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Tato výroční zpráva podává přehled o činnosti školy za školní rok 2010/11. Její 

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

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 2007/08 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 uváţení 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 (například 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 a jsou zařazeny ve školském rejstříku,  
c) přehled pracovníků 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 školními vzdělávacími 

programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných 
zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií,  

f) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků,  

g) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti,  
h) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí,  

i) základní údaje o hospodaření školy.  

http://www.gymtce.cz/
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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 – zástupce ředitele 

    RNDr. Věra Ševčíková - zástupce ředitele 

Kontaktní informace: 

 telefon:  417 813 081 

 fax:   417 813 053 

 web:   www.gymtce.cz 

 e-mail:   prijmeni@gymtce.cz 

    Informace poskytuje ředitel a zástupci ředitele. 

Datum zaloţení 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 sloţitým 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 vydrţel aţ do 31. 8. 1998. Od září 1998 se naše škola jmenuje Gymnázium, 

Teplice, Čs. dobrovolců 11, příspěvková organizace.  

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

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

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 pouţívá 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 2008), 

velké mnoţství účastníků a vítězů soutěţí a olympiád i výsledky srovnávacích testů 

a statistických šetření. 

Gymnázium Teplice mělo na počátku školního roku 2008/09 807 studentů 

denního studia a 22 externích studentů. Tento stav je uveden i ve statistickém výkazu 

S 8-01 k 30. září 2008. 

 

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

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

uvedenému datu jiţ nebyli formálně našimi studenty. 

 

      Tab. 1 

       Počet tříd   Počet ţáků     Ţáků na 1 třídu      Počet učitelů   Ţáků na 1 učitele

30.6.2010 30.6.2011 30.6.2010 30.6.2011 30.6.2010 30.6.2011 30.6.2010 30.6.2011 30.6.2010 30.6.2011

1 16 16 416 415 26,0    25,9    31,4    31,3    13,2    13,3    

2 16 16 407 410 25,4    25,6    35,2    34,7    11,6    11,8    

3 32 32 823 825 25,7    25,8    66,6    66,0    12,4    12,5    

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

 

Z tabulky je patrné, ţe průměrný počet ţáků ve třídě se neliší od loňského roku. 

Počet tříd je také stejný. 
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Denní studium 

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

o jejich skladbě dle pohlaví ke dni 30. 9. 2010. 

Tab. 2 

 
Třída Třídní Chlapců Dívek Celkem

1.A Markéta Vedralová 13 17 30

1.B Ivana Bejčková 13 15 28

2.A Roman Rauch 15 13 28

2.B Tereza Benediktová 14 14 28

3.A Jan Růţička 12 17 29

3.B Blanka Dvořáková 11 19 30

4.A Dagmar Ţbánková 16 12 28

4.B Martina Krausová 16 11 27

5.A Pavol Kufel 13 14 27

5.B Zdeněk Vácha 10 16 26

5.C Eva Mojţišová 9 19 28

5.D Jan Vavrein 10 18 28

5.E Kamila Volfová 15 12 27

5.F Jakub Doboš 8 20 28

6.A Jiří Řehák 14 8 22

6.B Stanislav Vašků 15 8 23

6.C Monika Krausová 9 14 23

6.D Kateřina Boldišová 5 20 25

6.E Tomáš Sedlák 11 17 28

6.F Jiřina Sanitriková 16 11 27

7.A Miroslav Vartecký 15 9 24

7.B Radek Blahota 14 11 25

7.C Otakar Reich 11 13 24

7.D Jitka Emingrová 9 14 23

7.E Vladislav Jedlička 9 18 27

7.F Irena Korfová 13 13 26

8.A Lenka Boehmová 7 12 19

8.B Miloš Kejzlar 16 7 23

8.C Iva Šimková 11 16 27

8.D Jana Bartošová 10 15 25

8.E Martin Mühlfait 13 13 26

8.F Pavla Zunová 12 13 25

Celkem 385 449 834  
Třídy osmiletého studia jsou barevně odlišeny. 

 

Ostatní formy studia 

 

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

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

metodami dálkového přístupu (Internet, e-mail). Ţáků distančního studia bylo v roce 

2010/11 celkem 17. 

 

 Seznam občanských sdruţení existujících při škole: 

 Školní sportovní klub - člen Asociace školních sportovních klubů 

 Pro arte beuronensis – občanské sdruţení k obnově kaple v budově B 
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Gymnázium Teplice je plně funkční a úspěšnou školou. Hlavní cíl - přípravu 

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

absolventů přijatých na vysoké školy).  

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

neexistuje neaprobovaná výuka povinných předmětů, studenti si mohou volit z šesti 

ţivých 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 jiţ zmíněná úspěšnost absolventů a také úspěchy ţáků v mnoha 

soutěţích. 

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

Problematická je otopná soustava (špatně regulovatelná), sto sedm 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 kvalitní 

školní hřiště se šatnami. Kvůli redukcím rozpočtů na provoz v posledních deseti letech 

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

technický stav budov a zařízení na hranici únosnosti a dále se zhoršuje. 

V hodnoceném školním roce proběhla rekonstrukce posilovny a omítek 

v suterénu budov A a C, dokončena byla výměna obloţení ve vestibulu B, byly 

provedeny drobné opravy a malířské práce na několika místech školního areálu. 

 

Stanovená kapacita školy (900 ţáků) je optimální. 

 

Převaha počtu uchazečů o studium u nás nad počtem přijatých sice jiţ není tak 

výrazná jako před lety, ale to je s ohledem na sniţující se počty dětí pochopitelné. 

Zájmu o naši školu ze strany veřejnosti je stále vysoký. 

 

Celé snaţení profesorského sboru má jeden hlavní cíl: zkvalitnit přípravu 

studentů pro ţivot. 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 

dokáţou na potřebné úrovni prezentovat své vědomosti a své názory. Chceme 

minimalizovat zápornou motivaci danou strachem ze špatné známky či propadnutí 

a nahradit ji motivací kladnou spočívající ve snaze vyniknout, představit se v dobrém 

světle, zaloţenou na soutěţivosti a ctiţádostivosti. Naše organizace studia umoţňuje 

studentům, aby se ve studiu více věnovali oborům, v nichţ 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 aţ pro vysokou 

školu. 
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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 běţných 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 téţ 

ředitelství školy, knihovna se studovnou, školní prodejny občerstvení a učebnic 

a školních potřeb, šatny pro všechny studenty a jeden sluţební 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, protoţe ten stávající je obtíţně regulovatelný a tím neúsporný. Energetickou 

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

rekonstrukcí podlah v učebnách. 

1.4.2 Budova B 

Budova B (Alejní 654/46) má 4 běţné 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). Aţ na prohýbající se podlahy 

některých učeben a nekvalitní dlaţbu 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 poloţena nová dlaţba. V letech 2010-11 byl 

zrekonstruován vestibul u průchodu do budovy C. 

1.4.3 Budova C 

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

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

umístěn školnický sluţební byt a v suterénu je dílna údrţby. 

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. Jiţ v 90. letech byla přeloţena velká část 

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

do ulice.  

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 neumoţňují výuku některých sportovních disciplín. Zato 
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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 díky sponzorům dost, ale 

chybí rozvody sítě do učeben včetně řady síťových prvků. Internetové připojení máme 

o rychlosti  – 100/10 Mbit/s. 

Současná počítačová síť zahrnuje 135 počítačů. Ve třech počítačových 

učebnách je 48 strojů, 5 počítačů je k dispozici ve studovně či ve vestibulu, 10 pro 

administrativu a zbývající jsou v kabinetech k dispozici učitelům. 

30 počítačů je v multimediálních učebnách spolu s dalšími přístroji. Podstatnou 

změnu technologie výuky umoţňují dataprojektory – zatím jich vlastníme 28. 

Interaktivních tabulí máme šest.  

1.4.6 Knihovna 

Školní knihovna je důleţitým informačním centrem školy. V roce 2010 vzrostl 

počet knih o 249 (181 jsme nakoupili a 69 dostali darem) a dosáhl celkového počtu 

18 299. Na nákup nových knih jsme v roce 2010 vynaloţili 48 775 Kč. Jedná se o 

nejmenší čísla za posledních 13 let. Příčinou je hlavně nedostatek peněz a také 

orientace čtenářů na elektronické informace. 

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

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

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

informací vyuţívat i počítače. Provoz knihovny zajišťuje profesionální knihovnice. 

V roce 2010 se uskutečnilo 4 122 absenčních výpůjček a velké mnoţství 

výpůjček prezenčních. 

 

 

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

a umoţňuje hladký průběh výuky. V posledních sedmi letech však kvůli nedostatku 

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

Škola má dostatek prostor pro výuku a existují rezervy i pro jejich rozšíření.  
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Na Gymnáziu Teplice existovaly ve školním roce 2010/11 tyto studijní obory: 

Tab. 3 a 4 

 Vyučované obory ve 

školním roce 2010/11 

(názvy podle Rozhodnutí 

o zařazení do sítě škol) 

Kód oboru 

(KKOV) 

Denní  studium 

Počet žáků Ukončilo MZ 

Gymnázium – všeobecné 7941K401 203 99 

Gymnázium 7941K41 214 0 

Gymnázium 7941K81 326 0 

Gymnázium - všeobecné 7941K801 91 43 

 

 Vyučované obory ve 

školním roce 2010/11 

(názvy podle Rozhodnutí 

o zařazení do sítě škol) 

Kód oboru 

(KKOV) 

Distanční  studium 

Počet žáků Ukončilo MZ 

Gymnázium 7941K41 10 0 

Gymnázium - všeobecné 7941K401 7 1 
 

Charakter studia: úplné střední všeobecné 

Výuka ţáků septim a oktáv se řídila učebním plánem pro osmiletý cyklus: čj. 20 

594/99-22 

Věstník MŠMT, v němţ bylo schválení publikováno: Sešit 7/1999 

Výuka probíhala podle učebních osnov: čj. 20 596/99-22 (pro obojí studium) 

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

vzdělávacího programu základního vzdělávání Gymnázia Teplice. 

Výuka v kvintách a sextách probíhala podle Školního vzdělávacího programu 

gymnaziálního vzdělávání Gymnázia Teplice. 

 

 
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 4 5 5 3 3 

Fyzika 2 2 2 1 2 2 2 2 

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     
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Základy spol. věd     0 3 2 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 2 0 0 6 6 

Celkem 29 30 31 32 33 33 33 33 

 
Čísla udávají počet hodin daného předmětu v týdenním rozvrhu. 

 

Volitelné a nepovinné předměty si ţáci vybírali z níţe uvedeného seznamu. Vyučovalo 

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

 

Tercie  Přírodovědná cvičení 

  Dramatická výchova 

  Výtvarné konstruování 

Kvarta  Přírodovědná cvičení 

  Dramatická výchova 

  Výtvarné konstruování 

  Historie a geografie Teplicka 

Sexta  Latina nepovinná 

  Sborový zpěv nepovinný 

   Hra na hudební nástroj nepovinná 

Septima Konverzace v anglickém jazyce (3 varianty) 

Seminář z matematiky 

Latina 

Ekonomie 

Anglický seminář 

Seminář z chemie 

Seminář z fyziky 

Seminář z biologie 

Seminář z dějepisu 

Programování a výpočetní technika 

Psychologie 

Sociologie 

Deskriptivní geometrie 

Estetika 

Religionistika 

Ruský jazyk 

Sborový zpěv nepovinný 

   Hra na hudební nástroj nepovinná 

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 

Programování a výpočetní technika 
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Deskriptivní geometrie  

Estetika 

Sociologie 

Religionistika 

Ruský jazyk 

Sborový zpěv nepovinný 

Seminář z matematiky nepovinný 

 

V posledních dvou ročnících navštěvovali někteří studenti více seminářů, neţ 

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

objevují názvy volitelných předmětů téţ v kolonce nepovinné předměty. 

 

Jednou z podstatných záleţitostí, jimiţ se Gymnázium Teplice liší od ostatních 

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

podmínky ke studiu organizujeme ve většině povinných předmětů výuku ve 

skupinách, které jsou sestaveny podle úspěšnosti studentů. Pro výuku cizích jazyků 

jsou ţáci zařazováni do výkonnostně odstupňovaných skupin jiţ při nástupu do 

prvního ročníku. Přicházejí k nám totiţ studenti na různých stupních zvládnutí cizího 

jazyka. V dalších předmětech umoţňujeme studentům, aby se pro poslední tři roky 

studia přihlásili do skupin pro talentované, kde jsou na ně kladeny vyšší poţadavky, 

neţ je běţné. Zájem o účast v těchto skupinách je velký, takţe 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), coţ umoţnilo 

studentům téměř libovolnou odbornou orientaci. 

  



Gymnázium Teplice  Výroční zpráva o činnosti školy 

-      - 15 

 

 

 
 Gymnázium Teplice mělo v uplynulém školním roce 78 pedagogických 

zaměstnanců (loni 70). Dále zde pracovalo 19 dalších pracovníků (loni 19). Šlo 

o hospodářku, účetní, referentku, knihovnici, správce počítačové sítě, tři školníky, dva 

stráţné, tři prodavačky a šest uklízeček. Krátkodobě jsme zaměstnávali ještě několik 

brigádníků. 

 

Týdně bylo odučeno 1477 hodin (loni 1499), přičemţ 97 (102) z nich 

vyučovali pracovníci s neúplným vzděláním. Je to 6,57 % všech hodin (loni 6,80 %). 

Všechny ostatní hodiny byly vyučovány kvalifikovanými učiteli, a to vţdy 

aprobovanými pro daný předmět.  

 

Zaměstnávali jsme sedm učitelů – důchodců, kteří odpracovali celkem 6,64 % 

(98 týdně) vyučovacích hodin. (Loni šest učitelů – důchodců odpracovalo celkem 

6,20 % - 93  hodin.) 

 

Požadovaná pedagogická způsobilost a stupeň vzdělání učitelů ve 

školním roce 2010/2011 
 

(Zahrnuje povinné předměty, povinně volitelné i nepovinné) 
 

Interní pedagogičtí pracovníci – školní rok 2010/11 

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 % 

71 91 1477 1380 93,43 

 

Externí pedagogičtí pracovníci - školní rok 2010/11 

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 % 

5 83,33 32 28 87,5 
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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 
celk

em 
ženy 

úplná 16 9 21 12 25 18 3 2 6 5 71 46 

pouze odborná 1  1        2  

pouze 

pedagogická 
            

nekvalifikovaní 4 2       1 1 5 3 

Celkem 21 11 22 12 25 18 3 2 7 6 78 49 

 

 

Nepedagogičtí pracovníci k 30. 6. 2011 

Tab. 9 

počet fyzických osob přepočtené úvazky

Interní pracovníci 19 15,3  
 

 

Další údaje o nepedagogických pracovnících 

Tab. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

Celkové náklady na vzdělávání pedagogických pracovníků v uplynulém roce dosáhly 

výše 21 690 Kč. Z této částky bylo vynaloţeno 10 215 Kč na školení, 10 861 Kč na 

cestovné na vzdělávací akce a pouhých 614 Kč na nákup odborné literatury. Jde 

o nejmenší částky za mnoho posledních let. Příčinou je jednak nedostatek peněz 

v rozpočtu, ale také skutečnost, ţe řada školení i materiálů je hrazena jinými subjekty 

a pro školu jsou tedy zdarma. Jde např. o rozsáhlá školení k nové maturitě (hrazeno 

Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání) nebo spoustu školení a kurzů hrazených 

z grantů od Evropské unie. 

 

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 2,3 odpovídající

3 uklízečka 4,5 odpovídající

4 stráţný 1,5 odpovídající

5 prodavačka 2,0 odpovídající

15,3
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Vzhledem k tomu, ţe všechny finanční statistiky se vztahují ke kalendářním 

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

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

 

Tab. 11 
1-6/10 1-6/11 index

Celkový přepočítaný počet zaměstnanců* 82,33 83,88 101,88

Přepočítaný počet učitelů 66,58 68,06 102,22

Průměrná měsíční mzda učitele 27 665,00 Kč    27 872,00 Kč    100,75

Průměrná měsíční mzda ostatních 

zaměstnanců 15 582,00 Kč    16 239,00 Kč    104,22

Průměrná měsíční výše nenárokových 

sloţek mzdy učitelů 2 017,00 Kč      2 293,00 Kč      113,68

Průměrná měsíční výše nenárokových 

sloţek mzdy ostatních zaměstnanců 1 632,00 Kč      1 739,00 Kč      106,56

 

Průměrná mzda je přepočítána, aby byl vyloučen vliv nemocnosti. V počtu 

pracovníků je započteno 2,0 úvazku v doplňkové činnosti. 

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

 

Fotografie pedagogického sboru z června 2011 
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Všichni uchazeči o denní osmileté studium na Gymnáziu Teplice musí sloţit 

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. Obdobně je tomu u čtyřletého studia s tím rozdílem, ţe uchazeči, kteří prospěli 

na konci 8. třídy a v pololetí 9. třídy s vyznamenáním a dále ti, kteří se umístili do 

třetího místa v okresním či vyšším kole vědomostní olympiády, jsou přijímáni i bez 

absolvování přijímacího testu. 

Na jaře 2011 proběhly přijímací zkoušky v termínech 26. a 27. dubna pro 

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

 

Přijímací řízení 2011      Tab. 12 

1. kolo - 26.-27. dubna Přihlášeno
Dostavilo 

se

Přijato 

hned

Oznámili, ţe 

nenastoupí

Počet 

odvolání

Přijato na 

odvolání

Přijato 

autoremedurou

Přijato 

celkem

Osmileté studium 75 74 58 8 4 4 3 57

Čtyřleté studium 130 122 119 21 0 0 0 98

Celkem 1. kolo 205 196 177 29 4 4 3 155

2. kolo - nekonalo se Přihlášeno
Dostavilo 

se

Přijato 

hned

Oznámili, ţe 

nenastoupí

Počet 

odvolání

Přijato na 

odvolání

Přijato 

autoremedurou

Přijato 

celkem

Osmileté studium 0 0 0 0 0 0 0 0

Čtyřleté studium 0 0 0 0 0 0 0 0

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

Všechna kola Přihlášeno
Dostavilo 

se

Přijato 

hned

Oznámili, ţe 

nenastoupí

Počet 

odvolání

Přijato na 

odvolání

Přijato 

autoremedurou

Přijato 

celkem

Osmileté studium 75 74 58 8 4 4 3 57

Čtyřleté studium 130 122 119 21 0 0 0 98

Celkem 205 196 177 29 4 4 3 155

Distanční studium 6 6 0 0 0 0 0 6

 

 

Celkově bylo přijato 90% uchazečů (loni 82 %), mezi nimiţ mírně převaţovaly 

dívky. 

Odvolání proti rozhodnutí ředitele o nepřijetí studenta bylo celkem sedm. 

Ředitel vyhověl čtyřem, poté ještě třem ţákům osmiletého studia v rámci 

autoremedury. Důvodem, proč tak učinil, byla skutečnost, ţe někteří původně přijatí 

ţáci si vyţádali zpět zápisové lístky, čímţ dali najevo, ţe nenastoupí. Na takto 

uvolněná místa mohli tedy být přijati zájemci, kteří původně skončili mezi 

nepřijatými. 

Nový systém přijímání spočívající v možnosti uchazeče podat současně 

přihlášky na tři školy způsobil nepřehlednost celého řízení, zvýšil administrativní 

náročnost a náklady a neprospěl ani uchazečům. Hodnotíme tedy tuto změnu 

zákona jako špatnou a doufáme v návrat k předchozímu systému přijímání na 

střední školy. 

 

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

přidělovány za výsledky dosavadního studia, za výsledky přijímacích testů a případně 
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za testy tzv. národních srovnávacích zkoušek. Uchazeči pak byli seřazeni podle 

bodového zisku a stanovený počet nejlepších byl přijat. 

 

 

Další tabulka zachycuje vývoj počtu studentů během školního roku.  

     Tab. 13 

Počet ţáků Přestupy Přestupy na Ukončení Přerušení Návrat po Stav

k 1.9.2010 z jiné školy jinou školu studia studia přerušení 30.6.2010

835 5 19 2 0 0 825  
 

Důvodem přestupu na jinou školu byly většinou prospěchové problémy, 

výjimečně stěhování rodiny. 

 Tabulka nezachycuje (vzhledem ke stanoveným datům) změny, ke kterým 

došlo v průběhu prázdnin, ačkoli těch je nejvíce.  
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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. 2011 
 Tab. 14 

Počet ţáků Vyznamenání Prospělo Neprospělo Bude

Osmileté studium opakovat

ročník 09/10 10/11 09/10 10/11 09/10 10/11 09/10 10/11

1 57 57 15 19 42 38 0 0

2 59 56 11 12 48 44 0 0

3 56 59 7 13 49 46 0 0

4 56 54 4 14 51 40 1 0

5 49 53 3 2 44 51 2 0

6 49 45 2 6 47 36 0 3 1

7 41 49 3 3 38 45 0 1

8 49 42 1 4 45 38 3 0

1 106 108 10 7 94 96 2 5

2 99 103 10 12 89 90 0 1 2

3 102 99 11 12 88 87 3 0

4 100 100 2 11 98 89 0 0

Celkem 823 825 79 115 733 700 11 10 3

Čtyřleté studium

 
  

Celkový prospěch žáků ve škole za I. pololetí školního roku 2010-2011: 

Tab. 15  

Škola 
Počet žáků 

k 31. 1. 2010 

Prospělo 

s vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo 

Gymnázium osmileté 417 66 331 20 

Gymnázium čtyřleté 410 43 346 21 

Celkem 827 109 677 41 

 

Celkový prospěch žáků ve škole za II. pololetí  školního roku 2010-2011:  
Tab. 16 

Škola 
*Počet žáků 

k 31. 8. 2009 

Prospělo 

s vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo 

Gymnázium – víceleté 415 73 338 4 

Gymnázium – čtyřleté  410 42 360 8 

Celkem 825 115 698 12 

* Započteni jsou i ţáci maturitního ročníku. 

 

Z 823 studentů prospělo na konci školního roku 2010/11 s vyznamenáním 115, 

coţ je 13,8 % (loni 9,6), prospělo 698, coţ činí 84,6 % (loni 89,1%) a neprospělo 12, 

tedy 1,4 % (loni 1,3 %). Studentů, kterým bylo povoleno skládat opravnou zkoušku, 

bylo celkem 18. Třem studentům, kteří neprospěli, bylo povoleno opakování ročníku.  

Celkový průměrný prospěch studentů byl 2,119 (loni 2,153), kdyţ v posledních 

čtyřech ročnících byl následující: kvinty 2,259 (loni 2,228), sexty 2,193 (loni 2,298), 

septimy 2,288 (loni 2,200), oktávy 2,195 (loni 2,281). 
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Průměrná absence studentů za pololetí činila 55,99 hodiny na ţáka (loni 55,41), 

coţ odpovídá asi sedmi dnům školní výuky. Z celkového fondu vyučovacích hodin se 

tak zameškalo asi 8 % výuky. Výše neomluvené absence činila 0,16 hodiny na ţáka 

(loni 0,20); absolutní hodnota 133 (loni 165) neomluvených hodin se během 

posledních let sniţuje. Absence je přísně sledována. 

 

Výsledky výchovy a vzdělávání za I. pololetí školního roku 2010-2011 
Tab. č. 17 

 

ROČNÍK 

Počet 

žáků 

celkem 

na 

začátk

u šk. 

roku 

Počet 

žáků 

k 31. 1. 

Počet 

žáků 

s 2 st. 

z 

chování 

% 

z 

celk. 

počtu 

Počet 

žáků 

s 3. st. 

z chování 

% 

z celk. 

počtu 

Zameš-

kané 

 hodiny 

% 

z oduče-

ných 

 hodin 

Neomlu

-vené  

hodiny 

% ze 

zameška-

ných hodin 

1. 58 58 0 0,00 0 0 1584 4,71 8 0,51 

2. 56 56 1 1,79 0 0 1926 5,73 1 0,05 

3. 59 59 1 1,69 0 0 2094 5,72 5 0,24 

4. 55 55 0 0,00 0 0 3044 8,65 2 0,07 

5. 165 160 0 0,00 0 0 5347 5,06 11 0,21 

6. 148 148 0 0,00 0 0 6269 6,42 10 0,16 

7. 149 149 0 0,00 0 0 9032 9,18 16 0,18 

8. 145 142 1 0,70 0 0 8565 9,14 21 0,25 

CELKEM 835 827 3 0,36 0 0 37861 7,09 74 0,20 

 

Výsledky výchovy a vzdělávání za II. pololetí školního roku 2010-2011 

Tab. č. 18 

 

ROČNÍK 

Počet 

žáků 

celkem na 

začátku 

šk. roku 

Počet 

žáků 

k 31. 8. 

Počet 

žáků 

s 2 st. 

z 

chová

ní 

% 

z 

celk. 

počtu 

Počet 

žáků 

s 3. st. 

z chování 

% 

z celk. 

počtu 

Zameš-

kané 

 hodiny 

% 

z oduče-

ných 

 hodin 

Neomlu

-vené  

hodiny 

% ze 

zameška-

ných hodin 

1. 58 57 0 0,00 0 0 3007 8,27 7 0,23 

2. 56 56 2 3,57 0 0 2326 6,29 6 0,26 

3. 59 59 1 1,69 0 0 2490 6,19 6 0,24 

4. 55 54 0 0,00 0 0 2677 7,04 0 0,00 

5. 165 161 0 0,00 0 0 9963 8,52 6 0,06 

6. 148 148 2 1,35 0 0 8868 8,25 24 0,27 

7. 149 148 5 3,38 0 0 10433 9,71 43 0,41 

8. 145 142 2 1,41 0 0 6822 9,71 43 0,63 

CELKEM 835 825 12 1,45 0 0 46586 8,41 135 0,29 

 

 
 

Letos proběhly prvním rokem státní maturitní zkoušky. V jarním období uspěli 

všichni ţáci ve společné části, pouze dva neprospěli v jedné zkoušce profilové části 

maturit. Tito byli společně s ţákem, který konal celou zkoušku poprvé, úspěšní 

v podzimním termínu.  
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Celkem v republice neuspělo 19,5 % maturantů, na gymnáziích to bylo 5,1 % a 

na GT 1,4 %. 

V profilové části v ČR propadlo 5,9 %, na gymnáziích 3,1 % a na GT 1,4 %. 

Ve společné části zkoušky nezvládlo celkem 16,9 %, na gymnáziích 2,9 % a na GT 0. 

Maturity proběhly pod dohledem předsedů vyslaných z různých gymnázií 

severních Čech zcela bez problémů. Výsledky dosaţené studenty tříd posledního 

ročníku zachycují následující tabulky. 

 

Výsledky maturitních zkoušek ve školním roce 2010-2011 

Tab. 19 

J
a
r
o

 

 Třída Celkem  Dívek  Hochů  Vyzn. Prosp. Nepr. Průměr  
Opr. v 

září 

Opr. 

za 

rok 

8.A 19 12 7 5 14 0 1,934     

8.B 23 7 16 9 13 1 1,826 1   

8.C 26 15 11 4 22 0 2,308     

8.D 24 15 9 10 14 0 1,786     

8.E 24 11 13 9 14 1 2,052 1   

8.F 25 13 12 7 18 0 1,957     

8.X 1 0 1 0 1 0       

 Repet. 2 0 2 0 2 0       

 Celkem  144 73 71 44 98 2       

P
o

d
z
im

 

Třída Celkem  Dívek  Hochů  Vyzn. Prosp. Nepr. Průměr  
Opr.  v 

lednu  

Opr. 

za 

rok 

8.A                   

8.B 1 0 1 0 1 0       

8.C                   

8.D          

8.E 1 1 0 0 1 0       

8.F                   

8.X                   

 Repet.                   

Celkem 2 1 1 0 2 0       

 

Výsledky maturitních zkoušek po předmětech ve školním roce 2010-2011 

 

Společná část (bez nepovinných zkoušek) 

Tab. 20 A 

 
Matematika - úroveň  Z Matematika - úroveň V 

 
úspěšnost 

počet žáků G 
Teplice úspěšnost 

počet žáků G 
Teplice 

Česká republika 65,2 

32 

76,7 

6 Gymnázia 80,2 77,4 

Gymnázium Teplice 78,3 78,7 
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Anglický jazyk - úroveň Z Anglický jazyk - úroveň V 

 
úspěšnost 

počet žáků G 
Teplice úspěšnost 

počet žáků G 
Teplice 

Česká republika 77,5 

67 

86,6 

27 Gymnázia 85,5 86,9 

Gymnázium Teplice 84,5 85,3 
 

 
Český jazyk - úroveň Z Český jazyk - úroveň V 

 
úspěšnost 

počet žáků G 
Teplice úspěšnost 

počet žáků G 
Teplice 

Česká republika 73,2 

103 

78,9 

39 Gymnázia 81,7 79,0 

Gymnázium Teplice 81,7 77,4 
 

 
Německý jazyk - úroveň Z Německý  jazyk - úroveň V 

 
úspěšnost 

počet žáků G 
Teplice úspěšnost 

počet žáků G 
Teplice 

Česká republika 64,6 

2 

80,5 

1 Gymnázia 77,7 80,6 

Gymnázium Teplice 83,3 81,5 
 

 
Španělský jazyk - úroveň Z Španělský jazyk - úroveň V 

 
úspěšnost 

počet žáků G 
Teplice úspěšnost 

počet žáků G 
Teplice 

Česká republika 74,5 

1 

  

0 Gymnázia 77,4   

Gymnázium Teplice 73,0   
 

 
Francouzský jazyk - úroveň Z Francouzský jazyk - úroveň V 

 
úspěšnost 

počet žáků G 
Teplice úspěšnost 

počet žáků G 
Teplice 

Česká republika 84,6 

3 

  

0 Gymnázia 86,1   

Gymnázium Teplice 80,4   
 

 
Ruský jazyk - úroveň Z Ruský jazyk - úroveň V 

 
úspěšnost 

počet žáků G 
Teplice úspěšnost 

počet žáků G 
Teplice 

Česká republika 78,5 

1 

90,1 

2 Gymnázia 86,7 89,9 

Gymnázium Teplice 96,8 92,6 
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Profilová část  

Tab. 20 B 

Třída 8.A 8.B 8.C 

Předmět průměr 
počet 

žáků 
průměr 

počet 

žáků 
průměr 

počet 

žáků 

Anglický jazyk  2,33 9 1,56 9 2,67 3 

Biologie 1,00 3 2,67 6 2,71 7 

Dějepis 1,50 2 1,25 4 2,20 6 

Deskriptivní geometrie 0,00 0 2,00 2 0,00 0 

Estetika 0,00 0 1,50 2 2,00 1 

Francouzský jazyk 0,00 0 0,00 0 2,00 1 

Fyzika 4,00 1 3,00 1 0,00 0 

Chemie 1,50 2 3,00 1 3,00 2 

Informatika 2,33 3 1,38 8 0,00 0 

Latina 0,00 0 1,00 1 1,00 1 

Matematika 0,00 0 1,60 5 0,00 0 

Německý jazyk 1,50 4 3,00 1 1,00 1 

Španělský jazyk 0,00 0 1,00 1 1,00 1 

Zeměpis 2,60 5 2,80 3 2,75 8 
Základy 

společenských věd 
2,11 9 2,80 5 2,28 23 

 

Třída 8.D 8.E 8.F 

Předmět průměr 
počet 

žáků 
průměr 

počet 

žáků 
průměr 

počet 

žáků 

Anglický jazyk  1,75 4 2,20 5 1,82 11 

Biologie 2,33 9 3,00 1 2,00 6 

Dějepis 1,67 3 2,00 4 2,00 5 

Deskriptivní geometrie 0,00 0 1,00 3 0,00 0 

Estetika 1,75 4 2,00 2 3,00 1 

Francouzský jazyk 1,67 5 0,00 0 0,00 0 

Fyzika 0,00 0 0,00 0 2,00 1 

Chemie 2,50 2 0,00 0 0,00 0 

Informatika 1,00 2 1,00 1 0,00 0 

Latina 1,00 2 0,00 0 1,00 1 

Matematika 2,00 3 1,25 4 0,00 0 

Německý jazyk 0,00 0 5,00 1 2,00 3 

Španělský jazyk 1,00 1 0,00 0 0,00 0 

Zeměpis 2,50 4 2,53 17 2,75 4 
Základy 

společenských věd 
1,80 10 2,40 10 2,14 14 
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Distanční studium: 

Třída 8.X 

Předmět průměr počet žáků 

Anglický jazyk  4,00 1 

Zeměpis 4,00 1 

 

Počet zkoušek: 

Předmět 
počet 

zkoušek 
průměr 

Anglický jazyk  42 2,02 

Biologie 32 2,31 

Dějepis 24 1,84 

Deskriptivní geometrie 5 1,40 

Estetika 10 1,90 

Francouzský jazyk 6 1,73 

Fyzika 3 3,00 

Chemie 7 2,43 

Informatika 14 1,50 

Latina 5 1,00 

Matematika 12 1,58 

Německý jazyk 10 2,10 

Španělský jazyk 3 1,00 

Zeměpis 42 2,65 

Základy společenských 

věd 
71 2,22 

celkem 286 
  

V jarním termínu tedy prospělo celkem 142 ţáků, z toho 1 ţák distančního 

studia a dva ţáci, kteří maturitní zkoušku konali podruhé. Neuspěli 2 ţáci. 

Podzimní termín maturit byl 7. září. Zkoušku úspěšně sloţili 2 studenti. 

Student, který měl konat v září celou maturitní zkoušku v prvním termínu, se omluvil 

pro nemoc. Zkoušku bude tedy konat na jaře roku 2012. 

V tabulce 20 jsou shrnuty výsledky pouze z jarního maturitního termínu. 

Celkem tedy prospělo 144 absolventů denního studia školního roku 2010/11. 
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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. 21 

školní rok počet 
absol. 

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 91,4 92,2 

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 

2010/11 137 135 130 96,3 94,9 

 

Za podstatný povaţujeme 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/Vysledky/Uplatneni_absolventu.htm. První místo v počtu 

našich absolventů patří Univerzitě Karlově. Druhá je Univerzita Jana Evangelisty 

Purkyně v sousedním Ústí nad Labem. Následuje VŠE Praha, ČVUT Praha a VŠZ. 

 
  

http://www.gymtce.cz/Vysledky/Uplatneni_absolventu.htm
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Druhým stupněm z chování bylo hodnoceno 12 studentů (loni 17), coţ bylo 

1,45 % (loni 2,07 %). Třetím stupněm ţádný ţák (loni také). 

 

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

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

ţáky. V závaţnějších případech se do řešení přestupku zapojuje i výchovná 

poradkyně, drogový preventista či případně vedení školy. Při řešení obzvláště 

závaţných provinění ţádáme o spolupráci odbor sociálních věcí - oddělení péče o dítě, 

případně Policii ČR. Údaje jsou za 1. pololetí: 

Kázeňská opatření byla uplatněna v přiměřené míře, zvýšil se počet udělených 

pochval: 

Důtka třídního učitele   69 

Důtka ředitele školy   26 

Pochvala třídního učitele  160 

Pochvala ředitele školy  49 

 

Gymnázium Teplice má vytvořené podmínky (i kdyţ ne dokonalé) pro 

vzdělávání ţáků se zdravotním postiţením a zdravotním znevýhodněním. Daří se 

spolupráce školy s Pedagogicko – psychologickou poradnou v Teplicích. Učitelé byli 

proškoleni v práci s poradenskou zprávou a v metodách výuky ţáků s SPU. 

V uplynulém školním roce konal maturitní zkoušku s přiznaným uzpůsobením 

podmínek student distančního studia se zrakovým postiţením. Ţáci se zdravotním 

znevýhodněním byli vzděláváni formou individuální integrace do běţných tříd (bez 

individuálních vzdělávacích plánů), někteří místo hodin tělesné výchovy navštěvovali 

zdravotní tělesnou výchovu. 

Ţákům z odlišného kulturního a sociálně znevýhodňujícího prostředí byla 

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

zapůjčení učebnic zdarma a nabídek pomoci překonat jazykovou bariéru účastí 

v kurzu českého jazyka pro cizince. Preventivní program školy zahrnuje téţ body 

zabývající se péčí o ţáky těchto minorit. 

 

Studenti Gymnázia Teplice patří k nejlepším téměř ve všech studentských 

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

kolech soutěţí jsou tradiční a jiţ je povaţujeme za samozřejmé. Těší nás, ţe 

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

  Podrobný výčet úspěchů našich studentů v soutěţích je uveden 

v Ročence 2010/11 a téţ na našich internetových stránkách www.gymtce.cz. Zde 

uvádíme pouze výsledky v celostátních a mezinárodních kolech soutěţí. 

 

Celostátní soutěže (celkem se zúčastnilo 52 našich studentů): 

 2. a 6. místo v olympiádě z českého jazyka 

 2. a 15. místo ve fyzikální soutěţi O klobouk kouzelníka Pokustóna 

 4. a 6. místo ve fyzikální soutěţi Mladý mimozemský moderátor 

 5. místo v soutěţi v latině Certamen latinum 

 2. místo v astronomické olympiádě 

http://www.gymtce.cz/
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 10. místo v Juniorském maratonu 

 10. místo v Corny atletickém poháru 

 

Mezinárodní soutěže  

7. – 9. místo v mezinárodní soutěţi Matematická soutěţ Adama Riese 
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Soutěže a přehlídky – počty zúčastněných žáků ve školním roce 2010/11: 

Tab. 22 

Soutěže a přehlídky - školní rok 2010/2011 
  Počty účastníků - kolo 

Název soutěže, přehlídky Školní Okresní  Krajské Ústřední  

Astronomická olympiáda 23     1 

Atlet Gymnázia Teplice 19       

Atletický čtyřboj   33 5   

Basketbal   29 17   

Biologická olympiáda 23   4   

Celostátní přehlídka středoškolských pěv. sborů     30   

Certamen Latinum 18   2   

Cestou do parlamentu     9   

Corny atletický pohár   23 20 10 

Dějepisná olympiáda   2     

Dějepisná soutěţ (1526 - 1618)       3 

Ekologická olymiáda     27   

Evropské srdce 2011     3   

Florbal   29     

Fyzikální olympiáda   1 9   

Halový fotbal   12     

Historiáda       4 

Chemická olympiáda 27   3   

Jazyková soutěţ ve španělštině 8   2   

Jirkovský písňovar     30   

Juniorský maraton       10 

České stavovské povstání a doba "temna" 29       

Kaple oţívá…dětskýma očima 6       

Konverzační soutěţ v anglickém jazyce 40 8 2   

Konverzační soutěţ v německém jazce     5   

Konverzační soutěţ v německém jazyce   3     

Konverzační soutěţ ve  francouzském jazyce 34       

Lidice pro 21.století       8 

Luţičtí Srbové známí i neznámí 19       

Matematická olympiáda 14 24 10   

Matematická soutěţ Adama Riese 17   4 3 

Matematický klokan 2011 82       

Mistrovství ČR školních týmů v šachu   17 10   

Mladý Demosthenes 7 2     

Mladý mimozemský moderátor       2 

Náboj 2011       4 

O klobouk kouzelníka Pokustóna 12     5 

Olympiáda v českém jazyce 53 5 3 2 

Olympiáda z dějepisu 29       

Orientační běh     20   

Piškvorky   5     

Přehazovaná   25 9   

Přespolní běh   21 4   

Pythagoriáda 173 23 5   

Volejbal     7   

Volejbalové mixy o Pohár Gymnázia Teplice   7     

Wolkerův Prostějov 6   2   

Zeměpisná olympiáda 69   3   

 460 239 228 52 
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5.7.1 Přijímací zkoušky 

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

osmiletého studia 2010/11. Musíme konstatovat, ţe jejich výsledky (stejně jako loni) 

byly průměrné.  

 

5.7.2 Test Vektor 4 

Ve spolupráci se společností Scio jsme otestovali v říjnu 2010 úroveň znalostí 

a schopností ţáků v maturitním ročníku. Smyslem bylo především vytvořit srovnávací 

databázi s výsledkem stejných studentů v září 2007. 

S výsledky dále pracujeme. 

 

Je vidět, ţe mezi třídami jsou mnohdy velké rozdíly. Korespondují s odlišným zájmem 

ţáků o testovaný předmět. Aţ na výjimky jsou výsledky nadprůměrné. 

 

Výstupního testování Modul 4 se v roce 2010 zúčastnilo celkem 18094 ţáků z 291 

škol celé ČR. Byly zastoupeny všechny typy SŠ, ale převaţovala gymnázia. 

 

 
 
Výsledky tříd čtyřletého studia uvádí níţe uvedené grafy (osmileté studium – třídy 

8.A,B a čtyřleté studium – třídy 8.C,D,E,F – značeny IV.C,D,E,F) : 
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Celkové hodnocení školy – čtyřleté studium  
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Celkové hodnocení školy – osmileté studium: 
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Ze zprávy vyplývá, ţe nejlépe si vedla třída 8.B, která předstihla i 8.D (nejlepší 

mezi třídami čtyřletého studia. 
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Shrnutí výsledků:        Tab. 23 

třída 

OSP Čj M Aj 

p
o

če
t 

st
u

d
en

tů
 

p
er

ce
n

ti
l 

p
o

če
t 

st
u

d
en

tů
 

p
er

ce
n

ti
l 

p
o

če
t 

st
u

d
en

tů
 

p
er

ce
n

ti
l 

p
o

če
t 

st
u

d
en

tů
 

p
er

ce
n

ti
l 

8.C 27 46 27 48 24 43 25 48 

8.D 24 70 24 72 21 68 24 72 

8.E 23 54 23 43 20 55 21 41 

8.F 20 51 19 62 17 57 21 63 

průměr               
ve skupině                   
čtyřletých G   55   58   55   56 
8.A 19 44 19 44 18 36 19 40 

8.B 19 57 19 64 20 78 20 59 

průměr ve 
skupině 
osmiletých G   50   54   58   50 
 

 

Gymnázium Teplice pouţívá několik způsobů pro navázání kontaktu s rodiči 

studentů. 

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

Na všechny základní školy v okrese Teplice jsme jiţ v říjnu 2010 rozeslali 

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

který proběhl druhou prosincovou sobotu. Asi 200 návštěvníkům jsme vysvětlili, co 

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

Škola byla rovněţ prezentována v denním tisku a v několika informačních 

broţurách o středním školství.  

5.8.2 Informování pomocí tištěných materiálů 

Gymnázium Teplice vydává kaţdoročně řadu materiálů, které slouţí 

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. 
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5.8.3 Elektronická média 

Stále více vyuţívaným kanálem pro informování veřejnosti je Internet. Webové 

stránky školy jsou hojně navštěvovány a ţáci, jejich rodiče a další veřejnost na nich 

najdou veliké mnoţství informací o ţivotě školy. Podle internetových sledovacích 

serverů patří naše webové stránky podle sledovanosti do první trojice mezi všemi 

gymnázii v republice. 

Rodičům nabízíme moţnost sledovat údaje o prospěchu a dalších výsledcích 

prostřednictvím individuálního přístupu přes školní web. 

Pro komunikaci s rodiči je stále častěji vyuţíván systém Bakaweb. 

5.8.4 Schůzky s rodiči 

Pro rodiče organizujeme dvě informativní odpoledne ročně. První schůzky 

proběhly v listopadu 2010. Rodiče ţáků, kteří na gymnázium nastoupili v září 2010, 

byli pozváni na plenární schůzi do auly, kde byli seznámeni s hlavními cíli školy a 

s organizací studia. Všem rodičům pak bylo umoţněno informativní setkání 

s vyučujícími. 

Jarní kolo schůzek s rodiči se uskutečnilo v dubnu 2011. Setkávání rodičů 

s vyučujícími jsme tentokrát organizovali jako individuální, a to v průběhu celého 

odpoledne (15.00 - 18.00). 

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

svých dětí. 

5.8.5 Studijní průkazy 

Kaţdý student Gymnázia Teplice je vybaven studijním průkazem, který slouţí 

k identifikaci ţáka a jako důkaz o studiu. 

5.8.6 Individuální jednání s rodiči 

V případech, kdy se objevily závaţné problémy týkající se chování či 

prospěchu ţáků, byli rodiče vyzváni, aby se dostavili do školy k projednání záleţitosti. 

Někdy byly individuální konzultace provedeny i z iniciativy rodičů. 

 

 
 

Při Gymnáziu Teplice vznikla školská rada v prosinci 2005. O tři roky později 

– v prosinci 2008 – proběhly nové volby a školská rada zasedla v novém sloţení. Plní 

svou funkci tak, jak je stanoveno zákonem. 
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Studenti Gymnázia Teplice navštěvovali celou řadu zájmových krouţků 

vedených učiteli školy. Šlo o 15 sportovních krouţků (atletika, míčové hry – 

dívky/hoši, košíková, stolní tenis, šachy, posilování, florbal, jumping, zumba, fit box, 

kondiční cvičení, karate, sportovní lezení a moderní tanec fungujících pod hlavičkou 

Školního sportovního klubu. Dále rozvíjel činnost pěvecký sbor Canzonetta, krouţky 

hry na klavír, didgeridoo, etnické bicí nástroje, kytaru a baskytaru. Fungovalo 

výtvarné studio, klub pěstitelů a chovatelů, klub deskových her, krouţek španělštin, 

deskriptivní geometrie, klub animovaného filmu, divadelní klub a filmový klub GT. 

Kaţdé odpoledne je studentům k dispozici (hojně vyuţívaná) počítačová učebna 

s moţností přístupu na Internet. Další počítače jsou studentům k dispozici ve studovně. 

 

 

6.2.1 Internet 

Na internetových stránkách školy je vystaveno ohromné mnoţství údajů 

o škole. Týkají se historie školy, sloţení profesorského sboru, seznamy studentů, 

ukázky přijímacích testů, výsledky soutěţí, informace o školních akcích atd. 

6.2.2 Školní akce 

Imatrikulace - 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 

Všech pět maturitní plesů, 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 roce nám pomohla celá řada sponzorů. Jejich úplný výčet je 

v Ročence. Celkem nám (našim studentům) věnovali 96 972 Kč (loni 104 343 Kč). 

Nejvýznamnějšími dárci byli město Teplice a MUDr. Šedivec. 

6.2.5 Spolupráce s jinými subjekty 

V rámci spolupráce s Úřadem práce navštívili všichni studenti maturitního 

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

absolvování školy dobrou orientaci při hledání zaměstnání. Od Úřadu rovněţ 

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 %, coţ je ve 

srovnání s jinými typy škol velmi malá hodnota. 
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Naše vztahy s magistrátem města Teplice se týkají především podpory 

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

dětí. 

 

Studenti 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 postiţeným lidem či důchodcům, jsou členy ekologických hnutí, 

dětských mládeţnických organizací i odborně zaměřených společností. Někdy se 

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

občanů. 

Sdruţení Pro arte beuronensis zaloţené našimi studenty organizuje řadu akcí na 

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

 

V září 2010 proběhla v rakouském Grazu schůzka k projektu Learning Tools 

for Mathematics programu Comenius. Zúčastnila se jí jedna učitelka. 

Koncem září odjely tři třídy na exkurzi do Polska, kde navštívily památky 

historického města Krakov, solný důl ve Veličce a bývalý koncentrační tábor 

v Osvětimi. 

Semináře pro učitele dějepisu v Izraeli se v říjnu účastnila jedna naše učitelka. 

V říjnu proběhla beseda ţáků s členem Armády ČR D. Válou o účasti ČR 

v mírových misích (Kosovo) a válce v Afgánistánu. 

Představení divadla The Bear Theatre, které se odehrálo celé v angličtině, 

navštívili ţáci tří tříd. 

V listopadu se jedna učitelka zúčastnila v Polsku schůzky k připravovanému 

projektu pro výuku matematiky, na stáţ do Bruselu odjel učitel základů společenských 

věd a 5 ţáků odcestovalo s učitelkou dějepisu na konferenci Evropského parlamentu 

mládeţe v chorvatském Záhřebu. 

Jazykového pobytu v německém Bad Marienberg se zúčastnily dvě studentky 

ze septimy. Navštěvovaly zde kurz o vyuţívání sociálních sítích typu Facebook a 

Twitter. 

V listopadu proběhla na naší škole prezentace nabídek studijních pobytů 

v zahraničí pro ţáky sext. 

Na podzim se škola zapojila do projektu na podporu aktivit v oblasti integrace 

cizinců na území ČR. Součástí projektu Doma je tam, kde rozumím bylo pravidelné 

setkávání ţáků s učitelem českého jazyka. 

Dráţďanské Deutsche hygiene Museum navštívily v listopadu čtyři třídy naší 

školy. 

V lednu se ředitel s jednou učitelkou zúčastnili v Dráţďanech schůzky 

k projektu Voda nezná hranic. Projektové dny proběhly na naší škole v květnu za 

účasti ţáků z německých škol, poté odjely na oplátku naše dvě třídy na návštěvu do 

Dráţďan. 

V dubnu absolvoval v Dráţďanech seminář k výuce základů společenských 

věd jeden učitel. 
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Ústředního kola mezinárodní soutěţe Matematická soutěţ Adama Riese, které 

se konalo v květnu v německém Annaberg – Buchholz, se zúčastnili dva naši ţáci. 

Počátkem června vyrazila skupina ţáků se třemi učiteli a správcem sítě do 

rumunského Banátu. Navštívili naše krajany v českých vesnicích a místní školu, také 

přírodní krásy okolí.  

Při naší škole funguje klub AMAVET, který se zaměřuje na deskové hry; 

nejoblíbenější jsou zahraniční Abalone, Puerto Rico a Citadela. Zkratka AMAVET 

znamená Asociace pro mládeţ, vědu a techniku, která pořádá soutěţe a vzdělávací 

zájezdy do zahraničí, jichţ jsme se v minulých letech hojně účastnili. 

Na škole působí Teplická kosmická kancelář, která je spolupořadatelem 

Světového kosmického týdne. Tento rok si studenti poslechli přednášku o 

raketoplánech a záţitcích z pobytu učitelky, která se s kosmickou kanceláří vydala 

v létě na mezinárodní kemp pro učitele v Huntsville, státě Alabama v USA. Navštívila 

také na Floridě Kennedyho vesmírné středisko na mysu Canaveral. 

 

Mezinárodní rozměr má i projekt Adopce na dálku, v jehoţ rámci naši studenti 

i učitelé pomáhají jednomu ugandskému dítěti.  

 

V období školního roku 2010/11 bylo vydáno celkem 248 správních rozhodnutí 

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

 Z celkem 7 odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí bylo vyhověno třem 

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

školy. 

 

 

Ve školním roce 2010/11u nás ČŠI provedla dvě šetření. První se  týkalo 

průzkumu čtenářské gramotnosti a škola nebyla s výsledky seznámena. 

Dále ČŠI řešila stíţnost rodiče na postup ředitele školy při řešení stíţnosti na 

metodiku a způsoby hodnocení jednoho předmětu ve dvou třídách. Stíţnost rodiče 

byla inspektory vyhodnocena jako nedůvodná.  
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Areál Gymnázia Teplice zahrnuje tři hlavní budovy označované A, B, C. 

Materiální vybavení školy je na dobré úrovni a umoţňuje hladký průběh 

výuky. 

Hodnota majetku školy k 31. 12. 2010 činila 64 745 601,45 Kč. 

Toto číslo je jiţ sníţené o odpisy. Hodnota dle inventurních seznamů, kde je 

uvedena pořizovací cena, je vyšší a činí 89 072 633,44 Kč. Podrobné členění majetku 

do skupin je zachyceno v následující tabulce. 

Tab. 24: Majetek školy 

Majetek Gymnázia Teplice

pořizovací cena odepsáno hodnota k 31.12.2010

budovy 71 957 278,45 Kč     12 650 136,00 Kč      59 307 142,45 Kč        

nedokončené inv. -  Kč                       -  Kč                        -  Kč                          

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

DHIM 8 241 155,60 Kč       8 241 155,60 Kč        -  Kč                          

HIM (stroje a zařízení) 3 220 142,79 Kč       2 749 603,79 Kč        470 539,00 Kč             

software 686 136,60 Kč          686 136,60 Kč           -  Kč                          

89 072 633,44 Kč     24 327 031,99 Kč      64 745 601,45 Kč        

data dle účetnictví - pro hlavní činnost

pořizovací cena odepsáno hodnota k 31.12.2010

budovy 71 957 278,45 Kč     12 650 136,00 Kč 59 307 142,45 Kč        

nedokončené inv. -  Kč                       -  Kč                        -  Kč                          

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

DHIM 7 963 807,78 Kč       7 963 807,78 Kč        -  Kč                          

HIM (stroje a zařízení) 3 220 142,79 Kč       2 749 603,49 Kč 470 539,30 Kč             

software 686 136,60 Kč          686 136,60 Kč           -  Kč                          

88 795 285,62 Kč     24 049 683,87 Kč      64 745 601,75 Kč        

data dle účetnictví - pro DČ

pořizovací cena odepsáno hodnota k 31.12.2010

budovy -  Kč                       0,00 Kč -  Kč                          

pozemky -  Kč                       0,00 Kč -  Kč                          

DHIM 277 347,82 Kč          277 347,82 Kč -  Kč                          

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

software -  Kč                       0,00 Kč -  Kč                          

277 347,82 Kč          277 347,82 Kč           -  Kč                          

DČ - doplňková činnost  

Budovy a pozemky jsou majetkem Ústeckého kraje. Po několik minulých let 

byly budovy účetně vedeny v majetku Kraje. Od roku 2009 se vrátily do účetnictví 

školy, nicméně odpisy, které se z jejich hodnoty tvoří, byly odvedeny do rozpočtu 

zřizovatele. 
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Tab. 25: Příjmy a výdaje hlavní a vedlejší činnosti 

Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem Rok 2010

2009 2010 2009 2010 2009 2010 v % '09

Příjmy 39246 40983 3423 3326 42669 44309 104%

Trţby z prodeje sluţeb 3167 3039 3167 3039 96%

Výroba 176 232 176 232 132%

Pokuty a penále 0 0

Ostatní příjmy 1382 1472 80 55 1462 1527 104%

Úroky 0 0 -

Trţby z prodeje IM 0 0 #DIV/0!

Trţby z prodeje mat. 0 0 0 0 #DIV/0!

Dotace na NIV 37864 39511 37864 39511 104%

Výdaje 41196 3109 44305

Bilance -213 217 4

údaje v tisících Kč  
 

Struktura dotací byla následující: 

 5 232,17 tisíc Kč činila dotace KÚ na provozní výdaje (zvýšení o 1 549,17 tisíc 

Kč, z toho 1 439,17 na odpisy nemovitého majetku a 110 tisíc Kč na ostatní 

provozní výdaje) 

 33 187,53  tisíce Kč jsme dostali na platy a odvody (sníţení o 186,69 tisíce 

Kč), 

 408,31 tisíce Kč byla dotace na ostatní přímé výdaje na pomůcky, cestovné…, 

(sníţení o 144,98 tisíce Kč). 

 

Mimořádné dotace byly tyto: 

 Účelové dotace zřizovatele KÚ 233,41 tisíc Kč na provozní výdaje (pojistné 

události), 223,60 účelová dotace na dojíţdění ţáků, 56 tis. Kč dotace projekt 

"Biologická naučná stezka Gymnázia Teplice", 11 tis. Kč dotace "Specifická 

primární prevence v Ústeckém kraji v r. 2010", projekt "Vítejte na Gymnáziu 

Teplice" a  72,16 tis. Kč dotace  na zabezpeční soutěţí za rok 2010". Účelové 

dotace ze státního rozpočtu ve výši  32,74 tisíc Kč  na pokusné ověřování 

maturitní zkoušky, 38,70 tisíc Kč na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců 

na území ČR a 15 tis. Kč dotace Ministerstva kultury na kulturní aktivity. 

 

 v rámci programu – Comenius jsme čerpali dotace ve výši 91,1 tisíc Kč a 

v rámci programu ESEI jsme čerpali dotaci ve výši 707,36 tisíc Kč (zahrnuto 

v ostatních příjmech). 

 

Obrat doplňkové činnosti (DČ) mírně klesl. Obě školní prodejny (školní 

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

sluţby pro studenty a zaměstnance, částečně i pro veřejnost. 
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Tab. 26: Podrobné členění neinvestičních výdajů 

Hlavní činnost Rok 2010 Vedlejší činnost

2009 2010 v  % 2009 2010

Materiálové náklady 3556 3665 103,07% 1893

Materiál 525 572 108,95% 267

DHIM 250 158 63,20% 0

Oděvy 11 12 109,09%

Učebnice (zdarma) 77 6 7,79%

Učební pomůcky 745 416 55,84%

Zboţí 1605

Elektřina 794 708 89,17% 11

Plyn 47 143 304,26%

Voda 94 303 322,34% 2

Pára 1013 1347 132,97% 8

Služby 2015 1769 87,79% 666

Opravy a údrţba 602 634 105,32% 6

Cestovné 358 323 90,22% 1

Reprezentace 0

Příplatky na obědy 16 17 106,25%

Software do 60 tisíc 45 94 208,89%

Práce výr. povahy 23 22 95,65%

Ostatní sluţby 752 482 64,10% 318

Nájemné 91 109 119,78% 337

Přepravné 27 12 44,44%

Výkony spojů 101 76 75,25% 4

Osobní náklady 33365 33576 100,63% 466

Mzdy 24129 24095 99,86% 298

Ostatní osobní nákl. 528 596 112,88% 53

Soc. a zdr. pojištění 8089 8261 102,13% 108

Úrazové pojištění 99 104 105,05% 1

2 % na FKSP 483 482 99,79% 6

ochran.p. a náhrady nemoci 37 38 102,70% 0

Ostatní náklady 262 555 211,83% 84

Pojistné ostatní 14 14 100,00%

Stipendia 0 #DIV/0!

Pokuty a penále

Poplatky bankám 19 19 100,00% 6

Dary

Manka a škody 1

Různé 229 521 227,51% 78

Odpisy, prodaný maj. 203 1631 803,45% 0

Odpisy NHIM a HIM 203 1631 803,45% 0

Výdaje 39401 41196 104,56% 3109  
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Tab. 27: Příjmy a výdaje fondů 

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

Stav k 1. 1. 2010 20,56 4,04 0,00 227,71 252,31

Dary 66,84 0,00 66,84

Odpisy 1630,53 1630,53

Ostatní 0,10 0,00 487,86 487,96

Příjmy fondů 66,94 1630,53 0,00 487,86 2185,33

Na investice 0,00

Na hlavní činnost 80,49 80,49

Ostatní 1634,51 513,29 2147,80

Výdaje 80,49 1634,51 0 513,29 2228,29

Stav k 31. 12. 2010 7,01 0,06 0,00 202,28 209,35

FKSP - fond kulturních a sociálních potřeb údaje v tisících Kč

 

9.3.1 Rezervní fond 

Tab. 28: Dary škole 

 

 

 

 

9.3.2  Investiční fond 

V tabulce č. 29 je uveden účetní stav fondu. Výdaje fondu spočívaly 

v nařízeném odvodu zřizovateli ve výši 1 634,51 tis. Kč. 

 

1. Finanční dary škole na rezervní fond Kč

REST.ING Automotive s.r.o., 10 000

Občanské sdruţení Ţivot dětem 973

Ing. Pavel Mrzena 3 000

GTS ALIVE 3 370

Severočeské doly a.s. 20 000

MUDr. Jan Šedivec 20 000

Ing. Irena Ráţová 2 500

D+D KASO v.o.s. 7 000

Celkem finanční dary na rezervní fond 66 843

2. Věcné dary škole 

(včetně služeb a oprav považovaných jako sponz. dar)

Mgr. Jan Vavrein, monitor Philips 18,5" 2 500

RNDr. Zdeněk Bergman, sedadí souprava 6 000

Losan s.r.o., tiskárna Brother HL-2140 2 500

Mgr. Jakub Doboš, lednička Zanussi 1

Mgr. Olga Benešová, scanner Canon 1

Celkem věcné dary škole 11 002
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Tab. 29: Investiční fond 

Investiční fond - příjmy 1 634 579,00

   - převod z r. 2009 4 045,00

   - odpisy 1 630 534,00

   - jiné 0,00

Investiční fond - výdaje 1 634 514,00

  - pořízení dlouhodobého majetku 0,00

  - technické zhodnocení 0,00

  - opravy a údrţba 0,00

  - financování projektu k nedokončené investici 0,00

  - nařízený odvod zřizovateli 1 634 514,00

PŘÍJMY - VÝDAJE 65,00  

9.3.3 Fond kulturních a sociálních potřeb 

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

uvedena v následující tabulce. 

 

Tab. 30: FKSP - příjmy a výdaje 

FKSP - příjmy 715 565,68

   - převod z r. 2009 227 705,68

   - odvody 2 % 487 860,00

   - jiné 0,00

FKSP - výdaje 513 288,60

   - sport. a vzděláv. akce 5 700,00

   - péče o zdraví 23 628,60

   - vybavení pracoviště 59 940,00

   - dary 61 555,00

   - stravování 43 530,00

   - rekreace 0,00

   - sociální výpomoc 0,00

   - penzijní připojištění 190 500,00

   - kulturní a vzděl. akce a tělových. 69 230,00

   - občerstvení na schůzi 25 171,00

   - poštovné 0,00

   - jiné 34 034,00

PŘÍJMY - VÝDAJE 202 277,08  
 

9.3.4 Depozitní účet 

Na depozitním účtu se shromaţďují 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. 

V roce 2010 jsme ţádné dary studentům nedostali. Následující tabulku zde 

ponecháváme prázdnou kvůli meziročnímu srovnání.  

Tab. 31: Dary studentům 

Finanční dary studentům, přijaté na depozitní účet Kč

0

0

0

0

0

Celkem dary studentům 0  



Gymnázium Teplice  Výroční zpráva o činnosti školy 

-      - 46 

 

 

Tab. 32: Investice 

Ze státní dotace Z invest. fondu Celkem

Stroje a zařízení 0 0 0,00

Stavební investice 0 0 0,00

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

Nařízený odvod zřizovateli 0 1634,51 1634,51

Celkem 0 1634,51 1634,51

2009 2010 V % 2009

Dotace na investice 0 0 #DIV/0!

 
V roce 2010 jsme neobdrţeli od Krajského úřadu investiční příspěvek. Na účet 

Krajského úřadu jsme odvedli nařízený odvod z investičního fondu ve výši 1 634,51 

tis. Kč. 

 

 

 

Tab. 33: Zaměstnanci a mzdy 

Mzdy bez OON Průměrný plat Průměrný osobní

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

Počet zaměstnanců (přepočtený) 79,54 81,77 102,81% 24 104 24 565 928

z toho: pedagogů 64,62 66,93 103,57% 21 459 26 719 936

           THP 14,91 14,83 99,44% 2 734 15 365 891

Mzdy bez OON (v tisících Kč) 24 192 24 104 99,64%

Mzdy pedagogů (v tisících Kč) 21 397 21 459 100,29%

Mzdy THP (v tisících Kč) 2 795 2 734 97,83%

Rok 2009 Rok 2010 V % ´09

 
 

Počet učitelů zůstal stabilní. Stejně tak i počet nepedagogických zaměstnanců. 

 

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 

sniţuje. 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 

jsou 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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Tab. 34: Mzdy po složkách 

 
bez VHČ

pořadí dle S 09 1xx 2xx 9xx

učitelé ostatní DPP a DPČ celkem

Průměrný přepočtený počet 66,9322 14,8349 0,0000 81,7671

Základní mzda celkem 13 055 636 2 052 274 0 15 107 910

   časová 12 990 980 2 036 220 0 15 027 200

   přesčas 64 656 16 054 0 80 710

Příplatek za pohotovost 0 0 0 0

Odměny celkem 955 941 203 856 0 1 159 797

Příplatky celkem 3 271 619 211 064 0 3 482 683

   za přesčasy 25% 21 989 6 055 0 28 044

   za So a Ne 0 1 436 0 1 436

   za vedení 414 241 38 361 0 452 602

   osobní 751 585 158 604 0 910 189

   za dělené směny + svátky 0 6 608 0 6 608

   za třídnictví 244 931 0 0 244 931

   přípl. za další přímou ped. 1 838 873 0 0 1 838 873

OON celkem 89 450 0 280 550 370 000

   dohody mimo PPV 83 850 0 280 550 364 400

před.vyuk.cin. 5 600 0 0 5 600

Náhrady celkem 4 086 808 267 101 4 353 909

Průměrný plat 26 607 15 360 24 566

   bez vlivu nemocí 27 285 16 184 25 160

Mzdové prostředky 21 459 454 2 734 295 280 550 24 474 299

   bez OON 21 370 004 2 734 295 0 24 104 299

Průměrný osobní příplatek 936 891 928

Průměrná výše odměn 1 190 1 145 1 182

Nenárokové sloţky 2 126 2 036 0 2 110

1 - 12 / 2010

 
 

 
 

Kromě kontroly pedagogické práce školy, kterou provádí Česká školní 

inspekce (viz kapitola 9), byly provedeny následující kontroly: 

 

Úřad práce v Teplicích provedl dne 21. února 2011 kontrolu dodrţování 

ustanovení § 5 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Při kontrole nebylo 

zjištěno porušení předpisů. 

Odbor kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje kontroloval dne 18. května 

2011 hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 a § 11 

odst. 4 písmeno a) zákona o finanční kontrole za období roku 2010. Kontrolní 

skupinou bylo zjištěno, ţe organizace nepostupovala při zpracování daňového přiznání 

a vyčíslení základu daně v souladu s odstavcem 19 Pokynů k vyplnění přiznání k dani 

právnických osob za rok 2010. Nebyly uvedeny veškeré náklady a nebyly uplatněny 

veškeré výnosy ovlivňující základ daně. Šlo např. o to, ţe příjem několika set korun za 

ţelezný odpad nebyl doprovázen náklady na odměnu za práci školníka, který daný 

odpad odváţel. Vzhledem k moţnosti odečíst 300 000 Kč od zdanitelného základu 

(jak to stanovuje zákon o dani z příjmu právnických osob), nedošlo k ovlivnění naší 

daňové povinnosti. 
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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 závaţné a daří se je řešit.  

27. června 2011 byl škole udělen certifikát Páteřní škola Ústeckého kraje, 

coţ znamená, ţe Gymnázium Teplice splnilo podmínky stanovené zřizovatelem. 

Význam má certifikát v tom, ţe je zřizovatel deklarováno, ţe páteřní školy bude 

podporovat (i investičně) a počítá s nimi při dalším rozvoji školství v Ústeckém kraji. 

 

Po krátkém období, kdy byla gymnázia označována za nejdůleţitější součást 

středního školství, protoţe připravují budoucí vysokoškoláky, došlo v posledních dvou 

letech ke změně priorit MŠMT i Kraje. Do popředí se dostalo odborné školství, které 

je preferováno. Do odborného školství se zvyšuje finanční tok, některá gymnázia jsou 

slučována s odbornými školami a stávají se jen jednou z jejich součástí, omezuje se 

počet ţáků na gymnáziích. 

I proto je důleţité, ţe škola získala titul Páteřní, neboť jí to dává jakousi jistotu 

další (samostatné) existence. Přesto existuje tlak ze strany zřizovatele na sníţení počtu 

ţáků osmiletého studia a tím celkové zmenšení školy. 

Gymnázium Teplice je navíc školou ekonomicky úspornou (s velmi nízkými 

dotacemi na jednoho ţáka).  

Vzhledem k uvedeným skutečnostem počítáme se stabilním počtem ţáků 840. 

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Gymnázia Teplice i Školní 

vzdělávací program gymnaziálního vzdělávání Gymnázia jsou uváděny v ţivot a 

výuka probíhá podle nich. Oba programy jsou průběţně aktualizovány. 

Pro optimální provoz školy budou nezbytné investice do topné soustavy 

(včetně zateplení budov a vyuţití 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. 

Jelikoţ zřizovatel odmítl náš návrh na změnu právní formy organizace na 

školskou právnickou osobu, budeme se i v dalších letech vyrovnávat s nařízenými 

odvody odpisů investičního majetku a případně i odvody z dalších fondů do rozpočtu 

Kraje. 

 

 

Aby se podmínky pro činnost (nejen naší) školy zlepšily, bylo by třeba (podle 

mého názoru) upravit krajskou legislativu a činnost krajského úřadu. Mám proto pro 

zřizovatele následující návrhy: 

 Změnit (vypracovat novou) koncepci přístupu kraje k příspěvkovým 

organizacím či ke školským právnickým osobám. Tato koncepce by měla 

ředitelům škol k jejich odpovědnosti ponechat i dostatečnou samostatnost 

v rozhodování. 
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 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 něhoţ bude jasné, 

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

přiděleny. 

 

Ke kaţdému z výše uvedených bodů by bylo moţné připsat dlouhé 

zdůvodnění, vysvětlení či upřesnění. Ostatně, mnohokrát jsem takové komentáře jiţ 

připojoval k řadě materiálů krajského úřadu. Většinou bez odezvy. 

 

 

Tato výroční zpráva byla poskytnuta zaměstnancům školy dne 9. listopadu 

2011. 

Je přístupná pro zaměstnance i veřejnost v knihovně školy. 

 

 Dne 5. prosince 2011 byla tato výroční zpráva schválena školskou radou 

Gymnázia Teplice. 

  

 

 

 

 

 

RNDr. Zdeněk Bergman 

V Teplicích 5. prosince 2011 
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Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, příspěvková 

organizace 
Čs. dobrovolců 530/11, 415 01 Teplice 

 
ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH FINANČNÍCH KONTROL VE 

ZKRÁCENÉM ROZSAHU ZA ROK 2008 
  

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 2010 

  

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 
uloţených vykazujícímu orgánu veřejné správy podle § 
44 zákona o rozpočtových pravidlech (v tis. Kč) 

0    

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

 0   

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

0   

 
Odvod za porušení rozpočtové kázně nebyl nařízen. 

  
 Běţné vnitřní kontroly v organizaci ţádné závaţné chyby nezjistily, drobné 
chyby byly napraveny okamţitě po zjištění. (Např. chybějící údaj na daňovém dokladu 
nebo podpis schvalující osoby.) 
 
 
  

Vyhotovil: Bergman Datum: 8. 1. 2010 Schválil: Bergman Datum: 8. 1. 2010 
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