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 Charakteristika školského zařízení 

Název:   Gymnázium Valašské Klobouky 

Adresa:    Komenského 60 

   766 01 Valašské Klobouky 

Zřizovatel:   Zlínský kraj 

Adresa zřizovatele:   tř. T. Bati 21, 760 01 Zlín 

Ředitelka školy, statutární orgán: RNDr. Eva Cepková 

Zástupce statutárního orgánu:  PaedDr. Soňa Zabloudilová 

Kontakty na zařízení:  telefon: 577 320 573 

    info@gymnazium-vk.cz 

ID datové schránky:   fsgw7uj 

Web:   www. gymnazium-vk.cz 

    

Datum založení školy:  1. 9. 1949 

Datum zařazení do sítě: 2. 7. 1996, č. j. 11 381/96-61-07 

Poslední aktualizace v síti: 3. 8. 2016, č. j. MSMT-24687/2016-1 

IČO:  617 167 07 

IZO ředitelství: 600 014 339 

 

Součásti školy a jejich kapacity: 

IZO 102 319 928 Gymnázium  kapacita 480 žáků 

  Školní jídelna kapacita 240 žáků 

 

Údaje o školské radě: 

Školská rada působí v souladu s platnými právními předpisy. Pro čtvrté 

funkční období (od 12. 7. 2022) ji tvoří: 

• Radka Brtišová, Roman Petrůj (zástupci rodičů žáků) 

• Mgr. Eva Fialová, PhDr. Mgr. Bc. František Sába, MPA (zástupci 

zřizovatele) 

• Mgr. Jitka Pechancová, Mgr. Irena Sucháčková (zástupci 

pedagogických pracovníků) 

Hospodaření školy 

Je popsáno ve zprávě o hospodaření za rok 2021, je součástí této zprávy. 

Odborová organizace při škole není zřízena 

Gymnázium Valašské 

Klobouky působí v 

regionu jihovýchodního 

Valašska 73 let. Po 

celou svou historii se 

zaměřuje na přípravu 

žáků pro studium na 

vysokých školách a 

celoživotní vzdělávání. 

mailto:info@gymnazium-vk.cz
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Klub rodičů při Gymnáziu ve Valašských Kloboukách 

Škola spolupracuje s občanským sdružením zejména při organizování 

mimoškolní činnosti a podpoře zájmových i studijních aktivit žáků školy, které 

jsou součástí školního vzdělávacího programu. Sdružení bylo založeno v roce 

1990. Členové sdružení organizačně i finančně zajišťují realizaci mnoha 

celoškolních akcí (Ples školy, Majáles, podpora grantů získaných školou, 

rozmanitých soutěží žáků a mnohé další).   

 

Charakteristika školy 

Škola byla založena v roce 1949 jako tříleté reálné gymnázium. V současnosti 

jsou všichni žáci školy vzděláváni v oboru gymnázium, čtyřleté denní studium. 

K areálu školy patří hlavní budova školy, sportovní hala, školní jídelna. Škola 

disponuje celkem 28 výukovými prostorami. Každý třídní kolektiv má svou 

kmenovou učebnu, některé učebny jsou naopak určeny pro výuku vybraných 

předmětů, např. 1 učebna ICT, 3 laboratoře přírodovědných předmětů, 3 

učebny pro výuku fyziky, chemie a biologie, 2 učebny cizích jazyků, 1 pro 

výuku zeměpisu a dějepisu, 1 pracovna hudební a 2 pracovny výtvarné 

výchovy. Učebny jsou vybaveny zařízením pro práci s digitálními 

technologiemi v různém rozsahu a počtu zařízení. Žáci mohou využívat 

vybavení žákovské studovny v průběhu celého dne včetně vybavení pro 

individuální práci na PC. Obdobně jsou jim k dispozici tituly školní žákovské 

knihovny. Stravování pro žáky i zaměstnance zajišťuje školní kuchyně 

s jídelnou v samostatně stojící budově školy. 

 

Součásti školy a jejich kapacita 

Celková kapacita školy je 480 žáků. Stavy žáků v tabulkách jsou k datu  

30. 9. 2021.   

Obor vzdělávání Počet tříd Počet žáků  

79-41-K/41 Gymnázium  8 169 

  

Typ školského 
zařízení 

Počet žáků 
k 30. 9. 2021 

Počet žáků 
SOU (praxe) 

Počet přihlášených 
zaměstnanců školy 

Počet přihlášených 
cizích strávníků 

Školní jídelna 169 13 28 50 
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 Přehled vzdělávacích programů 

Čtyřletý vzdělávací program 

Na škole je v současnosti vyučován jeden vzdělávací obor: 

 Kód oboru 
(KKOV) 

Počet tříd Denní studium 

počet žáků 
k 1. 6. 2022 

skládalo 
MZ 

Gymnázium (4-leté),  
ŠVP Ámos G 

79-41-K/41 8 169 42 

 

Vzdělávací program: čtyřletý vzdělávací program, denní forma vzdělávání, 

ukončený maturitní zkouškou podle Školního vzdělávacího programu pro 

gymnaziální vzdělávání s názvem Ámos G. 

Úbytky v počtu žáků (ukončení studia, přerušení, přestupy na jinou střední 

školu) v průběhu školního roku 2021/2022: 

1 žák přestoupil na SŠ jiného zaměření na počátku 2. ročníku studia 

(konzervatoř), 1 žák ukončil vzdělávání na vlastní žádost (žák s odlišným 

mateřským jazykem ukončil střední vzdělávání v zemi svého původu). 

Přírůstky v počtu žáků (přestupy):  

2 žáci s odlišným mateřským jazykem byli ve 2. pololetí školního roku přijati 

ke studiu do 1. ročníku studia v rámci programu LEX Ukrajina. Studium zahájili 

v režimu adaptace na odlišné školní prostředí s upravenými výstupy ŠVP pro 

toto pololetí. 

 

Obsah a náplň vzdělávání žáků – ne cizinců jsou uvedeny ve školním 

vzdělávacím programu (ŠVP) s účinností od 1. 9. 2019. V souvislosti s nově 

přijímanými legislativními úpravami dochází k jeho průběžné aktualizaci.  

Ve školním roce 2021/2022 zahájilo studium v 1. ročníku 43 žáků, později se 

počet žáků 1. ročníku zvýšil na 45. Vzdělání v tomto obou má všeobecný 

charakter. Poznatky žáků ze ZŠ byly pozvolna a plynule dále rozvíjeny a 

prohlubovány. Výuka probíhala dominantně prezenční formou. Z důvodu 

aktuálního vývoje epidemie Covid19 ve škole docházelo k přijímání 

doporučených i závazných protiepidemických opatření. Během zimních 

měsíců školního roku 2021/2022 se v jednotlivých třídách částečně a časově 

omezeně realizovala i hybridní forma výuky. Bez ohledu na tyto skutečnosti 

zůstala prioritou vzdělávání v prvním ročníku adaptace na středoškolské 
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prostředí, intenzivní jazyková příprava v mateřském a dvou cizích jazycích a 

důraz na rozvoj matematické a čtenářské gramotnosti napříč všemi oblastmi 

vzdělávání. Pozornost byla věnována rozvoji specifických dovedností v rámci 

laboratorních cvičení v přírodních vědách a také v předmětech výchovného 

zaměření. 

 

Povinné předměty: 

Výuka jazyků (ČJL, AJ, NJ, RJ), matematiky a tělesné výchovy prolínala všemi 

ročníky studia. Výuka dějepisu, zeměpisu, společenských věd, fyziky, chemie 

a biologie probíhala v 1.- 3. ročníku. Hudební a výtvarná výchova se vyučovala 

v 1. a 2. ročníku jako povinně volitelný předmět, informatika v 1., 2. a 4. ročníku 

studia. Při výuce povinných předmětů bylo využíváno dělení tříd na skupiny 

dle učebního plánu vzdělávacího programu školy. Všichni žáci školy studovali 

anglický jazyk jako první cizí jazyk, druhý jazyk (německý nebo ruský) dle 

individuální volby. V prvním ročníku převažovalo studium německého jazyka 

nad ruským, obdobně je tomu i v ostatních ročnících. Výuka cizích jazyků byla 

podpořena dalším jazykovým vzděláváním v rámci seminářů anglického 

jazyka ve 3. a 4. ročníku studia (SAJ), jazykovými pobyty vybraných žáků 

v zahraničí a s odstupem několika málo let také v rámci zájmového kurzu 

anglického jazyka, který připravil žáky ke zkouškám FCE.  

Výuka TV byla realizována v každém ročníku studia. V prvním ročníku je 

součástí této výchovy lyžařský výcvikový kurz. Z důvodů pandemických 

opatření v předchozím školním roce 2020-2021 byl organizován letos i pro 

žáky 2. ročníků (leden 2022), kurz 1. ročníků však musel být kvůli další vlně 

pandemie na jaře 2022 zrušen a je přesunut do následujícího školního roku. 

Žáci třetího ročníku studia se každoročně v červnu účastní kurzu vodní 

turistiky a pobytu v přírodě, který se po dvouleté pauze (opět z důvodu 

pandemie) letos podařilo uskutečnit (červen 2022). 

Volitelné předměty: 

Žáci mohli prohlubovat své studijní zájmy a zdokonalovat své individuální 

dovednosti a schopnosti v rámci výuky volitelných předmětů, které přispívají 

k odborné profilaci žáků pro další studium. Každý žák třetího ročníku 

absolvoval dle své volby dva dvouhodinové semináře, žáci čtvrtých ročníků 
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čtyři tříhodinové semináře. Nabídka a volba seminářů pokryla oblast 

jazykovědní, společenskovědní i přírodovědnou:  

3. ročník: SAJ, SM, PřS, SD, SVS, SVV  

4. ročník: SČJ, SAJ, SM, SF, SBi, SCh, SZ, SVS, SD, SVV  

Některé z volitelných předmětů byly na základě zájmu žáků oboru zařazovány 

i jako nepovinné předměty. 

 Přehled pracovníků školy 

 Údaje o pracovnících školy ve školním roce 2021/2022 

 

3.1 Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2021/2022 

Stav k 1. 1. 2022 
počet fyzických osob přepočtené úvazky 

20 18,6666 

 Denní studium k 1.1.2022 

počet fyzických osob Přepočtené úvazky 

Interní pracovníci 28 25,81 

Externí pracovníci 0 0,0 

 Pracovní zařazení, 
funkce 

Úvazek Kvalifikace, obor  Roků 
praxe 

1 ředitelka  1,00 VŠ, M-Bi 36 

2 učitelka 0,57 VŠ, Z-RJ- NJ 33 

3 učitelka 1,00 VŠ, ČJ-NJ 5 

4 učitel, koord. EVVO 1,00 VŠ odb. + DPS, Bi 22 

5 učitelka 1,00 VŠ, AJ-NJ 21 

6 učitel 0,52 VŠ, AJ-La 1 

7 Učitel, vých.  poradce 1,00 VŠ odb. + DPS, Ch 34 

8 učitelka 0,76 VŠ, Bi-Ch 16 

9 Učitelka, koord. ŠVP 1,00 VŠ, odb.+DPS, ZSV 31 

10  učitelka 1,00 VŠ, D-NJ 21 

11  učitelka 0,80 VŠ, Bi-Ch 24 

12 učitelka  1,00 VŠ, ČJ-AJ 12 

13 učitelka 1,00 VŠ, TV-Z 27 

14 učitel 1,00 VŠ, ČJ-HV 22 

15  učitel 1,00 VŠ, ČJ-VV 32 

16 zástupce ř., met. ICT 1,00 VŠ, M-F-AJ 17 

17  učitelka 1,00 VŠ, M-Bi 23 

18 Učitel, metodik MPP 1,00 VŠ, M-F 2 

19 učitel 1,00 VŠ, M-F 8 

20 zástupce ř. 1,00 VŠ, ČJ-VV 33 
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Odborná a pedagogická způsobilost učitelů podle zákona č.563/2004 

Sb., ve znění pozdějších předpisů: 

Všichni pedagogové jsou plně kvalifikovaní, stupeň vzdělání u všech 100 %. 

Změny ve složení pedagogického sboru: 

➢ Beze změn v průběhu roku 2021-2022 

 

Věková struktura pedagogického sboru: 

Věkový interval 20 – 30 31 – 40 41 – 50 51 – 60 61 – 

Stav k 1. 9. 2021 1 5 6 8 0 

Stav k 30. 6. 2022 1 4 7 8 0 

Učitelský sbor stárne. Během školního roku se do vyšších věkových kategorií 

posunuli 2 učitelé (1 učitel do kategorie nad 50 let, 1 nad 60 let). Průměrný věk 

pedagogického sboru činil k 30. červnu 2022 41,21 roků. Nikdo z pedagogů 

nebyl v důchodovém věku. 

Aprobovanost výuky dosahovala hranice 96,00 % výuky. Z celkem 382 hodin 

týdenní výuky všech tříd bylo 16 hodin vedeno pedagogy s jinou aprobací, než 

byl jimi vyučovaný předmět. Neaprobovaně byly vyučovány 2 h dějepisu a 2 h 

základů společenských věd (1. ročník) a 12 h informatiky (1., 2., 4. ročník),  

Míra neaprobované výuky zůstala meziročně na 4 %. Snahou školy v oblasti 

personálního zabezpečení bylo usilovat o vyvážené aprobační složení 

pedagogického sboru. Stanovený limit počtu zaměstnanců a platná legislativa 

nedává škole prostor posílit pedagogický sbor o potřebnou aprobaci jinak než 

rozšířením kvalifikace o další potřebný předmět u stávajících pedagogů. 

Pedagogové, kteří vyučovali předmět mimo svou aprobaci, byli ze strany 

vedení podporováni ve vzdělávání za účelem prohlubování svých odborných 

znalostí. 

 

3.2 Nepedagogičtí pracovníci 

Ve školním roce 2021/2022 zůstala struktura nepedagogických pracovníků 

nezměněna. Na škole pracovalo fyzicky 9 nepedagogických pracovníků. 

Stav k 
1. 1. 2022 

počet fyzických osob přepočtené úvazky 

9 7,15 

 Pracovní zařazení, funkce Úvazek Stupeň vzdělání 

1 účetní  1,00 VŠ 

2 personalista, mzdy 1,00 VŠ 

3 pověřenec GDPR  0,05 VŠ 
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4 školník, topič 1,00 střední odborné 

5 uklízečka 0,8 základní 

6 uklízečka 0,8 střední odborné 

7 uklízečka 0,8 střední odborné 

8 vedoucí jídelny/kuchařka 0,4/0,5 ÚSO 

9  kuchařka 0,8 střední odborné  

 Údaje o dalším vzdělávání zaměstnanců 

4.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků 

Vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo s ohledem na 

aktuální potřeby školy, potřeby jednotlivých pedagogů a naplňování cílů aktivit 

v projektu Šablony II. pro SŠ. V průběhu školního roku byla dominantní 

prezenční forma výuky s řadou aktivit se zapojením odborníků zvenčí. 

Dosavadní schopnosti a dovednosti pedagogů byly posíleny prostřednictvím 

vzájemné spolupráce, stáží, sdílení zkušeností nebo přípravou komunitních 

setkání apod.  Prezenční formy školení pedagogů byly upozaděny a vítanou 

formou vzdělávání pedagogů i provozních zaměstnanců se staly online kurzy 

a semináře. Vzdělávací aktivity zaměstnanců probíhaly průběžně během 

celého roku nejčastěji v rámci aktivit různých projektů školy (Šablony pro SŠ 

I, IKAP, SYPO...). Společným jmenovatelem těchto školení byly nástroje 

efektivní online komunikace a lekce zaměřené na odborné informace ve 

vzdělávání.  

Mezi hlavní oblasti vzdělávání pedagogů se řadily kurzy a semináře 

s obsahem: 

➢ podpora prohlubování odborné kvalifikace s důrazem na využití ICT a 

inovativní metody ve výuce 

➢ školení MS Office a prostředí Teams 

➢ práce s integrovanými žáky, inkluse, podpůrná opatření ve školách 

➢ plány pedagogické podpory v praxi 

➢ psychohygiena učitele – jak předejít vyčerpání 

➢ adaptační proces začínajícího pedagoga  

➢ formativní hodnocení žáků  

➢ jak rozvíjet matematickou gramotnost aneb matematika v praxi 

Věkový interval 20 – 30 31 – 40 41 – 50 51 – 60 61 – 

Stav k 1. 9. 2021 0 0 2 6 1 

Stav k 30. 6. 2022 0 0 2 6 1 
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➢ jak na výuku cizích jazyků a prostředky komunikace 

➢ skupinová práce a kooperativní učení 

➢ odborné školení pro práci se školním sw – Bakaláři 

➢ studium vybraných kapitol ze školské legislativy 

I v tomto školním roce pokračovaly aktivity online setkání členů profesních 

kabinetů v rámci projektů implementace Krajského akčního plánu (iKAP). 

Náklady na vzdělávání byly hrazeny částečně z provozních prostředků školy, 

částečně v rámci projektů školy a zřizovatele, zejména v rámci 

realizace projektu „Šablony pro střední školy II“ z OP VVV ESF. Celková výše 

nákladů na vzdělávání v období školního roku 2021-2022 dosáhla  

75. 285,- Kč. 

Tabulka přehledu vzdělávacích aktivit pedagogů: 

Název aktivity/cyklů vzdělávání Náklady 

Sekce „Vzdělávání pedagogů v odborných oblastech mimo 
projekty“ 

 

Elixír do škol 6x 853,- 

Sekce „Vzdělávání v projektech ESF“ (Šablony pro SŠ, iKAP, 
SYPO, partnerské školy) 

 

Motivační setkání pro vyučující AJ  5064,- 

Výchova k podnikání 1900,- 

Matematické nástroje a matematická gramotnost  6330,- 

Aktivizující metody ve výuce cizích jazyků  5100- 

Polytechnické vzdělávání s využitím ict 1890,- 

Umíme cizí jazyky, Langmaster  1590,- 

Adaptační procesy v pedagogické praxi 2550,- 

Rozvíjíme matematickou gramotnost 2550,- 

Rozvíjíme matematickou gramotnost 2550,- 

Jak na čtenářskou gramotnost 1590,- 

Přírodovědné vzdělávání  5100,- 

Dvojková soustava a šifrování 4144,- 

Polytechnické vzdělávání  2190,- 

Sekce „Vzdělávání vedoucích pracovníků“  
Roadshow pro školy  1993,-- 

Bakaláři, sestavy  4146,- 

FKSP 1790,- 

Změny v konání maturitních a přijímacích zkoušek 0,- 

Sekce „Vzdělávání specializovaných činností“  
Nová legislativa ve výchovném poradenství 1511,- 

Co by měl znát správce Bakalářů 780,- 

Jak na šablony – NPI 1040,- 

Příprava školních metodiků prevence, setkání 6203,- 
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4.2 Vzdělávání nepedagogických pracovníků 

V oblasti ekonomického úseku školy došlo k zavedení nových účetních 

systémů do agendy školy na pozici účetní. Potřeba vzdělávání narostla 

v oblasti správy a ovládání uživatelských aplikací pro správu majetku, 

personalistiky, financování, dále také v platné a související legislativě, aplikaci 

právních předpisů, metodických postupech v každodenní činnosti související 

s náplní práce ekonomického úseku. Při podpoře vzdělávání této skupiny 

zaměstnanců proběhly i online setkání a vzdělávací akce pro školní jídelnu. 

Podpůrné byly aktivity, které napomáhaly využívání odborného softwaru. 

Tabulka přehledu vzdělávacích aktivit nepedagogických pracovníků: 

Název aktivity/cyklů vzdělávání Náklady 

Sekce „Vzdělávání vedoucích pracovníků“  
Vedení školních jídelen 0,-  

Sekce „Vzdělávání provozně-ekonomického úseku“  
Účetnictví ve školství, cyklus 9062,- 

Mzdové účetnictví, závěrka roku 2021, daně  3353,- 

Svářečský kurz 726,-  

 Údaje o přijímacím řízení 

Žáci přihlášení a přijatí ke studiu v r. 2022 (pro školní rok 2022/2023) 

ÚDAJE k datu 30. 6. 2022: 

Kód a název oboru 
Celkem 

přihlášeni 
Z toho přijati a odevzdali 

zápisový lístek  

79-41-K/41 Gymnázium  63*) + 57 38*) +12  

*) Údaje jsou za 1. kolo přijímacího řízení     

Doplňující údaje k přijímacímu řízení: 

Přijímací řízení probíhalo na jaře 2022 podle pokynů MŠMT pro organizaci 

přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím jednotné 

přijímací zkoušky formou centrálně zadávaných testů. Uchazeči byli přijímáni 

na základě pořadí sestaveného z výsledků jejich dosavadního studia na 

základní škole, úspěšnost v některém z vyšších kol odborných soutěží, 

olympiád a na základě lepších výsledků obou kol jednotné přijímací zkoušky. 

Přijímací řízení proběhlo ve 2 kolech, v 1. kole bylo podáno 63 přihlášek, ve 

druhém kole 57 přihlášek, celkem projevilo zájem o studium 50 uchazečů, 2 

z nich ke studiu nenastoupili. 
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 Výsledky vzdělávání ve školním roce 2021/2022 

6.1 Hodnocení prospěchů a chování 

Průměrný celkový prospěch žáků školy byl v 1. pololetí školního roku 1,448, 

ve 2. pololetí 1,398. Oba výsledky jsou ve srovnání s předchozím školním 

rokem, kdy byly v klasifikacích zohledněny distanční přístupy žáků při 

vzdělávání a pokyny MŠMT k hodnocení žáků v tomto období, mírně horší. 

Na druhou stranu ale klasifikace za období školního roku 2021/2022 vedle 

úrovně dosažených výsledků jednotlivých žáků více než kdy dříve v sobě nese 

i míru návratu k zodpovědnému přístupu žáků ke školním povinnostem od září 

2021.   

Obor 
vzdělávání 

Počet 
žáků  
 

Prospělo s  
VYZNAMENÁNÍM 

 
PROSPĚLO 

 
Neprospělo 

V průběhu 
zanechalo 

studia 

Čtyřleté G 169 112 56 1 0 

Prospěch žáků podle jednotlivých tříd 

 
Průměrné prospěchy tříd v obou 

pololetích 

Přehled průměrných 
absencí (z obou 

pololetí) 

Třída 1. pol. 2021/2022 2. pol. 2021/2022 
Absence 
průměr 

Absence 
neomluvená 

1.A 1,61 1,62 64 2 

1.B 1,54 1,44 78 0 

2.A 1,55 1,45 70 11 

2.B 1,48 1,38 62 0 

3.A 1,32 1,29 82 0 

3.B 1,37 1,35 88 0 

4.A 1,40 1,32 60 0 

4.B 1,20 1,21 52 0 

 

V 1. pololetí neprospěli 2 žáci. Celkově 94 žáků školy prospělo 

s vyznamenáním a 73 žáků prospělo. Ve všech případech bylo chování žáků 

hodnoceno jako velmi dobré (1).  
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Ve 2. pololetí neprospěl v řádném termínu 1 žák školy. Celkem 112 žáků školy 

prospělo s vyznamenáním, 56 žáků prospělo, 2 měli prodloužené klasifikační 

období z důvodů adaptace v programu LEX Ukrajina, z nichž 1 ukončil 

vzdělávání v průběhu hlavních prázdnin. Všichni žáci měli chování velmi 

dobré (1).  

Pozitivní stránkou výsledků celé školy je sestupný trend v oblasti předčasných 

odchodů ze vzdělávání. V tomto školním roce jeden žák 2. 9. 2021 přestoupil 

na jinou střední školu a jiný obor vzdělávání. Období školního roku 2021/2022 

bylo psychicky stále náročné a žáci se vraceli k běžnému rytmu školní práce 

jen pozvolna. Vzdělávání ukončila na vlastní žádost 1 žákyně s odlišným 

mateřským jazykem (UA), 1 žákyně přestoupila na konzervatoř. 

Škola ve školním roce 2021/2022 nerealizovala vzdělávání mimořádně 

nadaných žáků ve smyslu vyhlášky č. 73/2005 Sb., § 12-14. 

Hodnocení chování, výchovná opatření: 

 

Pochvaly a odměny 

Na konci školního roku bylo uděleno jednotlivcům 58 pochval ředitelky školy, 

z toho 22 bylo uděleno žákům v posledním ročníku studia. Mnohé z pochval 

byly spojeny s finanční odměnou za kvalitní a dlouhodobou práci pro školu a 

třídu, za reprezentaci školy při kulturních vystoupeních, za úspěchy 

v soutěžích apod.  

Napomenutí a důtky 

V 1. pololetí bylo uděleno jedno napomenutí třídního učitele, ve 2. pololetí bylo 

uděleno napomenutí třídního učitele 1 žákovi. Důvodem pro tato kázeňská 

opatření bylo neplnění povinností žáka školy i přes předchozí výzvy třídního 

učitele.  

Důtka ředitele školy byla udělena 1 žákovi za neomluvenou absenci ve výuce, 

žádný žák nebyl vyloučen. 

Pololetí PTU PŘŠ NTU DTU DŘŠ 2.st. 3.st 

1. 2 0 1 1 0 0 0 

2. 0 58 1 0 1 0 0 

Celkem 2 58 2 1 1 0 0 
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6.2 Absence ve výuce 

Omluvená absence 

Celkový průměr zameškaných hodin na žáka a pololetí činil 65 hodin.  Nejnižší 

počet zameškaných hodin byl ve třídě 4.B (52 hodin/žáka).  

Průměrná absence žáků školy se pohybovala v rozpětí 49 až 90 hodin za 

pololetí. Celoročně nejvyšší podíl absence vykazují žáci třídy 3.A a 3.B, 

následují žáci 1.B.  

Neomluvená absence 

V 1. pololetí byla ve škole evidována neomluvená absence v jednom případě 

(2 hodiny), ve 2. pololetí to bylo celkem 11 hodin. Došlo ke zvýšení počtu 

neomluvených hodin, a tak za celý školní rok 2021/2022 je evidováno 13 

neomluvených hodin. V prvním pololetí činila průměrná neomluvená absence 

na žáka 0,012 hodiny, ve druhém pololetí 0,064 hodiny. V obou pololetích šlo 

o individuální problém jedinců.   

Přítomnost žáků ve výuce má pozitivní dopad na plnění školních povinnost a 

tím na jejich výsledky vzdělávání. Od října 2020 do května 2021 probíhala 

převážně distanční výuka, čímž byl školní rok 2020/2021 neporovnatelný 

s žádným z předcházejících. Školní rok 2021/2022 tak navazoval svou 

prezenční pravidelností ve výuce na tento stav velmi pozvolna. 

Snížené stupně z chování na konci školního roku: 

 Počet % ze všech žáků 

2 - uspokojivé 0 0 

3 -neuspokojivé 0 0 

Neomluvené hodiny: 

 Počet % ze všech zameškaných 
hodin žáků 

1. pololetí 2 0,012 

2. pololetí 11 0,064 

Za celý školní rok 13 0,057 
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6.3 Školní poradenské pracoviště a integrovaní žáci 

Další vzdělávání poradenských pracovníků:  

➢ semináře a webináře pořádané pro výchovné poradce různými 

vzdělávacími institucemi v rámci dalšího vzdělávání pedagogů 

➢ pracovní setkání a konzultace s pracovníky pedagogicko-

psychologických poraden a speciálních pedagogických center   

➢ semináře a webináře pro školní metodiky prevence pořádané zejména 

Krajskou pedagogicko-psychologickou poradnou Zlín 

Individuální integrace 

Ve školním roce 2021/2022 integrovala škola 5 žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Cílem individuální integrace je zajišťovat účinnou 

individuální péči a odbornou podporu při integraci a vzdělávání žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami. Těmto žákům jsou poskytnuta podle § 16 

školského zákona k naplnění jejich vzdělávacích možností nebo k uplatnění 

nebo užívání jejich práv na rovnoprávném základě s ostatními podpůrná 

opatření. V žádné ze tříd nepomáhal zajišťovat individuální péči asistent 

pedagoga. 

Škola pracuje se žáky vyžadujícími specifický a individuální přístup. 

Koordinátorem zajištění individuálních potřeb je výchovná poradkyně školy, 

která má pro tuto činnost příslušné vzdělání. Při řešení individuálních 

vzdělávacích potřeb žáků hraje důležitou roli výchovná komise, jejímiž členy 

jsou vždy výchovný poradce, ředitel a třídní učitel příslušného žáka, a dle 

potřeby i školní metodik prevence. Výchovný poradce poskytuje součinnost při 

spolupráci s odborným poradcem z oblasti psychologie a dohledu nad prací 

s žáky s IVP a též spolupracuje se SPC Zlín a KPPP Zlín.  

 

 

Specializovaní pracovníci k 1.9.2021 počet osob Kvalifikace, specializace 

Výchovný poradce 1 výchovné poradenství, VŠ 

Školní metodik prevence 1 probíhající studium, VŠ 
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Žáci integrovaní v běžných třídách ve školním roce 2021/2022 

 Ročník studia Počet žáků 

Přidělená podpůrná 
opatření (PO) 
1. – 3. stupně 

1.až 3. 5  

4. 0 

Během školního roku bylo vypracováno celkem 5 plánů individuální podpory 

žákům v rámci podpůrných opatření 1.  až 3. stupně.  Poprvé za uplynulých 

deset let se stalo důvodem pro vzdělávání v režimu individuální podpory přijetí 

dvou žáků s odlišným mateřským jazykem v průběhu druhého pololetí 

školního roku (PO1), zbývající podpora v úrovni PO2 a PO3 se opírala o 

doporučení školského poradenského zařízení. Výuka žáků s podporou 

probíhala kontinuálně díky součinnosti třídních učitelů a ostatních vyučujících 

v daných třídách.    

6.4 Hodnocení ukončení studia, maturitní zkoušky 

Maturitní zkouška proběhla i v tomto školním roce s další legislativní úpravou 

vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve 

středních školách maturitní zkouškou. Změny se dotkly obsahu, forem i 

podmínek konání zkoušek. Model maturitní zkoušky obsahující společnou 

(státní) a profilovou (školní) část se nezměnil.  

Společná část maturitní zkoušky byla tvořena 2 povinnými zkouškami (ČJL a 

buď cizí jazyk nebo matematika). Obě proběhly formou centrálně zadaných a 

centrálně opravovaných didaktických testů.  

Profilová část se skládala povinně ze 3 nebo 4 zkoušek (počet závisel na tom, 

zda si žák volil ve společné části matematiku). Zkoušky z jazyků (z českého 

jazyka a literatury a z cizích jazyků) probíhaly kombinací písemné práce a 

ústní zkoušky. Ostatní profilové zkoušky si žáci vybírali z nabídky širokého 

spektra vyučovaných předmětů včetně výchov. Zkoušky proběhly ústní 

formou. 

Novinkou v konání letošní maturitní zkoušky byl návrat oprav písemných prací 

z českého jazyka a literatury a z cizích jazyků do škol. Po několika letech 

centrálních oprav tak práce žáků opravili jejich vyučující. Další změnou 

v konání letošních maturit se stala úprava časového harmonogramu 

didaktických testů a délka přípravy vybraných ústních zkoušek (ČJL, cizí J). 
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Ve školním roce 2021/2022 skládalo maturitní zkoušku celkem 42 gymnazistů 

posledního ročníku studia. Maturitní zkoušku složilo úspěšně v řádném 

termínu 40 žáků, v podzimním opravném termínu pak 1 žák (ústní zkouška 

z českého jazyka). 1 žák neuspěl v didaktickém testu z německého jazyka.  

Přehled výsledků maturitních zkoušek (jaro 2022): 

Zkratka – název oboru (třída) Počet žáků   PV P N 

G4 - Gymnázium 4-leté (4. G) 42 51 5 2 

Přehled počtu a rozložení dílčích opravných maturitních zkoušek (září 2022): 

 

Na maturitní zkoušky lze pohlížet jako na úspěšné ukončení studia 

absolventského ročníku 2021/2022. Ze 42 žáků složilo všechny předepsané 

zkoušky plných 40 žáků. Dílčí neúspěch zažily 2 maturantky, obě pouze 

v jedné dílčí zkoušce. Jedna z dívek úspěšně opravila svůj původní neúspěch 

již v září 2022.  

Ve státní části zkoušek dominovala u žáků volba angličtiny (34 žáků) před 

matematikou (5 žáků) a dalšími cizími jazyky (3 žáci).  

Třída 4. A (22 žáků): 

V řádném květnovém termínu odmaturovalo úspěšně 21 žáků, 1 žák po 

opravě ústní zkoušky z českého jazyka a literatury v září 2022. 

S vyznamenáním ukončilo studium 11 žáků, 11 žáků prospělo.  

Třída 4. B (20 žáků): 

V řádném květnovém termínu odmaturovalo úspěšně 19 žáků, 1 žák neuspěl 

v didaktickém testu.  S vyznamenáním ukončilo studium 13 žáků, 6 žáků 

prospělo.  

Příprava žáků k maturitám probíhala v posledním ročníku studia s dílčím 

přerušením prezenční výuky z důvodu šíření onemocnění Covid19 mezi žáky 

třídních kolektivů včetně nařízených karantén. Především v zimních měsících 

školního roku tak byla část výuky vedena distanční nebo hybridní formou, což 

narušilo pravidelný kontakt žáků s vyučujícími a se spolužáky.  

 počet 
žáků 

ČJL M AJ NJ Profilové 
zkoušky 

1 opravná zkouška 2 1 0 0 1 0 
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Přehled volby předmětů maturitních zkoušek v roce 2021/2022: 

Státní část maturitní zkoušky:  4.A 4.B Celkem 
Český jazyk a literatura 22 20 42 
Anglický jazyk 18 16 34 
Německý jazyk 0 1 1 
Ruský jazyk 0 2 2 
Matematika 4 1 5 

Profilová část maturitní zkoušky    
Anglický jazyk 1 0 1 
Německý jazyk 0 0 0 
Ruský jazyk 0 0 0 
Matematika 4 1 5 
Informatika 0 0 0 
Dějepis 10 13 23 
Zeměpis 5 0 5 
Základy společenských věd 16 11 27 
Fyzika 1  0 1 
Chemie 5 4 9 
Biologie 3 5 8 
Výtvarná výchova 0 2 2 
Hudební výchova 0 4 4 

 

6.5 Profesní zaměření absolventů školy 

Oblast profesní orientace byla koordinována výchovnou poradkyní školy. 

Průběžně poskytovala maturantům informace o dalších možnostech studia na 

VŠ, VOŠ, JŠ, o studiu v zahraničí, o poskytování studentských stipendií. 

Většina informací byla žákům sdělována prezenčně (akce školní Gaudeamus 

s bývalými absolventy, vstupy zástupců VŠ, …). Dále byly se žáky sdíleny 

materiály k dalšímu studiu, probíhaly osobní i online konzultace, individuální 

poradenství, chat. Žákům maturitních ročníků byly mnohé další podklady 

průběžně doplňovány o materiály zvenčí, např. z Veletrhu vzdělávání 

Gaudeamus v Brně.  

Při výběru zaměření navazujícího studia žáka kladla výchovná poradkyně 

důraz na nalezení vhodného oboru odpovídajícího profesní orientaci a 

schopnostem žáka. Otázky poskytování kvalitního vzdělávání a přípravy žáků 

školy pro volbu povolání byly jednou z priorit školy v maturitních třídách. 
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Úspěšnost absolventů při přijímacím řízení na VŠ pro rok 2022/2023: 

 Třída 4. A        absolventi 2021/2022 

Celkem žáků - 22  Hlásilo se na VŠ a VOŠ - 21  Přijato - 21 

 

VYSOKÁ ŠKOLA   OBOR STUDIA  POČET žáků 

UP Olomouc 

 

MU Brno 

 

OU Ostrava 

 

UTB Zlín 

 

UK Praha 

 

 

Další školy, kam žáci nastupují 

Přírodovědecká fakulta 
 
 

Nanotechnologie 1 
M/Z 1 
Matematika v ekonomické praxi 1 

Pedagogická fakulta M/ZSV 1 

Fakulta tělesné kultury Tělovýchova/geografie 1 

Lékařská fakulta Zubní lékařství 1 

Přírodovědecká fakulta Experimentální a molekulární biologie 1 

Filozofická fakulta Italský jazyk a literatura 1 

Filozofická fakulta 
 

ČJ/Historie 2 
ČJ/ZSV 2 

Pedagogická fakulta 
 

Učitelství 1. stupně 1 
M/Výchova ke zdraví 1 

Fakulta humanitních studií 
 

AJ pro manažerskou praxi 1 

Sociální pedagogika 1 

Fakulta logistiky a krizového 
řízení UH 

Ochrana obyvatelstva 1 

Fakulta technologická Materiálové inženýrství 1 

Pedagogická fakulta ZSV/ČJ a literatura 1 

Jazyková škola Lingua Zlín a 
UK LF nultý ročník 

-- 1 

Jazyková škola Spěváček 
Praha 

-- 1 
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 Třída 4. B       absolventi 2021/2022 

Celkem žáků – 20  Hlásilo se na VŠ – 20  Přijato - 19 

 

VYSOKÁ ŠKOLA   OBOR STUDIA  POČET žáků 

UP Olomouc 

 

UK Praha 

 
VŠE Praha 

 
MU Brno 

 

VUT Brno 

 

UTB Zlín 

 

OU Ostrava 

 

Další školy, kam žáci nastupují 

 

Pedagogická fakulta  M/Přírodopis 2 

Fakulta zdravotních věd Pediatrické ošetřovatelství 1 

1. Lékařská fakulta Všeobecné lékařství 2 

Fakulta mezinárodních 
vztahů  

Mezinárodní obchod 1 

Lékařská fakulta Všeobecné lékařství 1 

Právnická fakulta Teorie a praxe trestního a správního 
procesu 

1 

Pedagogická fakulta Učitelství 1. stupně 1 

 Bioinformatika 1 

Fakulta humanitních studií AJ pro manažerskou praxi 1 

 Učitelství 1. stupně 1 

Ekonomická  fakulta Ekonomika a management podniku 1 

Pedagogická fakulta 
Učitelství 1. stupně 1 
Sociální pedagogika 1 

Filozofická fakulta Historie/ZSV 1 

VOŠ Kroměříž Předškolní a mimoškolní pedagogika 1 

Jazyková škola Lingua Zlín AJ 2 
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 Olympiády, soutěže, další vzdělávací aktivity 

V roce 2021/2022 se do života školy začaly postupně navracet četné dřívější 

aktivity a soutěže. Prezenčně proběhla řada plánovaných školních soutěží. 

Vyšší postupová kola se v jednotlivých případech konala jak prezenčně, tak 

stále ještě i online podle aktuálního stavu protiepidemických opatření, některá 

z nich byla ze stejných důvodů zrušena. Žáci školy měli opět příležitost se 

zapojit a jednotlivci i soutěžní družstva této šance využily.   

7.1 Olympiády, odborné soutěže  

Tradičně a každoročně probíhají ve škole olympiády v mnoha předmětech. 

Každý rok se ale objeví i nějaká nová soutěž se zajímavou náplní. V roce 

2021/2022 se jí stala „soutěž středoškolských týmů ve finanční gramotnosti“, 

jejímž garantem byla ČNB a ve které družstvo dívek ze 2. ročníku postoupilo 

až do národního finále v Praze. 

Přehled absolvovaných odborných soutěží:  

2022022021/2022 Postupová kola a počty zapojených žáků 

  školní okresní krajské národní 

ČJ 
Olympiáda 
v českém jazyce 

37 
žáků  

Sáblíková M. 
Trochtová L..  

Trochtová L. - 

AJ 
Překladatelská 
soutěž AJ online 

10 
žáků 

  - 

 
Konverzační soutěž 
v AJ/NJ/RJ 

10 
žáků 

Machalec T. 
Ovesný J. 

 

 

D 
Dějepisná soutěž 
gymnázií  

  

Cížová T.  
 Rak Š 

Vaňatka Z.  
2. místo 

Cížová T.  
 Rak Š 

Šmotková L.  
12. místo 

 
Dějepisná 
olympiáda 

24 
žáků 

Trochtová L. 
 2. místo 

Cmajdálka J. 
Petrová M.  

Trochtová L.  
 

- 

Z 
Zeměpisná 
olympiáda  

18 
žáků 

Nováková K. 
    5. místo 

Sáblíková M. 
Slovák P. 

 

 

 
Geologická 
olympiáda 

2 žáci  

Nováková J.  
2. místo 

Nováková K.  
3. místo  

M 
Matematický 
KLOKAN 

87   
žáků   

- -  

 
Matematická 
olympiáda kat B 

4 žáci - -  
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ZSV 
Finanční 
gramotnost 

celá 
škola 

Čevelová N. 
Pohůnková J. 
Nováková J. 

Čevelová N. 
Pohůnková J. 
Nováková J. 

Čevelová N. 
Pohůnková J. 
Nováková J. 

Ch 
Chemická 
olympiáda 
kategorie C 

2 žáci  
Nováková J.. 

Dohnal M. 
 

Bi 
Biologická 
olympiáda 
kategorie A 19 

žáků 

 
Nováková K.  

7. místo 
Kostka T. 

 

 
Biologická 
olympiáda 
kategorie B 

 
Nováková J.  

10. místo 
Dohnal M. 

 

 

7.2 Vzdělávací aktivity 

Ve školním roce 2021/2022 se život ve škole pomalu navracel k běžnému 

průběhu. Výchovně vzdělávací činnost probíhala převážně prezenčně včetně 

doprovodných vzdělávacích aktivit. Od prvních dnů nového školního roku se 

pozornost všech pedagogů zaměřila na znovunastavení přátelských vztahů ve 

třídách, na vytvoření příjemného a pracovního klimatu. Bylo žádoucí a 

potřebné věnovat patřičné úsilí efektivní a účinné motivaci ke studiu, 

dodržování zásady pravidelnosti ve školní i domácí přípravě, všichni 

procházeli obdobím hledání návratu k běžným školním návykům. Postupně se 

aktivizovaly rozmanité formy školní práce, své místo si našla individualizace 

výuky i práce v žákovských týmech a skupinách. Prostřednictvím 

vzdělávacích procesů se učitelé zaměřili na posílení a rozvoj potenciálu 

každého žáka. V návaznosti na několikaměsíční období distanční výuky 

v předchozím školním roce bylo nutné posilovat motivaci k učení na základě 

pravidelné docházky do školy a přímé fyzické účasti na vzdělávání zde ve 

škole. Motivace, poskytování účinné zpětné vazby žákům, každodenní pomoc 

jednotlivcům i kolektivům při návratu k běžnému prezenčnímu studiu, 

postupné zapojení žáků do klubů, kroužků nebo lekcí doučování, to vše se 

stalo důležitou součástí vzdělávání v průběhu celého školního roku.  

Přesto se ale ani tento školní rok nevyhnul dalším vlnám covidové epidemie. 

V jejich důsledku byla ve škole přijímána jednotlivá nařízení a opatření 

Ministerstva zdravotnictví ČR, které měly přímý dopad na organizaci výuky 

(povinné testování, hybridní forma výuky, trasování kontaktů atd.). Nicméně i 

tak se podařilo ve školním roce 2021/2022 zorganizovat a realizovat řadu 

tradičních i nových vzdělávacích a komunitních aktivit a současně zavést 

nařízená systémová opatření proti šíření epidemie covid.  
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září 2021 

➢ Slavnostní předání stavby rekonstrukce hlavní budovy 

➢ Školní Gaudeamus pro žáky 4. ročníku studia 

➢ Adaptační kurz pro 1. ročníky v rekreačním zařízení hájenka Bylnice  

➢ Výtvarný kurz krajinomalby na hájence v Bylnici, vernisáž „Plenér“ 

➢ Literární workshop s partnerským Gymnáziem v Púchově v rámci 

projektu příhraniční spolupráce Interreg V-A SK-CZ 

➢ Studentské volby do Parlamentu ČR 

➢ Charitativní sbírka studentů s výnosem 18 090,- Kč 

říjen 2021 

➢ Hudební středy v Galerii G 

➢ Kulturně poznávací exkurze do Prahy pro 4. ročníky 

➢ výstava maleb v plenéru v Galerii G   

➢ Krajské kolo ekologické olympiády SŠ ZK 

➢ Knihovnické lekce a autorská čtení ve výuce českého jazyka 

➢ Projektový den estetické výchovy v rámci Šablon II 

listopad 2021 

➢ Projektový den „Jan Amos Komenský“ pro 1. ročník v rámci Šablon II 

➢ Den otevřených dveří pro žáky základních škol 

➢ Příběhy bezpráví pro 1. a 2. ročník 

➢ Projektový den „Akustika kolem nás“ pro 3. ročník v rámci Šablon II 

➢ Play´n´Sing 

➢ Taneční kurz pro 1. a 2. ročníky 

➢ Stužkovací večírky 4. ročníku 

prosinec 2021 

➢ Soutěž „PF 2022“ 

➢ Vánoce v Galerii G – klarinetové kvarteto ZUŠ 

➢ Vánoční turnaj ve volejbale a sálové kopané 

➢ Projektový den „Jan Amos Komenský“ pro 1. ročník v rámci Šablon II 

➢ Zavedení hybridní výuky, individualizace výuky žáků v karanténě 
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leden 2022 

➢ Pravidelné testování všech žáků školy antigenním testem 

➢ Konzultační odpoledne pro rodiče žáků 

➢ Lyžařský a snowboardový kurz pro 2. ročníky 

➢ Projektový den „Finanční matematiky“ pro 4. ročník v rámci Šablon II 

únor 2022 

➢ Plošné testování žáků školy antig. testem, trasování kontaktů s KHS ZK 

➢ Filmový workshop v rámci projektu IKAP 

➢ Projektový den ve škole pro studijně nadané žáky základních škol 

➢ Projektový den „Českého jazyka“ pro 3. ročník v rámci Šablon II 

➢ Projektový den „Francisco Goya“ v rámci Šablon II 

➢ Závěrečné taneční 

březen 2022 

➢ Výstav a vernisáž fotografií „Island“ v Galerii G 

➢ Projektový den „Biologie“ pro 2. ročník v rámci Šablon II 

➢ „Padáky nad protektorátem – Heydrichiáda“ pro SD  

➢ Organizace okresního kola olympiády v německém jazyce 

➢ Přípravné kurzy pro uchazeče o studium 

duben 2022 

➢ Exkurze 2. ročníků do firem, kariérové poradenství a projekt IKAP 

➢ Projektový den „Ladislav Mňačko“ pro 4. ročník v rámci Šablon II 

➢ Seminář MPP „Jsem v pohodě“ pro 1. – 3. ročníky 

➢ Projektový den „Slovanská epopej“ pro 4. ročník v rámci Šablon II 

➢ Projektový den „Velký svět techniky/ZOO“ pro 3. ročník v rámci Šablon II 

➢ Projektový den „Kroměříž“ pro 2. ročník v rámci Šablon II 

➢ Projektový den „Filharmonie B. Martinů/Galerie Zlín“ pro 1. a 2. ročník 

v rámci Šablon II 

květen 2022 

➢ Projektový den „Galerie Děčín“ v rámci Šablon II 

➢ Férová snídaně se Základní školou VK 

➢ Dny duševního zdraví „Dobrovolnictví“ pro 3. ročník 
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➢ Přednáška „Heydrichiáda“ pro 2. a 3. ročník 

➢ Charitativní sbírka „Den proti rakovině“ 

➢ Výstava maturitních prací studentů VV 

➢ Fotografování třídních kolektivů  

➢ Valašskokloboucký studentský „Majáles“ 

➢ Projektový den „Vídeň“ pro 2. a 3. ročník v rámci Šablon II 

červen 2022  

➢ Projektový den „Biologie“ pro 2.ročník v rámci Šablon II 

➢ Kurz vodní turistiky Bartoňov-Litovel pro 3. ročník 

➢ Exkurze Osvětim-Krakow pro 2. ročník 

➢ Vycházky tříd do okolí Valašských Klobouk (Královec, Požár, Lipina) 

➢ Výlety třídních kolektivů (Trenčín, Olomouc, Dolní Morava, …) 

➢ Slavnostní vyřazení maturantů v obřadní síni Městského úřadu ve 

Valašských Kloboukách  

7.3  Činnost předmětových komisí 

Zpráva o činnosti předmětové komise českého jazyka a estetické 

výchovy 

Předseda: Mgr. David Polách  

Členové: Mgr. Jiří Ročák, PaedDr. Soňa Zabloudilová 

Český jazyk 

Exkurze  

Studenti napříč všemi ročníky absolvovali celou řadu akcí: literární setkání s 

Gymnáziem Púchov, knihovnické lekce v městské knihovně, tematicky 

zaměřené besedy (J. A. Komenský v Uherském Brodě, Malučký princ, L. 

Mňačko, Příběhy bezpráví), autorská čtení, přednášky v místním kostele, 

workshop na Kudlově, nebo projektový den s Leou Surovcovou. 

Soutěže  

Studenti se zapojili do tradičních soutěží: Česká lingvistická olympiáda, 

Olympiáda v ČJ (1 studentka postoupila do krajského kola). 

Akce pro veřejnost  

Pro uchazeče o studium proběhly přípravné kurzy. 
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Maturitní zkoušky 

U maturitních zkoušek uspěli, až na jednu studentku, všichni maturanti. 

Průměrná známka 1,70. 

Další činnost komise  

Někteří vyučující využili nabídky divadelního představení ke Dni učitelů ve 

Zlíně, studentům byla po celý školní rok k dispozici školní knihovna. 

 

 

Hudební výchova 

Exkurze  

Studenti navštívili filmové představení Karel a zúčastnili se veřejné generálky 

Filharmonie B. Martinů.  

Soutěže  

V listopadu se uskutečnila tradiční hudební soutěž Play´n´Sing. 

Akce pro veřejnost  

Studenti a členové pěveckého sboru zpříjemnili svými vystoupeními mnohé 

kulturní akce: slavnostní otevření školy, koncert v pastoračním domě, autorské 

čtení Lady Brlicové v muzeu, Vánoce v Galerii G, vernisáž výstavy Výtvarníci 

Ukrajině, Valašskokloboucký majáles, Valašské kumštování, vernisáže v 

Galerii G, předání maturitních vysvědčení. 

Maturitní zkoušky  

Všichni maturanti z hudební výchovy úspěšně složili maturitní zkoušku. 

Průměrná známka 1,50. 
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Výtvarná výchova 

Exkurze  

Studenti absolvovali celou řadu zajímavých akcí: Plenér, Goya – Rozmary, 

Slovanská epopej, Hubert Gessner, Děčín – výstava studentských prací + 

vernisáž. 

Soutěže  

Soutěž PF 2022. 

Akce pro veřejnost  

Vernisáž „Plenér“, vernisáž studentských prací a další akce v Galerii G, 

výstava maturitních děl. 

Maturitní zkoušky  

Všichni maturanti úspěšně složili maturitní zkoušku. Průměrná známka 1.00.  

Další činnost komise  

Vánoční výzdoba školy, výzdoba školní jídelny, plakáty pro Ukrajinu. 
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Zpráva o činnosti předmětové komise cizích jazyků 

Předseda: Mgr. Eva Hrošová  

Členové: Mgr. Václav Jakubíček, Mgr. Taťána Janáčková, 

Mgr. Petra Mozgvová, Mgr. Jana Strnadová  

Anglický, německý, ruský jazyk 

Soutěže  

Školní soutěž v anglické písni Play´n´Sing probíhala v listopadu 2021 

(všechny třídy), Překladatelská soutěž ve spolupráci s FF UPOL (10 žáků), 

školní kolo konverzační soutěže (10 žáků) v únoru 2023 a v dubnu 2022 

okresní kolo konverzační soutěže pro okres Zlín (2 žáci).  

Další činnost komise   

Halloween pro žáky 1. a 2. ročníku v říjnu 2021; Jazykový klub zaměřený na 

přípravu na mezinárodní zkoušky FCE (Šablony II, 11 žáků) v době od října 

2021 do března 2022; složení Mezinárodní jazykové zkoušky FCE/CAE 

v počtu 10 žáků.  

Spolupráce s Nadací Klausových za účelem zapojení žáků školy do 

programu krátkodobých jazykových stáží v zahraničí.  

Zpráva o činnosti předmětové komise společenských věd (D, ZSV)  

Předseda komise: Mgr. Jaroslava Machalová  

Členové komise: Ing. Jaroslava Krůželová, Mgr. Marek Šenkeřík  

Dějepis 

Exkurze   

Žáci Seminář z dějepisu ve 3. ročníku se zúčastnili konference „Padáky nad 

protektorátem“ ve Valašském Meziříčí 
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Dne 21. 4. 2022 žáci 2. ročníku navštívili Kroměříž v rámci projektu Šablony 

II. Námětem byly památky UNESCO a baroko. Akce byla realizovaná společně 

s předmětovou komisí zeměpisu.  

Další projektový den proběhl 31. 5. 2022 pro žáky 2. a 3. ročníku, tentokrát do 

Vídně. Na jeho zajištění se spolupodílela předmětová komisí cizích jazyků.  

 

V červnu 2022 se uskutečnila dějepisná exkurze žáků 2. ročníku do Osvětimi 

a Krakova.                                          

Soutěže 

Dějepisná soutěž gymnázií (v Chebu): 

Mezinárodní kolo se uskutečnilo distančně v listopadu 2021 na téma „Období 

1900-1939 v evropských dějinách“. Družstvo ve složení Tereza Čížová, 

Štěpán Rak a Ludmila Šmotková obsadilo 12. místo (celkem 75 týmů).  

Na jaře 2022 zahájen další ročník této soutěže se zaměřením na „Období 2. 

světové války“. Družstvo ve složení Tereza Čížová, Štěpán Rak a Zdeněk 

Vaňatka obsadilo v prvním postupovém kole (duben 2022) krásné 2. místo.   
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Dějepisná olympiáda: 

Školního kola soutěže (leden 2022) se zúčastnilo 24 žáků. Do okresního kola 

postoupili Lucie Trochtová, Jiří Cmajdálka a Markéta Petrová. Lucie T. 

obsadila 2. místo a postoupila do krajského kola.  

 

Maturitní zkoušky     

Seminář dějepisu navštěvovalo 24 žáků, maturitní zkoušku z dějepisu si 

zvolilo 23 žáků a všichni v ní uspěli hned napoprvé.  

Byla udělena jedna známka dostatečná, 2x hodnocení dobré, 6x chvalitebné 

a 14x výborné. Průměrná známka u maturity z dějepisu bylo 1,56.  

Základy společenských věd 

Exkurze a přednášky 

Žáci 2. a 3. ročníku se zúčastnily přednášky Ing. Vlastislava Janíka o dění 

kolem atentátu na Reinharda Heydricha. 

V květnu 2022 proběhla pro žáky 3. ročníků přednáška o „Dobrovolnictví“ s 

cílem ukázat obsah a význam dobrovolnických akcí.  

Soutěže 

Do „Finanční gramotnosti“ se zapojila celá škola. Družstvo ve složení Natálie 

Čevelová, Julie Pohůnková a Jitka Nováková uspělo v okresním i krajském 

kole a postoupilo do národního finále v dubnu 2022 v Praze. Konalo se 

v prostorách České národní banky za účasti ministra financí Zbyňka Stanjury.    

Maturitní zkoušky 

Společenskovědní seminář navštěvovalo 30 žáků, maturitu ze základů 

společenských věd zvolilo 27 žáků, všichni v ní uspěli.  

Hodnocení: 16 x 1, 5 x 2, 5 x 3, 1 x 4. Průměrné hodnocení bylo 1,67.  
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Akce pro veřejnost  

V září si mnozí studenti školy vyzkoušeli, jak probíhají volby do PS Parlamentu 

ČR. Akci organizovali studenti společenskovědního semináře 3. ročníku.  

Studenti 2. ročníků shlédli dokument v rámci osvěty a podpory fairtradových 

aktivit s cílem zvýšit povědomí o hodnocení práce dospělých. 

7 studentů se v dubnu 2022 aktivně zapojilo do „Veřejného fóra“ Města 

Valašské Klobouky. Získali dobrou příležitost svými podněty přispět ke 

zlepšení života v tomto místě. 

     

 

Soutěž „Finanční gramotnost“ 

 

  Podpora Fair tradu 

 

       Městské fórum  

Zpráva o činnosti předmětové komise M, F, In 

Předseda: Mgr. Irena Sucháčková  

Členové: RNDr. Eva Cepková, Ing. Dagmar Kolínková,  

Ing. Jaroslava Krůželová, Mgr. Jiří Ročák,  

Mgr. Marek Šenkeřík, Mgr. Jaroslav Šůstek 

Matematika, fyzika 

Exkurze  

Exkurze žáků 3. ročníku do Vítkovic-Velkého světa techniky v rámci Šablon II. 

proběhla 20. 4. 2022. Byla zaměřena na programování robotů. 



Str. 33 
 

Výroční zpráva o činnosti školy 
   

 

 

 

Soutěže  

Matematická olympiáda: školní kolo kat.B proběhlo v lednu 2022 za účasti 4 

žáků 1. ročníku. Nikdo nezískal všechny body pro postup do krajského kola.  

Matematický klokan:  

Školní kolo proběhlo v březnu za účasti žáků 1. a 2. ročníku. Vítězem se stal 

Petr Sáblík (1.A, 100 bodů), 2. Radek Polách (2.A), 3. Martina Sáblíková (1.A). 

Ani 100 bodů vítěze školního kola nestačilo na umístění v rámci okresu.  

V soutěži „Finanční gramotnost“ družstvo školy postoupilo do národního finále 

(blíže viz zpráva komise společenských věd).  

 Finalistky soutěže „Finanční gramotnost“ 
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Akce pro veřejnost  

Učitelé fyziky připravili v rámci dnů otevřených dveří a projektových aktivit 

udržitelnosti projektu IROP prezentace s komentáři a zábavné experimenty 

z různých oblastí aplikované fyziky pro žáky partnerských základních škol. 

 

Maturitní zkoušky  

Státní zkoušku z matematiky konalo 5 žáků, všichni „uspěli“.  

Profilovou zkoušku z M si vybralo pět žáků, fyziku nepovinně 1 žák. 

Hodnocení M: 4x výborný, 1x dvojka. Průměrná známka 1,2. F výborný.  

Další činnost komise  

V průběhu školního roku probíhala pomoc žákům formou doučováni ze Šablon 

II především v matematice (celkem 6 šablon doučování). Proběhly projektové 

dny ve výuce (2 ve výuce fyziky zaměřené na šíření zvuku, další 2 pro studenty 

4. ročníku zaměřené na finanční gramotnost). 

Členové komise se vzdělávali v rámci stáží a seminářů v projektu Šablony II. 

Zpráva o činnosti předmětové komise Bi-Ch 

Předseda: Mgr. Gabriela Kozubíková  

Členové: Ing. Pavel Charvát, Ing. Dagmar Kolínková,  

Mgr. Jarmila Miklasová 

Biologie  

Exkurze a přednášky 

Pro žáky 2. ročníků proběhla přednáška pana Janíka, kde byla diskutovaná 

problematika Green dealu, biodiverzity, globalizace, oteplování planety a další 

témata související s EVVO v březnu 2022 a dále přednáška pana Tomáše o 

včelách a včelařství, která byla doplněna o praktické ukázky. 
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Žáci 3. ročníků absolvovali v dubnu 2022 exkurzi do ZOO Ostrava včetně 

výukového programu na téma Zvířata šetří energií a prohlídky expozice. 

 

Soutěže   

Ekologická olympiáda pro SŠ ve Zlínském kraji probíhala ve dnech 22. 10 a 

23. 10. 2021. Za naši školu soutěžily děvčata ze třídy 3. A (Šárka Tomečková, 

Petra Hrubčíková, Tereza Drgová). 

Biologická olympiáda 

Školní kolo v kategorii A (3. a 4. ročník) i kategorii B (1. a 2. ročník) proběhlo 

v březnu 2022. Soutěžilo 19 žáků. Do krajského kola postoupili Klára 

Nováková a Tomáš Kostka (kat A), Jitka Nováková a Martin Dohnal (kat. B) 
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Maturitní zkoušky 

Ze třídy 4. A maturovali z biologie 3 studenti, všichni hodnoceni výborně. Ze 

třídy 4. B maturovalo 5 studentů, 4 hodnoceni výborně a 1 dobře. Průměrná 

známka byla 1,25. 

Chemie 

Soutěže 

Chemická olympiáda: v březnu se konalo školní kolo kategorie C za účasti 2 

žáků (Jitka Nováková a Martin Dohnal). Oba postoupili do krajského kola. 

Maturitní zkoušky 

Ze třídy 4. A maturovali z chemie 4 studenti, z toho 2 výborně a 2 chvalitebně. 

Ze třídy 4. B maturovali 4 studenti, 2 výborně, 1 chvalitebně a 1 dobře. 

Průměrné hodnocení 1,6. 

Další činnosti komise  

Členové komise absolvovali vzdělávání v projektu Šablony II. na rozmanitá 

témata (Power Point 2, Čtenářská a informační gramotnost, Komunikace 

s rodiči – zvládání obtížných situací, Prenatální vývoj člověka v kostce (klíčové 

procesy a proč je důležité je znát). Během školního roku probíhala 

reorganizace biologických a chemických sbírek a archivace časopisu Vesmír. 

Zpráva o činnosti předmětové komise TV, Z 

Předseda: Mgr. Jitka Pechancová  

Členové: Ing. Pavel Charvát 

Zeměpis  

Exkurze a přednášky 

Ve spolupráci s předmětovou komisí D-ZSV se uskutečnila exkurze žáků 2. 

ročníků do Kroměříže za památkami baroka a UNESCO. 

Soutěže  

Zeměpisná olympiáda: školního kolo proběhlo s účastí 18 žáků. Na 1. místě 

Martina Sáblíková (1.A), 2. Klára Nováková (4. A), 3. Petr Slovák (3. A).  

Okresní kolo proběhlo online formou: 5. místo Klára Nováková (4.A), 9. místo 

Martina Sáblíková, 11. místo Petr Slovák.  
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Geologická olympiáda: školní a okresní kolo proběhlo online formou za účasti 

Kláry a Jitky Novákových.  Obě. postoupily do krajského kola, které se konalo 

prezenční formou v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Zde se Jitka 

Nováková (2.A) umístila na 2. místě, Klára Nováková (4.A) na 3. místě.  

Eurorebus: do soutěže se žáci se zapojili napříč školou. Krajské kolo se 

neuskutečnilo a do celostátního kola nepostoupilo žádné družstvo. 

Maturitní zkoušky 

Ze zeměpisu maturovalo 5 studentů třídy 4.A s hodnocením 2x výborně a 2x 

chvalitebně a 1x dostatečně. Průměrná známka byla 2.  

Tělesná výchova  

Vánoční turnaje tříd 

Turnaj v sálové kopané proběhl tradičně v prosinci (2021). Vítězem se stalo 

družstvo tříd 3.A, 3.B, 2. místo 1.B, 3. místo 1.A.  

Turnaje ve volejbale se účastnili zástupci chlapců a děvčat z osmi tříd. 1. místo 

obsadila třída 1.B, 2. místo třída 2.A, 3. místo 4.B. 
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Lyžařský a snowboardový kurz pro 2. ročník proběhl v lednu 2022 v 

lyžařském středisku Bílá. Lyžařský kurz 1. ročníků musel být z důvodu  

epidemie covidu odložen na následující školní rok 2022/2023. 

Vodácký kurz pro 3. ročník probíhal na počátku června 2022. Žáci sjížděli 

řeku Moravu v úseku Bartoňov-Litovel. Kurz úspěšně absolvovalo 27 žáků. 

 

7.4 Rozvíjení zájmů žáků školy, nadstavbová výuka 

Péče o nadané žáky  

➢ Škola poskytuje nadaným žákům prostor pro další rozvoj jejich nadání více 

způsoby. Základem je individuální přístup vyučujících v rámci výuky 

jednotlivých předmětů tak, aby žáka vhodně motivoval a směřoval jej k 

rozvoji jeho nadání a potenciálu.  

➢ Rozvoji nadání napomáhá individualizace přístupu k žákovi v rámci 

dělené výuky mnoha předmětů, skladba učebního plánu, kde soubor 

povinných předmětů doplňuje nabídka volitelných a nepovinných 

předmětů. 

➢ Vyučující podněcovali žáky a pozitivně je motivovali k účasti v různých 

soutěžích a olympiádách. Žákům je vytvářen prostor a podmínky ¨pro 

individuální přípravu především na vyšší kola soutěží, pomoc učitelů 

v tomto směru je samozřejmostí.  

➢ V průběhu školního roku pracovaly kroužky (cizích jazyků, sportovní hry, 

sborový zpěv…), kluby (anglického jazyka, jehož cílem byla příprava žáků 

pro úspěšné složení zkoušek FCE, genealogie), probíhalo doučování 



Str. 39 
 

Výroční zpráva o činnosti školy 
   

 

v několika oblastech (matematika, fyzika, anglický, ruský, český jazyk, …), 

nejčastěji z důvodu znevýhodnění žáků v důsledku nemoci, neotevření 

odborného semináře důležitého pro další studium na VŠ, ale také 

doučování českého jazyka v případě žáků - uprchlíků z Ukrajiny, apod.) 

➢ Žákům 4. ročníku nabídli učitelé dle jejich požadavků konzultace s cílenou 

přípravou k maturitním zkouškám i k přijímacímu řízení na VŠ nad rámec 

běžného vyučování. Probíhaly individuální konzultace, doučování, kluby. 

Většina absolventů nastoupila na vysoké školy, přesto několik žáků 

muselo svoje původní plány přehodnotit a zvolit jiný obor nebo jinou 

vysokou školu než byla jejich priorita v přijímacím řízení. 

Na svoji činnost se v září 2021 připravovaly hlavně tradiční zájmové skupiny:  

➢ Sportovní hry  

➢ Pěvecký sbor gymnázia  

➢ Klub genealogie 

➢ Studentský parlament 

➢ Fair Trade skupina  

I v těchto aktivitách byla činnost zájmových skupin znesnadněna měnícími se 

protiepidemickými opatřením a karanténními opatřeními. Individuálně byly 

rozvíjeny zájmy žáků s využitím prezenčních i online forem komunikace, např. 

v oblasti historie, genealogie, jazykového vzdělávání a při individuálních 

konzultacích.  

Na základě zájmu ze strany žáků probíhala při škole výuka nepovinného 

předmětu „Římskokatolického náboženství“.  

7.5 Oblast environmentální výchovy a vzdělávání“ (EVVO) 

V rámci environmentální výchovy a osvěty se škola zaměřila na osvědčené 

aktivity. Všichni žáci a zaměstnanci školy se zapojili v době prezenční 

přítomnosti ve škole do třídění odpadu. Realizovali jsme regionální kolo 

Ekologické olympiády středních škol ve Zlínském kraji (říjen 2021). 

V rámci města a regionu se žáci zapojili do aktivit zaměřených na péči o životní 

prostředí, ale vzhledem k epidemické situaci byly tyto aktivity především 

iniciativou žáků-jednotlivců.  
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7.6 Výchovné poradenství a prevence  

V oblasti výchovného poradenství působí na škole kvalifikovaný odborně 

vzdělaný pedagog, výchovná poradkyně. V rámci vzdělávání se výchovná 

poradkyně pravidelně zúčastňuje každoročních setkání poradců škol ZK a 

vybraných vzdělávacích akcí. Výchovné poradenství vycházelo z ročního 

plánu VP a bylo zaměřeno především na přípravu ke studiu na VŠ, na volbu 

povolání, zpracování a evidenci individuálních vzdělávacích plánů a na řešení 

výchovných problémů. Výchovný poradce poskytoval online i prezenční 

individuální konzultace žákům v oblasti výběru volitelných předmětů a 

budoucího profesního zaměření v rámci nabízených studijních oborů na VŠ 

apod. Vedení školy společně s výchovným poradcem v září 2021 

zorganizovalo informativní schůzky s žáky maturitních tříd. 

Školní metodik prevence zajišťoval metodické a koordinační činnosti 

(realizace preventivního programu školy, záškoláctví, spolupráce s orgány 

státní správy, shromažďování odborných zpráv a informací), informační 

činnost (předávání odborných informací, prezentace výsledků preventivní 

činnosti školy, databáze spolupracovníků školy), poradenské činnosti 

(poskytování poradenských služeb, spolupráce s třídními učiteli).  

Rodiče a žáci měli i v tomto roce možnost konzultovat s metodikem problémy 

a otázky z oblasti prevence sociálně patologických jevů. Se svými názory, 

dotazy či připomínkami žáci vystupovali v rámci schůzek studentského 

parlamentu, který zahájil svou činnost prvním setkáním v září 2021.  

Byl vypracován Minimální preventivní program školy (MPP). V oblasti 

budování vztahů a tvorby pozitivního klimatu ve třídách hráli důležitou roli 

třídní učitelé. V rámci třídnických hodin a diskusí se žáky se snažili působit ve 

všech rizikových oblastech (aktivní naslouchání, pomoc při řešení problémů, 

nabídka pomoci, …).  

Aktivity v této oblasti vychází z poznání, že účinná prevence je postavená na 

otevřenosti a vzájemné komunikaci a také, že její přínosy se často dostaví až 

v dlouhodobém horizontu. Osvědčil se systém aktivit, do nichž je zapojen 

každý žák, třída i pedagogický sbor a které se plynule prolínají napříč 

výchovou i vzděláváním.  
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Škola oslovila v předstihu v červnu 2021 středisko volného času KamPak a 

s jeho pracovníky připravila náplň lekcí při adaptačním seznamování prvních 

ročníků. Další navazující části programu MPP se podařilo zrealizovat jen 

částečně (např. adaptační aktivity a programy pro kolektivy žáků, pro třídní 

učitele, supervizní setkání pro pedagogy) tak, jak do školy vstupovala 

omezující protiepidemická opatření. 

Rodiče byli o aktivitách školy informováni na třídních schůzkách, 

prostřednictvím webu školy a v aplikacích programu Bakalář.  

Aktivity prevence 

➢ Adaptační pobyt 1. ročníků 

➢ Společné aktivity řešení krizové situace s KPPP a SPC Zlín 

➢ Charitativní akce – Den proti rakovině v září 2021 a květnu 2022 

Aktivity pro kolektivy tříd, skupiny, školu, veřejnost 

➢ Dny otevřených dveří v listopadu 2021 

➢ Vzdělávací aktivity, webináře, projektové dny s účastí odborníků z praxe 

pro žáky školy, pedagogy, akce na partnerských VŠ (PřF UP 

v Olomouci, UTB Zlín, SU Opava), pro partnerské ZŠ a ve firmách.  

➢ Sportovní kurzy (lyžařský, snowboardingu).  

➢ Odborné exkurze, besedy, odborné projekty. 

➢ Vernisáže a výstavy uměleckých děl v prostorách školy 

➢ Vystoupení pěveckého sboru a žáků-hudebníků při akcích školy    

➢ Příběhy bezpráví – lidské osudy osob stíhaných za bývalého režimu  

 

Výchovné poradenství a volba profese 

➢ Prezentace vysokých škol pro žáky školy – UTB Zlín, VUT Brno, UP 

Olomouc, Mendelova univerzita Brno, Masarykova univerzita Brno 

➢ Školní Gaudeamus s absolventy gymnázia 

➢ Celostátní Gaudeamus Brno  

 

7.7 Prezentace školy na veřejnosti a úspěšné projekty 

Realizace aktivit školy byla vždy závislá na aktuálních potřebách školy, žáků, 

opakovaně ale musíme konstatovat (vzhledem k okolnostem, které omezovaly 

činnost školy v uplynulém školním roce), že je jejich realizace výrazně 

determinována konkrétní situací v provozu školy v každém konkrétním 
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školním roce. Od 2. pololetí roku 2019/2020 byl život školy zásadně ovlivněn 

epidemií Covid19, v roce 2021/2022 se intenzita dopadu opatření snížila, 

nicméně zasahovala do průběhu školního hlavně v období ledna až března 

2022. Některé z připravovaných akcí tak opět nebylo možné realizovat.  

Prezentace školy 

➢ Prezentace školy na základních školách v regionu (materiály školy) 

➢ Škola uspořádala Projektový den pro studijně nadané žáky spádových 

základních škol (online) 

➢ Klub rodičů ve spolupráci s žáky 3. ročníků a pedagogy připravoval 

Studentský ples školy (nerealizováno) 

➢ Kulturní Praha pro 4. ročníky, Majáles realizován 

➢ Škola je fakultní školou UP PF Olomouc, online aktivity UP pro žáky, 

vzdělávání pro učitele 

➢ Škola spolupracuje se SU Opava, UTB Zlín, MU Brno (online nabídky) 

➢ Škola pořádala okresní kolo Konverzační soutěže v NJ (online) 

➢ Škola připravila regionální kolo Ekologické olympiády pro SŠ ZK 

(realizováno) 

➢ Ve škole proběhly vernisáže a výstavy prací umělců regionu  

➢ Adventní vystoupení pěveckého sboru pro rodiče i veřejnost muselo být 

zrušeno 

➢ Škola prezentuje svoji činnost na webu a facebookovém profilu, který 

navštěvují žáci, rodiče i absolventi školy a široká veřejnost 

Úspěšné projekty a granty 

➢ Projekt „Ekologická olympiáda středoškoláků ve Zlínském 

kraji“ v partnerství s dalšími organizacemi (realizováno)   

➢ Program primární prevence ve spolupráci s organizací Camino a KamPak 

(realizováno v rámci adaptačního kurzu a v průběhu školního roku) 

➢ Projekt „Šablony II“ (realizovány všechny aktivity) 

➢ Projekt IROP (Rekonstrukce odborných prostor pro výuku fyziky, chemie 

a biologie-IROP) za finanční podpory EF prostřednictvím aktivit 

udržitelnosti, obdobně projekt Interreg V-A SK-CZ pod názvem 

ScinetD204 ve spolupráci s Gymnáziem Púchov 

➢ Projekt Globe (nerealizováno) 

➢ Projekt Edison v rámci aktivit AIESEC (nerealizováno) 



Str. 43 
 

Výroční zpráva o činnosti školy 
   

 

EU peníze školám – Šablony II.        

V rámci aktuální výzvy v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

(OP VVV) jsme od roku 2020 realizovali projekt v rámci tzv. Šablon II. pro SŠ.  

Školní kariérový poradce 

Cílem této aktivity bylo poskytnout personální podporu-školního kariérového 

poradce středním školám. Aktivita umožňuje na určité období poskytnout větší 

podporu žákům v oblasti cílení budoucího profesního zaměření.  

Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele  

Aktivita umožnila škole přípravu akcí, exkurzí, besed, workshopů ve 

spolupráci s firmami a institucemi v regionu. Cílem bylo účelné propojení teorie 

s praxí prostřednictvím zapojení odborníků z praxe při výuce žáků.  

Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ  

Cílem aktivity byl osobní i profesní rozvoj pedagogických pracovníků v 

mnoha oblastech vzdělávání formou školení, kurzů, sdílení zkušeností nebo 

stáží v průběhu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ  

Doučování žáků, odborné kluby a projektové dny pro žáky  

Během školního roku probíhaly aktivity v šablonách formou doučování, 

badatelských klubů, projektových dnů se zapojením odborníka z praxe do 

výuky (Projektový den ve škole, Projektový den mimo školu). 

Další akce pro žáky   

➢ Realizace praktických cvičení, exkurzí a kurzů (1 až 5tidenní):  

kurz krajinomalby, sportovně-turistický kurz pro 3. ročníky, lyžařský 

výcvikový kurz Bílá pro 2. ročníky, pro 1. ročník zrušen, výtvarný kurz 

„Děčín“.  

➢ Odborné exkurze v rámci jednotlivých předmětů  

➢ Autorská čtení a besedy se spisovateli, omezeně 

➢ Přímé aktivity na podporu podnikavosti, soutěž z finanční matematiky  

➢ Majáles  

➢ Vánoční sportovní akce třídních kolektivů  

7.8  Spolupráce s dalšími partnery  

Škola spolupracuje dlouhodobě Městem Valašské Klobouky, vzdělávacími 

institucemi, zaměstnavateli a sociálními partnery v regionu.  
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Již tradičně je velmi dobrá spolupráce se spádovými ZŠ, (příprava sportovních 

aktivit, realizace projektového vyučování pro ZŠ v okolí, zajištění projektové 

aktivity AIESEC pro ZŠ) a také partnerství s VŠ a SŠ: 

➢ spolupráce s Gymnáziem v Púchově (realizace projektů příhraniční 

spolupráce);  

➢ spolupráce se Středním odborným učilištěm ve Valašských Kloboukách 

(učňovské pracoviště ve školní jídelně) 

➢ s vysokými školami: Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, Masarykovou 

univerzitou v Brně, Slezskou univerzitou v Opavě, s Univerzitou 

Palackého v Olomouci – besedy pro studenty, exkurze na pracoviště VŠ, 

pedagogické praxe studentů učitelských oborů a experimenty v přírodních 

vědách pro naše žáky, besedy, vzdělávání pedagogů školy, spolupráce v 

projektech  

➢ Studentské mezinárodní sdružení „AIESEC“ při UTB Zlín, realizace 

projektů komunikace v cizích jazycích při stážích zahraničních studentů 

ve škole musel být odložen 

Spolupráce s dalšími sociálními partnery a zaměstnavateli: 

➢ Zlínský kraj-zřizovatel školy, podpora aktivit v rámci EVVO, soutěží a 

programů prevence; 

➢ Město Valašské Klobouky (podpora akcí ve sportovní hale, realizace 

drobných grantů pro žáky s dopadem na rozvoj města, propagace školy, 

tiskové zprávy, spolupráce při realizaci projektů Města VK, např. Veřejné 

fórum apod.) 

➢ Občanské sdružení „Klub rodičů při gymnáziu“ – podpora vzdělávání, 

materiálního vybavení školy, soutěží žáků, společná příprava akcí školy 

(grantová činnost školy, slavnostní vyřazení absolventů apod.) 

➢ Dům zahraniční spolupráce Praha – příprava mobilit s Gymnáziem SRN 

➢ KPPP Zlín – spolupráce s výchovným poradcem, profesní zaměření 

žáků, problematika inklusí, vzdělávání ŠMP  

➢ Nemocnice Vsetín – spolupráce v oblasti přípravy budoucích mediků 

➢ ENVI centrum Vysoké Pole, Kosenka Valašské Klobouky,  

➢ KamPak, sdružení pro pomoc a podporu   potřeb a zájmů mládeže 

➢ Sportovní organizace v regionu – příprava a realizace turnajů 

➢ Městské kulturní a společenské středisko (KD, Muzeum, Knihovna, Kino); 
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➢ Firmy a živnostníci regionu – praxe studentů, sponzorství; partnerství 

v projektu regionálního operačního programu IROP 

➢ Místní výtvarná a hudební sdružení – spolupráce při zajištění vernisáží, 

celoškolních akcí, vystoupení pro veřejnost. 

Aktivity a výsledky školy byly medializovány prostřednictvím regionálních 

periodik, webových stránek a Facebooku školy, portálu Zkola, bannerů a zpráv 

v regionálních mediích.  

Prezentace života školy probíhala také prostřednictvím dnů otevřených dveří 

na škole, projektového dne pro studijně nadané žáky základních škol, 

prostřednictvím publikací s informacemi o škole, průběžně každoročně 

probíhá formou projektového vyučování, workshopů, sdílení videozáznamů, 

prostřednictvím výstav či vystoupení s uměleckým obsahem a dalších pro 

školu významných akcí.   

7.9 Doplňková činnost v roce 2021/2022: 

V rámci doplňkové činnosti probíhaly následující činnosti: 

➢ Pronájem sportovní haly a tělocvičny na tréninky sportovních skupin 

➢ Ubytování v budově školní jídelny (prostory bývalého internátu) v rámci 

akcí „Kulturního léta ve Valašských Klobukách“ a při soukromých akcích 

➢ Stravování cizích strávníků 

➢ Pronájem prostor školy za účelem zajištění služeb pro žáky i veřejnost 

(nápojový automat, bufet, vysílač T-Mobile, pronájmy učeben) 

➢ Logopedie pro veřejnost 

 Údaje o výsledcích inspekcí a kontrol 

Česká školní inspekce 

➢ Ve školním roce 2021/2022 nebyla ve škole provedena ze strany České 

školní inspekce inspekční činnost Gymnázium Valašské Klobouky nebylo 

zařazena do vzorku škol, ve kterých bylo realizováno některé z šetření. 

Krajská hygienická stanice 

➢ V září 2021 byla provedena kontrola dodržování plnění povinností dle 

opatření MZ ČR o ochraně veřejného zdraví a hygienických požadavcích 

na stravovací služby při epidemiologicky závažných okolnostech ve školní 

jídelně a dodržování protiepidemických opatření školou.  
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➢ Kontrolou byl zjištěn dílčí nedostatek, nepřítomnost přívodu teplé vody po 

použití toalety v šatnách učňů. Nedostatek byl odstraněn nainstalováním 

průtokového ohřívače pro hygienické mytí rukou na šatně.  

➢ Na úseku zavedených protiepidemických opatření nebyl zjištěn žádný 

nedostatek. Kontrolou nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky na 

sledovaných úsecích.  

 

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje  

➢ V květnu 2022 proběhla požární dohlídka a kontrola dodržování předpisů 

v oblasti BOZ. 

➢ Kontrolou nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky na úseku PO a BOZ. 

 Hospodaření školy v roce 2021 

Hospodářský chod organizace v roce 2021 byl velmi výrazně ovlivněn 

v souvislosti se šířením pandemie koronavirového onemocnění COVID 19 

(dále též „pandemie koronaviru“). Činnost byla také výrazně ovlivněna nutností 

vyrovnat se s nově vzniklými požadavky na ochranu zdraví. Uzavření škol a 

distanční výuka v první polovině roku 2021 a výrazné omezení podmínek jejich 

činnosti ve 2. polovině roku měly jednoznačně negativní dopad na celé 

spektrum činností organizace. 

Celkový schválený rozpočet školy na rok 2021  23 158 742,- Kč 

Celkový upravený rozpočet školy na rok 2021  25 264 878,- Kč 

Kladný hospodářský výsledek za rok 2021 ve výši 86 tis. Kč byl na základě 

pokynu zřizovatele převeden do Rezervního fondu částkou ve výši 70 tis. Kč 

a do Fondu odměn částkou ve výši 16 tis. Kč. 

Výnosy organizace z vlastních výkonů byly v roce 2021 vyšší než v roce 

2020. Celkový výsledek hospodaření nepříznivě ovlivnily mimo jiné např. 

mimořádné náklady, bezplatně přidělované prostředky coby součást 

protiepidemických opatření na školách (zdarma poskytované respirátory, 

testy AntiCovid, celkem 76 tis. Kč). 
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Přidělené účelové neinvestiční dotace: 

➢ „Ekologická olympiáda středoškoláků ve Zlínském kraji“ – účelový 

příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele na podporu ekologických 

aktivit v kraji – ve výši 90 000,- Kč. Realizace projektu se uskutečnila ve 

dnech 21. – 23. 10. 2021. 

➢ „Okresní kolo olympiády v německém jazyce“ – přidělené finanční 

prostředky v rámci programu “Podpora okresních a krajských kol soutěží 

a přehlídek“ ve výši 3.200,- Kč na realizaci soutěže v německém jazyce, 

která proběhla v únoru 2021 online. 

Realizované Projekty ESF: 

„Vzdělávání pomocí šablon II GVK“ - Projekt v rámci OP VVV. Rozpočet 

celého projektu byl schválen ve výši 863 434,- Kč. Realizace projektu byla 

zahájena dne 01.02.2020 a ukončena v červnu 2022. Na realizaci projektu 

bylo použito v roce 2021 celkem 147 275,00 Kč.  

Mikroprojekt Interreg V-A SK-CZ „Kniha spája.“ – Projektové aktivity se 

opíraly o dvoudenní setkání žáků a pedagogů obou partnerských gymnázií 

v září 2021. Tématem byly aplikace obou mateřských jazyků v žákovské 

tvorbě. Pro Gymnázium Valašské Klobouky bylo zapojení v projektu v roli 

partnera, beznákladové. Vedle vzájemného sdílení zkušeností se stalo 

přímým přínosem obohacení školního knižního fondu o díly vybraných 

slovenských autorů. 

Doplňková činnost 

Organizace provozuje realitní činnost (pronájem), hostinskou činnost, kurzy 

logopedie. Celkový chod doplňkové činnosti byl v roce 2021 výrazně ovlivněn 

situací kolem virového onemocnění COVID-19. Z důvodů dlouhodobého 

uzavření škol, sportovních zařízení a ubytovacích a stravovacích zařízení, 

došlo k výraznému propadu příjmů z hospodářské činnosti školy. Rentabilita 

nákladů v roce 2021 činila 22,20 %, nejnižší rentabilitu vykazuje ubytovací 

zařízení a prodej obědů cizím strávníkům, nejvyšší pronájem půdních prostor. 

Z těchto důvodů došlo k navýšení ceny ubytovací služby a k navýšení ceny za 

jeden oběd od 01.08.2021. Za doplňkovou činnost činily celkové výnosy 

465 tis. Kč a celkové náklady 381 tis. Kč. Doplňková činnost tak byla 
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provozována se ziskem ve výši 84,5 tis. Kč. Zisk z hospodaření byl zřizovateli 

navržen k použití z části na rozvoj hlavní činnosti organizace a z části 

k posílení fondu odměn.   

Významnější opravy a investiční akce 

Schválený rozpočet na opravy v roce 2021 činil 2 986 tis. Kč.  

Celkové náklady účtované na vrub účtů účtové třídy 511 Opravy a udržování 

činily 2 802 tis. Kč. Z prostředků přidělených na provoz bylo hrazeno 

1 476 tis. Kč, z vlastních zdrojů byly pokryty náklady na opravu ve výši 

54 tis. Kč a 1 271 tis. Kč bylo uhrazeno čerpáním Fondu investic.  

Nejvyšší částky byly vynaloženy na opravu: 
- střechy školní jídelny po krupobití (1 292 tis. Kč z účelově poskytnutých 
provozních prostředků zřizovatele), 

- havárie kanalizace vč. odpadu školní jídelny (755 tis. Kč z prostředků 
Investičního fondu), 

- soklů sportovní haly (468 tis. Kč z prostředků Investičního fondu), 

- generální opravu výtahu (48 tis. Kč z prostředků Investičního fondu). 

Nejvyšší investiční náklady byly vynaloženy na realizaci 2. etapy 

„Rekonstrukce elektroinstalace“ v hlavní budově školy a byly ve výši 

5 628 tis. Kč (hrazeno z prostředků Investičního fondu školy a díky investiční 

dotaci z rozpočtu zřizovatele). Rekonstrukce obou etap (1. a 2. etapy) v letech 

2020 a 2021 tak dosáhla v součtu výše 12 mil. Kč. 

Fondy organizace  

Fondy organizace byly tvořeny a čerpány v souladu s rozpočtem. 

Fond odměn (411) 

Zdrojem fondu byl příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2020 ve 

výši 5 tis. Kč. V roce 2021 nebyly prostředky fondu čerpány. O pohybu 

finančních prostředků je účtováno na účtu 241 300. 

Fond kulturních a sociálních potřeb (412) 

Zdrojem fondu byl zákonný příděl 2 % z objemu hrubých mezd roku 2021 ve 

výši 270 tis. Kč. Prostředky fondu byly čerpány především na úhradu nákladů 

na stravování zaměstnanců (47 tis. Kč), rekreace (116 tis. Kč), rehabilitace (68 
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tis. Kč), peněžní dary zaměstnancům při životním a pracovním výročí (31 tis. 

Kč). Finanční prostředky fondu jsou uloženy na samostatném bankovním účtu 

a o jejich pohybu je účtováno na účtu 243 100.  

Rezervní fond (413)  

Zdrojem fondu byl převod ze zlepšeného výsledku hospodaření z roku 2020 

ve výši 23 tis. Kč. V roce 2021 byly čerpány finanční prostředky z fondu na 

nákup nábytku do kabinetu učitelů. O pohybu finančních prostředků je 

účtováno na účtu 241 210.  

Fond investic (416) 

Zdrojem fondu byly odpisy stávajícího DHM, odpisy majetku pořízeného 

v roce 2021 a investiční dotace z rozpočtu zřizovatele ve výši 3 828 tis. Kč na 

akci 2. etapy „Rekonstrukce elektroinstalace“ v hlavní budově školy. 

Z fondu byly finanční prostředky čerpány mimo jiné na opravu kanalizační 

přípojky u Školní jídelny, opravu soklů a instalaci zatemnění Sportovní haly, 

na opravu výtahu v budově Gymnázia a také na nákup myčky nádobí do 

Školní jídelny. Celkově bylo čerpáno 7 mil. Kč. 

O pohybu finančních prostředků je účtováno na účtu 241 400. 

Neinvestiční náklady na žáka v roce 2021 

Náklady organizace v přepočtu na žáka činily: 

celkové přímé náklady 104 361,97 Kč (z toho dotací kryto 104 172,13 Kč); 

celkové provozní náklady 51 629,94 Kč (z toho kryto dotací 38 592,81 Kč). 

Celkové přímé i provozní náklady na žáka se meziročně zvýšily (o 9 a 17 tis. 

Kč). Na tomto zvýšení se podílí zvýšené náklady na mzdy v roce 2021 a 

opatření v souvislosti s pandemií koronavirového onemocnění.  
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  Závěr výroční zprávy 

Školní rok 2021/2022 navázal svým průběhem na předchozí školní rok, kdy 

byl průběh školního roku opět ovlivněn nepříznivým vývojem epidemiologické 

situace ve výskytu onemocnění COVID-19 v Evropě a škola se musela s touto 

situací opakovaně vypořádat. Náročné období jak pro pedagogy, tak žáky 

v tomto ohledu zasáhlo především zimní měsíce. Na rozdíl od předcházejícího 

školního roku byla distanční výuka jen v minimálním rozsahu. Každá třída 

měla předem připravený svůj rozvrh on-line hodin, distanční výuka ve všech 

ročnících se ale v průběhu školního již neopakovala. I přes vyžadovaná 

protiepidemická opatření se podařilo zabezpečit prezenční a případně také 

hybridní vzdělávání žáků na dobré úrovni. Se všemi žáky v režimu domácí 

přípravy byla navázána nezbytná komunikace a zajištěna zpětná vazba.  

 

Průběh školního roku 2021/2022 s ohledem na vývoj epidemiologické 

situace 

Školní rok 2021/2022 byl zahájen v hlavní budově školy. Škola zahájila svou 

činnost v plném rozsahu. Do školní budovy byl umožněn vstup pouze žákům, 

pohyb rodičů žáků a dalších osob ve škole byl omezen, nebylo povinné nosit 

ochranu úst a nosu v prostorách školní budovy. Škola zajistila dezinfekci 

rukou, úklid prostor a dodržování stanovených hygienických pravidel. 

Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci v České republice od 

listopadu 2021 pokračovala povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách 

budov. Toto opatření (opatření 3R – roušky, ruce, rozestupy) se týkalo rovněž 

společných prostor ve školních budovách. V rámci výuky v učebnách se 

ochrana dýchacích cest nevyžadovala, až na specifické případy. Žáci i všichni 

pracovníci školy museli nosit ochranu dýchacích cest ve společných 

prostorách školy (např. chodby a záchody). Ochrana dýchacích cest u žáků a 

pedagogických pracovníků nebyla vyžadována pro vzdělávací aktivity. 

Se zhoršujícím se vývojem onemocnění Covid-19 ve společnosti přijala vláda 

některá nová opatření. Některá z nich se dotýkala také režimu ve školách. 

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy byl obecně 

možný v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících 

styk s žáky.  
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Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k používání 

ochranných prostředků dýchacích cest platilo pravidlo pro nošení respirátorů 

s účinností minimálně FFP2. Po celou dobu přítomnosti ve škole tak byla dána 

povinnost žáků (i pedagogů) chránit si dýchací cesty respirátorem s výlukou 

přímé výuky. Žáci nemuseli mít během výuky nasazen ochranný prostředek 

dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy seděli 

v lavici nebo byli jinak usazeni. Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o 

přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstala povinnost mít nasazen 

prostředek k ochraně dýchacích cest. 

Ve škole bylo nařízením MŠMT a MZČR zavedeno rytmické testování žáků i 

zaměstnanců antigenními testy. Testování si v té době provádí žáci sami pod 

dohledem učitele.  

Epidemií nejvíce zasažené třídní kolektivy školy (nemoc, karanténa) byly dle 

vládních nařízení vzdělávány v režimu hybridní výuky již od prosince 2021.  

Takto průběžně narušovaný běh školních dní se ale neměl stát jediným 

zdrojem změn. V březnu 2022 vstoupil do školy moment nejistoty z důvodu 

vojenské agrese Ruska proti Ukrajině. Následovala rozsáhlá uprchlická vlna, 

která přinesla nutnost připravit se ve škole na přítomnost a vzdělávání osob 

s odlišným mateřským jazykem. Ve 2. pololetí školního roku byly přijaty ke 

studiu v 1. ročníku první dvě dívky se statusem uprchlíka v režimu LEX 

Ukrajina. 

Další změnu v zavedeném režimu školního roku vyvolalo také další, tentokrát 

ryze legislativní opatření MŠMT ČR, v jehož důsledku došlo ke změnám 

v režimu maturitní zkoušky přímo v průběhu školního roku. A tak již v jarním 

termínu roku 2022 se změnila struktura státní i profilové části maturit. Došlo 

k tomu, že písemné práce z předmětů navázaných na státní didaktický test 

z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka přešly po mnoha letech opět 

pod školu, tzn. zadání i hodnocení prací žáků připravila škola. Po dvou letech 

se také období prezenčního vyučování žáků 4. ročníků nezkrátilo a výuka 

maturantů byla ukončena k 30. dubnu 2022.   
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Zhodnocení a závěr 

➢ Školní rok 2021/2022 zůstane zapsán do historie školy jako rok 

postupného návratu k původnímu režimu školního života, který byl znám 

v době před covidem výjimečný. I tak to byl rok mimořádný, a to opět díky 

dalším vlnám celosvětové pandemie ve výskytu virového onemocnění 

COVID-19, která zásadním způsobem ovlivnilo průběh školního roku.   

➢ Žáci a jejich rodiče, učitelé a další zaměstnanci školy byli i nadále 

postaveni před nové situace a pracovní úkoly, které se podařilo zvládat 

jedině díky jejich zodpovědnému a konstruktivnímu přístupu. Rokem 

prolínala velmi dobrá spolupráce pedagogů, ale také vracející se zájem o 

učení se včetně růstu disciplíny žáků. Obě jmenované stránky přístupu 

k povinnostem jsou jedny z důležitých předpokladů pro další kvalitativní 

posun školy směrem k moderní vzdělávací instituci. V době prezenční i 

hybridní a okrajově i distanční výuky byly realizovány profilové cíle 

školního vzdělávacího programu. V průběhu dalšího období bude nutné 

zahájit revizi školního vzdělávacího programu s cílem zajištění efektivních 

úprav jeho obsahu. V průběhu celého školního roku jsme se snažili u žáků 

rozvíjet jejich znalosti, schopnosti a dovednosti, dále zodpovědnost, 

sebereflexi a toleranci tak, aby byli po všech stránkách dobře připraveni 

pro svůj další rozvoj.  

➢ Studijní výsledky žáků jako celku se pomalu vrátily k hodnotám z let před 

epidemií, více korespondovaly s reálným stavem dosažených výstupů 

jednotlivými žáky. Škola se snažila udržet nadprůměrný standart 

gymnaziálního vzdělávání v rámci středního školství. Výsledky státních 

maturitních zkoušek 2022 jsou přesto ještě z několika důvodů (dopad 

opatření zmírňujících dopady epidemie na vzdělávání žáků, adaptace na 

měnící se podmínky, individualizace potřeb, psychické dopady změn na 

jednotlivce apod.) jen těžce v čase porovnatelné   

➢ Pokračujeme v úsilí za to, aby toto naše gymnázium bylo přátelským 

místem plným podnětných setkání a pocitu bezpečí. Mnoho zajímavých 

exkurzí, přednášek, soutěží, výletů, kulturních zážitků se podařilo naplnit. 

Některé jsme nemohli uskutečnit, nemocnost toto nedovolila. Proto jsme 

je přesunuli do dalšího období a věřme, že se nám je podaří zrealizovat.  
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➢ Bude potřeba se podívat a vyhodnotit analyticky uplynulé dva roky, získat 

podklady pro objektivní evaluaci školy za uplynulé 2 školní roky 

(vyhotovení ve 2022/2023). 

➢ Z hlediska materiálních podmínek se škola průběžně modernizuje. 

Zřizovatel školy, Zlínský kraj, do školy investoval nemalé finanční 

prostředky, které pomáhají rozvoji infrastruktury a modernizaci školy. 

V roce 2021 proběhly akce na zlepšení pracovního prostředí a vybavení 

školy.  Byly dokončeny práce na významných investičních akcích. 

Sportovní hala se dočkala opravy proti zatečení do základů stavby. 

Klíčovou investicí byla 2. část rekonstrukce elektroinstalací a sítí která byla 

dokončena v počátku školního roku 2021/2022. Byla pořízena další ict 

technika určená žákům pro případy nesolventnosti rodin. To vše umožňuje 

rozšířit využití moderních vyučovacích metod ve výuce. Ve střednědobém 

plánu jsou na řadě další opravy a modernizace školního vybavení a 

zařízení ve všech třech stavebních objektech 

➢ O činnosti školy se dovídají občané města ve Valašskoklobouckém 

zpravodaji, plány, záměry a aktivity školy zveřejňujeme na webových 

stránkách školy, města a na Facebooku.  

➢ Gymnázium Valašské Klobouky chce i nadále usilovat o pozici kvalitního 

vzdělávacího a společenského centra regionu. V koncepci svého rozvoje 

se zaměřuje na priority ve vzdělávání, přičemž se může opřít o své silné 

stránky (přátelské pracovní prostředí, erudovanost pedagogického sboru, 

přátelské vztahy mezi žáky a učiteli, bezpečné prostředí, dobré materiální 

vybavení a prostorové zázemí, úspěšná projektová činnost …) a podporují 

příležitosti školy. 

Uplynulých dvanáct měsíců bylo náročných, ale na druhou stranu také výrazně 

produktivních, efektivních, a to nejen co se otázky nabytí nových kompetencí 

a dovedností učiteli i žáky týká. Po celou dobu jsme usilovali o to, abychom si 

žáci i zaměstnanci vytvářeli příjemnou pracovní atmosféru, abychom si 

vzájemně pomáhali a podporovali se.  Schopnost poklidné a pracovní 

komunikace navzájem se musí posilovat. Z tohoto pohledu se jeví uplynulý 

školní rok, kdy došlo k návratu žáků do kolektivu tříd a učitelů do týmu 
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pedagogického sboru, jako velmi významný. Pokusme se brát tuto možnost 

prezenčního způsobu výuky přímo zde ve škole jako dar. 

Mnohé se nám daří až nyní. Např.  učitelé zde ve škole jsme se více naučili si 

pomáhat, učit se od sebe navzájem, prakticky denně sdílet dobré zkušenosti 

a nebát se nových témat a forem svého vzdělávání. Chce to málo a moc – 

vzájemně naslouchat, rozumět druhému, respektovat profesionalitu, 

podporovat týmové prvky spolupráce atd. Hodně dobré a kvalitně odvedené 

práce a také opravdu hodně práce co do množství je za námi.  Vnímejme to a 

uvědomujme si to. Je však také potřeba o tomto všem vzájemně mluvit, podělit 

se o úkoly, hledat řešení společně a pomáhat si navzájem. Je to naše 

každodenní práce, učitelská práce. Neustále jí přibývá, ale svým přístupem 

většinově dokazujete, že ji zvládáte a za kterou vám všem chci poděkovat.  

 

Závěrem si dovolím sdělit poděkování: 

Děkuji pedagogickým pracovníkům školy za komunikativnost, vstřícnost, 

pochopení a lidskou i profesní ochotu pomáhat si při zvládnutí náročných 

období, kterými dnešní společnost a naši žáci prochází. Poradili jsme si již s 

organizací distančního vzdělávání v roce 2020 i s vedením hybridní výuky po 

návratu epidemie ve školním roce 2021-2022. 

Děkuji všem provozním zaměstnancům školy a školní jídelny, kteří se vždy ke 

spokojenosti nás všech vypořádali se svými pracovními povinnostmi jak 

v podmínkách dodržování zpřísněných hygienických opatření, tak také 

v průběhu provozních havárií a omezení. 

 

Výroční zpráva o činnosti školy byla zpracována v souladu s §10 zákona č. 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou 15/2005 

Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv a 

vlastního hodnocení školy. 

 

Zpracování zprávy: 1.10.2022   Zprávu předkládá: RNDr. Eva Cepková 

Schválení školskou radou: 18.10.2022       
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