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Tato výroční zpráva podává přehled o činnosti školy za školní rok 2017/18. Její 

obsah je dán § 7 vyhlášky č. 15/2005 Sbírky, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých 

záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Zpráva je veřejně přístupná 

v knihovně Gymnázia Teplice a na www.gymtce.cz.  

Další informace o škole ve školním roce 2017/18 jsou k dispozici v Ročence 

Gymnázia Teplice, Průvodci školou a v třídních a maturitních výkazech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povinné údaje dle uvedené vyhlášky jsou zvýrazněny barevně. Ostatní je přidáno 

dle uvážení vedení školy jako údaje vhodné ke zveřejnění. 

§7 vyhlášky č. 15/2005 Sbírky 

Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy 

(1) Výroční zpráva o činnosti školy obsahuje vždy:  

a) základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje 

o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě,  
b) přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku,  

c) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy,  

d) údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do 
školy,  

e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacími programy a podle 
poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek 

a absolutorií,  
f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů,  

g) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků,  
h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti,  

i) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí,  

j) základní údaje o hospodaření školy,  
k) údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů,  

l) údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení,  
m) údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů,  

n) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími 
partnery při plnění úkolů ve vzdělávání.  

 

http://www.gymtce.cz/
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1 Základní údaje o škole 

 

1.1 Základní identifikační údaje 

 

Název školy:  Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, příspěvková 

organizace 

Sídlo:     Čs. dobrovolců 530/11, 415 01 Teplice 

Odloučená pracoviště: Čs. dobrovolců 13/2014 

    Alejní 46/654

Právní forma:    příspěvková organizace 

Zřizovatel školy:  Ústecký kraj, Velká hradební 48, 400 02 Ústí nad 

Labem (od 1. 7. 2001) (předtím MŠMT) 

Vedení školy:   RNDr. Zdeněk Bergman – ředitel 

    Mgr. Marcela Řeháková – zástupkyně ředitele 

    RNDr. Věra Ševčíková – zástupkyně ředitele 

Kontaktní informace: 

 telefon:  417 813 081 

 fax:   417 813 053 

 web:   www.gymtce.cz 

 e-mail:   prijmeni@gymtce.cz 

    Informace poskytuje ředitel a zástupkyně ředitele. 

Datum založení školy: 1. 9. 1945 

Datum zařazení do sítě:  1. 9. 1996 

Poslední aktualizace v síti: 1. 9. 2009 

Součásti školy:   Škola se nedělí na součásti. 

Kapacita školy:  900 žáků (350 žáků 79-41-K/81, 590 žáků 79-41-K/41, 

120 žáků distanční 79-41-K/41) 

Identifikátory školy: 

IČO:   61 51 54 51 

DIČ:   CZ 61 51 54 51 

IZO:   081 922 

IZO ředitelství: 600 011 216 

 

Školská rada byla ustavena v prosinci 2005. 

http://www.gymtce.cz/
mailto:prijmeni@gymtce.cz
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Gymnázium Teplice vzniklo v roce 1945 jako první české gymnázium ve městě. 

Během padesáti devíti let své existence prošlo složitým vývojem, který byl odrazem 

školských reforem a dalších událostí v naší společnosti. Název školy Reálné gymnasium 

v Teplicích se v roce 1953 změnil na Jedenáctiletá střední škola v Teplicích (JSŠ). 

O dva roky později vznikla ještě 2. JSŠ v Teplicích a do názvu té první přibyla 

číslovka 1. V roce 1960 pak naše škola byla přejmenována na Dvanáctiletou střední 

školu v Teplicích a rok nato na Střední všeobecně vzdělávací školu v Teplicích (SVVŠ). 

V roce 1968 jsme získali název Gymnázium Teplice. Ten nám vydržel až do 31. 8. 1998. 

Od září 1998 se naše škola jmenuje Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, 

příspěvková organizace.  

Právní forma školy se rovněž měnila. Do roku 1990 jsme hospodařili jako 

zálohová organizace. Od 1. ledna 1991 jsme se stali rozpočtovou organizací, což 

znamenalo právní subjektivitu a tím i značnou míru autonomie. Od 1. ledna 1995 jsme 

příspěvkovou organizací. 

IZO je tzv. identifikační číslo zařízení a shoduje se s naším identifikačním číslem 

organizace (IČO) z doby, kdy jsme byli rozpočtovou organizací. Od roku 1995 máme 

nové IČO 61 51 54 51. IZO se používá pro účely MŠMT a IČO pro ostatní orgány státní 

správy. DIČ je daňové identifikační číslo přidělené finančním úřadem. Dále nám ještě 

ministerstvo (MŠMT) přidělilo svým rozhodnutím z roku 1998 identifikátor zařízení 

600 011 216.  

Zařazení do sítě škol nám bylo potvrzeno dne 1. 9. 1996 a pak znovu 1. 9. 1998. 

Poslední aktualizace proběhla 1. 9. 2009. 

Studium je čtyřleté a osmileté. O velmi dobré kvalitě práce školy svědčí vysoký 

počet absolventů přijatých na vysoké školy (97 % maturantů z roku 2012), velké 

množství účastníků a vítězů soutěží a olympiád i výsledky srovnávacích testů 

a statistických šetření. 

V červnu 2011 získala škola titul Páteřní škola Ústeckého kraje. Je tak jednou ze 

14 škol, které vidí zřizovatel jako perspektivní a chce je dále podporovat a rozvíjet. 

 

V květnu 2012 proběhlo konkurzní řízení na místo ředitele školy. Komise 

doporučila ze tří uchazečů jen jednoho, a to stávajícího ředitele. Ten byl pak v červenci 

2012 do funkce opětovně jmenován a sice na dobu šesti let. Na jaře 2018 bylo řediteli 

bez vypsání konkurzu automaticky prodlouženo funkční období o dalších šest let. 

 

Gymnázium Teplice mělo na počátku školního roku 2017/18 781 žáků denního 

studia a 17 žáků distanční formy vzdělávání. Tento stav je uveden i ve statistickém 

výkazu M 8 k 30. 9. 2018. 

 

Žáci byli rozděleni do 29 tříd. Tabulka č. 1 ukazuje vývoj počtu žáků a učitelů 

za poslední rok. Jsou započteni i maturanti, přestože k poslednímu uvedenému datu již 

nebyli formálně našimi studenty. 

      Tab. 1 

 
      V řádku 1 jsou údaje pro osmileté studium, v řádku 2 pro čtyřleté a ve třetím je součet.  

 

       Počet tříd   Počet studentů     Žáků na 1 třídu      Počet učitelů   Žáků na 1 učitele

30.06.2017 30.06.2018 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2017 30.06.2018

1 12 11 310 294 25,8    26,7    24,9    22,9    12,4    12,9    

2 17 18 468 487 27,5    27,1    35,3    37,4    13,2    13,0    

3 29 29 778 781 26,8    26,9    60,3    60,3    12,9    13,0    



Gymnázium Teplice  Výroční zpráva o činnosti školy 

 9 

Z tabulky je patrné, že průměrný počet žáků ve třídě se drží na téměř stejné 

hodnotě. V osmiletém studiu jsou z rozhodnutí zřizovatele pouze 4 třídy. 

Denní studium 

Tabulka č. 2 poskytuje přehled o rozdělení žáků denního studia do tříd a o jejich 

skladbě dle pohlaví ke dni 30. 9. 2017. 

Tab. 2 
Třída Třídní Chlapců Dívek Celkem

1.A Vladislav Jedlička 16 14 30

2.A Blanka Dvořáková 14 16 30

3.A Dagmar Žbánková 18 11 29

4.A Ivana Bejčková 17 13 30

5.A Barbora Bendová 16 14 30

5.B Miroslav Vartecký 9 17 26

5.C Jana Bartošová 9 18 27

5.D Jolana Mrzenová 17 12 29

5.E Petra Kučerová 8 18 26

5.F Stanislav Vašků 10 17 27

6.A Martina Krausová 11 13 24

6.B Eva Mojžišová 13 14 27

6.C Radek Blahota 10 18 28

6.D Vladimír Trpka 15 17 32

6.E Otakar Reich 12 17 29

6.F Marcela Vlačihová 7 25 32

7.A Jan Růžička 12 15 27

7.B Jakub Mráček 11 14 25

7.C Martin Mühlfait 12 13 25

7.D Roman Rauch 10 14 24

7.E Zbyněk Ulrich 8 22 30

7.F Jiří Řehák 8 18 26

7.G Pavla Bergmanová 11 14 25

8.A Martin Rak 10 11 21

8.B Jakub Doboš 9 15 24

8.C Kamila Volfová 7 18 25

8.D Jan Vavrein 10 14 24

8.E Monika Krausová 10 16 26

8.F Pavol Kufel 8 15 23

Celkem 328 453 781

 
Třídy osmiletého studia jsou barevně odlišeny. 

Ostatní formy studia 

 

Na Gymnáziu Teplice je možné studovat i formou distančního studia. To není 

organizováno po třídách, ale jde o informace a konzultace poskytované studentům 

metodami dálkového přístupu (internet, e-mail). Žáků distančního studia bylo v roce 

2017/18 celkem 17. 

 

 Seznam občanských sdružení existujících při škole: 

 Školní sportovní klub - člen Asociace školních sportovních klubů 

 Pro arte Beuronensi – občanské sdružení k obnově kaple v budově B 

 Kulturní centrum románských jazyků Victorie Santy Cruz 
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1.2 Zhodnocení současného stavu školy 

 

Gymnázium Teplice je plně funkční a úspěšnou školou. Hlavní cíl - přípravu 

studentů pro další studium - se daří naplňovat ve stále vyšší a vyšší míře (kolem 95 % 

absolventů přijatých na vysoké školy).  

Pro plnění svých úkolů je škola dobře vybavena po stránce personální. 

Neexistuje neaprobovaná výuka povinných předmětů, studenti si mohou volit z pěti 

živých cizích jazyků a několika desítek volitelných a nepovinných předmětů. Zájemci 

o hlubší proniknutí do základů dané vědy navštěvují výukové skupiny pro talentované. 

Výsledkem je jednak již zmíněná úspěšnost absolventů a také úspěchy žáků v mnoha 

soutěžích. 

Gymnázium Teplice bylo v soutěži Dobrá škola vyhodnoceno jako 

nejúspěšnější gymnázium Ústeckého kraje. 

Po materiální stránce stále existují nedostatky, i když provoz školy je zajištěn. 

Problematická je otopná soustava (špatně regulovatelná) či nevyhovující školní nábytek 

neodpovídající novým hygienickým normám. Dostatečné jsou prostorové kapacity 

s výjimkou vybavení pro tělesnou výchovu a sport. Tělocvičny nevyhovují našim 

potřebám. Máme však školní hřiště se šatnami. 

V hodnoceném školním roce probíhaly tyto stavební akce: V říjnu 2017 byla 

dokončena kompletní výměna oken a dveří v budovách B a C – akci financoval Ústecký 

kraj a stála cca 7,9 mil. Kč. V létě 2018 začala oprava fasády budovy C – část do ulice. 

Investorem byl opět Ústecký kraj a tentokrát zaplatil asi 3 mil. Kč. Velkou stavební akcí 

byla rekonstrukce kaple a jejího zázemí v budově B. 3,7 mil. Kč na stavební práce 

a přibližně stejná částka na práce restaurátorské byla získána díky projektu Mundani 

z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Kapli jsme slavnostně předali do užívání 

8. března 2018. Investovali jsme do rekonstrukce a přístavby toalet v budově A (WC 

ženy 1. patro a WC u auly – 726 tisíc Kč), opravy výměníkové stanice (121 tisíc Kč).  

Kromě již zmíněné energetické soustavy plánujeme rekonstrukci laboratoří 

přírodovědných předmětů, zajištění bezbariérového přístupu do celého areálu školy, 

opravu fasády B a také dvora B, přeložení střechy C a rekonstrukci atletické dráhy. 

 

Stanovená kapacita školy (900 žáků) byla v uplynulém školním roce naplněna 

na 87 %. 

 

Převaha počtu uchazečů o studium u nás nad počtem přijatých svědčí o zájmu 

o naši školu ze strany veřejnosti a vhodnosti nabízeného programu. 

1.3 Profil absolventa 

Celé snažení profesorského sboru má jeden hlavní cíl: zkvalitnit přípravu 

studentů pro život. To znamená dosáhnout vyšší úrovně schopností studentů. Hlavní 

důraz klademe na orientaci studentů v základech vědních disciplín a na schopnost práce 

s informacemi (vyhledání, vytřídění, analýza, zařazení do souvislostí, vytváření 

logických soudů a hodnocení) a také na schopnost jasně své myšlenky vyjádřit, správně 

zformulovat větu a celý projev zřetelně a bez zbytečného ostychu přednést před fórem 

posluchačů. Chceme, aby naši absolventi byli sebevědomí mladí lidé, kteří dokážou na 

potřebné úrovni prezentovat své vědomosti a své názory. Chceme minimalizovat 

zápornou motivaci danou strachem ze špatné známky či propadnutí a nahradit ji 

motivací kladnou spočívající ve snaze vyniknout, představit se v dobrém světle, 
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založenou na soutěživosti a ctižádostivosti. Naše organizace studia umožňuje 

studentům, aby se ve studiu více věnovali oborům, v nichž mají dobré předpoklady 

k úspěchu. Přitom však trváme na všeobecně vzdělávacím charakteru výuky, neboť 

úlohu gymnázia vidíme ve formování komplexně vzdělané osobnosti orientující se ve 

všech základních oborech lidské činnosti. Specializaci ponecháváme až pro vysokou 

školu. 

1.4 Materiální zajištění 

Areál Gymnázia Teplice zahrnuje tři hlavní budovy označované A, B, C, 

zahradní domek D, hřiště a prostory dvorů A, B a C. 

1.4.1 Budova A 

Budova A je v ulici Čs. dobrovolců 530/11. Je v ní k dispozici 16 běžných a 

11 speciálních učeben (dvě laboratoře – Bi, Ch; pět jazykových učeben – 1, 2, 3, 10, 14; 

tři počítačové učebny – 17, 24, 25; tělocvična a posilovna). V budově A je též ředitelství 

školy, knihovna se studovnou, školní prodejny občerstvení a učebnic a školních potřeb, 

šatny pro všechny studenty a jeden služební byt pro školníka. 

Technický stav budovy A (postavena 1904) je vcelku dobrý. V 90. letech byla 

opravena střecha a celá fasáda, zrekonstruován byl celý suterén, opravena kanalizace 

a upraven dvůr. Toalety byly zmodernizovány. Energetickou bilanci budovy vylepšila 

kompletní výměna oken v letech 2016-17. Plánovaná je rekonstrukce výměníkové 

stanice a celého otopného systému, protože ten stávající je obtížně regulovatelný a tím 

neúsporný. Je třeba počítat s postupnou rekonstrukcí podlah v některých učebnách. 

1.4.2 Budova B 

Budova B (Alejní 654/46) má 4 běžné a 10 speciálních učeben (dvě laboratoře 

fyziky, dvě hudebny, dvě kreslírny, učebna 31, modelovna, keramická dílna a hudební 

zkušebna). Část přízemí budovy pronajímáme. 

Tato budova je nejstarší (dokončena 1865). Až na prohýbající se podlahy 

některých učeben a nekvalitní dlažbu na chodbách je její technický stav dobrý. 

Významnou součástí budovy je tzv. Beuronská kaple. Ta prošla od 90. let postupnými 

úpravami, které vyvrcholily rozsáhlými stavebními úpravami a kompletním 

restaurováním výmalby v letech 2016-18. Nyní slouží prostor kaple jako kontaktní 

místo mezi školou a veřejností – konají se tam výstavy a koncerty. 

1.4.3 Budova C 

Budova C (Čs. dobrovolců 2014/13) má 13 běžných a 8 speciálních učeben 

(pět jazykových – 61, 71, 77, 93, 94; dvě tělocvičny a herna stolního tenisu). Je v ní 

umístěn školnický služební byt a v suterénu je dílna údržby. 

Tato budova byla postavena v roce 1932. V roce 2000 byla provedena 

rekonstrukce dvorní části fasády včetně zateplení a výměny části oken. V roce 2001 se 

uskutečnila kompletní rekonstrukce ústředního topení. V roce 2008 byla budova 

propojena s nově vybudovaným skleníkem. Rok 2018 přinesl opravu fasády směrem do 

ulic Čs. dobrovolců a Alejní. Již v 90. letech byla přeložena velká část střechy – nyní je 

však třeba provést kompletní opravu.  

Všechny tři hlavní budovy jsou od srpna 2000 propojeny nadchodem v úrovni 

2. patra. 



Gymnázium Teplice  Výroční zpráva o činnosti školy 

 12 

1.4.4 Sport a tělesná výchova 

Nevyhovující prostory máme pouze pro výuku tělesné výchovy, neboť stávající 

tělocvičny jsou příliš malé a neumožňují výuku některých sportovních disciplín. Zato 

byl v roce 2008 postaven venkovní sportovní areál, který naplnil naše potřeby pro sporty 

provozované venku. Součástí je i domek šaten a také skleník. 

1.4.5 Informační technologie 

Materiální zázemí pro informatiku a výpočetní techniku a pro počítači 

podporovanou výuku se podstatně zlepšilo. Počítačů máme dost, chybí však kapacitnější 

rozvody sítě včetně řady síťových prvků. Internetové připojení máme o rychlosti  – 

100/60 Mbit/s. Bezdrátová síť wi-fi pokrývá téměř celý areál školy. 

Současná počítačová síť zahrnuje 144 stolních počítačů. Ve třech počítačových 

učebnách je 48 strojů, 8 počítačů je k dispozici ve studovně, 13 pro administrativu 

a zbývající jsou v kabinetech k dispozici učitelům. Dále disponujeme 36 tablety. 

Počítače jsou ve všech učebnách. Podstatnou změnu technologie výuky 

umožňují dataprojektory – vlastníme jich 50. Interaktivních tabulí máme osm.  

1.4.6 Knihovna 

Školní knihovna je důležitým informačním centrem školy. V roce 2017 vzrostl 

počet knih o 337 (144 jsme nakoupili a 193 dostali darem) a dosáhl celkového počtu 

22 955. Na nákup nových knih jsme v roce 2017 vynaložili 60 219 Kč. 

Fond knihovny je hojně využíván studenty, učiteli a v menší míře i veřejností. 

Knihovna je zaměřena především na odbornou literaturu. Součástí knihovny je rovněž 

studovna, kde mohou čtenáři studovat prezenční výtisky a kde mohou k vyhledávání 

informací využívat i počítače. Provoz knihovny zajišťuje profesionální knihovnice. 

 

Celkově lze konstatovat, že materiální vybavení školy je na dobré úrovni 

a umožňuje hladký průběh výuky. V posledních osmi letech však kvůli nedostatku 

peněz není udržováno a obnovováno tak, jak by bylo třeba. 

Škola má dostatek prostor pro výuku a existují rezervy i pro jejich rozšíření.  
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2 Přehled oborů vzdělání 

 

2.1 Vyučované obory 

Na Gymnáziu Teplice existovaly ve školním roce 2017/18 tyto studijní obory: 

Tab. 3 a 4 

 Vyučované obory ve 
školním roce 2017/18 

(názvy podle 
Rozhodnutí o zařazení 

do sítě škol) 

Kód 
oboru 

(KKOV) 

Denní  studium 

Počet žáků Ukončilo MZ 

Gymnázium 7941K41 487 96 

Gymnázium 7941K81 294 40 

 

 Vyučované obory ve 
školním roce 2017/18 

(názvy podle 
Rozhodnutí o zařazení 

do sítě škol) 

Kód 
oboru 

(KKOV) 

Distanční  studium 

Počet žáků Ukončilo MZ 

Gymnázium - všeobecné 7941K41 17 1 
 

 

Charakter studia: úplné střední všeobecné 

Výuka v primách, sekundách, terciích a kvartách probíhala podle Školního 

vzdělávacího programu základního vzdělávání Gymnázia Teplice. 

Výuka v kvintách, sextách, septimách a oktávách probíhala podle Školního 

vzdělávacího programu gymnaziálního vzdělávání Gymnázia Teplice. 
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2.2 Učební plán Gymnázia Teplice pro rok 2017/2018 

 

Tab. 5 

Předmět Prima Sekunda Tercie Kvarta Kvinta Sexta Septima Oktáva 

Český jazyk a literatura  4 4 4 4 4 4 4 4 

Cizí jazyk I 3 3 3 3 3 4 3 3 

Cizí jazyk II 3 3 3 3 3 3 3 3 

Matematika 4 4 4 5 5 5 3 2 

Fyzika 2 2 2 1 2 2 3 1 

Chemie 0 0 2 3 3 2 2 0 

Zeměpis 1 2 2 1 2 2 2 2 

Dějepis 2 2 2 2 2 2 2 2 

Přírodopis 2 2 2 3     

Biologie/geologie     3 2 2 2 

Občanská výchova 1 2 2 2     

Základy spol. věd     1 3 3 3 

Informatika 1 0 0 0 2 0 0 0 

Tělesná výchova 3 3 3 2 2 2 2 2 

Estetická výchova 3 3 2 2 2 2 0 0 

Volitelné předměty 0 0 0 1 0 0 6 6 

Celkem 29 30 31 32 34 33 35 30 

Studenti čtyřletého studia navštěvují kvinty až oktávy. 
 

Čísla udávají počet hodin daného předmětu v týdenním rozvrhu. 

 

Volitelné a nepovinné předměty si žáci vybírali z níže uvedeného seznamu. Vyučovalo 

se všem předmětům zde uvedeným, mnohdy i v několika skupinách. 

 

Kvarta  Dramatická výchova 

Sexta  Latina nepovinná 

Septima Konverzace v anglickém jazyce 

Konverzace v německém jazyce 

Konverzace ve francouzském jazyce 

Konverzace ve španělském jazyce 

Informační gramotnost 

Latina 

Ekonomie 

Ruský jazyk 

Anglický seminář 

Německý seminář 

Seminář z matematiky 

Seminář z chemie 

Seminář z fyziky 

Seminář z biologie 

Seminář z dějepisu 

Seminář ze zeměpisu 

Psychologie 

Sociologie 

Programování 

Deskriptivní geometrie 

Estetika 



Gymnázium Teplice  Výroční zpráva o činnosti školy 

 15 

Informační gramotnost 

Oktáva  Konverzace v anglickém jazyce 

  Konverzace v německém jazyce 

  Anglický seminář 

Ekonomie 

Informační gramotnost 

Latina 

Seminář ze zeměpisu 

Seminář z biologie 

Seminář z dějepisu 

Seminář z chemie 

Seminář z matematiky 

Seminář z fyziky 

Deskriptivní geometrie  

Estetika 

Psychologie 

Sociologie 

Ruský jazyk 

Seminář z matematiky nepovinný 

všechny třídy Sborový zpěv nepovinný 

  Hra na nástroj 

 

V posledních dvou ročnících navštěvovali někteří studenti více seminářů, než je 

předepsáno. Tyto předměty pak pro ně byly nepovinné. Na vysvědčeních se tedy 

objevují názvy volitelných předmětů též v kolonce nepovinné předměty. 

2.3 Organizace výuky 

Jednou z podstatných záležitostí, jimiž se Gymnázium Teplice liší od ostatních 

škol, je organizace výuky. Motivováni snahou vytvořit našim žákům co nejlepší 

podmínky ke studiu organizujeme ve většině povinných předmětů výuku ve skupinách, 

které jsou sestaveny podle úspěšnosti studentů. Pro výuku cizích jazyků jsou žáci 

zařazováni do výkonnostně odstupňovaných skupin již při nástupu do prvního ročníku. 

Přicházejí k nám totiž studenti na různých stupních zvládnutí cizího jazyka. V dalších 

předmětech umožňujeme studentům, aby se pro poslední tři roky studia přihlásili do 

skupin pro talentované, kde jsou na ně kladeny vyšší požadavky, než je běžné. Zájem 

o účast v těchto skupinách je velký, takže je třeba na základě doporučení učitelů 

provádět výběr. 

Našim studentům nabízíme značný počet volitelných a nepovinných předmětů. 

V uplynulém roce jich bylo více než 40 (viz seznam v kapitole 2.1), což umožnilo 

studentům téměř libovolnou odbornou orientaci. 
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3 Údaje o pracovnících školy 

 

3.1 Základní údaje 

Gymnázium Teplice mělo v uplynulém školním roce 66 pedagogických 

zaměstnanců (stav k  30. 6. 2018). Dále zde pracovalo 19 nepedagogických  pracovníků. 

Šlo o účetní, projektovou manažerku, hospodářku, referentku, knihovnici, správce 

počítačové sítě, školníky, správce sportovního areálu, strážné, údržbáře, prodavačku 

a uklízečky. Krátkodobě jsme zaměstnávali ještě několik brigádníků. 

 

Týdně bylo odučeno 1322 hodin (loni 1308). Všechny hodiny byly vyučovány 

kvalifikovanými učiteli, a to vždy aprobovanými pro daný předmět.  

 

Požadovaná pedagogická způsobilost a stupeň vzdělání učitelů ve 

školním roce 2017/18 
 

(Zahrnuje povinné předměty, povinně volitelné i nepovinné) 

 

Pedagogičtí pracovníci – školní rok 2017/18 (stav k 30. 6. 2018) 

Tab. 6 

Celkový počet 
odborně i 

pedagogicky 
způsobilých 

učitelů (fyzicky) 

Odborná a 
pedagog. 

způsobilost 
učitelů v % 

Celkový 
počet 

vyučovaných 
hodin na 

škole 
v týdenním 

úvazku 

Počet hodin 
odučených 

odborně 
v týdenním 

úvazku 

Počet hodin 
odučených 

odborně v % 

65 98,50 1322 1298 98,20 

 
Věková skladba pedagogických pracovníků podle odborné a pedagogické 

způsobilosti  
Tab. 8 

Odborná a 

pedagogická 

způsobilost 

Do 35 let 
Nad 35 let 

do 45 let 

Nad 45 let 

do 55 let  

Nad 55 let 

do důchod. 

věku 

(včetně) 

Důchodci 
Celkový 

souhrn 

celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy 

úplná 6 2 22 11 20 14 12 8 5 5 65 40 

pouze odborná             

pouze 
pedagogická 

            

nekvalifikovaní   1 1       1 1 

Celkem 6 2 23 12 20 14 12 8 5 5 66 41 
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Nepedagogičtí pracovníci k 30. 6. 2018 (včetně DČ) 

Tab. 9 
počet fyzických osob přepočtené úvazky

Interní pracovníci 19 14,8  
 

Další údaje o nepedagogických pracovnících (včetně DČ) 

Tab. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Další vzdělávání pracovníků 

 

Akce byly pečlivě vybírány a vždy přinesly učitelům řadu nových poznatků. 

Celkové náklady na vzdělávání pedagogických pracovníků v uplynulém školním roce 

dosáhly výše 453 782,77 Kč. Z této částky bylo vynaloženo 13 484,00   Kč na školení, 

382 950,00 Kč na cestovné na vzdělávací akce a 57 348,77  Kč na nákup odborné 

literatury a časopisů. 

Všechny vzdělávací akce jsou zaznamenány a zveřejněny v Plánu akcí.[1]  

3.3 Mzdové podmínky pracovníků 

 

Vzhledem k tomu, že všechny finanční statistiky se vztahují ke kalendářním 

rokům, jsou v následující tabulce uvedeny údaje vždy pro 1. pololetí kalendářního roku, 

neboť to se víceméně kryje s 2. pololetím školního roku. 

Tab. 11 
1-6/17 1-6/18 index

Celkový přepočítaný počet zaměstnanců* 73,38 73,60 100,30

Přepočítaný počet učitelů 60,52 60,54 100,03

Průměrná měsíční mzda učitele 31 602,00 Kč    36 384,00 Kč    115,13

Průměrná měsíční mzda ostatních 

zaměstnanců 18 430,00 Kč    22 690,00 Kč    123,11

Průměrná měsíční výše nenárokových 

složek mzdy učitelů 2 243,00 Kč      2 495,00 Kč      111,23

Průměrná měsíční výše nenárokových 

složek mzdy ostatních zaměstnanců 2 470,00 Kč      2 800,00 Kč      113,36  
Průměrná měsíční mzda je přepočítána, aby byl vyloučen vliv nemocnosti. Údaje 

v tabulce č. 11 jsou bez doplňkové činnosti. 

 

Díky nařízení vlády se platy zaměstnanců ve školství výrazně zlepšily. 

                                                 
[1] Počítačový program Plán akcí je přístupný všem učitelům ve školní síti a výstup z něj je pravidelně 

zveřejňován na školním webu. 

Pracovní zařazení Úvazek Vzdělání

THP 5,50 odpovídající

školník 1,00 odpovídající

uklízečka 3,75 odpovídající

strážný 1,50 odpovídající

spr. sport. areálu 0,25 odpovídající

projektový manažer 1,00 odpovídající

prodavačka 1,00 odpovídající

údržbář 0,75 odpovídající

celkem 14,75
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Fotografie pedagogického sboru z června 2018 

 

 
  



Gymnázium Teplice  Výroční zpráva o činnosti školy 

 19 

4 Přijímací řízení 

Uchazeči o denní studium na Gymnáziu Teplice skládali přijímací zkoušku. Ta 

byla písemná a měla podobu testů, které připravilo Centrum pro zjišťování výsledků 

vzdělávání. 

V dubnu 2018 proběhly přijímací zkoušky pro osmileté i čtyřleté studium. Počty 

přihlášených a přijatých ukazuje následující tabulka. 

 

Přijímací řízení 2018      Tab. 12 

1. kolo - 12.,13., 16., 

17. dubna

Přihláš

eno

Dostavilo 

se

Přijato 

hned

Oznámili, že 

nenastoupí

Počet 

odvolání

Přijato na 

odvolání

Přijato 

autoremed

urou

Přijato 

celkem

Odevzdalo 

zápisový 

lístek

Osmileté studium 84 84 29 6 5 0 5 34 29

Čtyřleté studium 185 183 163 37 9 0 9 172 135

Celkem 1. kolo 269 267 192 43 12 0 14 206 164

2. kolo - nekonalo se 
Přihláš

eno

Dostavilo 

se

Přijato 

hned

Oznámili, že 

nenastoupí

Počet 

odvolání

Přijato na 

odvolání

Přijato 

autoremed

urou

Přijato 

celkem

Odevzdalo 

zápisový 

lístek

Osmileté studium 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Čtyřleté studium 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Celkem 2. kolo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Všechna kola
Přihláš

eno

Dostavilo 

se

Přijato 

hned

Oznámili, že 

nenastoupí

Počet 

odvolání

Přijato na 

odvolání

Přijato 

autoremed

urou

Přijato 

celkem

Odevzdalo 

zápisový 

lístek

Osmileté studium 84 84 29 6 5 0 5 34 29

Čtyřleté studium 185 183 163 37 9 0 9 172 135

Celkem 269 267 192 43 12 0 14 206 164

Distanční studium 2 2 0 0 0 0 0 0 0  
 

Celkově zápisový lístek odevzdalo 60,5 % uchazečů ze všech přihlášených (loni 

61%, předloni 64%), mezi nimiž opět převažovaly dívky.  

 

Odvolání proti rozhodnutí ředitele o nepřijetí studenta bylo celkem 14. Ředitel 

vyhověl všem žákům v rámci autoremedury. Důvod, proč tak učinil, byla skutečnost, že 

někteří původně přijatí žáci  oznámili, že nenastoupí. Na takto uvolněná místa mohli 

tedy být přijati zájemci, kteří původně skončili mezi nepřijatými. 
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Další tabulka zachycuje vývoj počtu studentů během školního roku.  

 

     Tab. 13 
Počet žáků Stav
k 30.6.2017 k 30. 6. 2018

778 781

25 1 6 1

11 11 3

Přestupy na jinou školu Ukončení studia Přerušení studia 

Mezinárodní výměna

Studijní pobyt v 

zahraničí

Přestupy z jiné školy Návrat po přerušení 

 
 

Do počtu žáků k 30. 6. 2018 jsou zahrnuti i žáci maturitního ročníku. Těch bylo 

143. 

Důvodem přestupu na jinou školu byly prospěchové problémy a stěhování 

rodiny. 
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5 Výsledky výchovy a vzdělávání 
 

5.1 Studijní výsledky 

Detailní výsledky studia všech studentů Gymnázia Teplice jsou zachyceny 

v třídních výkazech, popřípadě maturitních výkazech. Nejlepší studenti a jejich 

výsledky jsou uvedeni v Ročence školy. Zde jsou pouze shrnuty a zhodnoceny některé 

kvantitativní ukazatele. Pro porovnání jsou uvedeny i údaje za předchozí školní rok. 

 

Celkový prospěch k 31. 8. 2018 
 Tab. 14 

 

Počet žáků Vyznamenání Prospělo Neprospělo Bude

Osmileté studium opakovat

ročník 16/17 17/18 16/17 17/18 16/17 17/18 16/17 17/18 18/19

1 30 30 19 23 11 7 0

2 29 30 26 22 3 8 0

3 30 29 13 16 17 13 0

4 30 29 14 13 16 16 0

5 53 30 7 9 43 21 3

6 52 52 18 12 31 36 3 4

7 43 49 7 18 36 28 0 3 1

8 37 45 4 7 32 36 1 2 1

1 126 138 10 29 111 102 5 7 3

2 136 120 26 13 107 106 3 1 1

3 101 131 11 24 87 102 3 5 2

4 99 98 8 8 89 89 2 1

Celkem 766 781 163 194 583 564 20 23 8

Čtyřleté studium

 
  

Celkový prospěch žáků ve škole za I. pololetí školního roku 2017-18: 

Tab. 15  

Škola 
Počet žáků 

k 31. 1. 2018 
Prospělo 

s vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo 

Gymnázium osmileté 294 106 174 14 
Gymnázium čtyřleté 487 58 400 29 

Celkem 781 164 574 43 

 

Celkový prospěch žáků ve škole za II. pololetí školního roku 2017-18:  
Tab. 16 

Škola 
*Počet žáků 
k 31. 8. 2018 

Prospělo 
s vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo 

Gymnázium – osmileté 294 120 165 9 
Gymnázium – čtyřleté  487 74 399 14 

Celkem 781 194 564 23 

* Započteni jsou i žáci maturitního ročníku. 

 

Ze 781 žáků prospělo na konci školního roku 2017/18 s vyznamenáním 194, což 

je 24,8% (loni 21,3), prospělo 564, což činí 76,1 % (loni 72,2) a neprospělo 23, tedy 2,9 

% (loni 2,6). Žáků, kterým bylo povoleno skládat opravnou zkoušku, bylo celkem 11. 

Osmi studentům, kteří neprospěli, bylo povoleno opakování ročníku.  
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Celkový průměrný prospěch studentů byl 1,929 (loni 2,013), když v posledních 

čtyřech ročnících byl následující: kvinty 1,950 (loni 2,057), sexty 2,058(loni 1,969), 

septimy 1,934 (loni 2,177), oktávy 2,257 (loni 2,161). 

Průměrná absence studentů za pololetí činila 60,10 hodiny na žáka (loni 51,68). 

Z celkového fondu vyučovacích hodin se tak zameškalo téměř 10% výuky. Výše 

neomluvené absence činila 0,23 hodiny na žáka (loni 1,47).  

 

Výsledky výchovy a vzdělávání za I. pololetí školního roku 2017-18 
Tab. č. 17 

 
ROČNÍK 

Počet 
žáků 

celkem 
k 30.9. 

Počet 
žáků 

k 31. 1. 

Počet 
žáků 

s 2 st. 
z 

chování 

% 
z 

celk. 
počtu 

Počet 
žáků 

s 3. st. 
z 

chování 

% 
z 

celk. 
počtu 

Zameš-
kané 

 
hodiny 

% 
z oduče
-ných 
 hodin 

Neoml
u-vené  
hodiny 

% ze 
zameška-

ných 
hodin 

1. 30 30         609 3,50 6 0,99 

2. 30 30         1071 5,95 1 0,08 

3. 29 29         1066 5,93 0 0,00 

4. 30 29         714 3,85 0 0,00 

5. 165 168         5136 4,50 2 0,03 

6. 172 171         7758 7,09 55 0,71 

7. 182 181 1 0,55 1 0,55 9448 7,46 212 2,24 

8. 143 143     1 0,70 7708 8,98 17 0,22 

CELKEM 781 781 1 0,13 2 0,26 33 510 6,59 292 0,87 

 

 

Výsledky výchovy a vzdělávání za II. pololetí školního roku 2017-18 

Tab. č. 18 

 
ROČNÍK 

Počet 
žáků 

celkem 
na 

začátku 
šk. roku 

Počet 
žáků 

k 31. 8. 

Počet 
žáků 

s 2 st. 
z    

chová ní 

% 
z celk. 
počtu 

Počet 
žáků 

s 3.st. 
z 

chová
ní 

% 
z 

celk. 
počtu 

Zameš-
kané 

 
hodiny 

% 
z oduče
-ných 
 hodin 

Neomlu-
vené  

hodiny 

% ze 
zameška

-ných 
hodin 

1. 30 30         1268 6,94 1 0,07 

2. 30 30         1446 7,65 0 0,00 

3. 29 29         1439 7,62 0 0,00 

4. 30 29 1 3,45     1911 9,81 30 1,56 

5. 165 168 1 0,60     10502 8,75 22 0,21 

6. 172 172 2 1,16     11340 9,81 50 0,44 

7. 182 180         14062 10,63 56 0,40 

8. 143 143 1 0,70     5491 9,85 19 0,34 

CELKEM 781 781 5 0,64 0 0,00 47 458 9,51 177 0,37 
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5.2 Výsledky maturit 

Výsledky maturitních zkoušek ve školním roce 2017-18 podle tříd (jarní termín) 

Tab. 19 

 

 

 Třída Celkem  Dívek  Hochů  Vyzn. Prosp. Nepr. Průměr  

8.A 20 11 9 6 13 1 2,025 

8.B 20 13 7 5 12 3 2,063 

8.C 25 18 7 2 18 5 2,590 

8.D 24 14 10 4 19 1 2,323 

8.E 26 16 10 9 13 4 1,933 

8.F 21 13 8 1 15 5 2,464 

8.X 0 0 0 0 0 0  0 

 Repet. 5 4 1 0 2 3 3,750 

 Celkem  141 89 52 27 92 22 2,450 

 

 

 Maturity proběhly pod dohledem předsedů vyslaných z různých gymnázií 

severních Čech bez problémů.  

 V jarním termínu prospělo celkem 92 žáků (včetně dvou repetentů) a 27 žáků 

prospělo s vyznamenáním. K maturitní zkoušce nebylo připuštěno jedenáct žáků  (8.A 

- 1, 8.B – 4, 8.F- 2, 8.X - 4) -  neukončili ročník. Neuspělo 22 žáků (8.A  - 1,  8.B – 3, 

8.C - 5, 8.D – 1, 8.E - 4, 8.F – 5 a 3 repetenti), kteří museli v září opakovat celkem 26 

dílčích zkoušek. 2 repetenti uspěli při druhém opravném termínu. 

 

Přehled opravných maturitních zkoušek a zkoušek v náhradním termínu ve 

školním roce 2017-18 

Tab. 20 

Zkouška Počet žáků 

společná část - Čj – ústní zkouška 3 

společná část – Čj – didaktický test 2 

společná část – Čj – písemná práce 3 

společná část – M – didaktický test  5 

společná část – Aj – ústní zkouška 2 

společná část – Aj – didaktický test 1 

profilová část – M 1 

profilová část - Dg 1 

profilová část - Zsv 3 

profilová část – D 1 

profilová část – Aj – písemná zkouška 2 

profilová část – Aj – ústní zkouška 2 

celkem 26 

 

 Podzimní písemné maturity společné části proběhly od 3. do 7. září 2018. GT 

nebylo v podzimním zkušebním období 2018 spádovou školou. U písemných zkoušek 
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neuspělo 6 žáků (8.A -1, 8.B – 1, 8.C – 2, 8.F – 1 a jedna repetentka, která neuspěla při 

třetím opravném termínu). 

 Podzimní termín ústních maturit byl 11. září 2018. Z 16 žáků konajících ústní 

MZ, úspěšně zkoušku složilo 15 žáků, jeden žák z 8.F neuspěl.  

Celkem ve školním roce 2018/19 prospělo 92 absolventů denního studia 

v jarním termínu (z toho 2 repetenti) a dalších 17 žáků v termínu podzimním 

(dohromady 109). 28 žáků prospělo s vyznamenáním (tj. 19%). 8 žáků neprospělo (8.A 

– 1, 8.B – 1, 8.C – 2, 8.F – 1 a tři repetenti). Úspěšnost našich žáků u maturitní zkoušky 

činila 94% (loni 96%). 

 

Výsledky maturitních zkoušek ve školním roce 2017-18 podle tříd (po opravných 

a náhradních zkouškách) 

Tab. 21 

 

 

 Třída Celkem  Dívek  Hochů  Vyzn. Prosp. Nepr. Průměr  

8.A 21 11 10 6 14 1 2,107 

8.B 22 13 9 6 15 1 2,091 

8.C 25 18 7 2 21 2 2,520 

8.D 24 14 10 4 20 0 2,292 

8.E 26 16 10 9 17 0 1,846 

8.F 21 13 8 1 19 1 2,381 

8.X 1 1 0 0 1 0 3,250 

 Repet. 5 4 1 0 2 3 3,750 

 Celkem  145 90 55 28 109 8 2,530 
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Výsledky maturitních zkoušek ve školním roce 2017-18 podle předmětů  

Tab. 22 

 

 
 

Profilová část 

Třída

Předmět průměr počet žáků průměr počet žáků průměr počet žáků

Anglický jazyk 1,50 4 2,38 8 3,00 7

Biologie 3,25 8 1,75 4 2,67 9

Dějepis 2,00 3 2,25 4 2,80 5

Deskriptivní geometrie 1,00 2 1,00 1 4,00 2

Estetika 3,00 1 1,00 3 4,00 1

Francouzský jazyk

Fyzika 2,50 4 2,25 4 3,50 4

Chemie

Informační gramotnost 2,50 2 4,00 2 3,00 1

Informatika 3,50 2

Latina 2,00 1 2,25 2

Matematika 2,20 5

Německý jazyk 1,00 3 1,67 3

Ruský jazyk 1,00 1 2,00 2

Španělský jazyk 1,50 4

Zeměpis 2,33 3 2,25 4 3,00 4

Základy společenských věd 2,25 8 2,67 3 1,67 12

2,28 42 2,00 44 2,85 50

Třída

Předmět průměr počet žáků průměr počet žáků průměr počet žáků

Anglický jazyk 2,00 3 1,63 8 3,00 5

Biologie 2,64 11 2,80 5 2,50 8

Dějepis 2,20 5 2,25 4 3,33 3

Deskriptivní geometrie 3,00 2

Estetika 2,00 1 3,00 2

Francouzský jazyk 1,00 2

Fyzika 1,67 3 4,00 1

Chemie 4,00 1 2,50 2

informační gramotnost 2,67 3 2,33 3

Informatika

Latina 1,00 1

Matematika 2,00 1

Německý jazyk 3,00 1 1,75 4 1,50 2

Ruský jazyk 1,00 1 1,00 1 2,00 4

Španělský jazyk 2,50 4

Zeměpis 2,71 7 2,00 4 2,67 6

Základy společenských věd 2,13 8 1,87 15 1,73 11

2,37 48 1,90 52 2,64 42

8.A 8.B 8.C

8.D 8.E 8.F
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5.3 Uplatnění absolventů 

 

Výsledky našich absolventů v jejich úsilí o přijetí na vysoké školy jsou 

v posledních letech stále lepší a lepší. Pro srovnání s minulými lety a k vysledování 

tendence vývoje uvádíme na následují stránce údaje za poslední sledovaná léta. 

 

Uplatnění absolventů 
                   Tab. 23 

školní 
rok 

počet absolventů přihl. 
na VŠ 

přijatí % z počtu 
přihlášených 

% z počtu 
absolventů 

1981/82 142 121 80 66,1 56,3 

1982/83 191 130 86 66,2 45,0 

1983/84 163 119 86 72,3 57,8 

1984/85 171 144 87 65,4 50,9 

1985/86 175 133 97 73,0 55,4 

1986/87 173 123 102 83,0 59,0 

1987/88 162 125 96 73,6 56,8 

1988/89 155 128 93 72,7 60,0 

1989/90 177 159 103 64,8 58,2 

1990/91 162 145 86 56,6 53,1 

1991/92 159 137 77 56,2 48,4 

1992/93 166 145 90 62,1 54,2 

1993/94 144 122 88 72,1 61,1 

1994/95 118 112 80 71,4 67,8 

1995/96 107 100 76 76,0 71,0 

1996/97 112 108 66 61,1 58,9 

1997/98 92 88 61 69,3 66,3 

1998/99 90 88 62 70,5 68,9 

1999/00 47 47 30 63,8 63,8 

Společná část
Třída

Předmět průměr počet žáků průměr počet žáků průměr počet žáků

Český jazyk  1,91 21 2,00 22 2,64 25

Anglický jazyk  1,88 16 1,50 10 1,94 18

Francouzský jazyk  

Německý jazyk  2,00 1 2,00 1

Ruský jazyk  

Španělský jazyk  

Matematika  1,75 4 3,00 11 3,14 7

1,88 42 2,13 44 2,58 50

Třída

Předmět průměr počet žáků průměr počet žáků průměr počet žáků

Český jazyk  2,08 24 1,85 26 2,38 21

Anglický jazyk  2,14 21 1,35 17 1,93 15

Francouzský jazyk  1,00 1

Německý jazyk  2,00 1

Ruský jazyk  

Španělský jazyk  

Matematika  2,67 3 2,38 8 3,60 5

2,30 48 1,64 52 2,48 42

8.F

8.A 8.B 8.C

8.D 8.E
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2000/01 115 113 87 75,7 77,0 

2001/02 60 60 52 86,7 86,7 

2002/03 151 146 131 89,7 86,8 

2003/04 157 155 132 85,2 84,1 

2004/05 141 140 130 92,9 92,2 

2005/06 117 116 113 97,4 96,6 

2006/07 117 116 107 92,2 91,4 

2007/08 118 118 115 97,5 97,5 

2008/09 109 107 102 95,3 93,6 

2009/10 137 136 129 94,9 94,2 

2010/11 137 136 130 95,6 94,9 

2011/12 136 135 132 97,8 97,1 

2012/13 134 134 124 92,5 92,5 

2013/14 131 130 119 91,5 90,8 

2014/15 113 111 102 91,9 90,3 

2015/16 142 140 134 95,7 94,4 

2016/17 119 117 112 95,7 94,1 

 

Za podstatný považujeme poslední ukazatel - procento přijatých z celkového 

počtu absolventů. Ten nejlépe vypovídá o kvalitě práce školy, tedy o kvalitě přípravy 

našich absolventů ke studiu na vysokých školách. 

Podrobněji zachycuje výsledky absolventů školní web na stránce 

https://www.gymtce.cz/cs/vysledky/prijeti-na-vs. Nejvíce našich žáků bylo přijato na 

Univerzitu Karlovu (26). Následují UJEP (20), ČVUT (16), VŠE (11) atd. 
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5.4 Hodnocení výsledků výchovného působení 

Druhým stupněm z chování bylo ve druhém pololetí hodnoceno 5 žáků (loni 6), 

což bylo 0,64% (loni 0,77 %). Třetím stupněm nebyl hodnocen žádný žák (loni 5). 

Nejvýznamnější podíl na výchovné činnosti školy mají třídní učitelé. Ti ve 

spolupráci s ostatními vyučujícími řeší všechna kázeňská provinění a působí přímo na 

žáky. V závažnějších případech se do řešení přestupku zapojují i výchovní poradci, 

koordinátor primární prevence či případně vedení školy. Při řešení obzvláště závažných 

provinění žádáme o spolupráci odbor sociálních věcí - oddělení péče o dítě, případně 

Policii ČR.  

Kázeňská opatření byla uplatněna v přiměřené míře. Údaje jsou za první/druhé 

pololetí. 

Důtka třídního učitele   26/7 

Důtka ředitele školy   7/7 

Pochvala třídního učitele  175/141 

Pochvala ředitele školy  104/22 

 

5.5 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 

Gymnázium Teplice má vytvořené podmínky (i když ne dokonalé) pro vzdělávání 

žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. Daří se spolupráce školy 

s pedagogicko-psychologickými poradnami i speciálními poradenskými centry. Na 

základě jejich doporučení byl dvaceti dvěma žákům stanoven individuální vzdělávací 

plán či postupujeme dle dokumentu Doporučení školského poradenského zařízení. 

Učitelé byli proškoleni v práci s poradenskou zprávou a v metodách výuky žáků se 

specifickými poruchami učení (SPU). Dalším žákům byl vytvořen plán pedagogické 

podpory. 

V uplynulém školním roce konali někteří žáci maturitní zkoušku s přiznaným 

uzpůsobením podmínek.  

Žáci se zdravotním znevýhodněním byli vzděláváni formou individuální integrace 

do běžných tříd, někteří místo hodin tělesné výchovy navštěvovali zdravotní tělesnou 

výchovu. 

Žákům z odlišného kulturního a sociálně znevýhodňujícího prostředí byla 

nabízena pomoc v podobě úlev při placení vstupného na vzdělávací akce, možnosti 

zapůjčení učebnic zdarma a nabídek pomoci překonat jazykovou bariéru účastí v kurzu 

českého jazyka pro cizince. Preventivní program školy zahrnuje též body zabývající se 

péčí o žáky těchto minorit. 

5.6 Žáci mimořádně nadaní 

Gymnázium Teplice pracuje s talentovanými žáky, vytváří podmínky pro rozvoj 

jejich osobnosti. Škola vytváří výukové skupiny talentovaných žáků, nabízí jim realizaci 

v zapojení do soutěží a účastí ve volitelných seminářích. 

Žákům mimořádně nadaným nabízí škola možnost vypracovat individuální 

vzdělávací plán. Loni této příležitosti využily dvě žákyně. Individuální vzdělávací plán 

škola vypracovala pěti žákům, kteří studovali souběžně Konzervatoř, dvaceti čtyřem 

účastníkům vrcholového sportu a dvěma žákům studujícím v zahraničí. 
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5.7 Výsledky v soutěžích a olympiádách 

Studenti Gymnázia Teplice patří k nejlepším téměř ve všech studentských 

soutěžích organizovaných na úrovni okresu i kraje. Dobré výsledky v regionálních 

kolech soutěží jsou tradiční a již je považujeme za samozřejmé. Těší nás, že 

v posledních letech se naši studenti prosazují i na republikové úrovni.  

 Podrobný výčet úspěchů našich studentů v soutěžích je uveden v Ročence 

2017/18 a též na našich internetových stránkách www.gymtce.cz. Zde uvádíme pouze 

výsledky v celostátních a mezinárodních kolech soutěží. 

 

Mezinárodní soutěže 

 2. místo v Matematické soutěži Adama Riese (SRN) 

Celostátní soutěže 

 1. místo v soutěži Dunaj na Vltavě (český jazyk) 

 1. místo (dvakrát), 7., 8., 17. a 18. místo v soutěži Ústy básníka (španělský 

jazyk) 

 1. a 2. místo v soutěži Mladý moderátor (český jazyk) 

 2. místo (dvakrát) a 3. místo v soutěži MinecraftCup (informatika) 

 2., 3. a 10. místo v konverzační soutěži ve španělštině 

 3. místo v Historiádě 

 3. místo v soutěži Send a Postcard (anglický jazyk) 

 4. a 69. místo v soutěži Náboj (matematika) 

 4. místo v konverzační soutěži ve francouzštině 

 4. místo v konverzační soutěži v němčině 

 6., 21. a 22. místo v soutěži O klobouk kouzelníka Pokustóna (fyzika) 

 6. a 18. místo v soutěži Fyzikální náboj  

 6. místo ve stolním tenisu 

 8. místo v soutěži Best In English 

 9. místo ve Středoškolské odborné činnosti 

 11., 15., 18. a 19. místo v Certamen Latinum 

 11. a 12. místo v přespolním běhu 

 15. místo ve FYKOSím Fyziklání 

 15. místo v Juniorském maratonu 

 15. a 40. místo v soutěži Eurorebus (zeměpis) 

 16. místo v Astronomické olympiádě 

 17 místo v Mistrovství ČR školních šachových družstev 

 20. místo v soutěži Náboj junior (matematika) 

 20. místo v soutěži Jáma lvová (matematika) 

 30. místo v Chemiklání 

 účast v České lingvistické olympiádě 

 účast ve Fyzikální olympiádě 

 účast v Logické olympiádě 

 účast v ústředním kole Olympiády v německém jazyce 

 účast v soutěži Jarní poznávání bylin 

 účast v soutěži Office Aréna (programování) 

 účast v Ekonomické olympiádě 

http://www.gymtce.cz/
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Soutěže a přehlídky – počty zúčastněných žáků ve školním roce 2017/18 

Tab. 24 

 

 
 

 

  

Název
Školní 

kolo

Okresní 

kolo

Oblastní 

kolo

Ústřední 

kolo

Archimediáda 2

Astronomická olympiáda 28 16 1

Atletický čtyřboj 18

Basketbal 26 17

Beach volejbal 4

Best In English 54

Biologická olympiáda 38 5 7

Certamen Latinum 8 4

Corny - atletický pohár 48 48

Česká lingvistická olympiáda 11 9 2

Čtvrtlístek 4

Dějepisná olympiáda 11 2

Dějepisná soutěž gymnázií 3

Dětská scéna sólových recitátorů 11 2

Dunaj na Vltavě 1

Ekologická olympiáda

Ekonomická olympiáda 3 1

Eurorebus 11 6

Florbal 39 9

Fotbal 13

Futsal 14 13

FYKOSí Fyziklání 4

Fyzikální náboj 10

Fyzikální olympiáda 4 23 1

Geologická olympiáda 12 8

Házená 9 12

Historiáda 4

Chemická olympiáda 35 4 15

Chemiklání 9

Jáma lvová 2

Jarní poznávání bylin 2

Juniorský maraton 10 10

Konverzační soutěž v anglickém jazyce 12 8 2

Konverzační soutěž v německém jazyce 15 3 9 1

Konverzační soutěž ve francouzštině 14 3

Konverzační soutěže ve španělském jazyce 11 3 3

Logická olympiáda 88 2

Matematická olympiáda 101 57 11

Matematická soutěž Adama Riese 27 3 3

Matematický klokan 172

Mini GLOBE Games 6

Minifotbal dívek 15

Mistrovství ČR školních šachových družstev 12 5 5

Mladý moderátor 2

Soutěže a přehlídky - školní rok 2017/18
Počty účastníků
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5.8 Porovnávání středních škol 

5.8.1 Testování kvintánů – Vektor 1 

Stejně jako loni, i letos jsme testy Vektor 1 neobjednali. Výsledky testování 

našich nováčků jsou dlouhodobě stálé a tudíž předvídatelné. Rozhodli jsme se hledat 

jiné nástroje testování žáků prvních ročníků (jednotné přijímací zkoušky, interní testy). 

 

5.8.2 Testování oktavánů – Vektor 4 

Žáci oktáv absolvovali v říjnu 2017 testy Vektor 4, které vypovídají o jejich 

pozici mezi žáky jiných škol. Škola obdržela celkové výsledky tříd. Společnost Scio 

zpracovala také individuální zprávy pro žáky, z nichž je možné vyčíst, jaký posun žáci 

zaznamenali od posledního šetření Scio před třemi lety. 

Smyslem testů je zmapovat situaci na konci studia. Kromě výsledků tříd a žáků 

získáváme porovnání výsledků školy s ostatními školami. Žáci obdrží individuální 

zprávy, z nichž vyčtou, jak se posunuli ve svých výsledcích od testování v roce 2014. 

V této statistice je zahrnuto úsilí žáka a také působení naší školy. 

Oktaváni skládali testy z českého jazyka, matematiky a obecných studijních 

předpokladů. 

 

Následující tabulka udává porovnání tříd se všemi testovanými žáky (percentily). 

V závorce jsou uvedeny skupinové percentily (porovnání s gymnázii).  

  

Náboj 10

Náboj Junior 8

Němčinář roku 33

O klobouk kouzelníka Pokustóna 11 5

Office Arena 8 4 1

Olympiáda v českém jazyce 84 5 2

Olympiáda ve francouzštině 12 1

Olympiáda v německém jazyce 10 2

Pangea 114

Pišqworky 20

Programování 3

Přehazovaná 10 18

Přespolní běh 24 8 12

Pythagoriáda 84 26

Send a Postcard 15

Soutěž a podnikej 2 1

Spelling Bee 28

Stolní tenis 4

Středoškolský atletický pohár 33 4

Středoškolská odborná činnost 9 7 5 1

Ústy básníka 6

Veslařská regata 6

Videopohlednice z mého města 21

Volejbal 32 17 16

Zeměpisná olympiáda 131 5 2 40

1073 448 334 301

Soutěže a přehlídky - školní rok 2017/18
Počty účastníků
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Třída Percentil (skupinový percentil) 

OSP Čj M (základní) 

8.A (osmileté G) 62 (42) 52 (37) 77 (54) 

8.B (osmileté G) 69 (52) 67 (52) 76 (59) 

8.C (čtyřleté G) 47 (39) 52 (45) 60 (59) 

8.D (čtyřleté G) 53 (47) 53 (46) 55 (53) 

8.E (čtyřleté G) 59 (54) 71 (67) 61 (60) 

8.F (čtyřleté G) 51 (45) 46 (37) 61 (59) 

Čtyřleté studium (skupina 
čtyřletých gymnázií) 

53 (46) 56 (49) 59 (58) 

Osmileté studium (skupina 
víceletých gymnázií) 

66 (47) 60 (45) 77 (57) 

 

 

Výsledky žáků se pohybují nad průměrnou hodnotou ve srovnání s ostatními 

školami.  

Stejně jako v posledních letech můžeme konstatovat, že třídy osmiletého studia 

si vedou lépe než třídy studia čtyřletého. 

Následující dva grafy (výsledky tříd osmiletého studia) to potvrzují.  
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Výsledky tříd čtyřletého gymnázia ukázaly rozdíly mezi jednotlivými třídami. 

Z následujícího grafu lze vyčíst, že třída 8.E dosáhla vynikajícího výsledku. 

Škola s informacemi systematicky pracuje. Výsledky žáků byly diskutovány 

v jednotlivých předmětových komisích, závěry z jednání se promítly do výuky. 

 

 

5.8.3 Testování kvartánů – Čtenář (Scio) 

V březnu 2018 proběhlo testování žáků kvarty. Připravila je společnost Scio, 

cílem bylo šetření čtenářských dovedností žáků. 

Výsledky udává následující tabulka. Můžeme být spokojeni. 
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specialista nejlepší výsledek 17 žáků 

profík výborný výsledek 10 žáků 

objevitel dobrý výsledek 1 žák 
 

5.8.4 Testování oktavánů – Maturitní trénink (Scio) 

Studenti maturitního ročníku využili možnosti společnosti Scio k přípravě na 

maturitní zkoušku v podzimním i jarním termínu. Účast v testování jim pomohla 

s výběrem maturitních předmětů i k procvičování maturitních témat. 

 

5.8.5 Čtenářská gramotnost – ČŠI 

V listopadu 2017 proběhlo testování připravené Českou školní inspekcí. Sextáni 

skládali test ze čtenářské gramotnosti. S výsledky můžeme být vcelku spokojeni. 

Průměrná úspěšnost našich žáků je 72%. 

Následující výsečový graf ukazuje výsledky všech testovaných žáků: 

 

Jsme potěšeni, že k řešení úloh vyšší obtížnosti dospělo 71% našich žáků. V celostátním 
měřítku takto uspěla méně než polovina testovaných žáků. 

Několik žáků dosáhlo 100% úspěšnosti. 

 

5.9 Informování rodičů 

Gymnázium Teplice používá několik způsobů pro navázání kontaktu s rodiči 

studentů. 

5.9.1 Informování uchazečů o studium prostřednictvím základních škol,  
sdělovacích prostředků a dne otevřených dveří 

Na všechny základní školy v okrese Teplice jsme již v říjnu 2017 rozeslali 

informační materiály o naší škole a pozvali jsme zájemce na Den otevřených dveří, který 

proběhl druhou prosincovou sobotu. Asi dvěma stům návštěvníkům jsme vysvětlili, co 

a jak se u nás studuje, a ukázali jsme jim prostory a vybavení školy. 

Škola byla rovněž prezentována v denním tisku a v několika informačních 

brožurách o středním školství.  

5.9.2 Informování pomocí tištěných materiálů 

Gymnázium Teplice vydává každoročně řadu materiálů, které slouží 

k informování studentů, rodičů i širší veřejnosti o aktivitách a výsledcích školy. 
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V Ročence jsou údaje o pedagogickém sboru, studentech, výsledcích školy 

a o společenských událostech týkajících se školy. Jsou v ní i ukázky studentských prací, 

informace o studentských mimoškolních aktivitách, témata písemných maturitních prací 

a mnohé další údaje. 

Průvodce školou seznamuje studenty a rodiče s cíli školy, podává návody pro 

jednání studentů v různých situacích, shrnuje maturitní témata a obsahuje celou řadu 

vnitřních předpisů, jako např. školní řád, pravidla klasifikace, učební plán, řád školní 

knihovny apod. 

Dále škola vydává kalendář s vyznačením významných dnů (prázdniny, 

klasifikační porady, schůzky s rodiči, maturity, přijímací zkoušky) a některé další 

propagační materiály. 

5.9.3 Elektronická média 

Webové stránky školy jsou nejnavštěvovanějšími stránkami všech středních škol 

v Česku. Žáci, jejich rodiče a další veřejnost na nich najdou veliké množství informací 

o životě školy. 

Rodičům nabízíme možnost sledovat údaje o prospěchu a dalších výsledcích 

prostřednictvím individuálního přístupu přes školní web. 

Pro komunikaci s rodiči je stále častěji využíván systém Bakaweb. 

5.9.4 Schůzky s rodiči 

Rodiče žáků, kteří na gymnázium nastoupili v září 2013, byli pozváni na zvláštní 

schůzky do kmenových učeben hned na začátku září, kde byli seznámeni s hlavními cíli 

školy a s organizací studia.  

Pro všechny rodiče pak organizujeme dvě informativní odpoledne ročně. První 

schůzky proběhly v listopadu 2017, druhé v dubnu 2018. Všem rodičům bylo umožněno 

individuální setkání s vyučujícími, a to v průběhu odpoledne (16.00 - 18.00). 

Schůzek rodiče hojně využívají a dokazují tím svůj zájem o výsledky studia 

svých dětí. 

5.9.5 Studijní průkazy 

Každý student Gymnázia Teplice je vybaven studijním průkazem, který slouží 

k identifikaci žáka a jako důkaz o studiu. 

5.9.6 Individuální jednání s rodiči 

V případech, kdy se objevily závažné problémy týkající se chování či prospěchu 

žáků, byli rodiče vyzváni, aby se dostavili do školy k projednání záležitosti. Někdy byly 

individuální konzultace provedeny i z iniciativy rodičů. 

 

5.10 Prevence sociálně patologických jevů 

Ve školním roce 2017/2018 jsme realizovali minimální preventivní program se 

zaměřením na následující oblasti, které navazují na dlouhodobé cíle obsažené ve 

školním dokumentu Preventivní strategie Gymnázia Teplice: 

 adaptace nově příchozích žáků, 

 prevence proti xenofobii a předsudkům, 

 intenzivnější spolupráce rodičů a školy, 
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 výchovně vzdělávací působení na žáky v otázkách, drogové prevence, zdraví a 

sexu, 

 intenzivnější spolupráce žáků a učitelů. 

Z každé oblasti jsme uspořádali jednu či více akcí. Převážně šlo o besedy, 

exkurze, pobytové akce či projektové dny. Navázali jsme na aktivity z minulého 

školního roku a pokračovali jsme v tematice lidských práv, pohlavně přenosných 

chorob, xenofobie a zdravého životního stylu. Navíc jsme do preventivních akcí zařadili 

oblasti bezpečnosti v dopravě a bezpečného chování na sociálních sítích. Realizovali 

jsme také několik mezinárodních projektů zaměřených na odbourání mezikulturních 

bariér a předsudků.  

Tab. 25 

Stručný souhrn preventivních aktivit pro žáky školy 

aktivita charakteristika aktivity 

Beseda proběhlo 12 hlavních preventivních besed (cca 40 hodin přímé práce) 

účastnili se jich žáci celé školy – každé třídy se týkalo přibližně 4 – 6 hodin 

přímého působení během celého školního roku – druh akce byl vybrán 

podle potřeby 

Pobytové akce adaptační kurz (2 a půl dne) – kvinty; 

adaptační kurz (2 dny) – primy; 

lyžařský výcvik (týden) – sekundy, kvinty; 

sportovní kurz (týden) – septimy;  

školní výlety s třídními učiteli na konci školního roku; 

školní exkurze mající výchovně vzdělávací charakter 

Projektové dny Bezpečnost v dopravě; Vítejte na Gymnáziu Teplice 2016; Borna, 

Bremenhaven, Antikomplex; Mundani; Aydin, 

Volnočasové aktivity 25 školních kroužků – účast dobrovolná 

Aktivity rodičů a školy sobotní seznamovací akce rodičů, žáků kvint a učitelů – cca 300 rodičů 

Aktivity pro učitele Jak odbourat bariéry; Transsexualismus 

Hodnocení naplnění stanovených cílů 

Preventivních cílů školy jsme dosahovali prostřednictvím níže uvedených akcí, 

které byly přínosné a v mnohém na ně navazujeme v dalším školním roce. Do školy 

jsme zvali lektory doporučené odbornými institucemi či lektory, s nimiž máme dobrou 

zkušenost. Jako vydařené hodnotíme tyto aktivity: 

Programem Reprodukční zdraví jsme se zaměřili na prevenci a léčbu pohlavně 

přenosných nemocí, na možná rizika, rizikové skupiny, epidemiologickou situaci v ČR 

a ve světě, antikoncepci a bezpečný sex. Akci realizovala organizace Hravě o prevenci 

pro střední školy ze Zdravotního ústavu v Ústí nad Labem. S organizací mám velmi 

dobré zkušenosti a budeme se na spolupráci snažit navázat i v dalším školním roce. 

Problematiku zdraví jsme doplnili akcemi Zdravý životní styl v dospívání, 

Pohled do zrcadla, aneb jak to vidím já, Bát se či nebát, Nestresuj se stresem. 

 

Program „Vítejte na Gymnáziu Teplice 2017“ předpokládané cíle rovněž 

naplnil. V evaluačních dotaznících žáci uvádějí, že se díky projektovým aktivitám 

rychleji poznali s ostatními spolužáky, že jim projekt usnadnil přechod na novou školu. 
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V příštím školním roce budeme na zmíněný program navazovat programem nazvaným 

„Vítej mezi námi!“. 

 

Zaměřili jsme se také na problematiku posledních let – chování v prostředí 

internetu. V minulém školním roce jsme zahájili spolupráci s programem studentů 

Masarykovy univerzity v Brně Zvol si info, který je zaměřen na bezpečné chování na 

internetu a zaměřuje se také na nebezpečí nekritického přijímání informací z tohoto 

prostředí. Spoluprací rozšiřujeme působení našeho semináře Informační gramotnost, 

který má uvedené cíle zahrnuty ve výuce. V letošním školním roce jsme naši snahu 

obohatili o tematiku legislativní stránky práce s internetovými informacemi přednáškou 

JUDr. Marka Beneše, který se studenty probral otázky duševního vlastnictví, opisování 

z různých typů zdrojů a následné práce s nimi.  

 

V oblasti krizových situací se zaměřujeme na otázky šikany, domácího násilí 

a sebevražd u mladých lidí. V poslední době se do pravidelné diskuze učitelů a žáků ve 

společenskovědních předmětech zapojuje také školní psycholog, který absolvuje s žáky 

besedy v hodinách. Žákům je pravidelně nabízena pomoc školního psychologa, který 

má ve škole vyhrazené konzultační hodiny. 

Tematiku krizových situací doplňujeme první pomocí v hodinách OV, TV, na 

lyžařských a jiných sportovních kurzech. 

 

Dovednosti studentů v oblasti první pomoci rozšířila MUDr. Fabichová.  

 

Škola spolupracuje v rámci několika mezinárodních projektů (MUNDANI, 

Antikomplex, Borna 2017, Bremenhaven, Aydin) se školami z Německa a školou 

v tureckém Aydinu. Náplní projektových aktivit je mimo jiné také problematika 

xenofobie, napětí ve společnosti a mezikulturní tolerance. Jedná se převážně 

o pobytové interaktivní aktivity, které pěstují v žácích sebedůvěru, empatii, toleranci 

k odlišnostem. Kromě zapojených tříd jeví zájem o účast na projektových aktivitách čím 

dál tím více studentů. 

K výše uvedené tematice jsme během 1. pololetí uspořádali exkurze do Terezína, 

Berlína, Osvětimi. 

V návaznosti na výše uvedené aktivity realizujeme dlouhodobý projekt Škola 

přátelská k lidským právům, který zaštiťuje organizace Amnesty International.  

 

Lidskoprávní tematiku doplňujeme také organizací filmových či divadleních 

představení: 

o Nikomu jsem neublížil 

o Chudí v Lodži 

o Svět podle RussiaToday 

o Putinovy „děti 404“ 

o 1989: Z deníku Ivany A. 

o Náš vůdce 
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Bezpečnost v dopravě je několika týdenní projekt zaměřený na bezpečné 

chování začínajících řidičů a účastníků dopravy - chodců. Zaměřuje se také na 

nejčastější chyby začínajících řidičů. Projekt je organizován ve spolupráci s externími 

lektory, Policíí ČR a Městskou policií Teplice. 

o říjen 2017 akce Nehodou to začíná 

 žáci sext – beseda, živé multimediální vystoupení, které spojuje 

přední odborníky na dopravní bezpečnost, drogovou 

problematiku a záchranu lidského života; byla provedená 

úspěšná reflexe v hodinách Zsv 

o květen 2018 akce Jak se vyhnout autonehodě? 

 žáci primy – beseda, workshop na dopravním hřišti 

 žáci septim – beseda s městskými policisty 

Kladně hodnotíme také další kroky vedoucí k naplnění dlouhodobého cíle 

preventivního programu týkajícího se spolupráce školy a rodičů. Činíme tak 

prostřednictvím setkávání s rodiči nově příchozích žáků, na školní předvánoční 

akademii, na dni otevřených dveří a aktivitami ze školních projektů určenými pro 

veřejnost.  

Zlepšila se také spolupráce učitelů a žáků mimo standardní výuku. Oproti 

předešlým školním rokům se realizuje více projektů založených na spolupráci žáků 

a učitelů a spočívajících v jejich rovnocenném postavení v pracovní skupině. V oblasti 

prevence xenofobie jsme zintenzivnili spolupráci s našimi německými partnery v rámci 

programu Antikomplex a Mundani. 

 

5.11 Školská rada 

 

Při Gymnáziu Teplice vznikla školská rada v prosinci 2005. V prosinci 2017 

proběhly do školské rady již páté volby. Rada svou funkci plní tak, jak je stanoveno 

zákonem. Zápisy z jednání jsou k dispozici na školním webu. 

 

5.12 Ochrana osobních údajů (GDPR) 

 

Škola jako správce údajů zpracovává osobní údaje žáků a zaměstnanců, přičemž 

se řídí zákonem č. 201/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dále nově Nařízením (EU) 

2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, které je v účinnosti od 25. 5. 2018. 

Způsob zpracování osobních údajů správcem je upraven vnitřní směrnicí školy, 

též zveřejněnou na webových stránkách. Zde je uveden také kontakt na pověřence školy, 

na něhož je možné se v souvislosti s agendou ochrany osobních údajů obracet. 

Pověřencem školy se stala Mgr. Nikola Vodičková. 

Vnitřní předpisy školy byly upraveny, aby byly v souladu se směrnicí školy. 

Žáci, zákonní zástupci žáků a zaměstnanci byli o GDPR informováni, případně 

požádáni o souhlas se zpracováním osobních údajů.  
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6 Mimoškolní aktivity 
 

Těmito aktivitami se rozumí takové činnosti, které nejsou přímo škole stanoveny 

předpisy či nevyplývají ze školních vzdělávacích programů, ale spíše volně rozvíjejí 

hlavní školní činnost a navazují na ní. 

 

6.1 Zájmová činnost 

Studenti Gymnázia Teplice navštěvovali celou řadu zájmových kroužků 

vedených učiteli školy. Šlo o sportovní kroužky (basketbal, posilovna, florbal, futsal, 

aerobní sporty, karate a sportovní příprava) fungující pod hlavičkou Školního 

sportovního klubu. Žáci se mohli realizovat také v tanečním kroužku a v šachu. Dále 

rozvíjel činnost pěvecký sbor Canzonetta. Fungovalo dobrovolnické centrum, výtvarné 

studio, klub pěstitelů a chovatelů, klub deskových her, divadelní klub, klub 

animovaného filmu a filmový klub GT. Osvědčila se spolupráce s Asociací pro mládež, 

vědu a techniku, studenti se učili pracovat s 3D tiskárnou. 

 

6.2 Prezentace školy na veřejnosti 

6.2.1 Internet 

Na internetových stránkách školy je vystaveno ohromné množství údajů o škole. 

Týkají se historie školy, složení profesorského sboru, seznamy studentů, ukázky 

přijímacích testů, výsledky soutěží, informace o školních akcích atd. Web Gymnázia 

Teplice je nejnavštěvovanějším školním webem v České republice. Denně zaznamená 

v průměrů cca tisíc návštěv. 

6.2.2 Školní akce 

Imatrikulace – adaptační kurzy – akademie – exkurze – divadelní a filmová 

představení – přednášky – besedy – sportovní akce – výstavy – koncerty – setkání se 

zástupci partnerských škol – výlety – informační a propagační akce – odborné semináře. 

Podrobné seznamy asi dvou stovek takovýchto akcí jsou zveřejněny na školním webu a 

v ročence školy. 

6.2.3 Plesy 

Všechny tři maturitní plesy, které jsme uspořádali v prostorách Krušnohorského 

divadla mělo velmi dobrou společenskou úroveň a patřily k vrcholům plesové sezóny.  

6.2.4 Sponzoři 

I v tomto školním roce nám pomohla celá řada sponzorů. Jejich úplný výčet je 

v Ročence. Celkem nám (našim studentům) věnovali 38 000 Kč (loni 80 500 Kč). 

Nejvýznamnějším dárcem byla společnost Imunomedica. 

6.2.5 Spolupráce s vysokými školami 

Gymnázium Teplice je fakultní školou Pedagogické fakulty Univerzity Jana 

Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Z toho plyne hlavně úzká spolupráce při 

přípravě budoucích učitelů.  
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Stali jsme se rovněž fakultní školou Přírodovědecké fakulty UJEP. S touto 

fakultou spolupracujeme na zlepšení kvality přírodovědného vzdělávání a na motivaci 

žáků ke studiu těchto oborů. 

Častá je i naše spolupráce s MFF UK. Frekventované jsou rovněž kontakty 

s fakultami ČVUT, VŠE a JČU. 

 

6.2.6 Spolupráce s jinými subjekty 

V rámci spolupráce s Úřadem práce navštívili všichni studenti maturitního 

ročníku uvedený úřad a byli tam seznámeni s řadou informací, které jim umožní po 

absolvování školy dobrou orientaci při hledání zaměstnání. Od Úřadu rovněž získáváme 

informace o počtu našich absolventů, kteří se hlásí jako nezaměstnaní. Toto číslo je pro 

nás velmi příznivé, neboť se pohybuje na úrovni 1 - 2 %, což je ve srovnání s jinými 

typy škol velmi malá hodnota. 

Naše vztahy s magistrátem města Teplice se týkají především podpory 

kulturních a sportovních aktivit, boje proti šíření drog a narušování řádné výchovy dětí. 

S Okresní hospodářskou komorou spolupracujeme při vydávání Dobrých listů 

komory a nárazově přednáškami odborníků a podnikatelů. 

Odbory na škole nepůsobí. 

6.3 Studentské aktivity 

Žáci naší školy mnohdy zcela spontánně organizují různé akce pro sebe i pro 

druhé. V uplynulém školním roce patřily k nejvýznamnějším tyto: 

Studenti v září zvolili své zástupce do Studentského parlamentu, který pak 

vystupuje jejich jménem při jednání s vedením školy. Parlament je respektovanou 

institucí a jeho práva jsou zakotvena i ve školním řádu. 

Při škole funguje Dobrovolnické centrum, které organizuje řadu charitativních 

činností. Někteří studenti sami jsou zapojeni do dobrovolnických aktivit i mimo toto 

centrum a pomáhají postiženým lidem či důchodcům, jsou členy ekologických hnutí, 

dětských mládežnických organizací i odborně zaměřených společností. Někdy se 

o těchto jejich aktivitách dovídáme až z děkovných dopisů různých organizací či 

občanů. 

Sdružení Pro arte Beuronensi založené našimi studenty organizuje řadu akcí na 

podporu provozu bývalé kaple v budově B. 

Žáci s podporou učitelů založili a provozují Kulturní centrum románských 

jazyků Viktorie Santy Cruz při Gymnáziu Teplice. Organizují akce na podporu výuky 

románských jazyků a také charitativní projekty. 

6.4 Zapojení do rozvojových a mezinárodních programů 

Ve školním roce 2017/18 se Gymnázium Teplice zapojilo do těchto projektů: 

6.4.1 Mundani 

Projekt Mundani je finančně podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj 

z Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-20. 

Koordinátorem je Umweltzentrum Dresden a Gymnázium Teplice je partnerem.  

 Cílem projektu Mundani je přeshraniční zprostředkování informací a znalostí na 

ekologická i společenskovědní témata mezi žáky z obou zemí. V České republice i 

Německu bylo zpracováno po 10 tématech na česko-německé projektové dny. Kromě 

toho byly připraveny pro žáky seznamovací aktivity.  
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V školního roku se uskutečnilo 7 projektových dní jak na Gymnáziu Teplice, tak 

v nově zrekonstruovaném výukovém středisku Umweltzentra v Drážďanech. Zúčastnili 

se ho žáci z naší školy a žáci z několika německých škol.  

V průběhu projektu došlo k rekonstrukci dvou kaplí. Na Gymnáziu Teplice se 

jedná o Beuronskou kapli, která je integrální součástí areálu gymnázia. Opravená kaple 

bude sloužit pro realizaci projektových dní nejen po stránce prostorové, tak obsahové. 

V Drážďanech byla pro česko-německé a vzdělávací akce rekonstruována kaple 

v areálu již léta nevyužívaného hřbitova, který Umweltzentrum využívá pro své 

projekty a který postupně upravuje na ekologický park.  

Rozpočet projektu je pro GT 15 871 415 Kč, jeho realizace začala na jaře 2016 

a ukončení je plánováno na rok 2019. 

6.4.1 Voda v krajině a její využití 

Projekt Voda v krajině a její využití byl finančně podpořený ze Společného fondu 

malých projektů Euroregionu Labe a navazoval tematicky na projekt Aquamundi. 

V rámci tohoto projektu se uskutečnilo několik společných česko – německých 

dvoudenních workshopů na téma „voda“, a to z pohledu přírodovědného, tak 

uměleckého a společenskovědního. 

 Všichni 3 projektoví partneři (Umweltzentrum Dresden, Společnost pro Jizerské 

hory a Gymnázium Teplice) společně připravili a realizovali dvoudenní workshopy na 

téma „Voda v krajině a její využití“.  

 Workshopu se vždy zúčastnila jedna česká a jedna saská třída, které se ještě 

rozdělily. Jedna polovina jela autobusem do sousední země a druhá polovina zůstala ve 

své lokalitě. Druhý den se obě poloviny tříd prostřídaly, takže všichni školáci prožili 

jeden den v Čechách a jeden den v Sasku. Všechny aktivity proběhly dvoujazyčně.  

 Do projektu zapojili také žáci ze Základní školy Metelkovo náměstí. 

 Rozpočet projektu byl pro GT 7 500 EUR a byl realizován od 1. 2. do 31. 10. 

2017. 

6.4.2 Česko-německý dialog: Dějiny – Osud – Budoucnost Němců v Čechách 

V březnu 2018 proběhla v aule gymnázia konference, kterou jsme pořádali spolu 

se spolkem Přátelé Teplic-Šanova z Mnichova. Přední historici, diplomati a novináři 

přednášeli a diskutovali o historii česko-německých vztahů. 

Akce byla financována z Česko-německého fondu budoucnosti.. 

6.4.3 TMH – Tajemné mořské hlubiny 

TMH je mezinárodní projekt, na němž pracují žáci a učitelé z Drážďan a 

z Gymnázia Teplice.  

V rámci projektu se uskutečňují česko-německá setkání, na nichž žáci společně 

experimentují a plní úkoly týkající se mořského ekosystému. 

Rozpočet projektu financovaného z Fondu malých projektů v Programu 

přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko byl 7 850 € a projektové 

období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018. 

6.4.4 Rozvoj metod 

Rozvoj vyučovacích metod na Gymnáziu Teplice je projekt spadající do tzv. 

šablon vypsaných ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. V rámci tohoto 

projektu se uskutečňuje celá řada aktivit směřujících jednak ke zdokonalení 

vyučovacích metod a jednak přímo ke zlepšení výsledků žáků. Jde např. o přednášky 

odborníků z vysokých škol, tandemovou výuku, spolupráci učitelů různých středních 

škol, další vzdělávání pedagogických pracovníků, doučování, kurzy angličtiny apod. 
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Rozpočet projektu je 1 759 458 Kč a projektové období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 

2019. 

6.4.5 Přírodovědné vzdělávání - Moderní výuka na středních a základních 
školách se začleněním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

Jde o velký projekt řízený Ústeckým krajem. Zahrnuje rekonstrukce laboratoří 

přírodovědných předmětů, dodávku laboratorního vybavení, přístrojů, výpočetní 

a projekční techniky, učebních pomůcek a dalšího vybavení 

Celkový rozpočet projektu je asi 56 mil. Kč, z nichž na Gymnázium Teplice 

připadá 5,6 mil. Kč. Projektové období je od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2018. 

6.4.6 Slavná česká výročí 

Rok 2018 je plný velkých výročí. Nejdůležitější z nich je 100 let republiky. Toto 

a mnohá další výročí si Gymnázium Teplice připomíná řadou akcí: exkurzí, přednášek, 

besed, výletů, návštěv filmových a divadelních představení. Hlavní akcí je pořádání 

velké výstavy Republika 100 v Beuronské kapli. 

Rozpočet projektu byl 120 000 Kč a projektové období od ledna do prosince 

2018. 

6.4.7 Ostatní projekty 

Školní akční plán (ŠAP) 

Implementace Krajského akčního pláni (IKAP) 

Duke of Edinburg Award (DoE) 

Dny židovské kultury (Ulpan) 

Burza minerálů (Bílinská přírodovědná společnost) 

Školy přátelské k lidským právům (Amnesty international) 

Záložka do knihy 2018 (Pedagogická knihovna J. A. Komenského) 

Biologická olympiáda 2018 (Ústecký kraj) 

Biopark Gymnázia Teplice (Statutární město Teplice) 

6.5 Zahraniční styky 

V rámci projektu Mundani se uskutečnila celá řada setkání učitelů, organizátorů 

a žáků při projektových dnech, seminářích, jednáních a slavnostech. Partnery nám byli 

pracovníci drážďanské organizace Umweltzentrum a několika německých škol 

z Drážďan a okolí. 

Září 2017 

 Schůzka projektu CESME ve finském Rovaniemi 

 Zájezd AMAVET do Beneluxu do Euro Space Centra 

 Návštěva partnerské školy Gymnasium am Breiten Teich v Borně v Německu 

Říjen 2017 

 Jazykový a vzdělávací zájezd do Berlína 

 Jazykový zájezd spojený s návštěvou partnerské školy ve Španělsku 

Listopad 2017 

 Theatrum Roma – týdenní akce ve městě Bremenhaven v Německu 

 Filmový festival Chotěbuz – účast na česko-polsko-německém setkání 

 Erasmus+ Mládež v akci - výměnný pobyt žáků v tureckém Aydinu 

 Návštěva Technické univerzity Drážďany 

Prosinec 2017 

 Sähsische Volkskunst – návštěva Drážďan 
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 VW Dresden - od luxusu k ekologii – exkurze do výrobního závodu 

 Vojensko-historické muzeum Drážďany 

 Vánoční Drážďany a Muzeum státní bezpečnosti Drážďany 

Duben 2018 

 Tajemné mořské hlubiny – výměna s Gymnasiem Coswig v Německu 

 Návštěva delegace z Gymnázia č. 1811 Z Moskvy 

 Návštěva z partnerské školy Gymnasium am Breiten Teich v Borně v Německu 

 Theatrum Roma – týdenní akce Němci z Bremenhaven u nás 

 Schůzka projektu CESME – Finové, Norové a Poláci v Teplicích 

Květen 2018 

 Schůzka projektu CESME ve finském Rovaniemi 

 Gymnaziální expedice Banát – Rumunsko a Srbsko 

Červen 2018 

 Technische Universität Wien - návštěva univerzity a ústavu geodézie 

 Mezinárodní konference "Sprache - jazyk" v Drážďanech 

 Theatrum Roma – dvoudenní akce v Bremenhaven v Německu 

 

Školní rok 2016/17 (nebo jeho podstatnou část) strávili naši žáci na zahraničních 

školách ve Švýcarsku (1), USA (1), na Maltě (1) ve a Francii (3).  

Naopak my jsme hostili v rámci mezinárodní výměny studentů žáky z Mexika 

(2), Argentiny (2), Portugalska, Japonska, Německa, Maďarska, Indonésie a Brazílie. 

 

6.6 Zapojení do dalšího vzdělávání v rámci CŽV 

Celoživotní vzdělávání je nezpochybnitelným trendem a potřebou informační 

společnosti. Škola se do něj zapojuje jednak pasivně (naši učitelé studují a účastníce 

dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků) a jednak aktivně (pořádá vzdělávací 

kurzy). V uplynulém školním roce jsme např. organizovali semináře pro učitele jiných 

škol v rámci projektů Mundani a Microsoft partner.   
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7 Výkon státní správy 

V období školního roku 2017/18 bylo vydáno celkem 406 správních rozhodnutí 

dle ustanovení zákona č. 564/1990 Sbírky § 3, odstavec 2, písmeno a) až l). 

 Z celkem 14 odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí bylo 14 vyhověno  

(autoremedurou). Šlo o důsledek nového (nevhodného) systému přijímání na střední 

školy. 

 

8 Výsledky šetření České školní inspekce 

Ve školním roce 2017/18 u nás ČŠI neprovedla žádné šetření.  
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9 Hospodaření školy 

 

9.1 Majetek školy 

 

Areál Gymnázia Teplice zahrnuje tři hlavní budovy označované A, B, C. 

Materiální vybavení školy je na dobré úrovni a umožňuje hladký průběh výuky. 

Hodnota majetku školy k 31. 12. 2017 činila 67 961 560,31 Kč. 

Toto číslo je již snížené o odpisy. Hodnota dle inventurních seznamů, kde je 

uvedena pořizovací cena, je vyšší a činí 107 975 889,51 Kč. Podrobné členění majetku 

do skupin je zachyceno v následující tabulce. 

Tab. 26 

Majetek Gymnázia Teplice

pořizovací cena odepsáno hodnota k 31.12.2017

budovy 73 536 663,04 Kč     22 791 714,00 Kč      50 744 949,04 Kč        

nedokončené inv. -  Kč                       -  Kč                        -  Kč                          

pozemky 4 967 920,00 Kč       -  Kč                        4 967 920,00 Kč          

DHIM 13 188 349,31 Kč     13 188 349,31 Kč      -  Kč                          

HIM (stroje a zařízení) 3 359 741,79 Kč       3 250 494,79 Kč        109 247,00 Kč             

software 783 771,10 Kč          783 771,10 Kč           -  Kč                          

95 836 445,24 Kč     40 014 329,20 Kč      55 822 116,04 Kč        

data dle účetnictví - pro hlavní činnost

pořizovací cena odepsáno hodnota k 31.12.2017

budovy 72 743 831,95 Kč     21 336 810,00 Kč 51 407 021,95 Kč        

nedokončené inv. -  Kč                       -  Kč                        -  Kč                          

pozemky 4 967 920,00 Kč       0,00 Kč 4 967 920,00 Kč          

DHIM 11 521 584,73 Kč     11 521 584,73 Kč      -  Kč                          

HIM (stroje a zařízení) 3 359 741,79 Kč       3 217 434,79 Kč 142 307,00 Kč             

software 783 771,10 Kč          783 771,10 Kč           -  Kč                          

93 376 849,57 Kč     36 859 600,62 Kč      56 517 248,95 Kč        

data dle účetnictví - pro DČ

pořizovací cena odepsáno hodnota k 31.12.2016

budovy -  Kč                       0,00 Kč -  Kč                          

pozemky -  Kč                       0,00 Kč -  Kč                          

DHIM 336 551,03 Kč          336 551,03 Kč -  Kč                          

HIM (stroje a zařízení) -  Kč                       0,00 Kč -  Kč                          

software -  Kč                       0,00 Kč -  Kč                          

336 551,03 Kč          336 551,03 Kč           -  Kč                          

DČ - doplňková činnost  
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9.2 Příjmy a výdaje 

Příjmy a výdaje hlavní a vedlejší činnosti 

Tab. 27 

Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem Rok 2017

2016 2017 2016 2017 2016 2017 v % '16

Příjmy 46110 56532 1755 1725 47865 58257 122%

Tržby z prodeje služeb 697 573 1703 1684 2400 2257 94%

Výroba

Pokuty a penále 0 0

Ostatní příjmy 1899 10136 52 41 1951 10177 522%

Úroky

Tržby z prodeje IM

Tržby z prodeje mat.

Dotace na NIV 43514 45823 43514 45823 105%

Výdaje 46184 56625 1681 1630 46963 58255

Bilance -74 -93 74 95 902 2

údaje v tisících Kč  
 

Struktura dotací byla následující: 

 1 440 tisíc Kč činila dotace na odpisy investičního majetku a 5 195 tisíc Kč 

činila dotace KÚ na provozní výdaje  

 35 883 tisíc Kč jsme dostali na platy a odvody dle rozpočtu, náhrady za PN, 

 460 tisíc Kč byla dotace na ostatní přímé výdaje, z toho 120 tisíc Kč na 

pomůcky, cestovné ve výši 179 tisíc Kč, učebnice a knihy pro knihovnu 134 tisíc 

Kč, učební SW ve výši 27 tisíc Kč. 

Mimořádné dotace byly tyto: 

 Účelové dotace KÚ  celkem 590 tisíc Kč. Z toho 59 tisíc Kč (na pojistné 

události), 30 tisíc Kč (rozvoj vzdělávání), 500  tisíc Kč (Dobrá škola), 1 tisíc Kč 

(dojíždění žáku) 

 Účelové dotace ze státního rozpočtu celkem 1 451 tisíce Kč. Z toho  247 tisíc 

Kč (Excelence středních škol, ZŠ 2013), dotace navýšení platů pro pracovníky 

školství 845 tis. Kč,  dotace na krajských kol biologické olympiády ve výši 42 

tis. Kč, program spolupráce 294 tis. Kč, OP VVV 23 tis. Kč 

 Dotace Statutárního města Teplice 105 tisíc Kč 

 Ostatní výnosy mimo rozpočet ÚK 657 tis. Kč – fondy EU 

 

 V rámci programů fondů EU (kde je GT partnerem)  jsme čerpali dotace ve výši 

10 050 tisíc Kč (zahrnuto v ostatních příjmech). 

 

Obrat doplňkové činnosti (DČ) se mírně snížil. Školní prodejna (školní prodejna 

odborné literatury a školních potřeb) poskytuje služby pro studenty a zaměstnance, 

částečně i pro veřejnost. 
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Podrobné členění neinvestičních výdajů 

Tab. 28 

Hlavní činnost Rok 2017 Doplňková činnost

2016 2017 v  % 2016 2017

Materiálové náklady 4681 5805 124,01% 648

Materiál 939 1187 126,41% 57

DHIM 1078 1368 126,90% 0

Oděvy 0

Učebnice (zdarma) 17 134 788,24% 0

Učební pomůcky 19 147 773,68% 0

Zboží 575

Elektřina 666 697 104,65% 4

Plyn 58 96 165,52% 0

Voda 248 286 115,32% 3

Pára 1656 1890 114,13% 9

Služby 3957 10924 276,07% 764

Opravy a údržba 797 7638 958,34% 0

Cestovné 776 383 49,36% 0

Reprezentace 0

Příplatky na obědy 13 0 0,00% 0

Software do 60 tisíc 364 385 105,77% 0

Práce výr. povahy 40 29 72,50% 0

Ostatní služby 952 1973 207,25% 478

Nájemné 23 54 234,78% 285

Přepravné 117 388 - 0

Výkony spojů 78 74 94,87% 1

Osobní náklady 36010 38379 106,58% 213

Mzdy 25745 27395 106,41% 140

Ostatní osobní nákl. 897 955 106,47% 29

Soc. a zdr. pojištění 8792 9298 105,76% 41

Úrazové pojištění 108 115 106,48% 1

1 % na FKSP 421 563 133,73% 2

ochran.p. a náhrady nemoci 47 53 112,77% 0

Ostatní náklady 36 28 77,78% 4

Pojistné ostatní 0

Stipendia 0

Pokuty a penále 0

Poplatky bankám 36 28 77,78% 4

Dary 0

Manka a škody 0

Různé 0

Odpisy, prodaný maj. 1501 1488 99,13% 0

Odpisy NHIM a HIM 1501 1488 99,13% 0

Výdaje 46185 56624 122,60% 1629  
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9.3 Fondy 

 

Příjmy a výdaje fondů  

Tab. 29 

Rezervní f. Invest. f. F. odměn FKSP Celkem

Stav k 1. 1. 2017 585 164 290 1 039

Dary 53 53

Odpisy 1 445 1 445

Ostatní 1 041 633 548 2 222

Příjmy fondů 1 094 2 078 0 548 3 720

Na investice 0

Na hlavní činnost 483 483

Ostatní 2 233 424 2 657

Výdaje 483 2 233 0 424 3 140

Stav k 31. 12. 2017 1 196 9 0 414 1 619

FKSP - fond kulturních a sociálních potřeb údaje v tisících Kč

 

9.3.1 Rezervní fond 

Dary škole  

Tab. 30 

dárce Kč

1. Finanční dary škole na rezervní fond Kč

Michal Červenka 5 000

Kovosreal s.r.o. 10 000

KN Optik s.r.o. 10 000

Imunomedica 15 000

Jaroslav Slepánek 3 000

Tomáš Prey 10 000

Celkem finanční dary na rezervní fond 53 000

2. Věcné dary škole 

(včetně služeb a oprav považovaných jako sponz. dar)

Celkem věcné dary škole 0  
 

V roce 2017 byla změněna účetní metodika evidence financí poskytnutých 

z fondů EU – finanční prostředky jsou evidovány v rezervním fondu (kapitola ostatní 

příjmy). V roce 2017 to projekt ERASMU CESME+ ve výši 8 tis. Kč a OP VVV ve 

výší 1 033 tis. Kč. 

 

9.3.2  Investiční fond 

V tabulce č. 31 je uveden účetní stav fondu. Investiční fond byl v roce 2017 

čerpán. Čerpán byl na realizaci přestavby sociálního zařízení na budově A – ve výši 793 

tis. Kč. 
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Investiční fond 

Tab. 31 

Investiční fond - příjmy 2 242 212,67

   - převod z r. 2017 164 028,67

   - odpisy 1 445 184,00

   - jiné 633 000,00

Investiční fond - výdaje 2 232 831,09

  - pořízení dlouhodobého majetku 0,00

  - technické zhodnocení 792 831,09

  - opravy a údržba 0,00

  - změna účetní metodiky daná zřizovatelem 0,00

  - nařízený odvod zřizovateli 1 440 000,00

PŘÍJMY - VÝDAJE 9 381,58  
 

9.3.3 Fond kulturních a sociálních potřeb 

Zdrojem fondu jsou zákonné odvody 2% z objemu mezd. Struktura výdajů je 

uvedena v následující tabulce. 

 

FKSP - příjmy a výdaje  

Tab. 32 

FKSP - příjmy 838 254,88

   - převod z r. 2016 290 280,26

   - odvody 2 % 547 974,62

   - jiné 0,00

FKSP - výdaje 423 675,00

   - sport. a vzděláv. akce 1 200,00

   - péče o zdraví 0,00

   - vybavení pracoviště 35 224,00

   - dary 83 000,00

   - stravování 0,00

   - rekreace 0,00

   - sociální výpomoc 0,00

   - penzijní připojištění 243 550,00

   - kulturní a vzděl. akce a tělových. 23 210,00

   - občerstvení na schůzi 37 491,00

   - poštovné 0,00

   - jiné 0,00

PŘÍJMY - VÝDAJE 414 579,88  
 

9.3.4 Depozitní účet 

Na depozitním účtu se shromažďují prostředky, které nepatří Gymnáziu Teplice, 

ale se kterými z různých důvodů manipulujeme. Jde např. o zálohy vybrané od studentů 

za klíčky k šatnovým skříňkám či dopravné na některé exkurze. 
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9.4 Investice 

Investice  

Tab. 33 

Ze státní dotace Z invest. fondu Celkem

Stroje a zařízení 0 0 0,00

Stavební investice 633 160 793,00

Nedokonč. stav.inv., projekt.dok. 0 0 0,00

Nařízený odvod zřizovateli 1440 0 1440,00

Celkem 2073 160 2233,00

2017 2016 V % 2016

Dotace na investice 633 0

 

9.5 Platy 

Zaměstnanci a mzdy  

Tab. 34 

Rok 2016 Rok 2017 V % '16
Průměrný plat 

(v Kč)

Průměrný osobní 

příplatek (v Kč)

Počet zaměstnanců (přepočtený) 73,78 73,77 99,99% 30 194 502

z toho: pedagogů 60,80 60,73 99,88% 32 744 384

            THP 12,99 13,04 100,38% 19 448 1 051

Mzdy bez OON (v tis ících Kč) 25 713 26 691 103,80%

Mzdy pedagogů (v tis ících Kč) 22 867 23 724 103,75%

Mzdy THP (v tis ících Kč) 2 846 2 967 104,25%  
 

Počet zaměstnanců zůstal na stejné úrovni jako v roce předešlém.  

Růst platů byl dán navýšením tarifů od listopadu 2017. 

 

Počet zaměstnanců v tabulce je uveden bez doplňkové činnosti. (V rámci ní byla 

zaměstnána jedna prodavačky.) Některým dalším zaměstnancům je poskytována část 

platu z prostředků doplňkové činnosti podle toho, jak se na jejím zabezpečení podílejí. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Gymnázium Teplice  Výroční zpráva o činnosti školy 

 51 

Mzdy po složkách  

Tab. 35 

bez VHČ

pořadí dle S 09 1xx 2xx 9xx

učitelé ostatní DPP a DPČ celkem

Průměrný přepočtený počet 60,7270 13,0410 73,7680

Základní mzda celkem 15 477 849 2 217 292 0 17 695 141

   časová 15 435 125 2 215 223 0 17 650 348

   přesčas 42 724 2 069 0 44 793

Příplatek za pohotovost 0 0

Odměny celkem 1 505 029 292 809 0 1 797 838

Příplatky celkem 1 967 387 188 960 0 2 156 347

   za přesčasy 25% 14 141 595 0 14 736

   za So a Ne 197 0 197

   za vedení 454 096 23 622 0 477 718

   osobní 279 674 164 546 0 444 220

   za dělené směny + svátky 0 0

   za třídnictví 219 521 0 0 219 521

   přípl. za další přímou ped. 999 955 0 0 999 955

OON celkem 288 700 0 68 850 357 550

   dohody mimo PPV 0

před.vyuk.cin. 0

odstupné, náhrady 0

0

Odměny DPP 407 150 68 850 476 000

Odměny DPČ 0

Náhrady celkem 4 773 418 268 215 5 041 633

Průměrný plat 32 555 18 961 30 152

   bez vlivu nemocí 32 477 19 448 30 194

Mzdové prostředky 24 012 383 2 967 276 68 850 27 048 509

   bez OON 23 723 683 2 967 276 0 26 690 959

Průměrný osobní příplatek 384 1 051 502

Průměrná výše odměn 2 065 1 871 2 031

Nenárokové složky 2 449 2 923 2 533

1 - 12 / 2017

 
 

9.6 Kontroly 

 

Kromě kontroly práce školy, kterou provádí Česká školní inspekce (viz kapitola 

8), byly provedeny následující kontroly: 

 

16. srpna 2017 provedla na Gymnáziu Teplice kontrolu Státní veterinární 

správa. V protokolu z 25. září 2017 je uvedeno, že nebylo prokázáno porušení zákona 

č. 166/1999 S., o veterinární péči ani zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti 

týrání. 

7. prosince 2017 jsme byli kontrolováni ze strany Státního okresního archivu 

Teplice. Závěr zní takto – shledaná porušení právních předpisů: žádná. 
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12. dubna 2018 uskutečnila kontrolu Okresní správa sociálního zabezpečení. 

Ta kontrolovala plnění povinností v nemocenském pojištění, plnění povinností v oblasti 

pojistného a plnění povinností v důchodovém pojištění. Jednotlivé závěry zněly takto: 

kontrolou nebyly zjištěny nedostatky či kontrolou nebyly zjištěny rozdíly. 

 

10 Závěr 

 

10.1 Zhodnocení činnosti školy 

Gymnáziu Teplice se daří. O studium na něm je zájem, má velmi dobré výsledky 

ve všech sledovaných oblastech. Personálně je velmi dobře vybaveno, neboť i 

o pracovní místa je velký zájem. 

Gymnázium Teplice v uplynulém školním roce plnilo své úkoly - vzdělávalo 

a vychovávalo své žáky, a to s nemalými (výše uvedenými) úspěchy. Problémy 

pedagogického rázu nejsou závažné a daří se je řešit.  

Po materiální stránce si škola polepšila díky investicím do oken budov B a C 

a opravy fasády B. Dokončena také byla rozsáhlá oprava kaple a jejího zázemí. 

10.2 Další vývoj školy 

Přestože se Gymnáziu Teplice dobře daří, stojí před ním dvě hrozby. Tou první 

je snaha zavést centrálně stanovený bodový (procentní) limit pro přijetí ke studiu. To by 

zřejmě přineslo výrazné snížení počtu přijímaných žáků. Negativním důsledkem by pak 

bylo to, že se řadě žáků nedostane optimálního (nejvyššího možného) vzdělání. Navíc 

by to vedlo k propouštění učitelů a nevyužití kapacity školy. 

Druhá hrozba je spojena s povinnou maturitou z matematiky, zvláště pak bude-

li zavedena rozdílná náročnost na gymnáziích a ostatních středních školách. To by totiž 

opět mohlo vést ke snížení počtu žáků školy. 

 

Po materiální stránce plánujeme dokončení opravy fasády C, rekonstrukci 

přírodovědných laboratoří, zajištění bezbariérového přístupu do celého areálu školy, 

rekonstrukci energetického systému školy, opravu zbývající části fasády budovy B, 

rekonstrukci střechy C, využití dešťové vody jako vody užitkové, rekonstrukci 

sportovního areálu a ve formě studie máme připraven záměr přístavby východního 

křídla budovy A s tělocvičnami a školní jídelnou. 

10.3 Návrhy, připomínky a požadavky vůči zřizovateli 

 Zřizovateli doporučuji zvážit změnu právní formy naší školy z příspěvkové 

organizace na školskou právnickou osobu. Taková změna by byla zcela 

v souladu se záměrem školského zákona č. 561/2004 Sb. Přinesla by jasnější 

právní vymezení školy a průhlednější vztahy ke zřizovateli. Počítá i s vyšší 

právní autonomií škol. 

 Rozdělování účelových dotací z KÚ je neprůhledné a vůbec se nedozvíme, proč 

a jak byla dotace rozdělena. 
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Aby se podmínky pro činnost (nejen naší) školy zlepšily, bylo by třeba (podle 

mého názoru) upravit předpisy vydané krajem a činnost krajského úřadu. Mám proto 

pro zřizovatele následující návrhy: 

 Změnit (vypracovat novou) koncepci přístupu kraje k příspěvkovým 

organizacím či nově ke školským právnickým osobám. Tato koncepce by 

měla ředitelům škol k jejich odpovědnosti ponechat i dostatečnou 

samostatnost v rozhodování. 

 Přepracovat zřizovací listiny, a to podle výše uvedené koncepce. 

 Zveřejnit postup při přidělování investičních dotací, z něhož bude jasné, kdo 

rozhoduje o tom, komu a v jaké výši budou investiční prostředky přiděleny. 

 

Ke každému z výše uvedených bodů by bylo možné připsat dlouhé zdůvodnění, 

vysvětlení či upřesnění. Ostatně, mnohokrát jsem takové komentáře již připojoval k řadě 

materiálů krajského úřadu. Většinou bez odezvy. 

 

11 Oznámení o projednání, zveřejnění a rozeslání zprávy 

Tato výroční zpráva byla poskytnuta zaměstnancům školy dne 14. listopadu 

2018. 

Je přístupná pro zaměstnance i veřejnost v knihovně školy. 

 

 Dne 11. prosince 2018 byla tato výroční zpráva schválena školskou radou 

Gymnázia Teplice. 

  

 

 

 

 

 

RNDr. Zdeněk Bergman 

V Teplicích 14. listopadu 2018 

  



Gymnázium Teplice  Výroční zpráva o činnosti školy 

 54 

12 Přílohy 

 

12.1 Zpráva o výsledcích finančních kontrol 
 

Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, příspěvková 
organizace 

Čs. dobrovolců 530/11, 415 01 Teplice 

 
ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH FINANČNÍCH KONTROL VE 

ZKRÁCENÉM ROZSAHU ZA ROK 2017 
  

Tato zpráva je zpracována dle vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí 
zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě (Příloha 1b a 2). 

Tabulka dle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 416/2004 Sb. 
  

 Tabulka 

stavu vybraných ukazatelů z ukončených kontrol nakládání s veřejnými prostředky, 
auditů a přezkoumání hospodaření vykonaných u orgánu veřejné správy jinými 

kontrolními orgány nebo auditorem pro účely hodnocení přiměřenosti a účinnosti 
vnitřního kontrolního systému v roce 2017 

  

Údaje ve sloupci „ukazatel“ se uvádí jednotně podle stavu k 31. 12. hodnoceného roku. 

  

Poř. 
čís. 

Ukazatel Údaje za 
účetní 

jednotku 

Souhrnné údaje 
za všechny 

účetní jednotky 

    1 2 

1 výše odvodů za porušení rozpočtové kázně celkem 
uložených vykazujícímu orgánu veřejné správy podle § 
44 zákona o rozpočtových pravidlech (v tis. Kč) 

0   

2 výše odvodů za porušení rozpočtové kázně celkem 
uložených vykazujícímu orgánu veřejné správy podle § 
22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
(v tis. Kč) 

 0   

3 výše sankcí (pokuty a penále) uložených vykazujícímu 
orgánu veřejné správy podle zvláštních právních 
předpisů1) (v tis. Kč) 

0   

 
 V roce 2017 proběhl audit ze strany ministerstva financí, jehož předmětem bylo 
čerpání dotace z fondu ERDF (EU) na projekt Mundani. Žádné pochybení nebylo 
zjištěno. 
 Další kontrola byla provedena ze strany VZP. Kontrolována byla správnost výše 
odvedeného pojistného a včasnost platby. Zde byl organizaci uložen odvod penále ve 
výši 400 Kč. 
 Běžné vnitřní kontroly v organizaci žádné závažné chyby nezjistily, drobné 
chyby byly napraveny okamžitě po zjištění. (Např. chybějící údaj na daňovém dokladu 
nebo podpis schvalující osoby.) 
  

Vyhotovil: Bergman Datum: 5. 2. 2018 Schválil: Bergman Datum: 5. 2. 2018 
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12.2 Rozvaha 2017 
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12.3 Výsledovka 2017 
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