poskytnuto 
v r. 2021 

Poskytnuto 
v r. 2020 

Poskytnuto 
v r. 2019 

Poskytnuto 
v r. 2018 

�erpáno 
celkem 

Rozdíl 

Projekty neinvesti�ní* 0,00 0,00 630 742,00 0,00 420 145,00 210 597,00 

v 
tom: 

UZ 33063 OP VVV 
(Šablony pro SŠ II) 
– projekt „Vzd�láním k lepší 
budoucnosti v 21. století“ 

0,00 0,00 630 742,00 0,00 420 145,00 210 597,00 

DOTACE  NA  
PROJEKTY  CELKEM 

0,00 0,00 630 742,00 0,00 420 145,00 210 597,00 

* �asová použitelnost do 28. 02. 2022 dle podmínek rozhodnutí 
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P�ímé výdaje na vzd�lávání 

Dotace na p�ímé výdaje na vzd�lávání (UZ 33353) byla jako každoro	n� nejvýznamn�jší dotací 
ze státního rozpo	tu. V roce 2021 nebyly odd�leny mzdové prost�edky zvláš pro pedagogické 
a zvláš pro nepedagogické zam�stnance, závazné byly jako celek. 

Prost�edky na platy a ostatní osobní náklady byly závaznými ukazateli, které byly dodrženy. Ostatní 
rozpo	tované ukazatele u položek zákonné odvody, FKSP a p�ímý ONIV v	etn� náhrad byly 
stanoveny jako orienta	ní, závazné byly jako celek a rovn�ž byly pln� vy	erpány. 

Nedo	erpané zákonné odvody byly použity na dofinancování p�ímého ONIV a FKSP. 

Na rok 2021 nám byl stanoven rozpo	et ONIV ve výši 443,10 tis. K	. Z této 	ástky byly 
financovány nap�. odm�ny p�edsed�m maturitních komisí dle ob	anského zákoníku, náhrady 
za pracovní neschopnost, zákonné pojišt�ní, ú	astnické poplatky za školení a vzd�lávání, náklady 
na pracovn�-léka�ské prohlídky a u	ební pom�cky. 

 
Ú�elové prost�edky v rámci OP VVV 

Jedná se o projekt v rámci Opera	ního programu Výzkum, vývoj a vzd�lávání: 

Výzva "Šablony pro SŠ a VOŠ II" s názvem Vzd�láním k lepší budoucnosti v 21. století (�íslo 
projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0013004). Rozpo	et projektu celkem 	iní 630 742,00 K	. 
K 31. 12. 2021 bylo na aktivity projektu celkem vy	erpáno 420 145,00 K	. 

Projekt je dvouletý a byl zahájen 1. zá�í 2019, ukon	en m�l být k 31. srpnu 2021. Na základ� 
žádosti došlo k prodloužení termínu realizace projektu do 28. února 2022. Prost�edky výše 
uvedeného projektu jsou neinvesti	ní. 
 

Rozpis p�ísp�vk	 a dotací od z�izovatele: 

v K	  

 Poskytnuto �erpáno 

P�ísp�vky a dotace od z�izovatele celkem 5 825 000,00 5 706 184,77 
v tom:   

UZ 00000 Provozní náklady 2 536 000,00 2 536 000,00 

UZ 00205 Ú	elové prost�edky na krytí odpis� majetku 302 000,00 302 000,00 
UZ 00144 Podpora rozvoje kompetencí psaní všemi 
deseti 7 000,00 1 584,77 
UZ 00137 Podpora výuky anglického jazyka 
zapojením rodilých mluv	ích 180 000,00 66 600,00 
UZ 00206 Ú	elové prost�edky na akci „Oprava 
fasády“ 2 800 000,00 2 800 000,00 
 
 Poskytnuto �erpáno 

P�ísp�vky a dotace celkem – ve�ejné 
rozpo�ty 

37 782,00 0,00 

v tom:   

UZ 00253 – projekt „Odborné, kariérové a 
polytechnické vzd�lávání v MSK II“ 

1 889,10 0,00 

UZ 33063 – projekt „Odborné, kariérové a 
polytechnické vzd�lávání v MSK II“ 35 892,90  0,00 
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v K	  

DRUH POSKYTNUTÉ DOTACE Poskytnuto �erpáno Rozdíl 

Dotace na provoz celkem – odbor školství, 
mládeže a sportu 2 536 000,00 2 536 000,00 0,00 

v tom: UZ 00000 Provozní náklady 2 536 000,00 2 536 000,00 0,00 

Ú�elové dotace celkem – odbor školství, mládeže 
a sportu 489 000,00 370 184,77 118 815,23 

v tom: 

UZ 00205 Prost�edky na krytí odpis� 
DHM a DNH 302 000,00 302 000,00 0,00 
UZ 00144 Podpora rozvoje kompetencí 
psaní všemi deseti* 7 000,00  1 584,77 5 415,23 
UZ 00137 Prost�edky na podporu výuky 
anglického jazyka (rodilý mluv	í)** 180 000,00 66 600,00 113 400,00 

Dotace na provoz celkem – odbor investi�ní a 
majetkový 2 800 000,00 2 800 000,00 0,00 

v tom: 
UZ 00206 Ú	elové prost�edky na akci 
„Oprava fasády“ 

2 800 000,00 2 800 000,00 0,00 

DOTACE OD Z�IZOVATELE CELKEM 5 825 000,00 5 706 184,77 118 815,23 
* �asová použitelnost do 31. 07. 2022 
**�asová použitelnost do 31. 07. 2022 
 

DRUH POSKYTNUTÉ DOTACE Poskytnuto �erpáno Rozdíl 

Dotace z ve�ejných rozpo�t	 celkem – odbor 
evropských projekt	 37 782,00 0,00 37 782,00 

v tom: 

UZ 00253 – projekt „Odborné, kariérové a 
polytechnické vzd�lávání v MSK II“*** 1 889,10 0,00 1 889,10 

UZ 33063 – projekt „Odborné, kariérové a 
polytechnické vzd�lávání v MSK II“*** 35 892,90 0,00 35 892,90 

***�asová použitelnost do 31. 11. 2023 
 

Z rozpo	tu odboru školství, mládeže a sportu jsme jako každoro	n� obdrželi dotaci na vlastní 
provoz organizace (UZ 00001) a ú	elové prost�edky na krytí odpis� DHM a DNM (UZ 00205). 

Mimo�ádn� jsme obdrželi dv� ú	elové dotace. 

Jednalo se o neinvesti	ní dotaci na podporu rozvoje kompetencí psaní všemi deseti (UZ 00144), 
jejíž 	asová použitelnost je stanovena do 31. 	ervence 2022. V roce 2021 bylo vy	erpáno 
1 584,77 K	 na úhradu licence „ZAV – programová individuální výuka psaní na PC a následných 
rutin pro klávesnicov� gramotné – školní rok 2021/2022“. 

Druhou neinvesti	ní dotaci jsme obdrželi na Podporu výuky anglického jazyka zapojením rodilých 
mluv	ích (UZ 00137). Dotaci jsme 	erpali v pr�b�hu celého školního roku 2021/2022 na výuku 
anglického jazyka s rodilým mluv	ím – 10 hodin týdn�. V roce 2021 bylo vy	erpáni 66 600,00 K	. 

 

Ú�elové prost�edky od M�sta Bohumín na rok 2021 jsou uvedeny v následující tabulce 

Rozpis p�ísp�vk	 a dotací od obce: 

v K	  

 Poskytnuto �erpáno 

P�ísp�vky a dotace od obce celkem 205 000,00 177 399,00 
v tom:   
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UZ 00002 Sportovní aktivity v areálu spol. Bospor s. r. o. 
80 000,00 58 399,00 

UZ 00002 Sportovní aktivity v nové sportovní hale 

UZ 00002 Modernizace výuky 60 000,00 60 000,00 

UZ 00002 Škola v p�írod� pro žáky primy 60 000,00 54 000,00 

UZ 00002 Ekologická konference a workshop 2021 0,00 0,00 

UZ 00002 Celostátní d�jepisná sout�ž v Chebu 5 000,00 5 000,00 

UZ 00002 Plavecké závody v rámci p�íhrani	ní spolupráce 0,00 0,00 

 

Od M�sta Bohumín jsme obdrželi 4 ú	elové dotace v celkové výši 205 tis. K	, a to na sportovní 
aktivity žák� školy v rámci výuky v areálu spole	nosti Bospor s. r. o. (podmínkou 	erpání byla 
spoluú	ast školy ve výši 20 %) a na sportovní aktivity žák� školy v nové sportovní hale ve výši 
80 tis. K	; na modernizaci výuky (nákup knih, u	ebnic, u	ebních pom�cek apod.) ve výši 60 tis. K	 
a na školu v p�írod� pro žáky primy (ubytování a stravování) ve výši 60 tis. K	. Poslední dotace 
byla poskytnuta na akci celostátní d�jepisná sout�ž student� gymnázií v Chebu ve výši 5 tis. K	. 

Dv� dotace jsme vy	erpali v souladu s jejich ú	elem ur	ení v plné výši. Dotace na sportovní 
aktivity nebyla pln� vy	erpána, a to z d�vodu uzav�ení škol a sportovních areál� v první polovin� 
roku v souvislosti s probíhající pandemií COVID-19. Pln� nebyla vy	erpána také dotace na školu 
v p�írod� pro žáky primy. Do rozpo	tu m�sta byly vráceny prost�edky ve výši 27,60 tis. K	. 

Akce „Ekologická konference a workshop 2021 a plavecké závody v rámci p�íhrani	ní spolupráce“, 
na které 	erpáme pravideln� dotaci ve výši 5 tis. K	 na akci z rozpo	tu obce, se z d�vodu pandemie 
COVID-19 v roce 2021 neuskute	nily. 

 
2) Náklady – analýza �erpání prost�edk� roku 2021 

Analýza – provozní náklady: 

v K	  

 �erpání 
Celková výše náklad	 z hlavní �innosti 33 241 759,16 

v tom: 

Mzdové náklady 19 310 577,00 

Zákonné sociální pojišt�ní a sociální náklady 6 845 367,00 

Opravy a udržování 3 605 118,27 

Odpisy majetku 304 005,30 

Ostatní provozní náklady z hlavní �innosti 3 176 691,59 

z 
to

ho
: 

Spot�eba materiálu 438 735,95 

Spot�eba energie 535 887,26 

Cestovné 24 762,80 

Ostatní služby 1 317 447,04 

Ostatní náklady 117 075,38 

DDHM v	. u	ebních pom�cek 742 783,16 
 

Úvodem je t�eba �íci, že v�tšina náklad� v roce 2021 (hlavn� v první polovin� roku) je stále 
ve velké mí�e ovlivn�na pandemií COVID-19 (uzav�ení škol a s tím spojené nižší náklady 
na energie, cestovné, služby – nap�. stravování žák�, zam�stnanc� apod.). 
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Náklady na spot�ebu materiálu 

Náklady jako celek v porovnání s rokem 2020 vzrostly o cca 208,2 tis. K	. Tyto náklady lze rozd�lit 
do dvou skupin: 

První skupina se týká materiálu pro b�žné zajišt�ní provozu (nap�. 	isticí a hygienické prost�edky, 
kancelá�ský materiál v	. toner�, materiál pro údržbu a opravy, DDHM do 3 tis. K	.). Náklady 
v roce 2021 	inily cca 316,7 tis. K	 a vzrostly oproti roku 2020 o cca 174,5 tis. K	 (z toho 
proú	tování darovaného materiálu pro žáky školy v souvislosti s pandemií COVID-19 – antigenní 
testy, roušky – 	iní cca 92,5 tis. K	 a drobného dlouhodobého hmotného majetku – kancelá�ský 
nábytek – 	iní cca 74,5 tis. K	). Vyšší nár�st jsme zaznamenali u všeobecného materiálu 
a materiálu pro propagaci, a to o cca 25,8 tis. K	. Oproti tomu poklesly náklady na materiál pro 
opravu a údržbu, a to o cca 20,8 tis. K	. Ostatní náklady nedoznaly podstatn�jších zm�n a jsou 
na úrovni roku 2020. 

Druhou skupinu tvo�í náklady na výuku a vzd�lávání (nap�. nákup bezplatn� poskytovaných 
u	ebnic, u	ebních pom�cek do 3 tis. K	, nákup knih do žákovské a u	itelské knihovny, nákup 
	asopis� a materiálu pro výuku). Náklady v roce 2021 	inily celkem cca 122 tis. K	 a vzrostly 
oproti roku 2020 o cca 33,7 tis. K	. Nejv�tší nár�st je patrný u náklad� na u	ebnice poskytované 
bezplatn� a u náklad� na knihy v	etn� odborné literatury, a to o cca 37,1 tis. K	. Vzrostly rovn�ž 
náklady na u	ební pom�cky, a to o cca 23,3 tis. K	. Oproti tomu výrazn� poklesly náklady 
na materiál pro výuku, a to o cca 26,7 tis. K	. 

Náklady na cestovné 

Celkové náklady na cestovné v roce 2021 	inily pouze 24,8 tis. K	, což je o 7,3 tis. K	 mén� než 
v roce p�edcházejícím. Z d�vodu pokra	ující pandemie COVID-19 (p�evážn� v první polovin� 
roku) se neuskute	nil sportovní kurz, LVVZ, školní výlety, plánované exkurze a zahrani	ní 
poznávací zájezdy. Další vzd�lávání zam�stnanc� školy probíhalo vesm�s on-line formou 
a nevznikly s tím spojené náklady na cestovné. 

Náklady na ostatní služby 

Náklady na ostatní služby vzrostly oproti roku 2020 cca o 327,5 tis. K	, a to z 990 tis. K	 
na 1 317,5 tis. K	. 

Nejvyšší nár�st náklad� jsme zaznamenali u náklad� na nákup školních služeb, a to o cca 87,8 tis. 
K	, u náklad� na tiskové služby a propagaci (o cca 76,4 tis. K	 – souvislost s oslavami stého výro	í 
založení bohumínského gymnázia), u nákupu ostatních služeb (o cca 49,5 tis. K	), u služeb 
stravování žák� (o cca 28,8 tis. K	), u náklad� na revize a odborné prohlídky (o cca 28 tis. K	), 
a u náklad� na likvidaci odpadu, a to o cca 25,4 tis. K	. Díl	í služby se zvýšily jen mírn� (náklady 
na pronájmy, náklady na softwarové služby). V�tšina náklad� na služby však z�stala v podstat� 
na stejné úrovni jako v roce 2020 (náklady na služby telekomunikací, na zpracování mezd, služby 
ostrahy, služby v oblasti BOZP a PO, poradenské a právní služby, bankovní poplatky apod.). 

V roce 2021 škola nehradila žádné náklady na pojišt�ní majetku, které v plné mí�e hradí 
za organizaci z�izovatel na základ� centrální pojistné smlouvy. 

Náklady na drobný hmotný a nehmotný majetek v�etn� u�ebních pom�cek 

V roce 2021 jsme po�ídili drobný majetek za cca 742,8 tis. K	, což je o cca 10,3 tis. K	 více než 
v roce 2020. Z toho 25 tis. K	 tvo�í darovaný dlouhodobý hmotný majetek proú	tovaný na ú	tu 558 
(nábytek do spole	enské místnosti ve vile). 

V roce 2021 jsme pokra	ovali v renovaci dalších místností školy. Byl zakoupen majetek za cca 
81,6 tis. K	 do spole	enské místnosti ve školní vile. 

Velký podíl na celkových nákladech drobného majetku m�lo po�ízení 31 ks nových PC do u	ebny 
výpo	etní techniky (obnova za zastaralé PC), notebooku a dokovací stanice za cca 511,8 tis. K	. 

Pro pot�eby školy byl nakoupen majetek za cca 23 tis. K	 a do školních sbírek za cca 73,2 tis. K	. 
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Rovn�ž byl zakoupen nový software za cca 28,2 tis. K	. 

Ostatní náklady související s b�žným provozem školy nezaznamenaly žádné podstatn�jší zm�ny. 
V�tšinou došlo k mírnému snížení nebo zvýšení náklad�. 

Samostatnou kapitolou provozních náklad� jsou energie. Vývoj náklad� na energie a jejich 
spot�eba v m�rných jednotkách je vyjád�ena v tabulce a níže uvedených grafech. 
 

Tabulka – spot�eba energií v letech 2005–2021 

v K	  
 Voda Elektrická energie Plyn 
 Spot�eba 

celkem 
v�. D� 

z toho: 
H� 

Spot�eba 
celkem 
v�. D� 

z toho: 
H� 

Spot�eba 
celkem 
v�. D� 

z toho: 
H� 

 m3 K� K� kWh K� K� m3 K� K� 

2005 911 56 579 56 095 70 416 260 264 257 846 61 774 510 194 510 073 

2006 1 199 74 213 73 529 69 629 308 053 306 349 52 726 581 725 581 637 

2007 968 69 252 68 451 67 860 304 525 304 165 43 934 438 209 438 128 

2008 880 77 202 76 608 65 914 314 907 314 607 42 811 547 529 547 487 

2009 1 005 86 087 85 760 62 680 291 374 291 236 45 813 622 634 622 610 

2010 887 83 742 69 775 66 080 269 784 253 409 50 141 635 260 630 453 

2011 880 88 259 73 133 63 880 274 863 260 885 42 675 631 856 626 429 

2012 790 90 242 76 649 57 280 262 238 248 434 46 717 551 036 545 659 

2013 648 85 691 72 818 55 542 262 076 248 535 46 710 578 912 572 948 

2014 655 92 498 82 063 50 799 217 340 207 062 38 530 468 991 462 990 

2015 655 
51 692 41 601 

50 094 212 622 203 054 42 487 499 300 494 458 
47 660* 47 660* 

2016 615 
48 023 41 434 

50 951 211 055 202 981 46 242 495 656 491 261 
48 332* 48 332* 

2017 566 
44 435 38 340 

49 959 196 959 189 433 47 149 412 136 407 898 
48 512* 48 512* 

2018 531 
43 051 36 863 

47 350 196 610 188 993 44 967 403 236 399 399 
49 964* 49 964* 

2019 467 
39 731 33 991 

43 605 231 581 222 509 41 118 388 951 385 447 
52 027* 52 027* 

2020 316 
27 458 24 022 

30 205 156 370 152 674 37 090 361 156  359 894 
52 803* 52 803* 

2021 369 
33 357 30 538 

33 281 157 617 152 750 43 151 354 284 352 599 
55 284* 55 284* 

* �ástka za srážkovou vodu, která je od roku 2015 ú�tována na ú�et 518 (do roku 2014 na ú�et 502) 
 

Celkové náklady na energie jsou na úrovni roku 2020 (zanedbatelný nár�st o cca 0,27 tis. K	). 
Velký vliv na celkové náklady za energie má centralizovaný nákup plynu a elekt�iny pro 
p�ísp�vkové organizace Moravskoslezského kraje na komoditní burze. 

Spot�eba energií v m�rných jednotkách se meziro	n� zvýšila u všech komodit. 

Spot�eba v m�rných jednotkách u položky voda je každý rok uvedena pouze za vodné a sto	né (bez 
srážkové vody). 

Krom� vodného a sto	ného, kde je stanovena cena za 1 m3, je cena ostatních energií (plyn, 
elektrická energie) tzv. složená. 
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Vodné a sto�né 

Ve sledovaném roce jsme spot�ebovali v m�rných jednotkách o 53 m3 vody více než v roce 
p�edcházejícím. Hlavní p�í	inou nár�stu spot�eby vody v hodnoceném roce bylo otev�ení 
uzav�ených škol v d�sledku ústupu pandemie COVID-19. Spot�eba vody se p�ed pandemií COVID-
19 dostala na úrove�, na které by se m�la pohybovat také v dalších letech (po	et žák� školy 
se ustálil na po	tu cca 320). Spíše lze p�edpokládat stagnaci nebo mírný nár�st. 

Celkové náklady jsou oproti roku 2020 vyšší o cca 5,90 tis. K	. V roce 2021 	inilo navýšení ceny 
této komodity 5,89 % v	. DPH. O	ekáváme, že tento trend bude pokra	ovat i v dalších letech. 

Elektrická energie 

Spot�eba elektrické energie v m�rných jednotkách oproti roku 2020 vzrostla o 3 076 kWh. Hlavní 
p�í	inou nár�stu spot�eby v hodnoceném roce je op�t otev�ení škol uzav�ených v d�sledku 
pandemie COVID-19. Celkové náklady na tuto komoditu jsou p�esto srovnatelné s rokem 2020 
(mírný nár�st o cca 1,25 tis. K	) – pozitivn� ovlivn�no centralizovaným nákupem elekt�iny 
na komoditní burze. 

Spot�ebu komodity ve velké mí�e rovn�ž ovliv�uje využívání a rozši�ování prost�edk� výpo	etní 
techniky nejen v odborných u	ebnách, ale i v ostatních t�ídách. Nemalý vliv na spot�ebu elektrické 
energie mají také klimatické podmínky. Maximáln� se snažíme o úsporné nakládání s energiemi. 

Spot�eba elektrické energie by se v dalších letech m�la pohybovat na úrovni let 2015–2019.  

Plyn 

Celkové náklady na spot�ebu plynu v roce 2021 jsou nižší než roku p�edcházejícího (pokles o cca 
6,87 tis. K	). Spot�eba v m�rných jednotkách p�esto vzrostla o 6 061 m3. Celkovou cenu plynu 
pozitivn� ovlivnil centralizovaný nákup této komodity na burze. 

Na spot�ebu plynu v jednotlivých letech mají ve velké mí�e vliv také klimatické podmínky p�evážn� 
na p�elomu roku. Ur	itý vliv na celkovou spot�ebu plynu v hodnoceném roce m�la také pandemie 
COVID-19 (op�tovné otev�ení škol). 

P�edpokládáme, že spot�eba plynu v dalších letech se bude pohybovat na úrovni hodnoceného roku, 
p�ípadn� mírn� poroste. Spot�ebu v dalších letech by m�la p�ízniv� ovliv�ovat také rekonstrukce 
kotelny, která byla realizována v roce 2019. 

Graf vývoje spot�eby energií v letech 2005–2021 v m�rných jednotkách 
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3) Dopl�ková �innost 

Gymnázium Františka Živného v Bohumín� od roku 2002 provozuje dopl�kovou 	innost, která 
se uskute	�uje mimo povinnosti dané schválenými vzd�lávacími programy. 

Její rozsah je stanoven z�izovací listinou. Jedná se o: 
� provád�ní rekvalifika	ních, odborných a vzd�lávacích kurz�, školení a jiných vzd�lávacích akcí 

v	etn� zprost�edkování (okruh 101), 
� pronájem majetku (okruh 109), 
� provozování t�lovýchovných a sportovních za�ízení a organizování sportovní 	innosti (okruh 

129). 

Náklady a výnosy dopl�kové 	innosti se v ú	etnictví školy odlišují od náklad� hlavní 	innosti 
analytikou (AÚ 00–29). 

Hlavním zdrojem p�íjm� z dopl�kové 	innosti jsou od roku 2010 p�íjmy z  nájemného. V roce 2021 
byla výše p�íjm� z nájemného ješt� 	áste	n� ovlivn�na pandemií COVID-19. Celková výše p�íjm� 
v roce 2021 	inila z 	istého nájemného 13,28 tis. K	, režie z nájm� 	inila 11,93 tis. K	. Gymnázium 
pronajímalo hlavn� t�locvi	nu, posilovnu a bufet. 

Velký vliv na celkový po	et hodinových pronájm� t�locvi	ny má sportovní hala v Bohumín�, 
o jejíž pronájem je velký zájem. Po	et p�íležitostných pronájm� t�locvi	ny školy však ovliv�uje 
kone	nou výši zisku za tuto 	ást dopl�kové 	innosti. P�edpokládáme, že tyto p�íjmy v dalších letech 
budou alespo� na stejné úrovni jako v letech 2017-2019. 

P�íjmy z výp�j	ek jsou p�íjmem hlavní 	innosti a tato 	innost není zisková. 

V rámci dopl�kové 	innosti se také po�ádají vzd�lávací kurzy, které však nejsou uskute	�ovány 
pouze za ú	elem vytvo�ení zisku. 

V roce 2021 gymnázium op�t po�ádalo p�ípravný kurz pro žáky 5. a 9. t�íd základních škol 
k p�ijímacím zkouškám z jazyka 	eského a z matematiky. Celkové výnosy 	inily 12,60 tis. K	. Tyto 
kurzy byly rovn�ž ovlivn�ny pandemií COVID-19, kurzy poprvé nebyly realizovány prezen	n�, ale 
on-line. I p�esto byly kurzy ú	astníky velmi pozitivn� hodnoceny. V po�ádání t�chto kurz� chceme 
pokra	ovat také v dalších letech, nezbytným p�edpokladem ale musí být zájem žák� základních 
škol. 

Výše zisku v této oblasti dopl�kové 	innosti se odvíjí od po	tu žák� v kurzu. Hlavním nákladem je 
odm�na lektorovi. 
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Hospoda�ení dopl�kové �innosti v roce 2021 

v K	  

Okruh dopl
kové �innosti Výnosy Náklady Zisk 

Po�ádání vzd�lávacích kurz� 12 600,00 7 200,00  5 400,00 

Pronájem majetku 10 254,00 6 652,90 3 601,10 

Pronájem t�lovýchovných a sportovních za�ízení 14 957,50 5 897,50 9 060,00 

Celkem D� p�ed zdan�ním 37 811,50 19 750,40 18 061,10 

Da� z p�íjm� 0,00 

Celkem D� po zdan�ní 37 811,50 19 750,40 18 061,10 

 

Porovnání výsledku hospoda�ení dle okruh� dopl�kové �innosti v letech 2016–2021 

v K	  

Okruh dopl
kové �innosti 
VH 

r. 2016 
VH 

r. 2017 
VH 

r. 2018 
VH 

r. 2019 
VH 

r. 2020 
VH 

r. 2021 
Po�ádání vzd�lávacích kurz� 26 620,00 27 250,00 21 800,00 25 000,00 9 800,00 5 400,00 

Pronájem majetku 2 617,00 2 698,50 6 339,00 1 510,30 2 698,10 3 601,10 

Pronájem t�l. a spor. za�ízení 19 835,00 17 619,50 18 084,00 13 675,00 8 577,50 9 060,00 

Celkem VH p�ed zdan�ním 49 072,00 47 568,00 46 223,00 40 185,30 21 075,60 18 061,10 

Celkem VH po zdan�ní 49 072,00 47 568,00 46 223,00 40 185,30 21 075,60 18 061,10 

 

4) Nejd�ležit�jší akce školního roku 2021–2022, tj. od 01. 09. 2021 
do 31. 08. 2022 

K nejvýznamn�jším realizovaným akcím v hodnoceném školním roce 2021–2022 pat�í: 

� vým�na podlahové krytiny v aerobním sále     41.738,00 K	 

� zakoupení UP – robotické stavebnice, 3D tiskárny apod.   131.715,57 K	 

� zakoupení DDHM pro sekretariát, spole	enskou místnost ve vile – kávovar,  

lednice, zdravotní židle     98.652,00 K	 

� opravné práce na st�eše hlavní budovy gymnázia     27.649,00 K	 

� malování školy, oprava dve�í a zárubní     88.617,00 K	 

� zakoupení nového serveru pro kamerový systém     23.300,00 K	 

 

V 	ervenci 2021 byla zahájena akce „Oprava fasády gymnázia“. Termín ukon	ení prací byl dle 
smlouvy o dílo a dodatk� ke smlouv� o dílo stanoven na 29. 10. 2021. Celkové náklady 	inily 
2 885 tis. K	. 
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Významným zdrojem p�íjm� naší organizace jsou finan	ní dary získané od sponzor�. Jejich 
konkrétní výši p�ehledn� zachycuje následující tabulka a graf: 

 

Rok Finan�ní �ástka v K� 
2000 15 000 
2001 100 500 
2002 238 000 
2003 135 000 
2004 274 600 
2005 339 000 
2006 385 000 
2007 421 943 
2008 619 584 
2009 311 764 
2010 402 315 
2011 368 028 
2012 154 676 
2013 129 440 
2014 184 110 
2015 219 039 
2016 199 162 
2017 184 750 
2018 180 445 
2019 109 520 
2020 153 945 
2021 232 500 

Celkem od roku 2000 5 358 321 
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V Bohumíně 30. září 2022     PaedDr. Miroslav Bialoń, v. r. 

         ředitel školy 
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  Střední škola

A) Výsledky přijímacího řízení na SŠ a Konzervatoři pro následující školní rok*

Sledovaný školní rok 2021/2022 01.09.2021 31.08.2022
*v potaz se berou všichni uchazeči (včetně autoremedur a odvolání), kteří odevzdali zápisový lístek k 31. 8.

Český jazyk Matematika

Skupina oborů Obor vzdělání
Skupiny školooborů 
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Poznámka

60 56 56
79 Obecná příprava 7941K41 Gymnázium GY4 Gymnázium 4leté 30 0 26 26 30,2 41 19 0 50 36,8 22,3 47 13 0 50 23,7
79 Obecná příprava 7941K81 Gymnázium GY8 Gymnázium 8leté 30 0 30 30 23,8 44 4 0 50 27,0 18,9 36 7 0 50 26,3

50 ############# 50 #############
50 ############# 50 #############
50 ############# 50 #############
50 ############# 50 #############
50 ############# 50 #############
50 ############# 50 #############
50 ############# 50 #############
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Zkratky:

Škola celkem

Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace

40



600016455 IČO 62331205

Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace

  Střední škola 0

b) Výsledky maturitních zkoušek ve společné části MZ za JARNÍ zkušební období

Sledovaný školní rok 2021/2022 01.09.2021 31.08.2022
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Poznámka

47 47 100,0 46 97,9 97,9 47 47 2,1 46 97,9 97,9 78,1 2 2 0,0 2 100,0 100,0 86,0 42 42 0,0 42 100,0 100,0 88,5

79 Obecná příprava 7941K81 Gymnázium GY8 Gymnázium 8leté 25 25 100,0 25 100,0 100,0 25 25 0,0 25 100,0 100,0 83,5 2 2 0,0 2 100,0 100,0 86,0 22 22 0,0 22 100,0 100,0 92,1

79 Obecná příprava 7941K41 Gymnázium GY4 Gymnázium 4leté 22 22 100,0 21 95,5 95,5 22 22 4,5 21 95,5 95,5 73,5 0 0 0,0 0   0,0 20 20 0,0 20 100,0 100,0 84,6
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C) Výsledky maturitních zkoušek v PROFILOVÉ části MZ 

Sledovaný školní rok 2021/2022 01.09.2021 31.08.2022

Skupina oborů Obor vzdělání
Skupiny školooborů 

dle CERMATu Předmět
Typ

zkoušky
Forma

zkoušky

Počet přihlášených 
prvomaturantů za 

JaP 

Počet konali
po JaP

Počet uspěli
 po JaP Hodnocení zkoušky (známka)

Oveření celkového 
počtu známek k 
počtu konajících

Nahrazující zkouška z cizího jazyka u profilové části MZ

1 2 3 4 5
Průměrný prospěch

za JaP
178 Anglický jazyk Německý jazyk Ruský jazyk

Francouzský 
jazyk

jiný jazyk - pod 

tabulku uveďte 

jaký…

178 93 55 21 9 0 1,7 Poznámka 3 0 0 0 0
79 Obecná příprava 7941K81 Gymnázium GY8 Gymnázium 8leté český jazyk a literatura povinná ústní zkouška před zkušební komisí 25 25 25 100,0 100,0 15 8 2 0 0 1,5

79 Obecná příprava 7941K81 Gymnázium GY8 Gymnázium 8leté anglický jazyk povinná ústní zkouška před zkušební komisí 21 21 21 100,0 100,0 12 9 0 0 0 1,4
79 Obecná příprava 7941K81 Gymnázium GY8 Gymnázium 8leté ruský jazyk povinná ústní zkouška před zkušební komisí 2 2 2 100,0 100,0 2 0 0 0 0 1,0
79 Obecná příprava 7941K81 Gymnázium GY8 Gymnázium 8leté francouzský jazyk povinná ústní zkouška před zkušební komisí 3 3 3 100,0 100,0 3 0 0 0 0 1,0
79 Obecná příprava 7941K81 Gymnázium GY8 Gymnázium 8leté základy společenských věpovinná ústní zkouška před zkušební komisí 11 11 11 100,0 100,0 6 0 3 2 0 2,1

79 Obecná příprava 7941K81 Gymnázium GY8 Gymnázium 8leté zeměpis povinná ústní zkouška před zkušební komisí 9 9 9 100,0 100,0 4 3 1 1 0 1,9

79 Obecná příprava 7941K81 Gymnázium GY8 Gymnázium 8leté matematika povinná ústní zkouška před zkušební komisí 1 1 1 100,0 100,0 1 0 0 0 0 1,0
79 Obecná příprava 7941K81 Gymnázium GY8 Gymnázium 8leté fyzika povinná ústní zkouška před zkušební komisí 1 1 1 100,0 100,0 1 0 0 0 0 1,0
79 Obecná příprava 7941K81 Gymnázium GY8 Gymnázium 8leté chemie povinná ústní zkouška před zkušební komisí 5 5 5 100,0 100,0 5 0 0 0 0 1,0
79 Obecná příprava 7941K81 Gymnázium GY8 Gymnázium 8leté biologie povinná ústní zkouška před zkušební komisí 12 12 12 100,0 100,0 9 2 1 0 0 1,3
79 Obecná příprava 7941K81 Gymnázium GY8 Gymnázium 8leté základy ekonomie a administrativypovinná ústní zkouška před zkušební komisí 5 5 5 100,0 100,0 2 2 1 0 0 1,8
79 Obecná příprava 7941K41 Gymnázium GY4 Gymnázium 4leté český jazyk a literatura povinná ústní zkouška před zkušební komisí 22 22 22 100,0 100,0 4 13 3 2 0 2,1
79 Obecná příprava 7941K41 Gymnázium GY4 Gymnázium 4leté anglický jazyk povinná ústní zkouška před zkušební komisí 18 18 18 100,0 100,0 10 5 3 0 0 1,6
79 Obecná příprava 7941K41 Gymnázium GY4 Gymnázium 4leté ruský jazyk povinná ústní zkouška před zkušební komisí 3 3 3 100,0 100,0 0 1 2 0 0 2,7
79 Obecná příprava 7941K41 Gymnázium GY4 Gymnázium 4leté základy společenských věpovinná ústní zkouška před zkušební komisí 7 7 7 100,0 100,0 4 3 0 0 0 1,4
79 Obecná příprava 7941K41 Gymnázium GY4 Gymnázium 4leté zeměpis povinná ústní zkouška před zkušební komisí 10 10 10 100,0 100,0 3 1 4 2 0 2,5
79 Obecná příprava 7941K41 Gymnázium GY4 Gymnázium 4leté matematika povinná ústní zkouška před zkušební komisí 4 4 4 100,0 100,0 2 2 0 0 0 1,5
79 Obecná příprava 7941K41 Gymnázium GY4 Gymnázium 4leté fyzika povinná ústní zkouška před zkušební komisí 1 1 1 100,0 100,0 0 1 0 0 0 2,0
79 Obecná příprava 7941K41 Gymnázium GY4 Gymnázium 4leté chemie povinná ústní zkouška před zkušební komisí 3 3 3 100,0 100,0 2 1 0 0 0 1,3
79 Obecná příprava 7941K41 Gymnázium GY4 Gymnázium 4leté biologie povinná ústní zkouška před zkušební komisí 11 11 11 100,0 100,0 5 3 1 2 0 2,0
79 Obecná příprava 7941K41 Gymnázium GY4 Gymnázium 4leté základy ekonomie a administrativypovinná ústní zkouška před zkušební komisí 4 4 4 100,0 100,0 3 1 0 0 0 1,3

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Zkratky: 

Hrubá úspěšnost
(uspěli) 

v %

Čistá úspěšnost 
v %

Škola celkem

42



 43

�� �innosti školy v oblasti zapojení školy do dalšího vzd�lávání v rámci celoživotního 
u�ení a dalšího vzd�lávání pedagogických pracovník� 

�innosti školy v oblasti zapojení školy do dalšího vzd�lávání v rámci celoživotního u�ení 
a dalšího vzd�lávání pedagogických pracovník�  
v seznamu zaškrtn�te �innosti, na nichž se Vaše škola aktivn� podílí 

 Rekvalifikace 

 P�íprava na vykonání zkoušky podle Národní soustavy kvalifikací 

 Odborné vzd�lávání pro zam�stnavatele 

 Zkoušky podle zákona 179/2006 Sb. v platném zn�ní 

 Zájmové vzd�lávání pro ve�ejnost (nap�. jazykové kurzy, keramika apod.) 

 Vzd�lávání v oblasti ICT dovedností (na objednávku firem i zájmové pro ob�any) 

 Vzd�lávání senior� 

 Ob�anské vzd�lávání 

 �eština pro cizince 

 Další vzd�lávání pedagogických pracovník� (DVPP) 

 
Jiné – vypište: 

1) p�ípravné kurzy pro žáky 5. a 9. t�íd základních škol 
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E) Projekty 

Projekty již v realizaci: 
Název projektu Opera�ní 

program/Zdroj 
financování 

Registra�ní �íslo projektu Role školy/ŠZ 
v projektu - 
p�íjemce/partner 
(v p�ípad�, že škola 
je partner, uvést 
p�íjemce) 

Rozpo�et 
projektu 
(v p�ípad� 
partnerství 
také �ástka, 
která p�ipadá 
na školu) 

Obsah/Cíle projektu Období 
realizace 

PSANÍ VŠEMI 
DESETI 

Rozpo�et MSK – 
Podpora rozvoje 
kompetencí pro 
psaní všemi deseti 
prsty pro školní 
rok 2021/2022 

� P�íjemce 
P�ísp�vek 
MSK: 
7.000,00 K� 

Hlavním cílem je 
nau�it žáky p�i psaní 
na klávesnici používat 
desetiprstovou 
hmatovou metodu. 

1. 9. 2021 – 
31. 7. 2022 

RODILÝ 
MLUV�Í 

Rozpo�et MSK – 
Podpora výuky 
anglického jazyka 
zapojením 
rodilých mluv�ích 

� P�íjemce 
P�ísp�vek 
MSK: 
180.000,00 K� 

Hlavním cílem je 
pravidelné zapojení 
rodilého mluv�ího do 
hodin anglického 
jazyka dle p�edem 
stanoveného rozvrhu. 

1. 9. 2021 – 
31. 7. 2022 

Vzd�láním 
k lepší 
budoucnosti 
v 21. století 

Opera�ní program 
Výzkum, vývoj 
a vzd�lávání – 
Šablony pro SŠ 
a VOŠ II 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0013004 P�íjemce 
Rozpo�et: 
630.742,00 K� 

Cílem projektu je 
zlepšení kvality 
vzd�lávání a výsledk� 
žák� v klí�ových 
kompetencích, zvýšení 
kvality vzd�lávání 
a odborné p�ípravy 
v�etn� posílení jejich 
relevance pro trh práce 
a sociální integrace d�tí 
a žák� v�etn� 
za�le�ování romských 
d�tí do vzd�lávání. 

1. 9. 2019 – 
28. 2. 2022 
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Odborné, 
kariérové a 
polytechnické 
vzd�lávání 
v MSK II 

Opera�ní program 
Výzkum, vývoj 
a vzd�lávání + 
Rozpo�et MSK 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613 
Partner 
(P�íjemce – MSK) 

Rozpo�et: 
125.940,00 K� 

Hlavním cílem projektu 
je zajišt�ní kariérového 
poradenství pro žáky 
školy 

1. 3. 2022 – 
30. 11. 2023 

 

Nov� zahájené projekty: 
Název 
projektu 

Opera�ní 
program/Zdroj 
financování 

Registra�ní �íslo projektu Role školy/ŠZ 
v projektu - 
p�íjemce/partner 
(v p�ípad�, že škola je 
partner, uvést 
p�íjemce) 

Rozpo�et 
projektu 
(v p�ípad� 
partnerství 
také �ástka, 
která p�ipadá 
na školu) 

Obsah/Cíle projektu Období 
realizace 

PSANÍ 
VŠEMI 
DESETI 

Rozpo�et MSK – 
Podpora rozvoje 
kompetencí pro 
psaní všemi deseti 
prsty pro školní rok 
2022/2023 

� P�íjemce 
P�ísp�vek 
MSK: 
6.000,00 K� 

Hlavním cílem je 
nau�it žáky p�i psaní 
na klávesnici používat 
desetiprstovou 
hmatovou metodu. 

1. 9. 2022 – 
30. 6. 2023 

RODILÝ 
MLUV�Í 
 

Rozpo�et MSK – 
Podpora výuky 
anglického jazyka 
zapojením rodilých 
mluv�ích 

� P�íjemce 
P�ísp�vek 
MSK: 
180.000,00 K� 

Hlavním cílem je 
pravidelné zapojení 
rodilého mluv�ího do 
hodin anglického 
jazyka dle p�edem 
stanoveného rozvrhu. 

1. 9. 2022 – 
30. 6. 2023 
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Tato výroční zpráva o činnosti byla projednána a schválena členy školské rady při střední 
škole, jejíž činnost vykonává Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, 
příspěvková organizace, dne 12. října 2022. 

 

V Bohumíně 12. října 2022 

    Mgr. Jana Haľková, v. r. 
 předsedkyně školské rady 
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