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Tato výroční zpráva podává přehled o činnosti školy za školní rok 2013/14. 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 2013/14 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 

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. 

 

Gymnázium Teplice mělo na počátku školního roku 2013/14 825 žáků denního 

studia a 12 žáků distanční formy vzdělávání. Tento stav je uveden i ve statistickém 

výkazu S 8-01 k 30. září 2013. 

 

Studenti byli rozděleni do 31 tříd. Tabulka č. 1 ukazuje vývoj počtu studentů 

a učitelů za poslední rok. Jsou započteni i maturanti, přestože k poslednímu uvedenému 

datu již nebyli formálně našimi studenty. 

 

      Tab. 1 

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

30.6.2013 30.6.2014 30.6.2013 30.6.2014 30.6.2013 30.6.2014 30.6.2013 30.6.2014 30.6.2013 30.6.2014

1 16 15 424 400 26,5    26,7    30,5    27,5    13,9    14,5    

2 16 16 419 411 26,2    25,7    31,0    34,0    13,5    12,1    

3 32 31 843 811 26,3    26,2    61,5    61,5    13,7    13,2    

 
      V řádku 1 jsou údaje pro osmileté studium, v řádku 2 pro čtyřleté a ve třetím je součet.  
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Z tabulky je patrné, že průměrný počet žáků ve třídě klesá. Počet tříd osmiletého 

studia se bude nadále zmenšovat, a to z rozhodnutí zřizovatele. 

 

Denní studium 

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

skladbě dle pohlaví ke dni 30. 9. 2013. 

Tab. 2 

 
Třída Třídní Chlapců Dívek Celkem

1.A Kateřina Boldišová 16 14 30

2.A Radka Mrvová 15 15 30

2.B Blanka Dvořáková 15 15 30

3.A Dagmar Žbánková 13 16 29

3.B Iva Šimková 12 14 26

4.A Oldřich Trejtnar 14 14 28

4.B Ivana Bejčková 13 17 30

5.A Tereza Záhorcová 13 10 23

5.B Vladislav Jedlička 12 13 25

5.C Jana Bartošová 13 16 29

5.D Stanislav Vašků 12 12 24

5.E Jiří Řehák 13 13 26

5.F Věra Minaříková 12 17 29

6.A Otakar Reich 10 14 24

6.B Jakub Mráček 11 18 29

6.C Jan Růžička 14 16 30

6.D Radek Blahota 12 16 28

6.E Miroslav Vartecký 11 18 29

6.F Petra Kučerová 7 19 26

7.A Miloš Kejzlar 14 10 24

7.B Lenka Boehmová 15 9 24

7.C Pavla Zunová 7 12 19

7.D Eva Šourková 8 14 22

7.E Martina Krausová 8 13 21

7.F Martin Mühlfait 9 11 20

8.A Pavol Kufel 11 14 25

8.B Zdeněk Vácha 7 15 22

8.C Eva Mojžišová 10 18 28

8.D Jan Vavrein 10 17 27

8.E Kamila Volfová 15 11 26

8.F Jakub Doboš 8 19 27

Celkem 356 469 825

 
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 

2013/14 celkem 12. 
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 Seznam občanských sdružení existujících při škole: 

 Školní sportovní klub - člen Asociace školních sportovních klubů 

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

 Kulturní centrum románských jazyků Victorie Santy Cruz 

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 (97 % 

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 šesti 

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 střední škola Ústeckého kraje. 

Po materiální stránce jsme na tom hůře, i když provoz školy je zajištěn. 

Problematická je otopná soustava (špatně regulovatelná), sto devět let stará okna 

v budově A, která netěsní, 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. Kvůli redukcím rozpočtů na provoz v posledních deseti letech 

nemohla být vykonávána údržba areálu školy tak, jak by odpovídalo optimu. Proto je 

technický stav budov a zařízení na hranici únosnosti. 

V hodnoceném školním roce jsme investovali do oprav výměníkové stanice, byt 

školníka A byl po energetické stránce zcela oddělen od provozu školy, rekonstruovalo 

se osvětlení v několika učebnách a učebny 11 a 24 dostaly novou podlahu. Z prostředků 

projektu Aquamundi (dotovaného z EU) byla rekonstruována laboratoř chemie. 

 

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

na 92 %. 

 

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 
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motivací kladnou spočívající ve snaze vyniknout, představit se v dobrém světle, 

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 z velké části - chybí zrekonstruovat jen 

jedny poslední. Plánovaná je rekonstrukce výměníkové stanice a celého otopného 

systému, protože ten stávající je obtížně regulovatelný a tím neúsporný. Energetickou 

bilanci budovy A dále zhoršují stará netěsnící okna. Je třeba počítat s postupnou 

rekonstrukcí podlah v 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. Jediným 

technicky nevyhovujícím prostorem je bývalá kaple, která byla v 60. - 80. letech značně 

zdevastována. V kapli byla v roce 2007 vybudována nová podlaha s podlahovým 

topením a osvětlením a byly provedeny opravy štukové výzdoby. Naplánována je 

restaurace výmalby. V roce 2000 byla opravena velká část fasády (strana do dvora) 

a v roce 2001 byla provedena výměna rozvodů ústředního topení. V únoru 2005 byla 

v chodbě 2. patra položena nová dlažba. 

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. Již v 90. letech byla přeložena velká část 

střechy - asi 20 % však na opravu teprve čeká. V plánu je oprava části fasády směrem 

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

2. patra. 

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  – 

110/10 Mbit/s. Bezdrátová síť wi-fi pokrývá asi třetinu 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 – zatím jich vlastníme 48. Interaktivních tabulí máme osm.  

1.4.6 Knihovna 

Školní knihovna je důležitým informačním centrem školy. V roce 2013 vzrostl 

počet knih o 424 (194 jsme nakoupili a 230 dostali darem) a dosáhl celkového počtu 19 

397. Na nákup nových knih jsme v roce 2013 vynaložili 62 338,02 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 2013/14 tyto studijní obory: 

Tab. 3 a 4 

 Vyučované obory ve 
školním roce 2013/14 

(názvy podle 
Rozhodnutí o zařazení 

do sítě škol) 

Kód 
oboru 

(KKOV) 

Denní  studium 

Počet žáků Ukončilo MZ 

Gymnázium 7941K41 411 106 

Gymnázium 7941K81 400 47 

 

 Vyučované obory ve 
školním roce 

2013/14(názvy podle 
Rozhodnutí o zařazení 

do sítě škol) 

Kód 
oboru 

(KKOV) 

Distanční  studium 

Počet žáků Ukončilo MZ 

Gymnázium - všeobecné 7941K41 12 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 2013/2014 

 

Tab. 5 

Předmět Prima Sekunda Tercie Kvarta Kvinta Sexta Septima Oktáva 

Český jazyk a literatura  4 4 4 4 4 4 4 5 

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 2 2 2 2 2 2 

Estetická výchova 3 3 2 2 2 2 0 0 

Volitelné předměty 0 0 1 1 0 0 6 6 

Celkem 29 30 31 32 34 33 35 31 

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. 

 

Tercie  Dramatická výchova 

  Výtvarné konstruování 

  Přírodovědná cvičení 

Informační technologie 

Kvarta  Dramatická výchova 

Historie a geografie Teplicka 

Přírodovědná cvičení 

Sexta  Latina nepovinná 

  Sborový zpěv nepovinný 

Septima Konverzace v anglickém jazyce (3 varianty) 

Seminář z matematiky 

Latina 

Ekonomie 

Anglický seminář 

Seminář ze zeměpisu 

Seminář z chemie 

Seminář z fyziky 

Seminář z biologie 

Seminář z dějepisu 

Informační technologie 

Psychologie 

Sociologie 

Deskriptivní geometrie 
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Estetika 

Religionistika 

Ruský jazyk 

Pokročilá informatika 

Informační gramotnost 

Oktáva  Konverzace v anglickém jazyce (3 varianty) 

  Anglický seminář 

Německý seminář 

Ekonomie 

Seminář z matematiky 

Latina 

Seminář ze zeměpisu 

Seminář z biologie 

Seminář z dějepisu 

Seminář z chemie 

Seminář z fyziky 

Informační technologie 

Deskriptivní geometrie  

Estetika 

Sociologie 

Religionistika 

Ruský jazyk 

Sborový zpěv nepovinný 

Seminář z matematiky nepovinný 

Pokročilá informatika 

Informační gramotnost 

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 cca 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 70 pedagogických 

zaměstnanců (loni 71). Dále zde pracovalo 17 dalších pracovníků (loni 17). Šlo o účetní, 

projektovou manažerku, hospodářku, referentku, knihovnici, správce počítačové sítě, 

školníky, správce sportovního areálu, strážné, údržbáře, prodavačky a uklízečky. 

Krátkodobě jsme zaměstnávali ještě několik brigádníků. 

 

Zaměstnávali jsme 4 učitele - důchodce, kteří odpracovali celkem 3,86 % (54 

týdně) vyučovacích hodin. (Loni 6 učitelů – důchodců odpracovalo celkem 6,49 % - 93 

hodin.) 

 

Týdně bylo odučeno 1397 hodin (loni 1434), přičemž 22 (loni 53) z nich 

vyučovali pracovníci s neúplným vzděláním. Je to 1,6 % všech hodin (loni 3,70 %). 

Všechny ostatní hodiny byly vyučovány kvalifikovanými učiteli, a to vždy 

aprobovanými pro daný předmět.  

 

 

Požadovaná pedagogická způsobilost a stupeň vzdělání učitelů ve 

školním roce 2013/14 
 

(Zahrnuje povinné předměty, povinně volitelné i nepovinné) 
 

Interní pedagogičtí pracovníci – školní rok 2013/14 

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 % 

67 98 1397 1375 98,42 

 

Externí pedagogičtí pracovníci - školní rok 2012/13 

Tab. 7 

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 % 

3 100 12 12 100 
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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 14 8 25 16 22 15 15 13 5 2 81 54 

pouze odborná   1          

pouze 
pedagogická 

            

nekvalifikovaní             

Celkem 14 8 26 16 22 15 15 13 5 2 82 54 

 

Nepedagogičtí pracovníci k 30. 6. 2014 (včetně DČ) 

Tab. 9 

počet fyzických osob přepočtené úvazky

Interní pracovníci 18 13,6  
 

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 84 015 Kč. Z této částky bylo vynaloženo 18 566 Kč na školení, 45 547 Kč 

na cestovné na vzdělávací akce a 19 902 Kč na nákup odborné literatury a časopisů. 

Tyto částky jsou mnohem větší, než v minulých letech, přitom řada dalších 

školení byla poskytována zdarma v rámci různých projektů. 

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

                                                 
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

1 THP 5,0 odpovídající

2 školník 1,0 odpovídající

3 uklízečka 3,9 odpovídající

4 strážný 1,5 odpovídající

5 zahradník 0,5 odpovídající

6

údržbář a ošetřovatel 

zvířat 0,5 odpovídající

7

správce sportovního 

areálu 0,25 odpovídající

8 prodavačka 1 odpovídající

13,6
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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 
1-6/13 1-6/14 index

Celkový přepočítaný počet zaměstnanců* 78,77 75,84 96,28

Přepočítaný počet učitelů 63,34 63,31 99,95

Průměrná měsíční mzda učitele 27 749,00 Kč    27 657,00 Kč    99,67

Průměrná měsíční mzda ostatních 

zaměstnanců 16 176,00 Kč    16 559,00 Kč    102,37

Průměrná měsíční výše nenárokových 

složek mzdy učitelů 2 079,00 Kč      2 167,00 Kč      104,23

Průměrná měsíční výše nenárokových 

složek mzdy ostatních zaměstnanců 2 289,00 Kč      2 697,00 Kč      117,82

 

Průměrná měsíční mzda je přepočítána, aby byl vyloučen vliv nemocnosti. 

V počtu pracovníků jsou započteny 2 úvazky v doplňkové činnosti. 

Podrobnější informace o platech jsou ještě v kapitole o hospodaření školy. 

 

 

Fotografie pedagogického sboru z června 2014 
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4 Přijímací řízení 

Všichni uchazeči o denní studium na Gymnáziu Teplice musí složit přijímací 

zkoušku. Ta je písemná a má podobu testu. Zjišťuje úroveň znalostí ze základní školy 

i dalších všeobecných vědomostí, schopnost tvořivě je aplikovat a třídit.  

Na jaře 2014 proběhly přijímací zkoušky v termínech 22. a 23. dubna pro 

osmileté i čtyřleté studium. Počty přihlášených a přijatých ukazuje následující tabulka. 

 

Přijímací řízení 2014      Tab. 12 

1. kolo - 22.-23. dubna
Přihlá-

šeno

Dostavilo 

se

Přijato 

hned

Oznámili, že 

nenastoupí

Počet 

odvolání

Přijato na 

odvolání

Přijato 

autoreme-

durou

Přijato 

celkem

Odevzdalo 

zápisový 

lístek

Osmileté studium 89 88 29 2 8 0 4 33 30

Čtyřleté studium 127 127 120 18 5 0 4 124 106

Celkem 1. kolo 216 215 149 20 13 0 8 157 136

2. kolo - nekonalo se
Přihlá-

šeno

Dostavilo 

se

Přijato 

hned

Oznámili, že 

nenastoupí

Počet 

odvolání

Přijato na 

odvolání

Přijato 

autoreme-

durou

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
Přihlá-

šeno

Dostavilo 

se

Přijato 

hned

Oznámili, že 

nenastoupí

Počet 

odvolání

Přijato na 

odvolání

Přijato 

autoreme-

durou

Přijato 

celkem

Odevzdalo 

zápisový 

lístek

Osmileté studium 89 88 29 2 8 3 4 33 30

Čtyřleté studium 127 127 120 18 5 4 4 124 106

Celkem 216 215 149 20 13 0 8 157 136

Distanční studium 10 10 10 0 0 0 0 10 0

 

Celkově zápisový lístek odevzdalo 62% uchazečů (loni 71%, předloni 80,1%), 

mezi nimiž opět převažovaly dívky. 

 

Odvolání proti rozhodnutí ředitele o nepřijetí studenta bylo celkem 13. Ředitel 

vyhověl 4 žákům osmiletého studia v rámci autoremedury, 4 žádostem nevyhověl a byly 

postoupeny KÚ. U čtyřletého studia  vyhověl 4 žákům v rámci autoremedury, 1 žádost 

byla postoupena na KÚ. 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. 

 

Kritériem pro přijetí bylo umístění uchazeče v přijímacím řízení. Body byly 

přidělovány za výsledky dosavadního studia, za výsledky přijímacích testů a případně 

za testy tzv. národních srovnávacích zkoušek. Uchazeči pak byli seřazeni podle 

bodového zisku a stanovený počet nejlepších byl přijat. 
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Další tabulka zachycuje vývoj počtu studentů během školního roku.  

 

     Tab. 13 
Počet žáků Stav
k 1. 9. 2013 k 30. 6. 2014

843 656

20 8 4

7 2 2 2

Přijetí během roku

Přestupy na jinou školu Ukončení studia Přerušení studia 

Přestupy z jiné školy Mezinárodní výměna Návrat po přerušení

 
 

Do počtu žáků k 30. 6. 2014 nejsou zahrnuti žáci maturitního ročníku. Těch bylo 

155. 

Důvodem přestupu na jinou školu byly prospěchové problémy a v druhé 

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. 2014 
 Tab. 14 

 
Počet žáků Vyznamenání Prospělo Neprospělo Bude

Osmileté studium opakovat

ročník 12/13 13/14 12/13 13/14 12/13 13/14 12/13 13/14 14/15

1 60 30 24 13 36 17 0 0

2 55 60 22 27 33 32 0 1

3 58 55 10 19 48 36 0 0

4 54 58 4 12 50 45 0 1

5 56 48 9 1 44 42 3 5 2

6 49 54 8 6 39 45 2 3 1

7 50 48 4 5 44 43 2 0

8 42 47 6 3 36 44 0 0

1 119 108 14 7 100 99 5 2 1

2 88 113 5 12 82 99 1 2 1

3 110 82 16 6 93 74 1 2

4 102 108 8 13 93 94 1 1

Celkem 843 811 130 124 698 670 15 17 5

Čtyřleté studium

 
  

Celkový prospěch žáků ve škole za I. pololetí školního roku 2013-2014: 

Tab. 15  

Škola 
Počet žáků 

k 31. 1. 2014 
Prospělo 

s vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo 

Gymnázium osmileté 404 72 304 28 

Gymnázium čtyřleté 417 41 350 26 

Celkem 821 113 654 54 

 

Celkový prospěch žáků ve škole za II. pololetí školního roku 2013-2014:  
Tab. 16 

Škola 
*Počet žáků 
k 31. 8. 2014 

Prospělo 
s vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo 

Gymnázium – víceleté 400 86 304 10 

Gymnázium – čtyřleté  411 38 366 7 

Celkem 811 124 670 17 

* Započteni jsou i žáci maturitního ročníku. 

 

Z 811 studentů prospělo na konci školního roku 2013/14 s vyznamenáním 124, 

což je 15,3 % (loni 15,4), prospělo 670, což činí 82,6 % (loni 82,8) a neprospělo 17, 

tedy 2,1 % (loni 1,8). Studentů, kterým bylo povoleno skládat opravnou zkoušku, bylo 

celkem 17. Pěti studentům, kteří neprospěli, bylo povoleno opakování ročníku.  
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Celkový průměrný prospěch studentů byl 2,114 (loni 2,107), když v posledních 

čtyřech ročnících byl následující: kvinty 2,262 (loni 2,196), sexty 2,242 (loni 2,212), 

septimy 2,263 (loni 2,182), oktávy 2,183 (loni 2,239 

Průměrná absence studentů za pololetí činila 49,68 hodiny na žáka (loni 52,37). 

Z celkového fondu vyučovacích hodin se tak zameškalo cca 7% výuky. Výše 

neomluvené absence činila 0,3 hodiny na žáka (loni 0,19). Absence má pozvolný 

klesající trend, zřejmě v důsledku učiněných opatření (úprava školního řádu a větší 

důslednost třídních učitelů). 

 

Výsledky výchovy a vzdělávání za I. pololetí školního roku 2013-2014 
Tab. č. 17 

 
ROČNÍK 

Počet 
žáků 

celkem 
k 30.9. 

Počet 
žáků 

k 31. 1. 

Počet 
žáků 

s 2 st. 
z 

chová
ní 

% 
z 

celk. 
počt

u 

Počet 
žáků 

s 3. st. 
z 

chování 

% 
z 

celk. 
počtu 

Zameš-
kané 

 
hodiny 

% 
z oduč
e-ných 
 hodin 

Neoml
u-vené  
hodiny 

% ze 
zameška-

ných 
hodin 

1. 30 30 0 0,00 0 0 714 4,10 0 0,00 

2. 60 59 0 0,00 0 0 1565 4,42 1 0,08 

3. 56 56 0 0,00 0 0 2657 7,65 22 0,82 

4. 59 58 0 0,00 0 0 2650 7,14 7 0,26 

5. 166 165 0 0,00 0 0 7120 6,35 38 0,53 

6. 165 165 0 0,00 0 0 7290 6,69 15 0,20 

7. 133 132 1 0,76 0 0 7700 8,33 24 0,31 

8. 156 156 1 0,64 0 0 9591 9,32 27 0,28 

CELKEM 825 821 2 0,24 0 0,00 
39 

286 7,26 133 0,34 

 

Výsledky výchovy a vzdělávání za II. pololetí školního roku 2013-2014 

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. 
počt

u 

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 0 0,00 0 0 872 4,55 7 0,79 

2. 60 60 0 0,00 0 0 2861 7,22 0 0,00 

3. 56 55 2 3,64 0 0 2608 6,95 20 0,76 

4. 59 58 0 0,00 0 0 3035 7,43 0 0,00 

5. 166 156 1 0,64 0 0 8602 7,37 129 1,51 

6. 165 167 2 1,20 0 0 9609 7,93 45 0,47 

7. 133 130 2 1,54 0 0 7831 7,82 34 0,43 

8. 156 155 0 0,00 0 0 4873 6,81 6 0,13 

CELKEM 825 811 7 0,86 0 0,00 
40 

291 7,37 241 0,60 
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5.2 Výsledky maturit 

 

Letos proběhly třetím rokem státní maturitní zkoušky. Přehled výsledků udávají 

následující tabulky. 

 
Výsledky maturitních zkoušek ve školním roce 2013-14 podle tříd (jarní termín) 

Tab. 19 

 Třída Celkem  Dívek  Hochů  Vyzn. Prosp. Nepr. 

8.A 25 14 11 10 13 2 

8.B 22 15 7 5 14 3 

8.C 26 17 9 6 16 4 

8.D 27 17 10 4 19 4 

8.E 26 11 15 4 19 3 

8.F 27 11 15 6 15 6 

8.X 1 0 1 0 1 0 

 Repet. 1 0 1 0 0 1 

 Celkem  155 85 69 35 97 23 

 

 Maturity proběhly pod dohledem předsedů vyslaných z různých gymnázií 

severních Čech bez problémů.  

 V jarním termínu prospělo celkem 132 žáků, z toho jeden žák distančního 

studia. K maturitní zkoušce nebyli z prospěchových důvodů připuštěni tři žáci. Neuspělo 

22 žáků (8.A  - 2,  8.B – 3, 8.C - 4, 8.D – 4, 8.E - 3, 8.F - 6), kteří museli v září opakovat 

celkem 35 dílčích zkoušek.  

 

Přehled opravných maturitních zkoušek a zkoušek v náhradním termínu ve 

školním roce 2013-2014 

Tab. 20 

Zkouška Počet žáků 

společná část - Čj – ústní zkouška 7 

společná část – Čj – písemná práce 3 

společná část – M – didaktický test  3 

společná část – Čj – didaktický test 0 

společná část – Aj – ústní zkouška 2 

společná část – Aj – didaktický test 1 

společná část – Fj – ústní zkouška 1 

profilová část – Aj – ústní zkouška  4 

profilová část – Aj – písemná zkouška 1 

profilová část - Z 2 

profilová část – In  2 

profilová část - Zsv 4 

profilová část – IG (Informační gramotnost) 2 

profilová část - D 1 

profilová část - La 1 

profilová část – Šj – ústní zkouška 1 

celkem 35 
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 Podzimní písemné maturity společné části proběhly od 1. do 5. září 2014. GT 

bylo spádovou školou a kromě osmi našich žáků konalo písemnou část i 61 dalších žáků 

z pěti různých středních škol. Na písemné zkoušky dohlížela ŠMK Mgr. Marta Gühlová. 

U písemných zkoušek všichni žáci GT uspěli, 1 žákyně  (8.C) nebyla připuštěna 

k maturitní zkoušce.  

 Podzimní termín ústních maturit byl 11. září 2014. Z 18 žáků zkoušku konajících 

MZ úspěšně složilo 15 žáků. Neuspěli 3 žáci (8.D – 1; 8.F – 2). Jeden žák konal 

maturitní zkoušku v prvním termínu. 

Podzimní maturity konalo 22 žáků v 1. opravném termínu a jeden žák v termínu 

náhradním.  

Celkem prospělo 151 absolventů denního studia a 1 absolvent distančního studia 

školního roku 2013/14. Tři žáci neprospěli a jedna žákyně nebyla k maturitní zkoušce 

připuštěna. 

 

Výsledky maturitních zkoušek ve školním roce 2013-14 podle tříd (po opravných 

zkouškách) 

Tab. 21 

 Třída Celkem  Dívek  Hochů  Vyzn. Prosp. Nepr. Průměr  

8.A 25 14 11 10 15 0 1,88 

8.B 22 15 7 5 17 0 2,057 

8.C 26 17 9 6 20 0 2,176 

8.D 27 17 10 4 22 1 2,37 

8.E 26 11 15 4 22 0 2,317 

8.F 27 11 15 6 19 2 2,444 

8.X 1 0 1 0 1 0   

 Repet. 1 0 1 0 0 1   

 Celkem  155 85 69 35 116 4 2,216 

 

 

Výsledky maturitních zkoušek ve školním roce 2013-14 podle předmětů  

Tab. 22 

 

(na další stránce) 
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Profilová část 

Třída

Předmět průměr počet žáků průměr počet žáků průměr počet žáků

Anglický jazyk 1,29 7 1,91 11 2,33 9

Biologie 2,56 9 2,40 5 2,43 7

Dějepis 2,00 3 3,00 1 3,00 1

Deskriptivní geometrie 1,00 1 0 3,00 1

Estetika 2,00 1 0

Francouzský jazyk 0 1,00 1

Fyzika 1,00 1 3,50 2

Chemie 3,50 2 2,80 5 4,00 1

informační gramotnost 1,67 3 2,75 4 3,00 4

Informatika 1,00 1 2,00 2 2,33 3

Latina 2,00 1 0 1,50 2
Matematika 0 2,00 1

Německý jazyk 0 2,00 1
Ruský jazyk 0 0

Španělský jazyk 2,00 3 0 1,00 4

Zeměpis 2,40 5 3,50 2 2,75 12

Základy společenských věd 2,46 13 2,00 9 2,30 10

Třída

Předmět průměr počet žáků průměr počet žáků průměr počet žáků

Anglický jazyk 2,36 11 2,42 12 2,73 11

Biologie 2,60 5 2,33 9 2,50 4

Dějepis 1,67 3 1,00 1 1,00 2

Deskriptivní geometrie 0 1,50 2 0

Estetika 1,00 1 1,00 2 1,00 1

Francouzský jazyk 0 0 1,67 3

Fyzika 2,50 2 0 3,14 7
Chemie 0 4,00 2 0

informační gramotnost 2,50 6 2,25 8 3,33 3

Informatika 3,00 4 3,00 1 3,67 3

Latina 0 2,00 1 2,33 3

Matematika 1,00 1 3,00 1 0
Německý jazyk 3,00 4 2,00 5 2,33 3

Ruský jazyk 0 2,40 5 1,00 1

Španělský jazyk 0 0 0

Zeměpis 3,20 5 3,00 3 3,00 1

Základy společenských věd 2,17 12 4,00 1 2,50 12

Třída

Předmět průměr počet žáků

Anglický jazyk 0
Biologie 0

Dějepis 0

Deskriptivní geometrie 0
Estetika 0

Francouzský jazyk 3,00 1
Fyzika 0

Chemie 0

informační gramotnost 0

Informatika 0

Latina 0

Matematika 0

Německý jazyk 0

Ruský jazyk 1,00 1

Španělský jazyk 0

Zeměpis 0

Základy společenských věd 0

8.X

8.A 8.B 8.C

8.D 8.E 8.F
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Společná část
Třída

Předmět průměr počet žáků průměr počet žáků průměr počet žáků

Český jazyk  1,92 25 1,82 22 2,07 27

Anglický jazyk  1,12 17 1,27 11 1,28 18

Francouzský jazyk  0 3,00 1 0

Německý jazyk  0 0 0

Ruský jazyk  0 0 0

Španělský jazyk  0 0 0

Matematika  1,75 8 2,20 10 2,89 9

Třída

Předmět průměr počet žáků průměr počet žáků průměr počet žáků

Český jazyk  2,30 27 2,35 26 2,37 27

Anglický jazyk  1,54 13 1,40 10 1,93 15

Francouzský jazyk  2,50 4 0 1,00 1

Německý jazyk  0 0 0

Ruský jazyk  0 3,00 1 0

Španělský jazyk  0 0 0

Matematika  3,20 10 2,73 15 2,67 12

Třída

Předmět průměr počet žáků

Český jazyk  3,00 1

Anglický jazyk  0

Francouzský jazyk  0

Německý jazyk  0

Ruský jazyk  0

Španělský jazyk  0

Matematika  3,00 1

8.F

8.X

8.A 8.B 8.C

8.D 8.E
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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 

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 

 

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 

http://www.gymtce.cz/files/Vysledky/Uplatneni_absolventu.xlsx. O první místo 

v počtu našich absolventů se dělí Univerzita Karlova a Univerzita Jana Evangelisty 

Purkyně. Následuje VŠE Praha, ČVUT Praha a VŠCHT Praha. 

 
  

http://www.gymtce.cz/files/Vysledky/Uplatneni_absolventu.xlsx
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5.4 Hodnocení výsledků výchovného působení 

Druhým stupněm z chování bylo hodnoceno 7 studentů (loni 5), což bylo 0,86% 

(loni 0,59 %). Třetím stupněm hodnoceni nebyli (stejně jako loni) žádní studenti. 

 

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 zapojuje i výchovná poradkyně, 

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   7/20 

Důtka ředitele školy   32/49 

Pochvala třídního učitele  165/220 

Pochvala ředitele školy  86/49 

 

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-psychologickou poradnou v Teplicích. Na základě jejího doporučení byl 

devíti žákům stanoven individuální vzdělávací plán. Učitelé byli proškoleni v práci 

s poradenskou zprávou a v metodách výuky žáků se specifickými poruchami učení 

(SPU). 

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 využilo 17 žáků, účastníků sportovní reprezentace. 
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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 

2013/14 a též na našich internetových stránkách www.gymtce.cz. Zde uvádíme pouze 

výsledky v celostátních kolech soutěží. 

 

Celostátní soutěže 

 1., 3. a 9. místo v soutěži O klobouk kouzelníka Pokustóna (fyzika) 

 1. a 5. místo v literární soutěži Mám se v Terezíně dobře? 

 1. až 5. místo v literární soutěži Mít své místo 

 2. místo v konverzační soutěži v anglickém jazyce 

 3. místo v literární soutěži SPUSA 

 dvakrát 3. a 4. místo v literární soutěž SPUSA (anglický jazyk) 

 4. místo v Poháru J. Masopusta (fotbal) 

 4. místo ve Středoškolské odborné činnosti – obor Tvorba učebních pomůcek 

(matematika) 

 5. místo v Eustory (dějepis) 

 6. místo Corny (tělesná výchova) 

 6. místo ve Středoškolské odborné činnosti – obor Matematika a statistika 

 7. a 9. místo v konverzační soutěži ve španělském jazyce 

 9. a 20. místo v Certamen Latinum 

 15. a 23. místo v chemické olympiádě 

 64. místo v matematické soutěži Náboj 2014 

 67. místo v Dějepisné soutěži gymnázií 

 účast ve finále soutěže MUS (výtvarná výchova) 

 

 

Soutěže a přehlídky – počty zúčastněných žáků ve školním roce 2013/14 

 

Tab. 24 

(na následující straně) 

  

http://www.gymtce.cz/
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Soutěže a přehlídky - školní rok 2013/14 

  Počty účastníků 

Název soutěže, přehlídky 
Školní 
kolo 

Okresní 
kolo 

Oblastní 
kolo 

Ústřední 
kolo 

Archimediáda   2     

Astronomická olympiáda 21       

Atletický čtyřboj   14 5   

Basketbal   24 16   

Biologická olympiáda 32 3 5   

Certamen latinum 16     2 

Corny - atletika   26 23 18 

Celostátní přehlídka SŠ sborů (CPSPS)     35 30 

Dějepisná soutěž "První a druhá republika" 10       

Dějepisná soutěž gymnázií     3 3 

Ekologická olympiáda 12   6   

EuropaSecura     5   

Eurorebus     20   

Eustory       1 

Evropa ve škole     1   

Finanční gramotnost 120 6 3   

Florbal   30 11 11 

Futsal   9 27   

Fyzikální olympiáda   23 17   

Halový fotbal     8   

Házená     10   

Hry třetího tisíciletí     8   

Chemická olympiáda   69 5 2 

Konverzační soutěž v anglickém jazyce 86 8 3 1 

Konverzační soutěž v německém jazyce 25   2   

Konverzační soutěž ve francouzském jazyce 17   3   

Konverzační soutěž ve španělském jazyce 21   2 2 

Literární soutěž SPUSA       62 

Logická olympiáda   56 7   

Mám se v Terezíně velice dobře?       3 

Matematická olympiáda 38 37 14   

Matematická soutěž Adama Riese 15   3   

Matematická soutěž pro žáky ÚK 300   4   

Matematický klokan 2014 45       

Memoriál Rosti Čtvrtlíka, recitační soutěž Čtvrtlístek     1   

Mistrovství ČR školních šachových týmů   5 12   

Mít své místo       4 

Náboj (matematika)       10 

O klobouk kouzelníka Pokustóna 18     5 

Olympiáda v českém jazyce 42 5     

Olympiáda z dějepisu 18   2   

Pišqworky 2013 30 30 10   

Plážový volejbal     4   

Pohár rozhlasu   14     

Povídky a pohádky Ústeckého kraje     30   

Prezentiáda     9   

 Pohár J. Masopusta - fotbal   17   15 

Přehazovaná     14   

Přespolní běh   29 5 11 

Pythagoriáda 136 13     

Recitační soutěž "Čtvrtlístek" 2       

SAPERE - vědět jak žít 168       

SOČ - obor Historie 1       

SOČ -  obor Informatika 1 1 1   

SOČ - obor Matematika a statistika 3 3 3 3 

SOČ - obor Tvorba učebních pomůcek (matematika) 2 2 2 2 

Studentská agora   10     

Ústy básníka       7 

Volejbal   28 6   

Wolkrův Prostějov 2       

Zeměpisná olympiáda   5 4   

 1181 467 349 192 
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5.8 Porovnávání středních škol 

5.8.1 Přijímací zkoušky 

Společnost Scio (RNDr. Ondřej Štefl) nám poskytla údaje o přijatých žácích do 

osmiletého studia 2013/14. Musíme konstatovat, že jejich výsledky (stejně jako 

v minulých letech) byly průměrné.  

5.8.2 Testování České školní inspekce 

V květnu 2014 proběhlo šetření České školní inspekce, jehož cílem bylo zjistit, 

jak zvládají učivo naši terciáni. Žáci vyplňovali testy z anglického jazyka 

a přírodovědné gramotnosti. 

Cílem nebylo porovnání jednotlivých škol, ale ověření, zda žáci plní požadavky 

minimálního standardu osvojených znalostí a dovedností. 

 

Úspěšnost v testu přírodovědné gramotnosti udává graf: 

 
Celý soubor 5 823 testovaných žáků měl průměrnou úspěšnost 59%. 

 

Úspěšnost v testu z anglického jazyka udává graf: 

 
Celý soubor 5938 testovaných žáků měl průměrnou úspěšnost 56%. 

5.8.3 Testování čtenářské gramotnosti 

V květnu 2014 proběhlo testování čtenářské gramotnosti, který připravila pro 

žáky kvart společnost Scio. 

Škola získala zprávu, jak naši žáci obstáli ve srovnání se svými vrstevníky ze základních 

škol a gymnázií. Celkem se testu zúčastnilo 208 žáků, z naší školy to bylo 52 žáků. 

Žáci obdrželi zprávu o úrovni svých čtenářských kompetencí. Hodnotily se 

dovednosti získávání a zpracování informací, dále zhodnocení textu. Místo známky 
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získali žáci tituly dle kategorií, do níž byli zařazeni. Potěšující je, že na naší škole máme 

hodně žáků Čtenářů – specialistů a Čtenářů – profíků. 

Výsledky udává následující výňatek ze zprávy společnosti Scio: 

 

 

 

Porovnání tříd uvádí následující graf: 

 
 

Součástí šetření byly také dotazníky. Potěšující je, že více než 50% žáků 

navštěvuje knihovnu, více než 70% rádo čte. Naši žáci mají příklad u svých rodičů – 

vidí je číst a také si pamatují, jak jim v dětství četli. 

Nespokojenost pociťujeme s tím, že nezanedbatelná část žáků tráví u počítače či 

televize několik hodin denně. 
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5.8.4 Test Vektor 1 

Žáci kvint absolvovali testy Vektor (Scio), které vypovídají o pozici našich žáků 

mezi žáky jiných škol.  

Letos jsme obdrželi výsledky z dvou testování. Kromě Vektoru promítlo Scio do 

celkového hodnocení také výsledky žáků z přijímacích zkoušek.  

Další novinkou bylo zařazení testu učebních stylů – ty by měly pomoci žákům 

v dalším studiu. Nově byly použity SCATE testy z anglického jazyka. 

Letos se testování zúčastnilo 

 5558 žáků, 27852 žáků včetně přijímacích zkoušek  

 225 tříd, 225 tříd včetně přijímacích zkoušek 

 104 škol, 396 škol včetně přijímacích zkoušek 

 4 školy z Ústeckého kraje, 49 škol včetně přijímacích zkoušek 

Testování se zúčastnily naše dvě třídy osmiletého studia (5.A a 5.B) a čtyři třídy 

čtyřletého studia (5.C, 5.D, 5.E a 5.F). 

Následující graf udává zastoupení škol v testování. 

 
Smyslem testů je zmapovat situaci na začátku studia. Za 4 roky novým 

testováním posoudíme, zda jsme žáky v porovnání s ostatními školami posunuli. Zatím 

se nám to dařilo dobře. Samozřejmě – vždy za aktivní spolupráce žáků a jejich pilného 

úsilí. 

Loni byly výsledky žáků osmiletého studia výrazně lepší než výsledky žáků 

čtyřletého studia.  

Letos jsou percentily spíše vyrovnané. Nadále platí, že žáci osmiletého studia 

mají větší předpoklady ke studiu (testy OSP dopadly u nich lépe), nicméně další 

výsledky tomu vždy neodpovídají. Percentily ve srovnání s ostatními třídami osmiletého 

studia jsou také výrazně nižší. Ovlivnily je zejména výsledky kvinty A. 

Následující tabulka udává porovnání tříd se všemi testovanými žáky 

(percentily). V závorce jsou uvedeny tzv. rozšířené percentily z přijímacích zkoušek. 

U českého jazyka si musíme uvědomit, že mnozí žáci tříd 5.C – 5.F nekonali přijímací 

zkoušku (žáci byli přijati bez zkoušky z Čj, konali pouze zkoušku z OSP). 
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Tab. 25 
třída OSP Čj M - rozšířená 

5.A 58 (64) 52 (56) 42 

5.B 63 (67) 61 (67) 41 

5.C 55 (61) 56 (61) 37 

5.D 55 (61) 56 (61) 42 

5.E 55 (61) 56 (61) 48 

5.F 60 (66) 61 (66) 38 

Čtyřleté studium 56 (62) 57 (62) 41 

Osmileté studium 61 (67) 56 (61) 41 

Čtyřleté studium – skupina 
čtyřletá gymnázia 

51 52 47 

Osmileté studium – skupina 
osmiletá gymnázia 

39 36 29 

 

V českém jazyce jsou vyrovnané výsledky všech částí (mluvnice, sloh a 

komunikace, literatura). V matematice tradičně nejhůře dopadá geometrie, v testu OSP 

orientace v textu. 

Žáci skládali také test z anglického jazyka. Testy SCATE sledují úroveň žáka a 

přizpůsobují jí výběr úkolů pro řešitele testu. 

Výsledky jsou tyto: 
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Kategorie uvedené v předchozím grafu vycházejí ze Společného evropského 

referenčního rámce pro jazyky. 

 

Výsledky žáků čtyřletého studia 

Výsledky jednotlivých tříd čtyřletého studia udává přehledně následující graf. 

Velmi nadějné se zdají být třídy 5.F (český jazyk a obecné studijní předpoklady) a 5.E 

(matematika). 
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V obecných studijních předpokladech dosahujeme celkově nadprůměrného hodnocení. 
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V českém jazyce dosahujeme celkově nadprůměrného hodnocení. 
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Výsledky matematiky jsou podprůměrné (je třeba si ale uvědomit, že škola volila 

rozšířenou, tj. obtížnější variantu testu): 

 
 

 

Výsledky žáků osmiletého studia 

 

Výsledky obou tříd osmiletého studia udává graf: 
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V OSP jsou výsledky nadprůměrné: 
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V českém jazyce můžeme být též spokojeni: 
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V matematice platí totéž, co pro třídy čtyřletého studia. V rozšířené verzi testu 

jsou výsledky podprůměrné. 

 
Shrnutí 

Výsledky žáků na počátku studia tedy známe. Starost nám dělá kvinta A, u níž 

jsme očekávali výsledky lepší. Žáci mají tedy na čem pracovat. Bez jejich zvýšeného 

úsilí to opravdu dále nepůjde. V poslední době se zhoršení u kvinty A projevuje i 

v kázni. 

5.8.5 Testy Vektor 4 a Maturita nanečisto 

V letošním školním roce testování Vektor 4 (Scio) na naší škole neproběhlo. 

Chyběl nám totiž vstupní test u žáků, který jsme před 4 lety byli nuceni z finančních 

důvodů odřeknout. Studenti oktáv se ale zúčastnili jiných testů od stejné společnosti 

v rámci přípravy k maturitní zkoušce (Maturita nanečisto). Testy si studenti vybírali 

i financovali sami dle svého zaměření. Výstupy neuvádíme, nejsou z hlediska školy 

relevantní. 

5.8.6 M+; nová maturitní zkouška  

Patnáct žáků si vyzkoušelo maturitní test, který připravilo Centrum pro 

zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat). Jednalo se o pilotáž zkoušky z matematiky 

vyšší úrovně. Naši žáci dopadli podprůměrně. Škola jejich výsledky vyhodnotila jako 

důsledek zvýšené náročnosti testu. 
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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 2013 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. 

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 2013, druhé v dubnu 2014. 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. 
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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 2013/2014 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, 

 informovanost učitelů v možnostech vedení třídnických hodin, 

 intenzivnější spolupráce rodičů a školy, 

 výchovně vzdělávací působení na žáky v otázkách rasismu, xenofobie, 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, filmová a divadelní představení či projektové dny.  Po minulém 

roce, kdy jsme se zaměřovali hlavně na šikanu, kyberšikanu a toleranci odlišností, jsme 

se soustředili převážně na problematiku lidských práv, pohlavně přenosných chorob, 

xenofobie a zdravého životního stylu. 

 

Stručný souhrn preventivních aktivit pro žáky školy: 

aktivita charakteristika aktivity 

Beseda proběhlo 14 preventivních besed (cca 34 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 

Filmová představení film Fair play – 249 žáků; projekt Jeden svět – 400 žáků 

Projektové dny „Týden lidských práv“ – primy až septimy – program a jeho realizace 

probíhala v součinnosti žáků a učitelů, projekt Preventivní program 

HIV/AIDS – septimy, kvarty a vybraní učitelé; projekt Vítejte na 

Gymnáziu Teplice – několikadenní program, zaměřen na nově 

příchozí žáky 

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 Syndrom vyhoření v práci učitele – PhDr. Svoboda; Vedení 

třídnických hodin – PPP Teplice 
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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: 

 Projekt Preventivní program HIV/AIDS byl přínosný z hlediska předání osobních 

zkušeností člověka, který se několik let potýká s těžkými životními komplikacemi, které 

mu onemocnění přinesly. V současné době pracuje pro organizaci Dům světla a věnuje 

se osvětě. Sdělil studentům, jak se efektivně chránit, jak vypadá nezodpovědné chování 

a jaký je život s HIV. 

 Beseda Závislosti, HIV, sexuální výchova – lektor Pavel Pabián přiměl studenty 

přemýšlet o vztazích s ostatními členy rodiny, o smyslu partnerství, o zodpovědnosti za 

druhého člověka. S lektorem budeme spolupracovat i nadále. Na setkání jsme navázali 

besedou Život bez závislosti. 

 Program Vítejte na Gymnáziu Teplice 2013 – několikadenní adaptační program pro 

nově příchozí žáky naplnil hlavní cíl – seznámit se s prostředím školy a spolužáky. 

V evaluačních dotaznících žáci uvádějí, že se díky projektovým aktivitám rychleji 

poznali s ostatními spolužáky, a byl jim usnadněn přechod na novou školu. V příštím 

školním roce budeme na zmíněný program navazovat programem Vítejte na Gymnáziu 

Teplice 2014. 

 Projekt Škola přátelská k lidským právům je dlouhodobým projektem zaměřeným na 

vzájemný respekt, podporu tolerance, ochranu lidských práv. Škola ve spolupráci 

s organizací Amnesty International pořádá různé výstavy, které začleňuje také přímo do 

výuky, dále akce typu psaní dopisů do zemí s nedemokratickým režimem, organizuje 

filmová promítání s tematikou mezilidských vztahů atd. Projekt se snaží vzbudit u 

studentů zájem o dění v jejich okolí. Projekt se dostal do povědomí všech lidí ve škole. 

Zároveň oslovoval širokou veřejnost, která se mohla účastnit vybraných aktivit. V rámci 

projektu vrcholícího Týdnem lidských práv proběhly následující akce: 

 

o Dopisy v ulicích 

o Živá knihovna 

o Výstava v aule školy 

o Lidská práva na Kubě a v Azerbajdžánu 

o Úvod do lidských práv 

o Život za socialismu 

 

Projektové aktivity pokračují i ve školním roce 2014/2015. 

 

 Program Lidice – dál rozvíjí naši dlouhodobou snahu o prevenci rasismu a xenofobie, 

kterou demonstrujeme mimo jiné na osudu židovské komunity. Kromě exkurzí do Lidic 
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proběhla na škole výstava Neztratit víru v člověka – Protektorát očima židovských dětí. 

Dále se uskutečnila akce Beseda s lidickými pamětníky a studenti se zúčastnili setkání 

k Mezinárodnímu dni obětí Holokaustu a předcházení zločinům proti lidskosti, kde se 

setkali se členy místní židovské obce, zástupci města a dalšími osobnostmi z židovské 

komunity. 

 Projekt Jeden svět – s projektem máme každoroční zkušenosti a budeme využívat 

programu společnosti Člověk v tísni i v dalším školním roce. Naší snahou je organizovat 

projekt (promítání filmů s besedami) přímo na naší škole. V letošním školním roce jsme 

využili filmů s lidsko-právní tematikou. 

 

Kladně hodnotíme také naplnění cíle preventivního programu týkajícího se 

spolupráce školy a rodičů. Zapojit veřejnost do dění ve škole je často obtížné. Činíme 

tak skrz setkávání s rodiči nově příchozích žáků, školní předvánoční akademii, dny 

otevřených dveří, aktivity ze školních projektů určené pro veřejnost. Ne vždy se však 

povede uspořádat akci, o kterou je ze strany rodičů opravdový zájem, v čemž 

shledáváme jednu z našich největších rezerv.  

Zlepšila se také spolupráce učitelů a žáků mimo standardní výuku. V rámci 

projektu Škola přátelská k lidským právům vznikla pracovní skupina tvořená zástupci 

z řad učitelů, žáků, vedení školy a provozních zaměstnanců. Skupina pracuje společně 

na projektových aktivitách.  

 

5.11 Školská rada 

 

Při Gymnáziu Teplice vznikla školská rada v prosinci 2005. V prosinci 2011 

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

zákonem. Zápisy z jednání jsou k dispozici na školním webu. 
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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 10 sportovních kroužků (basketbal, stolní tenis, sportovní 

příprava, posilovna, florbal, futsal, aerobní sporty, karate, posilování a lezení) 

fungujících pod hlavičkou Školního sportovního klubu. Dále rozvíjel činnost pěvecký 

sbor Canzonetta společně s kroužky hry na hudební nástroje, fungoval i školní orchestr 

a několik školních kapel. Scházeli se žáci kroužku s výukou španělštiny a angličtiny. 

Fungovalo dobrovolnické centrum, výtvarné studio, klub pěstitelů a chovatelů, klub 

deskových her, divadelní klub, klub animovaného filmu a filmový klub GT. 

 

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 přes tisíc dvě stě 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 259 969 Kč (loni 189 957 Kč). 

Nejvýznamnějším dárcem byl pan Jaroslav Třešňák. 

6.2.5 Spolupráce s jinými subjekty 

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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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 beuronensis založené našimi studenty organizuje řadu akcí na 

podporu rekonstrukce bývalé kaple v budově B a záchranu nástěnné výmalby. 

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 2013/14 se Gymnázium Teplice zapojilo do těchto projektů: 

6.4.1 Aquamundi 

Projekt Aquamundi je realizován v rámci Programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu 

přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem 

Sasko. Jeho cílem je připravit, otestovat a realizovat společné projektové dny pro české 

a německé žáky. Smyslem projektu je také prohloubení a podpora interkulturního česko-

německého dialogu dětí a mládeže z obou zemí pomocí specifického tématu „voda“.  

6.4.2 Matematika hrou 

V rámci projektu Matematika hrou OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

byla připravena nová koncepce a metodické postupy včetně učebních textů pro výuku 

matematiky pro ZŠ a SŠ v ÚK tak, aby se zvýšil zájem dětí o matematiku a její využití 

v praktickém životě.  
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6.4.3 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na Gymnáziu Teplice 

Projekt byl součástí programu EU peníze do SŠ. Díky dotaci 2,3 mil. Kč jsme 

mohli individualizovat výuku (dělit třídy na menší výukové skupiny), vytvářet digitální 

učební materiály, zajišťovat školení učitelů a také jejich mentoring. 

6.4.4 ESEMES – Educational Software and E-learning in Math for European 
Students 

Gymnázium Teplice je koordinující institucí mezinárodního projektu Programu 

celoživotního učení – Comenius – Educational Software and E-learning in Math for 

European Students, do něhož je zapojeno dalších 10 škol z Evropy.  Cílem projektu je 

začlenění matematického softwaru i do jiných předmětů než je matematika. 

6.4.5 Living schools lab 

The Living Schools Lab byl dvouletý projekt financovaný Evropskou unií, který 

byl zaměřen na vytvoření evropské sítě základních a středních škol pro sdílení 

zkušeností při inovativním využití informačních a komunikačních technologií. Je pro 

nás ctí, že Gymnázium Teplice je zařazeno mezi advanced schools, které předávají 

zkušenosti ostatním. 

6.4.6 Školy přátelské k lidským právům 

Jde o velký a dlouhodobý mezinárodní projekt organizace Amnesty 

International. V rámci projektu se konaly různé akce – např. Maratón v psaní dopisů, 

Týden lidských práv, Živá knihovna, Dopisy v ulicích, atd. 

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

Žáci se v rámci výtvarné výchovy zapojili do česko-slovenského 

projektu Záložka do knihy spojuje školy, který má za cíl podpořit čtenářskou gramotnost 

žáků základních škol.  

6.4.8 Praktický průvodce ekonomikou (AC Inovation) 

V rámci projektu Praktický průvodce ekonomikou aneb My se trhu nebojíme!, 

do kterého byli zapojeni žáci ekonomického semináře, proběhla řada besed s odborníky 

z praxe. 

6.4.9 Vítejte na GT (Ústecký kraj) 

V rámci dotačního programu Specifická primární prevence v Ústeckém kraji se 

v roce 2013 uskutečnil již třetí ročník projektu Vítejte na Gymnáziu Teplice, jehož náplň 

spočívala především v adaptačním programu pro nově příchozí žáky. 

6.4.10 Ostatní projekty 

Chaco – Checo (Ústecký kraj) 

Gymnaziální expedice Banát (Ústecký kraj) 

100 vědců do středních škol (AV ČR) 

Otevřená věda (AV ČR) 

Expedice Vesmír (Amavet) 

Kariérní systém (CŠI) 

EPIS1 (ČŠI) 

NIQES (ČŠI) 

CEMACH (Velvyslanectví Izraele) 

Dny židovské kultury (Ulpan) 

http://lsl.eun.org/
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Čeština pro cizince (MŠMT) 

Multipolis (Scio) 

Studenti čtou Husa (Církev československá husitská) 

Burza minerálů (Bílinská přírodovědná společnost) 

Koučink žáků (Jiří Daníček) 

Zahájení lázeňské sezóny (Město Teplice) 

6.5 Zahraniční styky 

V rámci projektu Aquamundi se od září do června 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. 

V září se u nás uskutečnila projektová schůzka projektu Educational Software 

and E-learning in Math for European Students (ESEMES). Naše škola je hlavním 

organizátorem projektu. Přivítali jsme delegace z deseti zemí. Další schůzky za účasti 

našich žáků a učitelů proběhly v listopadu v Polsku, v dubnu ve Švédsku, v květnu v 

Rumunsku a v srpnu v Norsku. 

V říjnu navštívili berlínské umělecké sbírky žáci estetického semináře. 

V listopadu se naši zástupci vydali do německého města Borna, aby tam 

navštívili partnerské Gymnasium am Breiten Teich. Němci nám návštěvu oplatili 

v dubnu. 

V prosinci odjeli naši žáci na návštěvu partnerské školy Belocrkvanska 

gimnazija i ekonomska škola v Srbsku. 

V témže měsíci se uskutečnil i jazykový a vzdělávací zájezd do Vídně. 

Leden je spojen s návštěvou Technické univerzity Drážďany. Žákům byly 

představeny možnosti studia v Německu. 

Rovněž v lednu se v Bruselu konal pracovní seminář projektu Living Schools 

Lab. Nás tam zastupovala jedna učitelka.  

V březnu jsme vyslali již tradičně naše žáky do německého Bad Marienbergu na 

mezinárodní setkání středoškoláků. 

Týž měsíc nás navštívil velvyslanec Chilské republiky Jeho Excelence Pablo 

Rodrigo Gaete Vidal. 

Dvě třídy navštívily v dubnu Berlín. 

V květnu nás na Intel International Science And Engineering Fair 2014 v Los 

Angeles v USA zastupovala jedna učitelka. Šlo o vyústění projektu 100 vědců do 

středních škol, jehož jsme se účastnili. 

Rovněž v květnu nás na Letní škole v Dublinu v Irsku reprezentovala další 

učitelka. Tentokrát se akce konala v rámci projektu Living School Lab. 

Koncem května jsme přivítali návštěvu z Karibiku – s žáky besedoval 

pan Ramón Carreño, generální konzul Dominikánské republiky v ČR. 

Téhož dne navštívili naši školu zástupci pražského Francouzského institutu: 

paní Florenece Sain-Ygnan, atašé pro francouzský jazyk, pan Gérard Enjolars, atašé 

pro francouzský jazyk. Dohodli jsme další spolupráci. 

Na rozmezí května a června se uskutečnila tradiční Gymnaziální expedice Banát, 

která byla tentokrát rozdělena na rumunskou a srbskou část. Zúčastnila se jí velká 

skupina našich žáků a učitelů a v jejím rámci proběhla návštěva několika škol včetně 

partnerského gymnázia v Bílé Cerekvi. 
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Školní rok 2013/14 (nebo jeho podstatnou část) strávili na zahraničních školách 

v Austrálii (Meridian State College) a Francii (Le lycée Alcide d'Orbigny, Lycée Saint-

Denis) tři naši žáci.  

Naopak my jsme hostili v rámci mezinárodní výměny studentů jednu žákyni 

z Thajska a jednu z Chile. 

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 Aquamundi, Matematika hrou a Living School Labs. Dále jsme 

pořádali kurz lyžování pro instruktory či seminář pro sbormistry pěveckých sborů. 
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7 Výkon státní správy 

V období školního roku 2013/14 bylo vydáno celkem 281 správních rozhodnutí 

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

 Z celkem 13 odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí bylo 7 vyhověno  

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

školy. 

 

8 Výsledky šetření České školní inspekce 

Ve školním roce 2013/14 u nás ČŠI provedla dvě šetření. V září 2013 proběhla 

na základě podnětu státní kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona 

a souvisejících prováděcích předpisů. Ve dvou z jedenácti kontrolovaných oblastí bylo 

zjištěno porušení předpisů. Šlo o v obou bodech o obsah školního řádu. Nedostatky byly 

napraveny vydáním doplněného školního řádu. 

V dubnu pak ve škole proběhlo rozsáhlé šetření, jehož výsledkem je kromě 

jiného zjištění porušení předpisů v pěti bodech: Ve výroční zprávě chyběly údaje 

o prevenci sociálně patologických jevů a celoživotním vzdělávání, nabídka předmětů 

k maturitě nebyla vyvěšena na veřejně přístupném místě (ale jen na internetu), členy 

školské rady byli jako zástupci nezletilých žáků zvoleni dva učitelé (což dle novely 

školského zákona nesmí být), záznamy o úrazech byly odeslány ČŠI po termínu, pro 

vykazování účetnictví byly špatně použity analytické účty 518 12, 528 11 a 528 12. 
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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. 2013 činila 61 081 125,95 Kč. 

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

uvedena pořizovací cena, je vyšší a činí 91 476 842,48 Kč. Podrobné členění majetku 

do skupin je zachyceno v následující tabulce. 

Tab. 26 

Majetek Gymnázia Teplice

pořizovací cena odepsáno hodnota k 31.12.2013

budovy 72 743 831,95 Kč     16 972 098,00 Kč      55 771 733,95 Kč        

nedokončené inv. -  Kč                       -  Kč                        -  Kč                          

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

DHIM 9 606 097,64 Kč       9 606 097,64 Kč        -  Kč                          

HIM (stroje a zařízení) 3 375 221,79 Kč       3 033 749,79 Kč        341 472,00 Kč             

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

91 476 842,48 Kč     30 395 716,53 Kč      61 081 125,95 Kč        

data dle účetnictví - pro hlavní činnost

pořizovací cena odepsáno hodnota k 31.12.2013

budovy 72 743 831,95 Kč     16 972 098,00 Kč 55 771 733,95 Kč        

nedokončené inv. -  Kč                       -  Kč                        -  Kč                          

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

DHIM 9 318 312,35 Kč       9 318 312,35 Kč        -  Kč                          

HIM (stroje a zařízení) 3 375 221,79 Kč       3 033 749,79 Kč 341 472,00 Kč             

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

91 189 057,19 Kč     30 107 931,24 Kč      61 081 125,95 Kč        

data dle účetnictví - pro DČ

pořizovací cena odepsáno hodnota k 31.12.2013

budovy -  Kč                       0,00 Kč -  Kč                          

pozemky -  Kč                       0,00 Kč -  Kč                          

DHIM 287 785,29 Kč          287 785,29 Kč -  Kč                          

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

software -  Kč                       0,00 Kč -  Kč                          

287 785,29 Kč          287 785,29 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 2013

2012 2013 2012 2013 2012 2013 v % '11

Příjmy 40443 44280 3190 3037 43633 47317 108%

Tržby z prodeje služeb 2984 2829 2984 2829 95%

Výroba 170 164 170 164 96%

Pokuty a penále 0 0

Ostatní příjmy 1114 2701 36 44 1150 2745 239%

Úroky 0 0

Tržby z prodeje IM 0 0

Tržby z prodeje mat. 0 0 0 0

Dotace na NIV 39329 41579 39329 41579 106%

Výdaje 44324 2935 47259

Bilance -44 102 58

údaje v tisících Kč

 

 

Struktura dotací byla následující: 

 1 527 tisíc Kč činila dotace na odpisy investičního majetku a 4 067 tisíc Kč 

činila dotace KÚ na provozní výdaje  

 33 122 tisíc Kč jsme dostali na mzdy a odvody dle rozpočtu, 

 501 tisíc Kč byla dotace na ostatní přímé výdaje, z toho 419 tisíc Kč na 

pomůcky, cestovné a 82 tisíc Kč na náhrady nemoci,  

Mimořádné dotace byly tyto: 

 Účelové dotace KÚ  celkem 1 422 tisíc Kč. Z toho 152 tisíc Kč činila účelová 

dotace KÚ na provozní výdaje (příspěvek studentům na dojíždění), 36 tisíc Kč 

(na pojistné události), 34 tisíc Kč (Specifická primárná prevence), 1 200 tisíc Kč 

(Dobrá škola) 

 Účelové dotace ze státního rozpočtu celkem 264 tisíce Kč. Z toho 17 tisíc Kč 

(rozvojový program MŠMT pro děti cizince z 3. zemí), 70 tisíc Kč (podzimní 

maturitní zkoušky), 177 tisíc Kč (Excelence středních škol 2013). 

 Dotace z MŠMT z Evropského sociálního fondu – OP Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost, č. projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0872 ve výši 1408 tisíce 

Kč. V roce 2013 bylo čerpání této dotace 774 tisíc Kč a nevyčerpaná částka 610 

tisíc Kč byla převedena do rezervního fondu. 

 Dotace Ministerstva kultury pro pěvecký sbor 15 tisíc Kč 

 Dotace Statutárního města Teplice 50 tisíc Kč 

 

 V rámci programů fondů EU jsme čerpali dotace ve výši 1 792 tisíc Kč (zahrnuto 

v ostatních příjmech). 

 

Obrat doplňkové činnosti (VHČ) se mírně zvýšil. Obě školní prodejny (školní 

občerstvení  Bergbar a školní prodejna odborné literatury a školních potřeb) poskytují 

služby pro studenty a zaměstnance, částečně i pro veřejnost. 
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Podrobné členění neinvestičních výdajů 

Tab. 28 

Hlavní činnost Rok 2013 Doplňková činnost

2012 2013 v  % 2012 2013

Materiálové náklady 3806 4128 108,46% 1670

Materiál 740 774 104,59% 197

DHIM 153 286 186,93% 1

Oděvy

Učebnice (zdarma) 18 41 227,78%

Učební pomůcky 345 132 38,26%

Zboží 1431

Elektřina 844 916 108,53% 19

Plyn 66 67 101,52%

Voda 354 386 109,04% 5

Pára 1286 1526 118,66% 17

Služby 1676 2555 152,45% 575

Opravy a údržba 576 916 159,03% 22

Cestovné 249 227 91,16% 1

Reprezentace 3 0

Příplatky na obědy 16 16 100,00%

Software do 60 tisíc 8 33 412,50%

Práce výr. povahy 119 182 152,94%

Ostatní služby 594 1068 179,80% 550

Nájemné 44 27 61,36% 0

Přepravné 2 6 -

Výkony spojů 68 77 113,24% 2

Osobní náklady 33093 34448 104,09% 622

Mzdy 23834 24361 102,21% 409

Ostatní osobní nákl. 654 1307 199,85% 76

Soc. a zdr. pojištění 8195 8345 101,83% 130

Úrazové pojištění 103 103 100,00% 2

1 % na FKSP 239 244 102,09% 4

ochran.p. a náhrady nemoci 68 88 129,41% 1

Ostatní náklady 495 1641 331,52% 67

Pojistné ostatní 14 14 100,00%

Stipendia

Pokuty a penále 2 5

Poplatky bankám 15 8 53,33% 2

Dary

Manka a škody 1 1

Různé 465 1616 347,53% 60

Odpisy, prodaný maj. 1542 1551 100,58% 0

Odpisy NHIM a HIM 1542 1551 100,58% 0

Výdaje 40612 44323 109,14% 2934  
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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. 2013 786,07 1,22 0,00 76,78 864,07

Dary 147,00 0,00 147,00

Odpisy 1551,00 1551,00

Ostatní 609,51 248,26 857,77

Příjmy fondů 756,51 1551,00 0,00 248,26 2555,77

Na investice 0,00

Na hlavní činnost 910,22 86,00 996,22

Ostatní 1440,00 210,33 1650,33

Výdaje 910,22 1526 0 210,33 2646,55

Stav k 31. 12. 2013 632,36 26,22 0,00 114,71 773,29

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

Jaroslav Třešnák 25 000

Jaroslav Třešnák 25 000

Kovosreal a.s., Duchcov 10 000

Czech aerosol a.s., Velvěty 6 000

František Sklepánek 5 000

Jaroslav Třešnák 31 000

Imunnomedica 25 000

MUDr. Jan Šedivec 20 000

Celkem finanční dary na rezervní fond 147 000

2. Věcné dary škole 

(včetně služeb a oprav považovaných jako sponz. dar)

Celkem věcné dary škole 0

 

9.3.2  Investiční fond 

V tabulce č. 31 je uveden účetní stav fondu. Výdaj fondu spočíval v nařízeném 

odvodu výši 1 526 tis. Kč, čerpání investičního fondu na práce prováděné v budově  A, 

Čs. dobrovolců 530/11 47 tis. Kč (nákup a montáž  rozvodu plynu v bytě školníka) 

a čerpání na opravy (oprava vodovodního potrubí budova  B, Alejní 654/46 30 tis. Kč 

a rozvod plynu v laboratoři 9 tis Kč). 
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Investiční fond 

Tab. 31 

Investiční fond - příjmy 1 528 587,00

   - převod z r. 2012 1 218,00

   - odpisy 1 527 369,00

   - jiné 0,00

Investiční fond - výdaje 1 526 000,00

  - pořízení dlouhodobého majetku 0,00

  - technické zhodnocení 0,00

  - opravy a údržba 0,00

  - financování projektu k nedokončené investici 0,00

  - nařízený odvod zřizovateli 1 526 000,00

PŘÍJMY - VÝDAJE 2 587,00  

9.3.3 Fond kulturních a sociálních potřeb 

Zdrojem fondu jsou zákonné odvody 1 % z objemu mezd. Struktura výdajů je 

uvedena v následující tabulce. 

 

FKSP - příjmy a výdaje  

Tab. 32 

FKSP - příjmy 325 046,08

   - převod z r. 2012 76 787,08

   - odvody 1 % 248 259,00

   - jiné 0,00

FKSP - výdaje 210 335,08

   - sport. a vzděláv. akce 0,00

   - péče o zdraví 0,00

   - vybavení pracoviště 20 453,00

   - dary 19 000,00

   - stravování 16 308,00

   - rekreace 0,00

   - sociální výpomoc 0,00

   - penzijní připojištění 110 400,00

   - kulturní a vzděl. akce a tělových. 13 670,00

   - občerstvení na schůzi 28 224,00

   - poštovné 0,00

   - jiné 2 280,08

PŘÍJMY - VÝDAJE 114 711,00  
 

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 0 86 86,00

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

Nařízený odvod zřizovateli 0 1526 1526,00

Celkem 0 1612 1612,00

2012 2013 V % 2012

Dotace na investice 92 0

 

V roce 2012 jsme obdrželi od Krajského úřadu investiční příspěvek 92 tisíc Kč. 

na  nákup a montáž elektrokotle včetně rozvodu topení a otopných těles.  

 

9.5 Platy 

Zaměstnanci a mzdy  

Tab. 34 

Mzdy bez OON Průměrný plat Průměrný osobní

(v tisících Kč) (v Kč) příplatek (v Kč)

Počet zaměstnanců (přepočtený) 76,87 75,96 98,82% 23 858 26 174 564

z toho: pedagogů 65,54 63,25 96,51% 21 390 28 182 449

           THP 11,33 12,71 112,18% 2 468 16 181 1 134

Mzdy bez OON (v tisících Kč) 23 788 23 858 100,29%

Mzdy pedagogů (v tisících Kč) 21 499 21 390 99,49%

Mzdy THP (v tisících Kč) 2 288 2 468 107,87%

Rok 2012 Rok 2013 V % ´12

 

 

Počet učitelů poklesl, protože nám ubyla jedna třída (prima). Počet 

nepedagogických zaměstnanců vzrostl, protože přibyl údržbář.  

 

Ještě na vysvětlenou k průměrnému platu: V předchozí tabulce je uveden 

mechanicky vypočítaný skutečný průměrný plat. Přesnějším ukazatelem je však 

hodnota průměrného platu očištěná o vliv nemocnosti. Ta průměrný plat samozřejmě 

snižuje. Průměrný plat bez vlivu nemoci je v další tabulce s podrobnějším členěním 

mzdových nákladů. 

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

zaměstnány dvě prodavačky.) Některým dalším zaměstnancům je poskytována část 

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

Tab. 35 

bez VHČ

pořadí dle S 09 1xx 2xx 9xx

učitelé ostatní DPP a DPČ celkem

Průměrný přepočtený počet 63,2490 12,7110 75,9600

Základní mzda celkem 14 685 751 1 791 854 0 16 477 605

   časová 13 575 538 1 787 759 0 15 363 297

   přesčas 57 054 4 095 0 61 149

Příplatek za pohotovost 0 0

Odměny celkem 1 053 159 209 000 0 1 262 159

Příplatky celkem 2 272 976 211 185 0 2 484 161

   za přesčasy 25% 17 672 2 017 0 19 689

   za So a Ne 0 827 0 827

   za vedení 427 105 35 336 0 462 441

   osobní 340 815 173 005 0 513 820

   za dělené směny + svátky 0 0 0 0

   za třídnictví 237 017 0 0 237 017

   přípl. za další přímou ped. 1 250 367 0 0 1 250 367

OON celkem 273 520 0 145 080 418 600

   dohody mimo PPV 0

před.vyuk.cin. 0

odstupné, náhrady 0

Odměny DPP 197 870 145 080 342 950

Odměny DPČ 75 650 75 650

Náhrady celkem 4 430 876 255 871 4 686 747

Průměrný plat 28 182 16 180 26 173

   bez vlivu nemocí 28 478 16 609 27 195

Mzdové prostředky 21 663 123 2 467 910 145 080 24 276 113

   bez OON 21 389 603 2 467 910 0 23 857 513

Průměrný osobní příplatek 449 1 134 564

Průměrná výše odměn 1 388 1 370 1 385

Nenárokové složky 1 837 2 504 1 948

1 - 12 / 2013

 

9.6 Kontroly 

 

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

8), byly provedeny následující kontroly: 

 

Krajský úřad provedl od 10. září do 25. října 2013 rozsáhlou kontrolu 

hospodaření školy. Kontrola zjistila dílčí nedostatky v účetnictví, když nebyla řádně 

evidována zvířata v Bioparku, plán inventur neobsahoval všechny požadované přílohy 

a chyběla evidence některých veřejných zakázek malého rozsahu, které nepodléhají 

centrální evidenci. 

Další kontrolu provedl krajský úřad  18. července 2014, když kontroloval, zda 

byla přijata účinná opatření k nápravě dříve zjištěných nedostatků. 
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10 Závěr 

 

10.1 Zhodnocení činnosti školy 

Gymnázium Teplice v uplynulém školním roce plnilo své úkoly - vzdělávalo 

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

pedagogického rázu nejsou závažné a daří se je řešit.   

10.2 Další vývoj školy 

Gymnázia obecně patří mezi školy, jejichž význam poroste, neboť dlouhodobým 

cílem našeho školství je růst počtu vysokoškolsky vzdělaných lidí a právě gymnázia 

tvoří optimální předstupeň vysoké školy. Zvláště čtyřletým gymnáziím se přisuzuje 

podstatná role v rozvoji vzdělávací soustavy. Naše škola je na tuto roli připravena: Jsme 

dobře personálně vybaveni, máme tradici, o studium u nás je zájem a máme rozsáhlý 

školní areál s rezervami pro další růst.  

Ve všech příslušných ročnících vyučujeme podle Školního vzdělávacího 

programu základního vzdělávání Gymnázia Teplice, resp. podle Školního vzdělávacího 

programu gymnaziálního vzdělání Gymnázia Teplice pro vyšší stupeň gymnázia. 

 

V souladu s dokumentem Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací 

soustavy v ÚK 2012-16 od nás zřizovatel rázně vyžaduje, abychom omezili počet 

přijímaných žáků do osmiletého studia na polovinu. Proto jsme i letos mohli otevřít jen 

jednu primu. Znamená to, že v příštích letech by měl postupně klesat počet tříd z 31 až 

na 24 a škola by tak měla podstatně zmenšit svou velikost. To je perspektiva, je nejen 

v rozporu s tradicí, zájmem o studium a přáním školy, ale jde i proti tendenci neustále 

navyšovat počet vysokoškolsky vzdělaných lidí. Přání zřizovatele vede k tomu, že žáky 

pro vysoké školy nebude připravovat gymnázium, ale jiné střední (odborné) školy. 

 

Gymnázium Teplice je školou ekonomicky úspornou (s velmi nízkými dotacemi 

na jednoho žáka).  

Pro optimální provoz školy budou nezbytné investice do topné soustavy (včetně 

zateplení budov zahrnujícího výměnu oken a využití alternativních zdrojů energie), 

oprava fasády budov B a C na straně do ulice, oprava střechy budovy C (část) 

a dokončení rekonstrukce elektroinstalace v budově 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 přehodnotit názor na redukci osmiletého studijního 

oboru. Jde proti trendu poskytovat vysokoškolské (a před ním všeobecné 

středoškolské) vzdělání stále většímu procentu populace. Vede ke snížení 

kvality vzdělávání věkové kategorie 11 – 15 let a ke snížení kvality přípravy 

pro vysokoškolské studium. Navíc je to i ekonomicky nevýhodné, protože 

gymnaziální vzdělávání je nejlevnější. 

 Zřizovateli rovněž 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 
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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. 

 

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. 

 KÚ by se měl více soustředit na kontrolu a méně na direktivní řízení práce 

ředitelů. 

 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 15. října 2014. 

Je přístupná pro zaměstnance i veřejnost v knihovně školy. 

 

 Dne 8. prosince 2014 byla tato výroční zpráva schválena školskou radou 

Gymnázia Teplice. 

  

 

 

 

 

 

RNDr. Zdeněk Bergman 

V Teplicích 15. října 2014 
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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 2012 

  

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 2013 

  

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) 

40 611 Kč    

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   

 
Odvod za porušení rozpočtové kázně byl nařízen, a to z důvodu pozdního 

zaslání monitorovací zprávy poskytovateli dotace. Žádosti o prominutí daně bylo 
částečně vyhověno s odůvodněním, že pozdní zaslání bylo vysvětleno a že šlo pouze 
o administrativní pochybení bez negativního vlivu na splnění účelu dotace. Prominut 
tedy byl odvod ve výši 36 957 Kč, takže skutečně bylo odvedeno 3 654 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: 10. 1. 2014 Schválil: Bergman Datum: 10. 1. 2014 
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12.2 Rozvaha 2013 
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12.3 Výsledovka 2013 
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