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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. 2021) 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 Výroční zprávě o hospodaření za rok 2020, která je nedílnou 

součástí této zprávy a je umístěna ke konci dokumentu. 

Gymnázium Valašské 

Klobouky působí v 

regionu jihovýchodního 

Valašska již přes 70 let. 

Škola poskytuje 

gymnaziální vzdělávání  

ve čtyřletém studijním 

oboru. Zaměřuje se na 

přípravu svých žáků pro 

studium na vysokých 

školách včetně jejich 

jazykové připravenosti 

ve dvou cizích jazycích. 

mailto:info@gymnazium-vk.cz
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Odborová organizace při škole není zřízena. 

Klub rodičů při Gymnáziu ve Valašských Kloboukách 

Škola spolupracuje s tímto občanským sdružením při organizování 

mimoškolní činnosti a podpoře aktivit žáků školy,  které vychází ze školního 

vzdělávacího programu. Sdružení bylo založeno v roce 1990. Členové Klubu 

organizačně i finančně zajišťují realizaci mnoha celoškolních akcí (Majáles, 

Ples školy, podpora grantů získaných školou, podpora soutěží žáků coby 

formy rozvíjení talentů a mnohé další).   

 

Charakteristika školy 

Škola byla založena v roce 1949 jako tříleté reálné gymnázium. Dnes je 

gymnaziální studium na škole čtyřleté. K areálu školy patří aktuálně 3 stavební 

objekty - hlavní budova školy, sportovní hala, školní jídelna. Škola disponuje 

celkem 26 učebnami, tělocvičnou a sportovní halou. Dvě učebny jsou 

využívané primárně k výuce ICT, další tři pro laboratorní cvičení 

v přírodovědných předmětech. Další tři učebny slouží jako odborné učebny 

pro výuku přírodovědných předmětů, jiné k jazykovému vzdělávání. Také 

výuka zeměpisu a dějepisu, hudební nebo výtvarné výchovy probíhá ve 

specializovaných učebnách. Učebny jsou vybaveny zařízením pro práci 

s digitálními technologiemi. Žáci mají k dispozici samostatnou studovnu, 

k jejímuž vybavení patří pracovní stoly s PC. Žáci mohou dále využívat knižní 

fond školní žákovské knihovny. Stravování zajišťuje pro žáky i zaměstnance 

vlastní školní kuchyně s jídelnou v samostatné budově školy. 

 

Součásti školy a jejich kapacita 

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

30. 9. 2020.   

Obor vzdělávání Počet tříd Počet žáků  

79-41-K/41 Gymnázium  8 182 

  

Typ školského 
zařízení 

Počet žáků 
k 30. 9. 2020 

Počet žáků 
SOU (praxe) 

Počet přihlášených 
zaměstnanců školy 

Počet přihlášených 
cizích strávníků 

Školní jídelna 185 15 31 78 
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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. 2021 

skládalo 
MZ 

Gymnázium (4-leté),  
ŠVP Ámos G 

79-41-K/41 8 182 56 

 

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 v průběhu školního roku 2020/2021 

(ukončení studia, přerušení, přestupy): 

1 žák přestoupil na jinou SŠ na počátku 3. ročníku studia 

Přírůstky v počtu žáků (přestupy): nepřistoupil žádný žák 

 

Obsah a náplň vzdělávání jsou uvedeny ve školním vzdělávacím programu 

(ŠVP), který byl v roce 2019 v souvislosti v průběžně přijímanými 

legislativními změnami upraven a nabyl účinnosti v aktuálním znění k  

1. 9. 2019. Již v roce 2020/2021 prošel školní program některými dílčími 

úpravami. Došlo k úpravě učebního plánu, kdy byl z nabídky volitelných 

předmětů pro 3. ročník studia na doporučení předmětové komise českého 

jazyka a estetické výchovy vyňat Seminář z českého jazyka a byla upravena 

forma maturitní zkoušky v předmětech informatika a výtvarná výchova na ryze 

ústní zkoušku. V souvislosti s nově přijatými legislativními úpravami ve změně 

struktury maturitní zkoušky byl v průběhu října upraven i text týkající se  této 

zkoušky.  Ve školním roce 2020/2021 studovalo v 1. ročníku 46 žáků ve dvou 

třídách. Vzdělání v tomto obou má všeobecný charakter a  poznatky žáků ze 

ZŠ byly po jejich krátkém zopakování dále rozvíjeny a prohlubovány, 

vzhledem k protiepidemickým opatřením v průběhu větší části školního roku 

převážně v rámci distančního způsobu výuky. Prioritou vzdělávání v prvním 

ročníku zůstala intenzivní jazyková příprava v mateřském a dvou cizích  

jazycích a rozvoj matematické gramotnosti a logiky napříč studiem  

přírodovědných předmětů. Značná pozornost byla věnována podpoře 



Str. 04 
 

Výroční zpráva o činnosti školy 
   

 

teoretických znalostí prostřednictvím řešení problémových úkolů a 

experimentů při laboratorních cvičeních v biologii, chemii a ve fyzice. 

Povinné předměty: 

Výuka všech jazyků, matematiky a tělesné výchovy prolíná všemi ročníky 

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

biologie se realizuje v 1. až 3. ročníku. Hudební nebo výtvarná výchova se 

vyučuje v 1. a 2. ročníku jako povinně volitelný předmět. Informatika je 

vyučována v 1., 2. a 4. ročníku studia v celkové dotaci 4 hodiny. Při výuce 

povinných předmětů bylo využíváno dělení tříd na skupiny v cizích a 

mateřském jazyce, v matematice, v přírodovědných předmětech, v informatice  

a v předmětech výchovného zaměření. Všichni žáci školy studují anglický 

jazyk jako první cizí jazyk. Druhý jazyk si volí z nabídky německého a ruského 

jazyka, větší zájem je každoročně o německý jazyk. Výuka cizích jazyků byla 

podpořena dalším jazykovým vzděláváním v cizojazyčných seminářích ve 3. 

a 4. ročníku studia a nabídkou jazykových pobytů v zahraničí.  

Výuka tělesné výchovy prolíná celými 4 roky studia. V prvním ročníku je její 

součástí lyžařský výcvikový kurz. Z důvodů pandemických opatření na 

školách se v tomto školním roce neuskutečnil. Pro žáky třetího ročníku studia 

se vždy v červnu připravuje kurz vodní turistiky a pobytu v přírodě, který však 

ze stejných důvodů jako v případě lyžování v tomto školním roce neproběhl. 

Volitelné předměty: 

Žákům bylo umožněno prohlubovat a zdokonalovat své dovednosti a 

schopnosti v rámci volitelných seminářů, které tímto přispívají k profilaci žáků 

pro další studium. Každý žák třetího ročníku si volil dva dvouhodinové 

semináře, žáci čtvrtých ročníků čtyři tříhodinové semináře. Nabídka a volba 

seminářů pokryla oblast jazykovědní, společenskovědní i přírodovědnou:  

3. ročník: semináře z - cizích jazyků, matematiky, informatiky, dějepisu, 

výtvarné výchovy, přírodovědný seminář, společenskovědní seminář 

4. ročník: seminář z českého jazyka, cizích jazyků, matematiky, informatiky, 

fyziky, biologie, chemie, výtvarné a hudební výchovy, společenskovědní 

seminář,   

Některé z volitelných předmětů byly na základě zájmu žáků oboru zařazovány 

i jako nepovinné předměty. 
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 Přehled pracovníků školy 

 Údaje o pracovnících školy ve školním roce 2020/2021 

 

3.1 Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2020/2021 

Stav k 1. 1. 2021 
počet fyzických osob přepočtené úvazky 

21 18,6192 

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: 

 K 1. 9. 2020 nastoupil jeden nový pedagog s odbornou kvalifikací pro 

výuku cizích jazyků. 

 K 30. 7. 2021 skončil pracovní poměr 1 pedagoga dohodou. 

 

 
Denní studium k 1.1.2021 

počet fyzických osob Přepočtené úvazky 

Interní pracovníci 29 25,36 

Externí pracovníci 0 0,0 

 Pracovní zařazení, 
funkce 

Úvazek Kvalifikace, obor  Roků 
praxe 

1 učitel 0,33 VŠ, M-In 16 

2 ředitelka  1,00 VŠ, M-Bi 35 

3 učitelka 0,71 VŠ, Z-RJ- NJ 32 

4 učitelka 1,00 VŠ, ČJ-NJ 4 

5 učitel, koord. EVVO 1,00 VŠ odb. + DPS, Bi 21 

6 učitelka 1,00 VŠ, AJ-NJ 20 

7 učitel 0,33 VŠ, AJ-La 0 

8 výchovný poradce 1,00 VŠ odb. + DPS, Ch 33 

9 učitelka 0,76 VŠ, Bi-Ch 15 

10  učitelka 0,80 VŠ, odb.+DPS, ZSV 30 

11  učitelka 1,00 VŠ, D-NJ 20 

12 učitelka 0,76 VŠ, Bi-Ch 23 

13 učitelka  1,00 VŠ, ČJ-AJ 11 

14 učitelka 1,00 VŠ, TV-Z 26 

15  učitel 1,00 VŠ, ČJ-HV 21 

16 učitel 1,00 VŠ, ČJ-VV 31 

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

18 učitelka 1,00 VŠ, M-Bi 22 

19 učitelka 1,00 VŠ, M-F 1 

20 učitel 1,00 VŠ, M-F 7 

21 zástupce ř. 1,00 VŠ, ČJ-VV 32 



Str. 06 
 

Výroční zpráva o činnosti školy 
   

 

Věková struktura pedagogického sboru: 

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

Stav k 1. 9. 2020 2 5 8 6 0 

Stav k 30. 6. 2021 1 5 8 7 0 

Během školního roku se do vyšších věkových kategorií posunuli 3 učitelé  

(1 učitel do kategorie nad 50 let, 1 nad 40 let a 1 do kategorie nad 30 let). 

Průměrný věk pedagogického sboru činil k 30. červnu 2021  40,71 roků. Nikdo 

z pedagogů nemá důchodový věk. 

Aprobovanost výuky dosahovala hranice 96,00 % výuky. Z celkem 375 hodin 

týdenní výuky všech tříd bylo 15 hodin vedeno pedagogy s jinou aprobací, než 

byl jimi vyučovaný předmět. Neaprobovaně byly vyučovány 4 hodiny dějepisu 

(1., 2. ročník), 9h informatiky (1., 2., 4. ročník), 2h tělesné výchovy (3. ročník). 

Míra neaprobované výuky vzrostla meziročně z 3,11 % na  4 %. Snahou školy 

v oblasti personálního zabezpečení bylo usilovat o vyvážené aprobační 

složení pedagogického sboru. Za tímto účelem přibyl do sboru nový pedagog 

s aprobací AJ na uvolněné místo. 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 2020/2021 počet a struktura nepedagogických pracovníků 

zůstala nezměněna. Na škole pracovalo fyzicky 9 nepedagogických 

pracovníků, z toho jeden v minimálním rozsahu (pověřenec GDPR). 

Stav k 
1. 1. 2020 

počet fyzických osob přepočtené úvazky 

9 6,745 

 Pracovní zařazení, funkce Úvazek Stupeň vzdělání 

1 účetní  1,00 VŠ 

2 personalista, mzdy 1,00 VŠ 

3 pověřenec GDPR (ped.) 0,095 VŠ 

4 školník, topič 1,00 střední odborné 

5 uklízečka 0,7 základní 

6 uklízečka 0,7 střední odborné 

7 uklízečka 0,7 střední odborné 

8 vedoucí školní jídelny 0,30 ÚSO 

9 (+1) kuchařka 1,25 střední odborné a ÚSO 

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

Stav k 1. 9. 2020 0 0 2 6 1 

Stav k 30. 6. 2021 0 0 2 6 1 
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 Údaje o dalším vzdělávání zaměstnanců 

4.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků 

Vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo především s ohledem  na 

aktuální potřeby školy a jednotlivých pedagogů. V průběhu školního roku byla 

silně omezena prezenční výuka a tak vyvstala akutní potřeba zlepšit 

dosavadní schopnosti a dovednosti pedagogů ve  využívání ICT technologií 

pro erudované vedení distanční výuky.  Bylo silně omezeno prezenční školení 

z důvodu vládních opatření proti Covid 19. Vzdělávací aktivity zaměstnanců 

tak probíhaly online formou a v rámci aktivit různých projektů ESF (Šablony 

pro střední školy II, Implementace Krajského akčního plánu-IKAP, SYPO). 

Společným jmenovatelem těchto školení bylo efektivní využívání nástrojů 

online komunikace.  

Mezi hlavní oblasti vzdělávání pedagogů napříč školou se řadily: 

 podpora prohlubování odborné kvalifikace s důrazem na využití ICT  a  

inovativní metody ve výuce 

 školení pro sborovnu MS Office a prostředí Teams 

 práce s integrovanými žáky, inkluse 

 plány pedagogické podpory v praxi 

 psychohygiena učitele – jak předejít vyčerpání 

 adaptační proces začínajícího pedagoga  

 hodnocení a sebehodnocení žáků v dnešní škole 

 jak rozvíjet matematickou gramotnost aneb matematika v praxi 

 skupinová práce a kooperativní učení 

 odborné školení pro práci se školním sw – Bakaláři 

 studium vybraných kapitol ze školské legislativy 

Významným prvkem v oblasti vzdělávání pedagogů se staly aktivity při online 

setkáních členů profesních kabinetů v rámci projektů implementace Krajského 

akčního plánu. 

Převažující formou vzdělávání pedagogů v tomto školním roce byly online 

setkání a webináře. Vzdělávání byla hrazena z provozních prostředků školy a 

také v rámci projektů zřizovatele školy a ESF. 
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Tabulka přehledu vzdělávacích aktivit pedagogů: 

Název aktivity/cyklů vzdělávání Náklady 

Sekce „Vzdělávání pedagogů ve specifických oblastech“  
Práce s nesourodou skupinou 0,- 

Začínající učitel v adaptačním období 0,- 

Ředitel a jeho role v adaptačním procesu 0,- 

Šablony v době covidu – a co dál 0,- 
Hromadná konzultace k šablonám II 0,- 
Sekce „Vzdělávání v projektech ESF“ (Šablony pro SŠ, 
iKAP, SYPO, partnerské školy) 

 

MS Office 365 a platforma Teams – školení pro sborovnu 0,- 

Využití ICT ve výuce matematiky na SŠ 0,- 

Jak na argumentační esej při distanční výuce - SYPO 0,- 

Praktické tipy na distanční výuku cizího jazyka 2x 0,- 

Oblastní workshop českého jazyka 0,- 

Konference pro učitele českého jazyka 0,- 

The P.A.R.K. Conference: International Conference for 
Teachers of English 

0,- 

NJ - Konverzácia B1 intenzívne  0,- 

Optické klamy 0,- 

Cesty k matematice 0,- 

Vrtulníky na gumový pohon  2x 0,- 

Videoanalýza podle Petra Kácovského 0,- 

Geogebra NEJEN ve výuce geometrické optiky 0,- 

ČJL- Dílna čtení na 2. stupni ZŠ 0,- 

„...každý máme alespoň něco k obohacení kolegů -  Pískoviště 
SYPO 

0,- 

OW ČJL – Adolescentní čtenář jako výzva nejen pro učitele 0,- 

Jak na synchronní e-learning- Tipy pro výuku českého jazyka 
a literatury 

0,- 

Současná literatura pro děti 0,- 

Skupinová intervize ČJL- Didaktika interpretace textu 0,- 

Skandální literatura-odborný webinář 0,- 

Jak v Čechách umírají básníci aneb, lásko moje 0,- 

Sekce „Vzdělávání vedoucích pracovníků“  
Odborné lekce – výklady pro ředitele PO ZK 0,- 

Zákon o pedagogických pracovnících 0,- 

Síť středních škol zaměřených na kybernetickou bezpečnost 0,- 

Změna u maturitních a přijímacích zkoušek 0,- 

Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury 0,- 

Sekce „Vzdělávání specializovaných činností“  
Školení pro poradenská pracoviště škol - KPPP 2 100,- +78,- 

Co by měl znát správce Bakalářů 2 490,- 

Tvorba rozvrhu a generátor rozvrhu 0,- 

Výuka na dálku s Microsoft Teams a Office 365 pro vyučující 0,- 

Specifické poruchy učení na SŠ  1 600,- 

Digitalizace a digitální vybavení na středních školách 0,- 
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4.2 Vzdělávání nepedagogických pracovníků 

V oblasti ekonomického úseku školy se zapracovávaly druhým rokem na 

pozici účetní a mzdové účetní dvě zaměstnankyně školy. Potřeba jejich 

soustavného vzdělávání pokračovala a došlo k dalšímu proškolení obou 

pracovnic v oblasti 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 

jejich práce. Při podpoře vzdělávání této skupiny zaměstnanců proběhly 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 ekonomického úseku a GDPR“  
Účetní uzávěrka 2020 1 180,- 

Spisová služba  - vedení dokumentace  1 890,- 

Doplňková činnost 1 240,- 

Roční zúčtování 2020 1 900,-  

Kvasar – mzdový program  1 815,- 

Aktuality v účetnictví 1 230,- 

Roční zúčtování záloh 2020 1 400,- 

Účetní program Gordic 1 694,-  

Mzdová účetní – SP, ZP, daně – pro pokročilé 11 090,- 

Účetnictví v příkladech 1 900,-/148,- 

 Údaje o přijímacím řízení 

Žáci přihlášení a přijatí ke studiu v r. 2021/2022 ÚDAJE k datu 30. 6. 2021: 

Kód a název oboru 
Celkem 

přihlášeni 
Z toho přijati  a odevzdali 

zápisový lístek  

79-41-K/41 Gymnázium  59*) + 29 40*)+3  

*)Údaje jsou za 1. kolo přijímacího řízení     

Doplňující údaje k přijímacímu řízení: 

Přijímací řízení probíhalo na jaře 2021 v režimu protiepidemických opatření 

podle pokynů MŠMT pro organizaci přijímacího řízení do oborů vzdělání s 

maturitní zkouškou s využitím jednotné přijímací zkoušky formou centrálně 

zadávaných testů. Vzhledem k legislativní úpravě podmínek konání jednotné 

přijímací zkoušky a nízkému počtu podaných přihlášek v 1. kole bylo upuštěno 
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od konání jednotné zkoušky. Uchazeči byli přijímáni na základě pořadí 

sestaveného z výsledků jejich dosavadního studia na základní škole a 

případné úspěšnost v některém z vyšších kol odborných soutěží, olympiád. 

Přijímací řízení proběhlo ve 2 kolech, v 1. kole bylo podáno 59 přihlášek, ve 

druhém kole 29 přihlášek, celkem projevilo zájem o studium 88 uchazečů. 

Přehled ZŠ, ze kterých se uchazeči hlásili v rámci 1. kola řízení  

Název a kód oboru Gymnázium, 79-41-K/41 
Počet uchazečů v 1. kole 

 

ZŠ Valašské Klobouky 15 

ZŠ Brumov-Bylnice 13 

ZŠ a MŠ Nedašov 2 

ZŠ Gabry a Málinky Štítná nad Vláří 3 

ZŠ Horní Lideč 10 

ZŠ Vlachovice 3 

ZŠ a MŠ Újezd 2 

ZŠ Slavičín, Školní  9 

Jiná ZŠ 2 

celkem 59 

 Výsledky vzdělávání ve školním roce 2020/2021 

6.1 Hodnocení prospěchů a chování 

Celkový prospěch žáků školy byl v 1. pololetí školního roku 2020/2021 

v průměru 1,28, ve 2. pololetí 1,19. Výsledky vzdělávání žáků jsou historicky 

v obou pololetích jedny z nejlepších. Klasifikace za období školního roku 

2020/2021 vedle úrovně dosažených výsledků jednotlivých žáků více než kdy 

dříve v sobě nese i míru zodpovědného přístupu žáků ke 

školním  povinnostem v rámci distančního způsobu vzdělávání a průběhu 

výuky v dlouhém období od října 2020 do května 2021.   

Obor 
vzdělávání 

Počet 
žáků  
 

Prospělo s  
VYZNAMENÁNÍM 

 
PROSPĚLO 

 
Neprospělo 

Zanechalo 
studia 

Čtyřleté G 182 153 29 0 1 

Prospěch žáků podle jednotlivých tříd 

 
Průměrné prospěchy tříd v obou 

pololetích 
Přehled absencí za obě 

pololetí 
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Třída 1. pol. 2020/2021 2. pol. 2020/2021 
Absence 
průměr 

Absence 
neomluvená 

1.A 1,35 1,27 25,48 0 

1.B 1,21 1,16 25,25 0 

2.A 1,21 1,17 40,26 0 

2.B 1,27 1,13 35,78 1 

3.A 1,47 1,28 63,63 0 

3.B 1,35 1,19 58,60 0 

4.A 1,27 1,26 40,81 0 

4.B 1,11 1,10 27,99 0 

 

V 1. pololetí prospěli všichni žáci. Celkově 130 žáků školy prospělo 

s vyznamenáním a 52 žáků prospělo. Ve všech případech bylo chování žáků 

hodnoceno jako velmi dobré (1).  

Ve 2. pololetí prospěli v řádném termínu všichni žáci školy. Celkem 153 žáků 

školy prospělo s vyznamenáním, 29 žáků prospělo. 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. 2020 přestoupil 

na jinou střední školu a jiný obor vzdělávání. Nakolik bylo období školního roku 

2020/2021 vysoce psychicky i emočně náročné a žáci byli ve velké řadě 

činností odkázáni sami na sebe z důvodu dlouhodobé fyzické izolace od svých 

vrstevníků, ale také od každodenního rytmu běžného školního roku, nikdo 

v průběhu distančního období neukončil vzdělávání.  

Škola ve školním roce 2020/2021 nerealizovala vzdělávání mimořádně 

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

Hodnocení chování, výchovná opatření: 

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

1. 0 0 1 0 0 0 0 

2. 0 46 1 0 0 0 0 

Celkem 0 46 2 0 0 0 0 
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Pochvaly a odměny 

Na konci školního roku bylo uděleno jednotlivcům  51 pochval ředitelky školy, 

z toho 34 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 nebyla udělena, žádný žák nebyl vyloučen. 

6.2 Absence ve výuce 

Omluvená absence 

Celkový průměr zameškaných hodin na žáka a pololetí činil 32 hodin.  Nejnižší 

počet zameškaných hodin byl ve třídách 1. A a 1. B (25 hodin/žáka). V případě 

maturantů byla nejnižší průměrná absence ve třídě 4. B (28 hodin/žáka).  

Průměrná absence žáků školy se pohybovala v rozpětí 25 až 64 hodin. 

Nejvyšší podíl absence vykazují žáci třídy 3. A, následují žáci 3. B a 4. A. 

Meziročně jsou průměrné absence v těchto třídách i tak výrazně nižší 

(distanční výuka). 

Neomluvená absence 

V 1. pololetí nebyla ve škole evidována žádná neomluvená absence, ve 2. 

pololetí byla 1 hodina neomluvena. Došlo ke snížení počtu neomluvených 

hodin, a tak za celý školní rok 2020/2021 je evidována jen 1  neomluvená 

hodina. V prvním pololetí činila průměrná neomluvená absence na žáka 0 

hodiny, ve druhém pololetí 0,004 hodiny. Výsledek odpovídá údajům 

v předchozím školním roce, kdy i tentokrát šlo o individuální problém jedince.   

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

tím na jejich výsledky vzdělávání. Od října 2020 do května 2021 probíhala 
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distanční výuka jen s malou přestávkou ve formě střídavé výuky v prosinci 

2020. O to větší nároky na disciplínu a zodpovědnost žáků při školní práci si 

tento stav vyžadoval. Takto probíhající školní rok byl nesrovnatelný s žádným 

z předcházejících období školního vyučování a představoval velkou 

psychickou zátěž pro většinu žáků školy, ale také pro jejich učitele. Nešlo o 

docházku jako takovou, ale o přítomnost při online hodinách výuky. 

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 0 0 

2. pololetí 1 0,008 

Za celý školní rok 1 0,004 

 

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 2020/2021 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 

Specializovaní pracovníci k 1.9.2020 počet osob Kvalifikace, specializace 

Výchovný poradce 1 výchovné poradenství,  VŠ 

Školní metodik prevence 1 bez kvalifikace, VŠ 
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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.  

Žáci integrovaní v běžných  třídách ve školním roce 2020/2021 

 Ročník studia Počet žáků 

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

2. 2 (PO2, PO3) 

4. 3 (2xPO1, PO3) 

Během školního roku bylo vypracováno celkem 5 plánů individuální podpory 

žákům, a to včetně podpůrných opatření 1.  až 3. stupně.  Častým důvodem 

pro vzdělávání v režimu individuální podpory jsou také dlouhodobé zdravotní 

indispozice žáků. Výuka žáků probíhala kontinuálně díky součinnosti třídních 

učitelů a ostatních vyučujících a všichni tito žáci prospěli.   

6.4 Hodnocení ukončení studia, maturitní zkoušky 

Maturitní zkouška zaznamenala v průběhu roku několik úprav obsahu i 

termínů zkoušek. Skládala ze společné (státní) a profilové (školní) části. 

Společná část obsahovala 2 povinné zkoušky konané formou didaktických 

testů (ČJL + cizí jazyk nebo matematika).  

Profilová část v oboru gymnázium  zahrnovala 3-4 povinné zkoušky, z toho 1-

2 zkoušky byly navázané na státní část (povinná ústní zkouška z českého 

jazyka, případně z cizího jazyka), další 2 zkoušky konali žáci v rámci volby 

předmětu z nabídky společenskovědních a přírodovědných předmětů a také 

z oblasti estetických  výchov. Písemné práce z češtiny a cizího jazyka byly 

nepovinné. 
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Ve školním roce 2020/2021 skládalo maturitní zkoušku na oboru gymnázium 

celkem 56 žáků závěrečného ročníku studia. Maturitní zkoušku složilo 

úspěšně v řádném termínu 55 žáků, v náhradním termínu 1 žák. 

Přehled výsledků maturitních zkoušek (jaro 2021) : 

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

G4 - Gymnázium 4-leté (4. G) 56 51 5 0 

Přehled počtu a rozložení dílčích opravných maturitních  zkoušek (VII. 2020): 

 

Maturitní zkoušky oboru gymnázium byly úspěšné z toho pohledu, že  

odmaturovali všichni žáci, z toho až na jednu dívku všichni při prvním pokusu.  

Ve státní části zkoušek dominovala u žáků volba  angličtiny před matematikou 

a dalšími cizími jazyky.  

Třída 4.A: 

24 žáků ze třídy 27 maturantů absolvovalo zkoušky s vyznamenáním, 3 žáci 

prospěli, z toho 1 žák po opravném didaktickém testu z anglického jazyka.  

Výsledky maturitních zkoušek této třídy jsou v obtížném období zkoušek na 

jaře 2021 velkým úspěchem žáků této třídy. 

Třída 4.B: 

I v této třídě drtivá většina žáků absolvovala zkoušky s vyznamenáním a   

výsledky maturit této třídy korespondují s výsledky žáků v průběhu studia u 

jednotlivců, kdy tato třída patřila vždy mezi ty lepší. 

Příprava žáků k maturitám probíhala v době zavedení protiepidemických 

opatření ve formě uzavření škol od března 2020 a následně od října 2020 ve 

velmi ztížených podmínkách. Slabším žákům toto období znemožnilo možnost 

pravidelného kontaktu s vyučujícími, spolužáky, dokázali se samostatně 

připravovat s obtížemi a konzultace v závěru přípravy tuto disproporci 

dokázaly vyrovnat jen z části. 

 

 počet 
žáků 

ČJL M AJ NJ Profilové 
zkoušky 

1 opravná zkouška 1 0 0 1 0 0 



Str. 16 
 

Výroční zpráva o činnosti školy 
   

 

Přehled volby předmětů maturitních zkoušek v roce 2020/2021: 

Státní část maturitní zkoušky:  4.A 4.B Celkem 
Český jazyk a literatura 27 29 56 
Anglický jazyk 22 25 47 
Německý jazyk 0 0 0 
Ruský jazyk 2 0 2 
Matematika 3 4 7 

Profilová část maturitní zkoušky    
Anglický jazyk 2 1 3 
Německý jazyk 4 5 9 
Ruský jazyk 3 0 3 
Matematika 0 2 2 
Informatika 6 4 10 
Dějepis 11 14 25 
Zeměpis 2 3 5 
Základy společenských věd 9 11 20 
Fyzika 2 4 6 
Chemie 4 5 9 
Biologie 7 7 14 
Výtvarná výchova 2 2 4 
Hudební výchova 2 0 2 

2 žáci absolvovali úspěšně zkoušku z matematiky rozšiřující. 

6.5 Profesní zaměření absolventů školy 

Oblast profesní orientace byla i v tomto školním roce koordinována výchovnou 

poradkyní školy, která i za ztížených podmínek zakázané přímé fyzické 

přítomnosti žáků ve výuce ve škole poskytovala maturantům informace o 

dalších možnostech studia na VŠ, VOŠ, JŠ, o studiu v zahraničí, o 

poskytování studentských stipendií. Tyto informace byly předávány 

jednotlivcům na počátku a ke konci roku prezenčně (například prostřednictvím 

školního Gaudeamu s bývalými absolventy), po většinu roku ale na dálku. 

Nejčastější formou komunikace v této oblasti bylo online sdílení materiálů, 

konzultace v prostředí Teams, individuální poradenství a chatování. Žákům 

maturitních ročníků byly doporučeny videa z Veletrhu vzdělávání Gaudeamus 

v Brně.  

Klíčovou otázkou při výběru dalšího vzdělávání žáka bylo nalezení vhodného 

oboru pro jeho pokračování ve studiu. Bylo nutné ale také připravit jej na 

náročnost studia vybraného a zvoleného oboru. Otázka poskytování kvalitního 

vzdělávání je jednou z hlavních priorit školy před všemi ostatními aktivitami. 
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Úspěšnost absolventů při přijímacím řízení na VŠ pro rok 2020/2021: 

 Třída 4. A        absolventi 2020/2021 

Celkem žáků - 27  Hlásilo se na VŠ a VOŠ - 27  Přijato - 26 

 

VYSOKÁ ŠKOLA   OBOR STUDIA  POČET žáků 

UP Olomouc 

 

MU Brno 

 

VFU Brno 

VUT Brno 

 

Mendelu Brno 

 

UTB Zlín 

 

UK Praha 

 

Policejní akademie ČR Praha 

Přírodovědecká fakulta Ch/Bi 1 

Pedagogická fakulta 

ČJ/NJ 2 
ČJ/Výchova ke zdraví 1 
Učitelství 1. stupně 1 

lékařská fakulta ortoptika 1 

Farmaceutická fakulta farmacie 1 

právnická fakulta právo 1 

pedagogická fakulta Učitelství 1. stupně 1 

Fakulta informatiky informatika 1 

Veterinární fakulta  Veterinární lékařství 1 

stavební fakulta   1 

Elektrotechnická fakulta  1 

Agronomická fakulta agroekologie 1 

Lesnická a dřevařská fakulta  1 

Podnikatelsko-ekonomická 
fakulta 

Manažersko-ekonomický obor 
1 

fakulta humanitních studií učitelství 1. stupeň 1 

fakulta aplikované informatiky  1 

fakulta logistiky a krizové 
řízení  

Aplikovaná logistika 2 

filozofická fakulta AJ/Historie 1 

 Bezpečnostně právní studia 1 
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SU Opava 

 

Další školy, kam žáci nastupují 

 Třída 4. B       absolventi 2020/2021 

Celkem žáků – 29  Hlásilo se na VŠ – 29  Přijato - 29 

 

VYSOKÁ ŠKOLA   OBOR STUDIA  POČET žáků 

UP Olomouc 

 

UK Praha 

 
MU Brno 

 

VUT Brno 

 

UTB Zlín 

filozofická fakulta AJ/NJ pro překlad a tlumočení 1 

PVSPŠ psychologie 1 
VOŠ Brno Sociální práce 1 
Jazyková škola Brno AJ 1 

právnická fakulta právo 1 

pedagogická fakulta  
AJ/HV 1 
AJ/NJ 1 

Fakulta tělesné kultury TV/D 1 

právnická fakulta právo 1 

fakulta vojenského lékařství Všeobecné lékařství 1 

lékařská fakulta Všeobecné lékařství 1 

 Optika a optometrie + ortoptika 1 

filozofická fakulta 
psychologie 1 

ČJ/NJ 1 

Fakulta sociálních studií Mezinárodní vztahy + veřejná politika 1 

přírodovědecká fakulta Obecná matematika 1 

farmaceutická fakulta farmacie 1 

Pedagogická fakulta 

Učitelství 1. stupně 2 

M/ Občanská nauka 1 

FJ/NJ 1 

logopedie 1 

fakulta strojní  1 

fakulta aplik. informatiky softwarové inženýrství 3 

ekonomická  fakulta ekonomika a management podniku 1 
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OU Ostrava 

 

Mendelu Brno 

 

VŠ hotelová Praha 

 

 Významné vzdělávací aktivity,  olympiády, soutěže 

Ve školním roce 2020/2021 se mělo uskutečnit mnoho různorodých soutěží. 

Také pro oblast školních soutěží platí, že z důvodu uzavření škol neproběhlo 

velké množství připravovaných soutěží. Žáci školy tak bohužel neměli mnoho 

příležitostí porovnat svoje schopnosti, vědomosti a dovednosti. Přesto se 

některé soutěže či projekty podařilo uskutečnit a jednotlivci z řad žáků se do  

pořádaných soutěží zapojili. Řada soutěží probíhala v online prostředí nejen 

na školní úrovni, ale také ve vyšších kolech.  

7.1 Olympiády a odborné soutěže  

Žáci školy se i  v tomto nelehkém roce zapojovali do různých odborných 

soutěží a olympiád jednotlivých předmětů. Letos úplně poprvé se ve výčtu 

absolvovaných olympiád objevila i geologická olympiáda.  

 
Postupová 
kola 

školní okresní krajské národní 

ČJ 
Olympiáda 
v českém jazyce 

12 ž. 
1.B-Vičanová K. 
4.B-Machalová V. 

2.místo 

4.B-Machalová V. 
7. místo 

 

 
Česká 
lingvistická 
olympiáda 

11 ž.    

AJ 
Konverzační 
soutěž v AJ  

1.A Ovesný 
1.místo 

2.B-Vilímková A   

 
Konverzační 
soutěž v RJ 

  
4.A-Raška O.      

4. místo 
 

D 
Dějepisná 
soutěž gymnázií  

  
tým 2.A  
1. místo 

 

lékařská fakulta 
fyzioterapie 1 
laboratorní diagnostika 1 

Lesnická a dřevařská fakulta lesnictví, KS 1 

Podnikatelsko ekonomická 
fakulta 

ekonomika a management 
2 

 hotelnictví a cestovní ruch 1 
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Dějepisná 
olympiáda 

 

1.B-Trochtová L. 
 6. místo 

3.A-Nováková K. 
3. místo 

3.B-Kulíšková L. 

1.B-Trochtová L. 
7. místo 

3.A-Nováková K. 
 12. místo 

 

 

Z 
Zeměpisná 
olympiáda  

3 žáci 

3.A-Nováková K      
5. místo 

4.B-Ščuglík O. 
1.místo 

4.A-Raška O.  
4. místo 

4.B-Ščuglík O.    
5. místo 

 

 
Geologická 
olympiáda 

1 žák 
3.A-Nováková K. 

 3. místo 
3.A-Nováková K.  

5. místo 

 

M 
Matematický 
KLOKAN 

(81 ž.)        

Ch 
Chemická 
olympiáda 
kategorie B 

  
1.A- Nováková J, 
1.A- Dohnal M. 

 

 
Chemická 
olympiáda 
kategorie C 

4.A Raška  
3.A-Nováková K. 

9. místo  
3.A -Kašša 

 

Bi 
Biologická 
olympiáda 
kategorie A 

2 žáci  
3.A-NovákováK. 

8. místo 
4.A-Raška O. 

 

 
Biologická 
olympiáda 
kategorie B 

2 žáci  
1.A-Nováková J.  
2.B – Polický M. 

 

      

7.2 Další soutěže 

 Okresní/krajské kolo Národní finále  

Internetová 
kyberbezpečnost 

 4.B-Bělák J. 
 

Eurorébus 6 ž. 
tým 2.A 
tým 4.B 
5. místo 

 
Projekt 
EuropaSecura 

tým 1.A – 5. místo  
 

 

Eurorébus – úspěšný soutěžní 

tým  ze třídy 4.B ve složení Ota 

Ščuglík, Josef Holba, Jiří Sáblík 

v národním finále soutěže  
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Soutěž EuropaSecura  

Stala se novinkou mezi soutěžemi, do nichž se žáci školy zapojily. 

Soutěž EuropaSecura je organizována Institutem pro evropskou politiku 

EUROPEUM ve spolupráci s Ministerstvem obrany, Armádou ČR, 

Zastoupením Evropské komise v ČR, Ministerstvem zahraničních věcí, 

Nadací Hannse Seidela a Eurocentry Úřadu vlády ČR. 

Žáci prvního ročníku úspěšně prošli vědomostním kvízem a zpracovali 

bezpečnostní analýzu zaměřenou na aktuální světový konflikt.  

Organizátor soutěže přidělil týmu 1. A třídy problematiku státu ÍRÁN. O postup 

do ústního kola bojovalo 16 týmů ze Zlínského kraje. Tým 1. A třídy patřil mezi 

nejlepší v kraji a postoupilo do další části soutěže 19. 5. 2021, kde muselo 

obhájit svou vlastní práci a vytvořit oponenturu konkurenční analýzy, která se 

zabývala izraelsko-palestinským konfliktem.  

  

 

7.3 Tematicky zaměřené aktivity 

Život školy byl ve školním roce 2020/2021 poznamenán od prvních dnů 

školního roku několikatýdenním uzavřením škol již na jaře roku 2020. Cílem 

výchovně vzdělávací práce pedagogů se žáky bylo posílit vědomí týmové 

práce, pozvednout klima kolektivů tříd, usilovat o platné začlenění žáků do 

skupin a podporovat jejich osobnostní kvality a pozitivní postoje. Úkolem pro 

všechny učitele v distančním období se stala potřeba posílit efektivitu učení 

s využitím prvků motivace, sebehodnocení a sebereflexe žáka a poskytnutím 

účinné zpětné vazby jednotlivým žákům.  

Ve školním roce 2020/2021 se z důvodu uzavření škol nemohla uskutečnit 

většina tradičních doprovodných akcí. V období osobní přítomnosti všech 

žáků ve škole proběhly tyto akce:  

září 2020 

 školní Gaudeamus pro žáky 4. ročníku studia 

 beseda J. A. Komenský pro 1. ročníky 

 aktivity v rámci Evropského dne jazyků 

 

http://www.europasecura.cz/
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 adaptační kurz pro 1. ročníky v rekreačním zařízení Sidonie (MPP) 

Adaptační kurz 1. A a 1. B  - září 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 výtvarný kurz krajinomalby (plenér) na hájence v Bylnici 

Plenér - září 2020 

 

 výstava maleb v plenéru v Galerii G   
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Červen 2021  

 vycházky tříd do okolí Valašských Klobouk (Královec, Požár) 

 1denní rafting třídy 3. B 

 1denní toulky historickým centrem Olomouce 1. – 3. ročníky 

 fotografování třídních kolektivů  

 astronomická pozorování - zatmění Slunce  

Pozorování částečného zatmění Slunce 10. června 2021 

 

 Slavnostní vyřazení maturantů na MěÚ ve Valašských Kloboukách  

Zápis absolventů do pamětní 

knihy  
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Absolventi - ročník 2021 - třída 4. A  

 

Absolventi - ročník 2021 - třída 4. B
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7.4 Rozvíjení zájmů žáků školy, nadstavbová výuka, kroužky 

 Péče o nadané žáky  

 Škola poskytuje nadaným žákům prostor pro další rozvoj jejich nadání 

několika způsoby. Základem je individuální přístup vyučujícího v rámci 

výuky každého předmětu, který by měl žáka vhodně motivovat a vést k 

rozvoji jeho mimořádných schopností. Velký prostor pro rozvoj nadání 

poskytuje dělená výuka mnoha předmětů, při níž může vyučující využít 

škálu efektivních výukových forem a metod. Dalším prvkem v rozvoji 

mimořádného nadání žáků je skladba učebního plánu, kde systém 

povinných předmětů vhodně doplňuje nabídka volitelných a nepovinných 

předmětů. 

 Vyučující pozitivně motivují nadané žáky k účasti v různých soutěžích a 

olympiádách, dostávají rovněž prostor k individuální přípravě na tyto 

soutěže. Žáci školy se pod vedením svých pedagogů pravidelně zapojují 

do různých soutěží, olympiád, přehlídek a projektů.  

 Vycházejícím žákům nabídli také letos jejich učitelé možnost připravovat 

se k přijímacím i maturitním zkouškám nad rámec běžného vyučování, a 

to ze všech hlavních předmětů i v době distančního vzdělávání. Nabídnuty 

jim byly i individuální prezenční konzultace. Bez větších problémů byli 

přijati 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 2020 připravovaly již tradiční zájmové skupiny:  

 Sportovní hry  

 Pěvecký sbor gymnázia  

 Kroužek genealogie 

 Středoškolská pobočka AIESEC (Edison,…) 

 Studentský parlament 

 Fair Trade skupina  
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Sportovní hry 

 

 

 

 

 

Pěvecký sbor 

 

 

 

 

 

I v této oblasti byla činnost tradičních zájmových skupin silně znesnadněna 

protiepidemickými opatřeními a zákazem vstupu do škol. Individuálně byly 

rozvíjeny některé zájmy žáků účastí při  online schůzkách např. v oblasti 

historie, genealogie, jazykového vzdělávání a při individuálních konzultacích.  

Nepovinná výuka „Římskokatolického náboženství“ nebyla realizována pro 

malý zájem ze strany žáků.  

7.5 Oblast environmentální výchovy a vzdělávání“ (EVVO) 

V rámci aktivit environmentální výchovy a osvěty realizujeme pravidelně  

osvědčené aktivity. Všichni studenti a zaměstnanci školy se zapojili v době 

prezenční přítomnosti ve škole do třídění odpadu. Škola je dlouhodobě 

zapojena do projektu GLOBE v oblasti klimatologie. Připravovali jsme také 

další ročník regionálního kola Ekologické olympiády středních škol ve 

Zlínském kraji, ale pro uzavření škol se soutěž v tomto školním roce poprvé 

po 25 letech nekonala. 
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V rámci města a regionu se žáci zapojili do aktivit zaměřených na péči o životní 

prostředí, ale vzhledem k situaci uzavření škol v říjnu 2020 až květnu 2021 

byly tyto aktivity především iniciativou žáků-jednotlivců.  

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 i v době uzavření škol 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 2020 

zorganizovalo informativní schůzky s žáky maturitních tříd.  

Školní metodik prevence zajišťuje 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 mají možnost konzultovat s metodikem primární prevence 

problémy a otázky z oblasti prevence sociálně patologických jevů, lze využívat 

rovněž schránku důvěry. Se svými názory, dotazy či připomínkami mají žáci 

možnost vystoupit v rámci studentského školního parlamentu.  

V rámci prevence sociálně patologických jevů jsme navázali na osvědčené 

formy prevence.  

Problematikou prevence sociálně patologických jevů se v roce 2020/2021 

zabývali školní metodik prevence ve spolupráci s výchovnou poradkyní a 

třídními učiteli. V oblasti prevence sociálně patologických jevů byl zpracován 

Minimální preventivní program školy (MPP). Jeho plnění bylo narušeno již 

koncem září 2020,  kdy musely být zrušeny tematické lekce pro jednotlivé 

třídy, které byly zaměřené na klima a vztahy ve třídách. Důvodem bylo opět 
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uzavření škol. V této oblasti velmi efektivně zastoupili roli preventivních 

externích aktivit třídní učitelé a jimi online vedené třídní hodiny, diskuse, kdy 

se nejrůznějšími aktivitami snažili působit ve všech rizikových oblastech 

(aktivní naslouchání, pomoc při řešení problémů, nabídka pomoci, …).  

Minimální preventivní program školy vychází z předpokladu, že prevence musí 

být založená na otevřenosti a vzájemné komunikaci a musí být dlouhodobá. 

Negativním jevům se nejlépe předchází systémem aktivit, do nichž je zapojen 

každý žák, třída,  žáci i pedagogický sbor. Záměrem bylo realizovat program 

aktivit, dílčích projektů, které budou plynule prolínat napříč výchovou i 

vzděláváním. Ne vše se ale podařilo. Rozhodně nebylo možné žákům ničím 

nahradit osobní kontakt se spolužáky, společné sdílení.  

Studentský parlament zahájil svou činnost prvním setkáním, poté jeho činnost 

stagnovala, kdy i členové parlamentu měli prioritu v distanční přípravě a  ve 2. 

pololetí jeho činnost ustala společně s dlouhodobým zavřením a útlumem 

provozu školy z důvodu pandemie.  

Škola stihla v září 2020 využít nabídky externích zařízení a organizací v oblasti 

preventivních programů (středisko volného času KamPak) pro lekce při 

adaptačním seznamování prvních ročníků. Tyto aktivity byly součástí 

získaného grantu a byly spolufinancovány z rozpočtu Zlínského kraje. Bohužel 

se další navazující části programu MPP již nepodařilo zrealizovat (např. 

adaptační aktivity a programy pro kolektivy žáků, pro třídní učitele, supervizní 

setkání pro pedagogy). 

Rodiče byli o aktivitách školy informováni na online vedených třídních 

schůzkách, ale také 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  
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Český den proti rakovině "Květinový den"  

Liga proti rakovině Praha pořádá každým rokem v květnu veřejnou 

celonárodní sbírku Český den proti rakovině. Nabízejí se tradiční žluté kytičky 

ozdobené barevnou stužkou, společně s letáčkem, ve kterém Liga oslovuje 

všechny lidi s upozorněním na nádorová onemocnění. Účelem sbírky byla 

nádorová prevence, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podpora 

onkologické výchovy, výzkumu a vybavenosti onkologických pracovišť. 

Vzhledem k epidemiologické situaci v České republice se sbírka v tradičním 

květnovém termínu (13. 5. 2020) neuskutečnila a byla přesunuta na 30. září 

2020. Letošním tématem byla prevence nádorového onemocnění ledvin a 

močového měchýře.  

 

Aktivity pro kolektivy tříd, skupiny, školu 

 Online dny otevřených dveří 

 Vzdělávací aktivity formou webinářů a online stáží pro žáky školy, na 

partnerských vysokých školách (P v Olomouci, UTB Zlín, SU Opava)  

 Charitativní sbírky 

 

Neuskutečněné tradiční aktivity:  

 Sportovní kurzy (lyžařský, snowboardingu) 

 Odborné exkurze, besedy, odborné projekty 

 Mezinárodní projekty AIESEC  

 Mikulášský jarmek 

 Vánoční koncerty pro rodiče, bývalé zaměstnance.  

 Vernisáže a výstavy děl umělců regionu v prostorách školy    

 Studentský ples školy  

 Kulturně poznávací zájezdy do Prahy. 

 Divadelní představení v Městském divadle Zlín. 

 Vystoupení pěveckého sboru, další besedy se spisovateli 

 Příběhy bezpráví – lidské osudy osob stíhaných za bývalého režimu  

 Vybrané charitativní akce: Světluška, Srdíčkový den, dárcovství krve 
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Výchovné poradenství a volba profese 

 Online 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 - online 

 

7.7 Prezentace školy na veřejnosti a úspěšné projekty 

V této zprávě uvedené aktivity se v životě školy staly jeho pravidelnou 

součástí. Jejich realizace byla vždy závislá na aktuálních potřebách školy, 

žáků, nyní však 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 školním roce. Již ve školním roce 2019/20 byl život školy ve 2. 

pololetí zásadně ovlivněn epidemií Covid-19, v roce 2020/2021 to byl téměř 

celý školní rok. Značná část aktivit, mnohé z akcí nebylo možné opakovaně 

realizovat, ale je potřeba udělat vše pro to, aby opět byly součástí života školy, 

aby se nevytratily z povědomí  a započalo se v jejich přípravě již 

v nastávajícím školním roce 2021/2022.  Za účelem poskytování informací a 

prezentace aktivit školy byly v roce 2020 vytvořeny nové webové stránky 

školy. 

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) 

 Čertovský rej, Majáles (nerealizováno) 

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

vzdělávání pro učitele (online fyzika) 

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

 Škola pořádala okresní kolo Konverzační soutěže v NJ (online) 

 Škola připravovala  regionální kolo Ekologické olympiády pro SŠ ZK 

(nerealizováno) 
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 Škola realizovala vernisáže a výstavy prací umělců regionu i žáků školy 

v prostorách hlavní budovy (realizováno s omezením) 

 Škola připravovala adventní vystoupení pěveckého sboru pro rodiče i 

veřejnost (nerealizováno) 

 Škola prezentuje svoji činnost na facebookovém profilu, který navštěvují 

žáci, rodiče i absolventi školy a široká veřejnost 

 Kulturní Praha pro 4. ročníky (nerealizováno) 

Úspěšné projekty a granty 

 Projekt „Ekologická olympiáda středoškoláků ve Zlínském 

kraji“  v partnerství s dalšími organizacemi (nerealizováno)   

 Program primární prevence „Nejsme v tom sami“ ve spolupráci 

s organizací KamPak (realizováno částečně) 

 Projekt „Šablony II“ (realizováno částečně) 

 Projekt ScinetD204 ve spolupráci s Gymnáziem Púchov, SU Opava a 

Hvězdárnou Hlohovec (udržitelnost – realizováno omezeně) 

 Projekt Globe (nerealizováno) 

 Projekt Edison v rámci aktivit AIESEC (nerealizováno) 

 

EU peníze školám – Šablony II.        

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

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

Školní kariérový poradce - personální podpora SŠ  

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního 

kariérového poradce středním školám. Aktivita umožňuje na určité období 

poskytnout větší podporu žákům v oblasti cílení budoucího profesního 

zaměření. Školní kariérový poradce poskytuje základní nepedagogickou 

podporu přímo žákovi při spolupráci  s rodiči, zprostředkovává komunikaci 

s vysokými školami, realizuje pomoc v aktivitách vedoucích ke zjištění 

optimálního profesního zaměření a k volbě vysokoškolského oboru v dalším 

studiu, k zajištění přenosu informací mezi školou a žákem. 

Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele - personální podpora SŠ  

Cílem této aktivity je poskytnout personální podporu středním školám, které 

do svých aktivit začleňují spolupráci s firmami v regionu za účelem propojení 

teorie s praxí. Cílem je spolupráce s odborníky z praxe při řešení reálných 
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problémů a úkolů z praxe. Zajištění personální podpory umožňuje koordinaci 

aktivit vzájemné spolupráce školy s firmami v regionu. Poskytuje šanci na  

vytváření podmínek pro úspěšnou spolupráci obou stran. 

Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ  

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků ve vybraných 

oblastech vzdělávání prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků SŠ (zaměření na vybrané oblasti vzdělávání, např. matematická 

a finanční gramotnost, čtenářská gramotnost, komunikace v cizích jazycích,  

…) 

K dalším připravovaným šablonám patří 

Doučování, Badatelský klub a Klub komunikace v cizím jazyce, Zapojení 

odborníka z praxe do výuky, Projektový den ve škole, Projektový den mimo 

školu, Sdílení zkušeností pedagogů, Stáže ve firmě. 

Další (původně plánované) akce pro žáky   

 Realizace praktických cvičení, exkurzí a kurzů (1-5 denní):  

sportovně-turistický kurz pro 3. ročníky – zrušen 

lyžařský výcvikový kurz Bílá pro 1. ročníky – zrušen 

kurz „Výtvarná Praha“ – zrušen.  

 Odborné exkurze v rámci jednotlivých předmětů - zrušeny 

 Autorská čtení a besedy se spisovateli  ve škole – většinově zrušeny 

 Přímé aktivity na podporu podnikavosti - „Můj první milion“- zrušeno 

 Majáles - projektový den – zrušeno opakovaně 

 Vánoční sportovní akce třídních kolektivů - projektový den - zrušeno 

7.8  Spolupráce s dalšími partnery  

Škola spolupracuje dlouhodobě s Krajskou pedagogicko-psychologickou 

poradnou Zlín, Městem Valašské Klobouky, vzdělávacími institucemi,  

zaměstnavateli a sociálními partnery.  

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, partnerství v projektech); 

 spolupráce s Gymnáziem v Púchově (realizace projektu příhraniční 

spolupráce Interreg); nově spolupráce s Gymnáziem v Povážské Bystrici  
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 spolupráce se Středním odborným učilištěm ve Valašských Kloboukách 

(učňovské pracoviště ve školní jídelně) 

 s vysokými školami: Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, Vysokým učením 

technickým v Brně,  Masarykovou univerzitou v Brně, Slezskou univerzitou 

v Opavě – besedy a prezentace pro studenty, exkurze na pracoviště VŠ, 

projektové aktivity 

Masarykova univerzita Brno, fakulta 

informatiky 

 

 

 

 

 

 

 

 s Univerzitou Palackého v Olomouci – pedagogické praxe studentů 

učitelských oborů a laboratorní pokusy pro naše žáky, besedy pro žáky 

školy, vzdělávání našich pedagogů, spolupráce v projektech  

Spolupráce s dalšími sociálními partnery a zaměstnavateli: 

 Zlínský kraj-zřizovatel školy, podpora aktivit v rámci EVVO a prevence; 

 Město Valašské Klobouky (financování sportovních aktivit ve sportovní 

hale, dotace na zájmovou činnost a akce školy, realizace drobných grantů 

pro žáky s dopadem na rozvoj města, propagace školy, tiskové zprávy, 

spolupráce při realizaci grantů a projektů Města VK apod. 

 Studentské mezinárodní sdružení „AIESEC“ při UTB Zlín: 

Projekt EDISON - komunikace v cizích jazycích při stážích  zahraničních 

studentů ve škole, 

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

materiálního vybavení školy, podpora soutěží, společná příprava akcí 

školy (grantová činnost školy, předávání maturitních vysvědčení, apod.) 

 Dům zahraniční spolupráce Praha – příprava mobilit v Programu Tandem,   

 KPPP Zlín – spolupráce s výchovným poradcem, profesní zaměření 

žáků, problematika inklusí, vzdělávání ŠMP;  

 Nemocnice Vsetín – spolupráce v oblasti přípravy budoucích mediků 

 ENVIcentrum Vysoké Pole a Kosenka Valašské Klobouky,  
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 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); 

 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 jsou medializovány prostřednictvím regionálních 

periodik, webových stránek školy, facebooku školy, portálu Zkola, bannerů a 

zpráv v regionálních stránkách.  

Prezentace života školy probíhá také prostřednictvím dnů otevřených dveří na 

škole, projektového dne pro studijně nadané žáky základních škol, 

prostřednictvím publikací s informacemi o škole, průběžně formou 

projektového vyučování, workshopů, sdílení video  záznamů, prostřednictvím 

výstav či vystoupení s uměleckým obsahem  a dalších pro školu významných 

akcí.   

Setkání zástupců 

Valašskoklobouckého inkubátoru, 

vedení Města Valašské Klobouky, 

firmy Důbrava a pedagogů školy 

 

 

 

 

 

7.9 Doplňková činnost v roce 2020/2021: 

V rámci doplňkové činnosti probíhaly následující činnosti: 

 tréninky sportovních skupin v tělocvičně a sportovní hale školy; 

 ubytování a stravování v areálu školní jídelny v rámci „Kumštování“, 

„Setkání muzikantů …“, a při soukromých akcích; 

 pronájmy prostor školy za účelem zajištění služeb pro žáky i veřejnost 

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

 logopedie pro veřejnost. 
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 Údaje o výsledcích inspekcí a kontrol 

Česká školní inspekce 

 Ve školním roce 2020/2021 nebyla ve škole provedena ze strany České 

školní inspekce inspekční činnost. Gymnázium Valašské Klobouky bylo 

zařazena do vzorku škol, ve kterých bylo realizováno šetření zaměřené na 

organizaci, formy a obsah distančního vzdělávání. Toto šetření proběhlo 

ve dnech 8. a 9. dubna 2021. Ve škole v tuto dobu nebyl přítomen žádný 

inspektor, hospitace u vyučujících prováděli on-line ve třídách 1. až 4. 

ročníků, které měly v tuto dobu distanční výuku tři inspekční pracovníci.   

 Výstupem jejich činnosti byla souhrnná zpráva ČŠI za Českou republiku. 

Vedoucí paní inspektorka poskytla vedení školy i vyučujícím cennou 

zpětnou vazbu a zajímavé podněty pro využití ICT techniky v době 

distančního vzdělávání, zejména v oblasti hodnocení a komunikace.   

 Hospodaření školy v roce 2020 

Celkový schválený rozpočet školy na rok 2020  21 769 319,- Kč 

Celkový upravený rozpočet školy na rok  2020  23 365 667,- Kč 

Kladný hospodářský výsledek za rok 2020 ve výši 28 tis. Kč byl na základě 

pokynu zřizovatele převeden do Rezervního fondu částkou ve výši 23 tis. Kč 

a do Fondu odměn částkou ve výši 5 tis. Kč.  

Přidělené účelové neinvestiční dotace 

 „Ekologická olympiáda středoškoláků ve Zlínském kraji“ - dotace 

z rozpočtu zřizovatele na podporu ekologických aktivit v kraji - ve výši 

66 000,- Kč. Vzhledem k obecně známé situaci spojené s pandemií 

koronaviru byla realizace projektu nejdříve přesunuta na jaro 2021, 

později však byla zrušena úplně. 

 projekt „Nejsme v tom sami V“ - dotace z rozpočtu zřizovatele na 

podporu nestátních neziskových organizací, škol a školských zařízení 

v oblasti primární prevence rizikových typů chování v roce 2020 - ve výši 

50 000,- Kč. V tomto případě, opět z důvodů výše uvedených, došlo 

pouze k částečné realizaci projektu a to ve výši 40 904,- Kč. 
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 „Okresního kola olympiády v německém jazyce“ - dotace z rozpočtu 

Zlínského kraje ve výši 6 200,- Kč na realizaci soutěže v německém 

jazyce, které proběhlo v únoru 2021 online formou. 

 „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích  - Excelence 

středních škol“ - dotace v rámci rozvojového programu  ve výši 

46 665,- Kč, která byla určena na podporu pedagogů, kteří rozvíjeli talenty 

a soutěživost žáků v odborných soutěžích vyhlašovaných MŠMT ve 

školním roce 2019/2020 a tito žáci v nich dosáhli významných umístění. 

Realizované Projekty ESF 

„Vzdělávání pomocí šablon II na 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 stále probíhá. V roce 2020 bylo z tohoto titulu 

čerpáno 109 804,- Kč.  

Projekt Interreg V-A SK-CZ „Zvyšovanie exaktných, prírodovedných 

a technických kompetencií študentov stredných a vysokých škôl na 

slovensko- českom pohraničí“ - Realizace projektu byla zahájena na jaře 2018 

a ukončena v únoru 2020. V roce 2020 bylo čerpáno 24 240,- Kč.   

Doplňková činnost 

Organizace provozuje realitní činnost, hostinskou činnost, kurzy logopedie. 

Celkový chod doplňkové činnosti byl v roce 2020 výrazně ochromen 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 2020 činila 7,28 %, nejnižší rentabilitu vykazuje ubytovací 

zařízení, nejvyšší pronájem půdních prostor. Celkové výnosy činily 378 tis. Kč 

a celkové náklady 352 tis. Kč. Doplňková činnost byla provozována se ziskem 

v částce 26 tis. Kč. Zisk z hospodaření bude použit na rozvoj hlavní činnosti 

organizace, tj. na provoz a na pokrytí nenárokových složek platů.  

Významnější opravy  

Schválená výše rozpočtu prostředků na opravy činila v roce 2020 celkem 

681 tis Kč, čerpáno bylo 628 tis. Kč. V návaznosti na schválený plán oprav a 

po navýšení prostředků na opravy v průběhu roku realizovala škola opravy 
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z provozních prostředků v celkové výši 131 tis. Kč, z Fondu investic ve výši 

415 tis., z vlastních zdrojů ve výši 82 tis. Kč.  

Nejvyšší částky byly vynaloženy na opravu podlah šaten studentů v budově 

Gymnázia (320 tis. Kč) a opravu podlah v učebnách výtvarné výchovy (95 tis. 

Kč), oboje hrazeno z prostředků Fondu investic. 

Provoz organizace v průběhu roku 2020 si vyžádal opravu střech na budovách 

Školní jídelny, Sportovní haly a Gymnázia. Bylo nutné také opravit rozvody 

vody ve všech těchto budovách a nemalou položkou byla také oprava kotlů 

v budově Gymnázia a Sportovní haly. Vlastní zdroje, které představovaly 

vyplacené finanční prostředky z programu Interreg V-A SK-CZ zajistily krytí 

nákladů na výmalbu Sportovní haly a nátěr zárubní v budově školy (47 tis. Kč). 

Fondy organizace  

Fondy organizace byly tvořeny a čerpány v souladu s rozpočtem. 

Fond odměn (411) 

Stav fondu k 1. 1. 2020 činil 49 823,- Kč. Zdrojem fondu byl příděl ze 

zlepšeného výsledku hospodaření roku 2019 ve výši 40 tis. Kč. V roce 2020 

nebyly prostředky fondu čerpány. Stav fondu odměn k 31. 12. 2020 činil 

89 823,- Kč a je kryt účtem 241 300. 

Fond kulturních a sociálních potřeb (412) 

Stav k  1. 1. 2020 byl ve výši Kč 259 893,86 Kč. Zdrojem fondu byl zákonný 

příděl 2 % z objemu hrubých mezd, což činilo 255 tis. Kč. Fond byl čerpán 

v celkové výši 197 tis. Kč a to formou příspěvku na stravování ve výši 21 tis. 

Kč, na rekreace ve výši 61 tis. Kč, na rehabilitace ve výši 24 tis. Kč, na peněžní 

dary ve výši 27 tis. Kč a na zlepšení pracovního prostředí ve výši 64 tis. Kč. 

Stav fondu k 31. 12. 2020 činil 318 503,92 Kč a je kryt účtem 243 100.  

Rezervní fond (413)  

Stav fondu k 1. 1. 2020 činil 507 267,48 Kč. Zdrojem fondu byl převod VH 

z roku 2019 ve výši 163 tis. Kč. V roce 2020 nebyly prostředky fondu čerpány. 

Stav fondu k  31. 12. 2020 činil  670 373,35 Kč a je kryt účtem 241 210.  

Rezervní fond z ostatních titulů (414) 

Stav fondu k 1. 1. 2020 činil 7 185,89 Kč. Zdrojem fondu byl přijatý peněžní 

dar ve výši 36 tis. Kč, určený na financování propagace a prezentace školy. 
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Stav Rezervního fondu z ostatních titulů k 31.12.2020 činil 43 015,89 Kč a je 

kryt účtem 241 220. 

Fond investic (416) 

Stav fondu k 01. 01. 2020 činil 2 568 577,47 Kč. Tvorba fondu byla celkem 

7 649 tis. Kč. Zdrojem fondu byly odpisy stávajícího dlouhodobého hmotného 

majetku ve výši 2 759 tis. Kč, odpisy majetku pořízeného v roce 2020 ve výši 

26 tis. Kč a investiční dotace z rozpočtu zřizovatele ve výši 4 864 tis. Kč na 

akci „Rekonstrukce elektroinstalace – budova Gymnázia“. 

Z Fondu investic byly prostředky čerpány na rekonstrukci elektroinstalace 

budovy Gymnázia ve výši 7 064 tis. Kč, instalaci zatemnění Sportovní haly ve 

výši 1 207 tis. Kč, opravu podlah šaten Gymnázia ve výši 320 tis. Kč a opravu 

podlah v učebnách výtvarné výchovy ve výši 95 tis. Kč. Na nákup 

dlouhodobého hmotného majetku v rámci projektu Interreg V-A SK-CZ bylo 

čerpáno 339 tis. Kč a časové rozlišení investičních transférů činilo 346 tis. Kč.   

Stav Fondu investic k 31. 12. 2020 činil 845 797,74 Kč a je kryt účtem 241 400. 

Neinvestiční náklady na žáka v roce 2020 

Náklady organizace v přepočtu na žáka činily: 

 celkové přímé náklady byly 95 006,43 Kč, z toho dotací bylo kryto 

94 847,08 Kč a vlastními výnosy 159,35 Kč. 

 celkové provozní náklady na žáka byly 34 768,05 Kč, z toho kryto dotací 

27 601,24 Kč a vlastními výnosy 7 166,81 Kč. 

Mzdové podmínky pracovníků školy (v Kč)  

Průměrný hrubý měsíční plat pedagogických pracovníků vykázal v roce 2020 

meziroční nárůst o 15,5 %, což je zvýšení o 6 246,- Kč.  

V kategorii nepedagogických pracovníků došlo ke zvýšení průměrného 

hrubého měsíčního platu u THP pracovníků o 13,6 %, což je zvýšení o 

3 686,- Kč a u pracovníků školní jídelny o 13,5 % což je zvýšení o 2 981,- Kč. 

V kategorii provozních pracovníků došlo ke zvýšení průměrného hrubého 

měsíčního platu o 24,8 % což představuje zvýšení o 5 404,- Kč. 

Průměrný hrubý měsíční plat je tvořen mzdovými nároky a odměnami v rámci 

projektů Interreg V-A SK-CZ  a OP VVV – Šablony II a dále nároky na odměny 

z doplňkové činnosti. 
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10 Závěr výroční zprávy 

Školní rok 2020/2021 byl v novodobé historii školy zcela výjimečný. Průběh 

celého školního roku byl zásadním způsobem ovlivněn nepříznivým vývojem 

epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým 

koronavirem s označením SARS-Cov-2 v Evropě. Celá společnost včetně 

školství se musela s touto výjimečnou situací vypořádat. Období to bylo velmi 

náročné období, a to jak pro pedagogy, žáky, ale i jejich rodiče.  

Na rozdíl od předcházejícího školního roku byla distanční výuka povinná pro 

všechny žáky. Jednou z forem distančního vzdělávání byla on-line výuka. 

Každá třída měla vytvořený svůj rozvrh on-line hodin, distanční výuka ve všech 

ročnících byla v průběhu školního převedena do jednotné platformy Teams. 

Na této platformě probíhala také příprava žáků k maturitním  zkouškám. 

Nakolik byla tato doba náročná, podařilo se zabezpečit distanční vzdělávání 

žáků na dobré úrovni i v této mimořádné a nelehké době. Samozřejmě i s 

vědomím toto, že ne všichni žáci měli k dispozici moderní ICT techniku. Se 

všemi těmito žáky byla navázána nezbytná komunikace a zajištěna zpětná 

vazba.  

 

Průběh školního roku 2020/2021 s ohledem na vývoj epidemiologické 

situace 

Školní rok 2020/2021 byl zahájen s odkladem ve čtvrtek 3. září 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 byla od čtvrtka 10. 9. 2020 v 

platnosti povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách budov v celém Česku. 

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

společných prostor ve školních budovách. Nově byla nastavena povinnost 

nošení ochranných roušek od pátku 18. 9. 2020. V rámci výuky v učebnách 

se vyžadovala ochrana dýchacích cest. Ta byla vyžadována i během 

přestávek. Žáci i všichni pracovníci školy museli nosit ochranu dýchacích cest 

ve společných prostorách školy (např. chodby a záchody). Ochrana dýchacích 
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cest u žáků a pedagogických pracovníků nebyla vyžadována pouze pro 

vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňoval nošení ochranného 

prostředku (např. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje).  

Na základě rozhodnutí vlády ČR byla škola pro výuku uzavřena a od středy 

14. 10. 2020 přešla na distanční výuku.  26. a 27. říjen 2020 byly vyhlášeny 

jako dny volna,  29. a 30. říjen 2020 byly dva dny řádných prázdnin.  

2 týdny před vánočními svátky 2020 byla povolena osobní přítomnost žáků SŠ 

v režimu tzv. rotační výuky – střídání celých tříd po týdnu. Cílem rotační 

(střídavé) výuky bylo organizovat vzdělávání po přechodnou dobu tak, aby se 

snížil počet žáků přítomných ve škole. Žáci i zaměstnanci školy měli povinnost 

nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Vstup třetích osob (mimo žáky a 

zaměstnance) do prostor školy byl obecně možný jen v důvodných případech 

za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky. Byl zakázán zpěv 

a sportovní činnosti při vzdělávání.  

Od pondělí 4. 1. 2021 bylo opět zavedeno pro všechny žáky školy povinné 

vzdělávání distančním způsobem.  

Na základě opatření MŠMT č.j. MŠMT-  4630/2021-3 ze dne 15.3.2021 

(průvodní dopis ministra R. Plagy) došlo ke změnám v režimu maturitní 

zkoušky v jarním termínu roku 2021 (posun termínu zkoušek a úprava 

struktury profilové části, kdy je konání ÚZ z předmětů navázaných na státní 

didaktický test z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka pouze nepovinné, 

písemná práce se nekoná). Došlo k prodloužení období školního vyučování 4. 

ročníků do 23. května 2021.   

Na základě jednání Vlády ČR ze dne 6. dubna 2021 došlo k 1. fázi rozvolnění 

a od pondělí 12. dubna 2021 byla umožněna osobní konzultace ve škole 

žákům maturitních ročníků.  

Na základě rozhodnutí vlády ze dne 17. května 2021 se od pondělí 24. 5. 2021 

obnovila prezenční výuka žáků na středních školách.  

Při zahájení výuky absolvují žáci ve škole antigenní test. Testování si provádí 

žáci sami pod dohledem učitele. Po celou dobu přítomnosti ve škole jsou žáci 

povinni chránit si dýchací cesty respirátorem Na základě Mimořádného 

opatření Ministerstva zdravotnictví k používání ochranných prostředků 

dýchacích cest s účinností od 8. 6. 2021 platilo, že žáci nemuseli mít během 
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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. 

Zhodnocení a závěr 

 Školní rok 2020/2021 se zapíše do historie  školy jako zcela výjimečný  

a mimořádný, a to z velké části díky pokračující celosvětové pandemii ve 

výskytu virového onemocnění COVID-19, která  zásadním způsobem 

ovlivnila průběh celého školního roku.   

 Žáci a jejich rodiče, učitelé a další zaměstnanci školy byli postaveni před 

řadu nových a náročných situací a pracovních úkolů, které se podařilo 

zvládat především díky jejich většinově zodpovědnému a konstruktivnímu 

přístupu. Rokem prolínala velmi dobrá spolupráce pedagogů, ale také 

zájem a disciplína  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 distanční výuky 

byly realizovány klíčové cíle školního vzdělávacího programu. V průběhu 

dalšího období provedeme 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 jsou jedny z nejlepších v historii školy. 

Škola se snažila udržet nadprůměrný standart gymnaziálního vzdělávání 

v rámci středního školství. Výsledky státních maturitních zkoušek jsou 

však již druhým rokem po sobě  z důvodů mnoha opatření zmírňujících 

dopady epidemie na vlastní průběh a obsah zkoušek jen těžko relevantně 

srovnatelné.  

 Usilujeme o to, aby zdejší gymnázium bylo místem přátelských a  

podnětných setkání, místem příjemných zážitků. I letos jsme měli pro žáky 

připraveno mnoho zajímavých exkurzí, přednášek, soutěží, výletů, 

kulturních zážitků,  lyžařský výcvik nebo zajímavých setkání. Mnohé z nich 
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jsme nemohli uskutečnit, ale mnohé z nich přesuneme do dalšího období 

a věřme, že se nám je podaří zrealizovat.  

 Po několika letech jsme se rozhodli realizovat dotazníkové šetření Mapa 

školy, které bylo v jedné části zaměřeno také na otázky spojené 

s distanční výukou. Bližší výstupy a analytická zpráva z tohoto šetření 

budou jedním z podkladů pro připravovanou zprávu o evaluaci školy za 

uplynulé 3 školní roky (vyhotovení ve 2021/2022). 

 Z hlediska materiálního podmínek se škola dále výrazně zkvalitňuje. 

Zřizovatel školy, Zlínský kraj,  do školy dlouhodobě investuje nemalé 

finanční prostředky, které využíváme na rozvoj infrastruktury a 

modernizaci školy. V roce 2020-2021 proběhly akce na zlepšení 

pracovního prostředí a vybavení  školy.  Byly dokončeny práce na několika 

významných investičních akcích. Sportovní hala získala v listopadu 2020 

tolik potřebné zatemnění jihovýchodní stěny. Klíčovou investicí z hlediska 

infrastruktury školy se stala 2. část rekonstrukce elektroinstalací a sítí 

včetně osvětlení a ozvučení učeben, která proběhla o hlavních 

prázdninách roku 2021. I letos pokračovalo pořizování a využívání 

moderní ICT didaktické techniky. Tím se rozšiřují možnosti aplikace 

moderních vyučovacích metod ve výuce. V plánu jsou další opravy a 

modernizace školního vybavení a zařízení ve všech třech stavebních 

objektech. Ty letošní si vyžádaly od zřizovatele v součtu téměř 10 milionů 

Kč.  A tak věříme, že nás i v dalším období čekají  další úpravy a zlepšení 

prostředí a zázemí školy.  

 Právě v době uzavření a následném znovuotevření školy nám mnozí 

partneři a spolupracující organizace a firmy pomohly a výrazným 

způsobem nám byli nápomocni při zajišťování hygienických prostředků a 

ochranných pomůcek.  

 O činnosti školy pravidelně informujeme ve Valašskoklobouckém 

zpravodaji, výsledky své práce zveřejňujeme na  webových stránkách 

školy i města a na facebooku.  

 Gymnázium Valašské Klobouky si dlouhodobě klade za cíl naplňovat ve 

svém regionu roli významného vzdělávacího a společenského centra. V 

koncepci svého rozvoje se zaměřujeme na  priority ve vzdělávání. Jsou to 
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ty, které se opírají o silné stránky školy (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 nepředstavitelně 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 žáci i zaměstnanci měli vytvořenou příjemnou pozitivní 

pracovní atmosféru, abychom i složitější situace a problémy dokázali řešit s 

nadhledem, který zcela neodmyslitelně do školního prostředí patří.  

Klíčovou roli v online působení sehrála schopnost  poklidné komunikace mezi 

sebou navzájem. Z tohoto pohledu se jeví uplynulý školní rok jako zcela 

výjimečný a velmi významný. Pokusme se na to nezapomenout.   

Troufám si tak tvrdit, že se nám mnohé podařilo právě až ve školním roce 

2020/2021, že jsme se např. my učitelé naučili učit se od sebe navzájem, že 

sdílení zkušeností není jen novodobé klišé, ale přináší do naší práce vzájemné 

porozumění, profesionalitu, podporu a oporu v týmové spolupráci. Je za námi 

v těch dvanácti uplynulých měsících kus kvalitně odvedené  práce, za kterou 

se nemusíme stydět a za kterou bych chtěla všem moc poděkovat.  

 

Děkuji všem pedagogickým pracovníkům školy za vstřícnost, pochopení a 

velkou ochotu při zvládnutí náročných období spojených s dočasným 

uzavřením školy pro prezenční výuku. Poradili jsme si společně jak s 

organizací distančního vzdělávání „na dálku“, tak s vedením prezenční výuky 

po návratu části žáků do škol v dubnu 2021 a následně všech v květnu 2021. 

 

Děkuji rovněž všem provozním zaměstnancům školy a školní jídelny, kteří si 

velmi dobře poradili se svými pracovními povinnostmi nejen v podmínkách 

dodržování zpřísněných hygienických opatření, ale také v průběhu rozsáhlých 

stavebních prací, které se nevyhnuly žádnému ze tří objektů školy.  

 

Všem patří velké díky. 
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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. 
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