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Výroční zpráva je zpracována na základě §10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění předchozích 
předpisů, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a dále 
na základě § 7 vyhlášky 15/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví náležitosti 
dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. 
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1 Základní údaje o škole 

Název školy dle zřizovací listiny: Gymnázium Šternberk, Horní náměstí 5  

Sídlo školy: 785 01 Šternberk, Horní náměstí 5 

Právní forma: příspěvková organizace 

IČO: 00601764 

IZO: 000601764 

  

Zřizovatel: Olomoucký kraj, IČO: 60 609 460, Jeremenkova 40a, 
779 00 Olomouc  

  

Ředitel školy: Mgr.Tamara Kaňáková (od 1.8.2012), 

Mgr.Jiří Hackenwald (do 31.7.2012) 

  

Školská rada: od 1.1.2012  

Zástupce zřizovatele: Ing. Pavel Stonawský  předseda školské rady, 

Mgr. Antonín Staněk Ph. D. 

Zákonní zástupci nezletilých 
žáků: 

Mgr. Emil Doseděl, 

 Mgr. Bc.Miroslav Sadil 

Pedagogičtí pracovníci školy: Mgr. Lenka Metlíková, 

Mgr. Jaroslav Zavadil 

  

Kontakty:  

Telefon: 588001080  

Fax: 588001059 

E-mail: kanakova@gymst.cz 

Webové stránky: www.gymst.cz  

http://www.gymst.cz/
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2 Charakteristika školy 

2.1 Obecná charakteristika 

Gymnázium Šternberk náleží svým počtem žáků (455) ke středním školám v Olomouckém kraji.  
Ve dvou vzdělávacích oborech poskytuje střední všeobecné vzdělání končící maturitní zkouškou. 
Vedle osmiletého oboru škola nabízí studium čtyřleté, obvykle s jednou třídou se zaměřením na živé 
jazyky a jednou všeobecnou. Ve dvou vzdělávacích oborech poskytuje střední všeobecné vzdělání 
končící maturitní zkouškou. Postupný pokles počtu žáků ZŠ se projevuje i v nižším počtu zájemců  
o studium. 

Areál školy tvoří dvě budovy, původní A a v roce 1995 zrekonstruovaná budova B. Obě se nacházejí 
na Horním náměstí. V areálu školy se nachází také hřiště. Ve školním roce 2008/2009 byla postavena 
sportovní hala Ecce Homo, která se nachází cca 100m od školy. Stravování poskytuje školní jídelna 
na Opavské ulici, která je samostatnou příspěvkovou organizaci zřízenou Olomouckým krajem. 

Škola se nachází v centru Šternberka, v těsné blízkost autobusového nádraží.  

2.2 Přehled oborů vzdělávání 

Kód oboru Název oboru Ukončení studia Forma studia Druh studia 

79-41-K/401 *) Gymnázium (čtyřleté) maturita denní 
úplné střední 
všeobecné 

79-41-K/408 *) Gymnázium (čtyřleté) maturita denní 
úplné střední 
všeobecné 

79-41-K/41 **) Gymnázium (čtyřleté) maturita denní 
úplné střední 
všeobecné 

79-41-K/801 *) Gymnázium (osmileté) maturita denní 
úplné střední 
všeobecné 

79-41-K/81 **) Gymnázium (osmileté) maturita denní 
úplné střední 
všeobecné 

*)  dobíhající obor 

**) výuka dle ŠVP Ecce Homo 

Do prvních ročníků jednotlivých studijních oborů jsou žáci přijímáni na základě přijímacího řízení, 
jehož součástí jsou přijímací zkoušky. Postupně narůstá zájem o čtyřletý studijní obor, méně zájemců 
je o osmiletý obor. 

Gymnázium čtyřleté je určeno pro absolventy 9. tříd základní školy a srovnatelných ročníků studijních 
oborů víceletých gymnázií. V ročníku zpravidla bývají otevřeny dvě třídy, avšak v tomto školním roce 
byla otevřena třída jedna, jejíž jedna polovina je všeobecná a druhá se zaměřením na živé jazyky. 
K redukci tříd došlo s ohledem na studijní výsledky uchazečů. Učební plány vycházejí ze školního 
vzdělávacího programu Ecce Homo.  

Z cizích jazyků všichni žáci studují jako první cizí jazyk angličtinu, druhý cizí jazyk si žák všeobecného 
oboru volí z nabídky německý jazyk, francouzský jazyk, ruský jazyk; žák oboru se zaměřením na živé 
jazyky má ŠVP stanoven německý jazyk 

V estetické výchově si žák volí z nabídky hudební výchova nebo výtvarná výchova. 

Ve 3. a 4. ročníku si žáci volí z nabídky volitelných předmětů. Škola dle zájmu žáků a ekonomických 
možností školy vyučuje zvolené předměty. Žák má tak možnost se profilovat s ohledem na budoucí 
studia na vysokých školách. Skupiny ve volitelných předmětech jsou tvořeny žáky obou studijních 
oborů. 

Škola žákům rovněž nabízí nepovinné předměty, avšak jejich otevření je limitováno ekonomickou 
situací. 

Volný čas žáci mohou trávit v zájmových útvarech, jejichž nabídka je různorodá. 

Gymnázium osmileté je určeno pro absolventy 5. tříd základní školy. Počet zájemců v posledních 
letech koresponduje s počtem přijímaných. Škola otvírá pouze jednu třídu. 
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Zaměření tříd je všeobecné. Učební plány vycházejí ze školního vzdělávacího programu Ecce Homo. 

1. cizím jazykem je jednotně jazyk anglický, od 2. ročníku si žák volí 2. cizí jazyk z nabídky německý 
jazyk, francouzský jazyk, ruský jazyk. 

V estetické výchově má v prvních čtyřech ročnících žák hudební i výtvarnou výchovu současně, od 
5.ročníku si volí z nabídky hudební výchova nebo výtvarná výchova. 

V 7. a 8. ročníku si žáci volí z nabídky volitelných předmětů. Škola dle zájmu žáků a ekonomických 
možností školy vyučuje zvolené předměty. Žák má tak možnost se profilovat s ohledem na budoucí 
studia na vysokých školách. Skupiny ve volitelných přemětech jsou tvořeny žáky obou studijních 
oborů. 

Škola žákům rovněž nabízí nepovinné předměty, avšak jejich otevření je limitováno ekonomickou 
situací. 

Volný čas žáci mohou trávit v zájmových útvarech, jejichž nabídka je různorodá. 

2.3 Přehled učebních plánů 

 

79-41-K/401 Gymnázium (čtyřleté) 

Učební plán gymnázia se čtyřletým studijním cyklem. Schválilo MŠMT ČR č. j. 19 671/2006-26 dne 
27. 9. 2006 s platností od 1. 10. 2006 počínaje prvním ročníkem. Dobíhající vzdělávací obor. Učební 
plán je v příloze. 

79-41-K/408 Gymnázium (čtyřleté, zaměření na živé jazyky) 

Učební plán gymnázia se čtyřletým studijním cyklem. Schválilo MŠMT ČR č. j. 20595/99-22 dne 
20. 9. 2005 s platností od 1. 9. 2005 počínaje prvním ročníkem, se změnou dle č.j.8314/2007-23 
s účinností od 1.9.2007,  Dobíhající vzdělávací obor. Učební plán je v příloze. 

79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté) 

Učební plán gymnázia se čtyřletým studijním cyklem, vychází ze Školního vzdělávacího programu 
Ecce Homo. Učební plán je příloze. 

79-41-K/801 Gymnázium (osmileté) 

Učební plán gymnázia s osmiletým studijním cyklem, schválilo MŠMT ČR č. j. 19 671/2006-26 dne 
27. 9. 2006 s platností od 1. 10. 2006. Učební plán je v příloze 

79-41-K/81 Gymnázium (osmileté) 

Učební plán gymnázia, vychází ze Školního vzdělávacího programu Ecce Homo. Učební plán je 
příloze. 

2.4 Prostorové podmínky, vybavení.  

V roce 1995 došlo k rozšíření gymnázia o budovu B, která je propojená s původní budovou skleněným 
koridorem. V roce 2008 byla vyřešena situace s nevyhovující tělocvičnou, v blízkosti školy byla 
vybudována moderní sportovní hala Ecce Homo. Ve školním roce 2011/2012 v období prázdnin došlo  
v budově A k výměně osvětlení a elektrických rozvodů. Tato významná investice přispěje ke splnění 
hygienických norem a ke snížení spotřeby energie. 

Přehled učeben: 

Budova 
Kmenové 
učebny 

Odborné 
učebny 

Odborné 
laboratoře 

Kabinety Ostatní 
místnosti 

A 11 14 1 11 4 

B 4 5 2 4 0 

Celkem 15 19 3 15 4 

 
 
Prostorové podmínky školy jsou velmi dobré, klesající počet tříd umožňuje průběžně měnit dispozice, 
mohou vznikat specializované učebny a prostory pro relaxaci žáků. Postupně rovněž vytváříme 
učebny s multimediálním vybavením. V současné době je na škole 37 učeben, z toho je 16 učeben 
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sloužících jako kmenové třídy. Všechny přírodovědné a esteticko-výchovné předměty mají vlastní 
areály, nově vznikají odborné učebny pro dějepis, zeměpis a český jazyk. Dostatečný je i počet 
učeben jazykových, 2 počítačové učebny, vynikající zázemí pro tělesnou výchovu. 
Výpočetní technika a didaktická technika je na škole v dostatečném množství (mj. 5 interaktivních 
tabulí, 22 datových projektorů ) V oblasti výpočetní techniky dobrý stav díky projektům OP VK. Nově 
přibudou v rámci projektu Digi III. notebooky pro žáky 1 třídy 1.ročníku a další didaktická technika. 
V rámci oprav byla prováděna pouze běžná údržba, potřeba je výrazně vyšší než jsou možnosti školy. 
Díky dotaci z KUOK dojde v průběhu prázdnin k rekonstrukci osvětlení v hlavní budově tak, aby 
splňovalo hygienické požadavky investované prostředky cca 2,8 mil. Kč by se měly postupně vrátit 
díky výrazně nižší energetické náročnosti. 
Opětovně byl na SFŽP podán projekt na výměnu oken a zateplení fasády hlavní budovy. V současné 
podobě byl projekt akceptován a navržen ke schválení. 
Další nutné opravy jsou v plánu  pro příští období. 

3 Údaje o počtech tříd, počtech žáků  

3.1 Počet tříd 

Gymnázium osmileté 79-41-K/81:   7 tříd 

Gymnázium osmileté 79-41-K/801:   1 třída 

Gymnázium čtyřleté 79-41-K/41:    5 tříd 

Gymnázium čtyřleté 79-41-K/401:    3 třídy 

Celkem:         16 tříd     
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3.2 Počet žáků v jednotlivých ročnících a oborech vzdělávání 

Třída Třídní učitel Hoši Dívky Celkem 

Osmileté studium         

I.A Mgr.Jana Husáková 13 18 31 

II.A Mgr.Lenka Metlíková 19 10 29 

III.A Mgr.Vlastimil Tlamka 14 17 31 

IV.A Mgr. Jan Večerka 9 13 22 

Celkem nižší stupeň   55 58 113 

V.A Mgr. Martin Minařík 11 20 31 

VI.A Mgr. Světlana Bergerová 15 11 26 

VII.A Mgr. Renata Janošíková 12 13 25 

VIII.A Mgr. Ivana Tarasovičová 10 22 32 

Celkem vyšší stupeň   48 66 114 

Celkem osmileté studium   103 124 227 

Čtyřleté studium 
   

  

1.A Mgr. Zuzana Mejdrová 12 21 33 

2.A Mgr. Eva Kučerová 5 19 24 

2.B Mgr. Jana Čermáková 13 17 30 

3.A Mgr. Milada Wiedermannová 3 22 25 

3.B Mgr. Michal Rychtecký 13 18 31 

4.A Mgr. Jitka Pospíšilová 9 24 33 

4.B RNDr. Miroslav Duda 7 18 25 

4.C Mgr. Kateřina Maňhalová 8 19 27 

Celkem čtyřleté studium   70 158 228 

  
      

Celkem nižší stupeň   55 58 113 

Celkem vyšší stupeň   118 224 342 

Celkem všechny typy studia   173 282 455 
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3.3 Počet integrovaných žáků se zdravotním postižením 

V tomto školním roce ve škole nebyli žádní žáci integrováni. 

4 Personální zabezpečení činnosti školy 

4.1 Pedagogočtí pracovníci 

Poř. 
č. 

Příjmení, jméno, titul Vzdělání Aprobace 
Ve šk.  
roce  
vyučoval 

Pracovní  
zařazení 

Prac.  
úvazek 

 
Vedoucí 
předm.  
komise 

1 Andre Martina, Mgr. VŠ Čj, Vv Čj, Vv učitel SŠ 0,52 
 2 Barglová Dana, Mgr. VŠ Čj, Hv Čj, Hv učitel SŠ 1 Čj 

3 Bartošová Lucie, Mgr. VŠ Nj, ZSV Nj, ZSV učitel SŠ 1 
 4 Bergerová Světlana, Mgr. VŠ Bi, Ch Bi, Ch učitel SŠ 1 Bi 

5 Burda Jan, Mgr. VŠ Aj Aj učitel SŠ 0,71 
 6 Burešová Iveta, Mgr. VŠ Aj, Čj Aj učitel SŠ 1 Aj 

7 Čermáková Jana, Mgr. VŠ M, Ch M, Ch učitel SŠ 0,95 Ch 

8 Červený Josef, Mgr. VŠ Bi,  Tv Bi,  Tv učitel SŠ 1 Tv 

9 Duda Miroslav, RNDr. VŠ M, Fy M, Fy učitel SŠ 1 
 10 Hackenwald Jiří,Mgr. VŠ F, Ch Ch ředitel 1 Fy 

11 Havlíčková Hana, Mgr. VŠ ZSV ZSV učitel SŠ 0,62 
 12 Hofírek Pavel, Mgr.  VŠ Nj,ZSV Nj,ZSV učitel SŠ 1 
 13 Horáčková Pavlína, Mgr. VŠ Aj, Čj Aj učitel SŠ 1 
 14 Horenský Radek, Mgr. VŠ M, Fy M, Fy učitel SŠ 1 
 15 Janošíková Renata, Mgr. VŠ M, Ch M, Ch učitel SŠ 1 
 16 Klapková Jana, Mgr. VŠ M, Fy M, Fy učitel SŠ 1 
 17 Kluková Birgit VŠ Nj, D Nj st.zást.řed 1 Cj 

18 Kolomazníková Monika, Mgr. VŠ Aj, Ze Aj, Ze učitel SŠ 0,95 
 19 Kotková Irena, Mgr. VŠ D, Čj D, Čj učitel SŠ 1 Dě 

20 Krejčí Lucie, Mgr. VŠ N, Z N, Ze učitel SŠ 0,38 
 21 Kučerová Eva, Mgr. VŠ Č, Fr Č, Fr učitel SŠ 1 
 22 Maňhalová Kateřina, Mgr. VŠ Aj, Čj Aj, Čj učitel SŠ 1 
 23 Mejdrová Zuzana, Mgr. VŠ Aj, Hv Aj, Hv učitel SŠ 1 
 24 Metlíková Lenka, Mgr. VŠ Bii,Ch Bii,Ch učitel SŠ 0,98 
 25 Minařík Martin. Mgr. VŠ M, Dg M, Dg učitel SŠ 1 
 26 Mrhačová Jitka, Mgr. VŠ Aj Aj učitel SŠ 0,57 
 27 Němcová Marie, RNDr. VŠ M, F, IVT F, IVT učitel SŠ 1 
 28 Niklová Alena, Mgr. VŠ D D učitel SŠ 0,52 
 29 Papica Petr, Mgr. VŠ Č, Vv Č, Vv učitel SŠ 1 
 30 Pospíšilová Jitka, Mgr. VŠ Č, Nj Č, Nj učitel SŠ 1 
 31 Rychtecký Michal, Mgr. VŠ M, Tv M, Tv učitel SŠ 1 
 32 Světnická Marcela, Mgr. VŠ Č, Fr Č, Fr učitel SŠ 0,57 
 33 Husáková Jana, Mgr. VŠ M, Bi M, Bi učitel SŠ 0,95 
 34 Tarasovičová Ivana, Mgr. VŠ Rj, Hv Rj, Hv učitel SŠ 1 
 35 Tichá Hana, Bc. VŠ Aj Aj učitel SŠ 0,62 
 36 Tlamka Vlastimil, Mgr. VŠ M, Tv M, Tv učitel SŠ 1 Ma 

37 Vacová Ludmila, Mgr. VŠ Č, Vv Č, Vv učitel SŠ 0,9 Est 

38 Večerka Jan, Mgr. VŠ Bi, Ze Bi, Ze učitel SŠ 1 
 39 Vitamvas Lorraine VŠ Aj Aj učitel SŠ 0,67 
 40 Vymětalová Karla, PhDr. VŠ D, Nj D, učitel SŠ 0,19 
 41 Wiedermannová Milada,Mgr. VŠ Nj, ZSV Nj, ZSV učitel SŠ 1 ZSV 
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42 Zavadil Jaroslav, Mgr. VŠ M, Dg,  IVT zást.řed. 1 IVT 

43 Zavadilová Renata, Mgr. VŠ Č, Aj Č, Aj učitel SŠ 1 
 44 Zima Aleš, Mgr. VŠ Tv, ZSV Tv, ZSV učitel SŠ 0,95 
  

Vyučováno bylo celkem 793 hodin týdně, všechny hodiny byly vyučovány aprobovaně. 

Celkový fyzický počet učitelů je 44, přepočtený počet 39,08 

Počet žáků na učitele 

Z celkového přepočteného počtu učitelů 39,08 a celkového počtu žáků 455 je  11,64 žáků na učitele. 
Ostatní zaměstnanci 

Poř. č. Příjmení Jméno Vzdělání Pracovní zařazení 
Prac. úvazek 

(hl.čin.) 
Prac.úvazek 

(vedl.čin.) 

1 Drkulová  Milena ÚSO ekonom,rozpočtář 0,850 0,270 

2 Nováková  Vítězslava ÚSO účetní 0,850 0,250 

3 Zachovalová Milena ÚSO administrat. a spis. prac. 0,625  

4 Vrtalová  Emíle ZŠ uklízečka 0,900 0,100 

5 Augustýnková Anna SO uklízečka 0,900 0,100 

6 Stanická  Hana SO uklízečka 0,900 0,100 

7 Světnická Ilona SO uklízečka 0,900 0,100 

8 Dobrá  Alena SO uklízečka 0,313 0,313 

9 Zákopčan Anton SO údržbář 0,500  

10 Pařenica  Zdeněk SO školník 1  

11 Pařenica  Zdeněk SO topič 0,701  

 

Celkový fyzický počet nepedagogických pracovníků školy je 11. Přepočítaný počet v hlavní činnosti 
8,439, ve vedlejší činnosti 1,233. 

 

5 Údaje o přijímacím řízení 

5.1 Přihlášení / přijatí žáci 

 
1. kolo přijímacího řízení 

Obory vzdělávání 7941/K41  
Gymnázium čtyřleté 

7941/K81 
 Gymnázium osmileté 

Počet přihlášených 72 34 

Počet přijatých 72 33 

Odevzdali zápisový lístek 53 24 

 
2. kolo přijímacího řízení 

Obory vzdělávání 7941/K41  
Gymnázium čtyřleté 

Počet přihlášených 14 

Počet přijatých 13 

Odevzdali zápisový lístek 7 

 
3. kolo přijímacího řízení 

Obory vzdělávání 7941/K41  
Gymnázium čtyřleté 

Počet přihlášených 1 

Počet přijatých 1 

Odevzdali zápisový lístek 1 
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Celkem nastoupí do prvního ročníku ve školním 
roce 2012/13 na základě výsledků přijímacího 
řízení (odevzdali zápisový lístek) 

61 24 

Celkový počet žáků v prvním ročníku 63 (2 studenti 
přestoupili z jiného 
gymnázia) 

                        24 
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6 Údaje o výsledcích vzdělávání a chování žáků 

 
 
 
 

Klasifikace 1. pololetí 2. pololetí 

  

Celkový počet žáků  455 458 

Z toho 

Prospělo 272 284 

Prospělo s vyznamenáním 178 164 

Neprospělo 4 3 

Z toho vykonali opravnou zkoušku - 2 

Neklasifikovaní 1 7 

Z toho vykonali klasifikační zkoušku  3 

 Průměrný prospěch 1,74 1,78 

Výchovná opatření    

 Pochvaly TU 113 377 

Pochvaly ŘŠ 18 - 

Napomenutí TU 54 11 

Důtky TU 21 11 

Důtky ŘŠ 4 7 

Snížené známky z chování Stupeň 2 0 0 

Stupeň 3 0 0 

 
Absence 
Celkem zameškaných hodin 23447 25083 

Průměr zameškaných hodin na jednoho žáka 51,53 54,77 

Omluvených 23391 25063 

Průměr omluvených na jednoho žáka 51,41 54,72 

Neomluvených 56 20 

Průměr neomluvených na jednoho žáka 0,12 0,04 
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PRŮMĚRY TŘÍD V JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTECH VE ŠKOLNÍM ROCE  
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Výsledky maturitních zkoušek 

 

7 Prevence sociálně patologických jevů 

7.1 Výchovné poradenství 

Na škole působí výchovná poradkyně ( Mgr. Iveta  Burešová ), která ukončila studium výchovného 
poradenství v roce 2006. Mezi její úkoly patří zejména: 

 

- v úzké spolupráci s třídními učiteli sledování klimatu ve třídách, prevence projevů šikany, 
diskriminace, rasismu, případná intervence při jejich projevech, zapojení všech vyučujících do 
zajišťování zdravého prostředí pro všechny žáky 

- péče o zdravý psychický a sociální vývoj žáků, rozvíjení jejich osobnosti 

- ve spolupráci s třídními a vyučujícími sledování případných poruch vývoje žáků, zajišťování nápravy 
a zohledňování dle dodaných doporučení PPP 

- koordinace práce se žáky s vývojovými poruchami učení 

- pomoc při profesní orientaci žáků 

- sledování absence žáků 

- zajištění podpory žákům ze sociálně slabšího prostředí a národnostních menšin 

 

Při plnění zmíněných úkolů bylo využíváno přednášek a besed s lékařem v oblasti sexuální výchovy, s 
odborníky specializujícími se na šikanu, náboženské sekty, drogovou problematiku, pravidelně probíhají 
návštěvy P centra, žáci se účastnili preventivních programů o nebezpečí alkoholu a kouření.   

Při sledování absence žáků ve vyučování byla využita spolupráce třídních učitelů s ostatními učiteli, rodiče, 
popř. lékaři. Snaha udržet absenci na co nejnižší hranici je problematická zejména u zletilých žáků, pravidla 
omlouvání jsou dána školním řádem. 

 

Škola pracovala a podporovala talentované žáky jejich zapojením do předmětových olympiád a dalších 
soutěží. Jazykově nadané žáky škola motivovala ke skládání  mezinárodně uznávaných  jazykové zkoušky 
a  pomáhala při přípravě k nim. 

 

V oblasti profesní orientace bylo v souvislosti s volbou seminářů žákům 3. ročníků doporučeno a umožněno 
navštívit veletrh Gaudeamus, tak aby skladba seminářů odpovídala požadavkům VŠ, žáci maturitních 
ročníků měli možnost návštěvy Dne otevřených dveří na VŠ.  Žáci byli včas informování o struktuře 
vysokého školství, o možnostech výběru VŠ a hlavně o různých formách přijímacího řízení s důrazem na 
nutnost sledovat termíny Národních srovnávacích zkoušek u fakult, které tuto formu přijímacího řízení 
pořádají. Dále jsou žáci motivováni k volbě studia na technických a přírodovědných oborech s ohledem na 
další možné uplatnění v praxi a požadavky trhu práce. Škola se snažila toto zohledňovat i při  skladbě 
učebních plánů, hlavně pak organizací volitelných předmětů ve vyšších ročnících. 

Údaje o výsledcích maturit 

Jarní maturitní termín Celkem omluveni prospěli neprospěli 

4.A 33 3 30 0 

4.B 25 0 23 2 

4.C 27 0 27 0 

VIII.A 32 0 32 0 

Celkem 117 3 112 2 

Poznámka: 1 studentka neprospěla z DT M(Z) a 1 z ústní Čj (Z) 

Podzimní termín     

4.B 2 0 2 0 

Celkem 2 0 2 0 
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I přesto, že se stále hodně studentů hlásilo na žádané studijní obory, např. na filozofických, právnických, 
lékařských fakultách, je úspěšnost žáků školy při přijímání na vysoké školy tradičně velmi vysoká. 

 

7.2 Výchovně vzdělávací prevence 

Na škole působil školní metodik prevence Mgr.Zuzana Mejdrová Její pracovní náplň sestává z těchto úkolů: 

koordinace přípravy Minimálního preventivního programu a jeho zavádění ve škole dle Metodického 
pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže 
čj.: 14514/2000 – 51 (navrhuje vhodné odborné a metodické materiály aj. pomůcky pro realizaci 
Minimálního preventivního programu a navazujících preventivních aktivit školy); 

organizace přednášek, seminářů pro žáky i učitele, které souvisejí s prevencí a jsou pořádány 
specializovanými odbornými zařízeními; 

Prevence sociálně patologických se ve školním roce 2011/2012 realizovala na úrovni jednotlivých předmětů 
a na úrovni dalších aktivit, které nejsou zařazeny do sylabů vyučovacích předmětů. Vycházeli jsme z naší 
dlouhodobé koncepce a spolupracovali s různými odborníky z řad speciálních pedagogů, lékařů a 
psychologů. Každoročně využíváme služeb P-centra (Olomouc) a tento rok jsme zahájili také širší 
spolupráci se Střediskem výchovné péče Resocia, které nám nabídlo mimo jiné i školení pro pedagogy. 
Součástí prevence je nabídka volnočasových aktivit pořádaných školou v rámci zájmových útvarů. V rámci 
projektových dnů byly zařazeny workshopy napříč věkovými kategoriemi. 

 
V tomto školním roce proběhly tyto besedy: 
Drogová prevence:  
návštěvy P-centra pro studenty primy, sekundy, tercie a kvarty 
projekt Perníkář – beseda s bývalým uživatelem drog – pro 2. ročníky (sdružení SFZ) 
prevence zneužívání alkoholu: 
představení „13. komnata“ prima – kvinta 
problematika patologického hráčství: 
  - program o gamblingu – kvarta (Resocia) 
problematika náboženských sekt: 
beseda o náboženských sektách (p. Hynek z YMCA) 
zdravý životní styl: 
beseda a přednáška na téma  HIV/AIDS – tercie (KHS)  
beseda s gynekologem (MUDr. Kroupa) – první ročníky 
prevence rakoviny prsu (dívky 3. ročníky) 
prevence rakoviny, zdravý životní styl (2. a 3. ročníky) 
šikana: 
beseda: vymezení základních pojmů, poukázání na nebezpečnost tohoto jevu, dotazník pro primu 
(Mejdrová) 
rozvoj multikulturního smýšlení a tolerance 
projekt „Respekt a tolerance“ – napříč několika ročníky 
multikulturní projekt - napříč několika ročníky 
prevence prokrastinace  
metody učení – první ročníky (Havlíčková, Bartošová, Mejdrová) 
 

Prevence sociálně patologických se ve školním roce 2011/2012 realizovala na úrovni jednotlivých předmětů 
a na úrovni dalších aktivit, které nejsou zařazeny do sylabů vyučovacích předmětů. Vycházeli jsme z naší 
dlouhodobé koncepce a spolupracovali s různými odborníky z řad speciálních pedagogů, lékařů a 
psychologů. Každoročně využíváme služeb P-centra (Olomouc) a tento rok jsme zahájili také širší 
spolupráci se Střediskem výchovné péče Resocia, které nám nabídlo mimo jiné i školení pro pedagogy. 
Součástí prevence je nabídka volnočasových aktivit pořádaných školou v rámci zájmových útvarů. V rámci 
projektových dnů byly zařazeny workshopy napříč věkovými kategoriemi. 

8 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo realizováno na základě nabídek Schola Servis Prostějov, 
NIDV Olomouc a dále na základě nabídek vysokých škol. S ohledem na nedostatek finančních prostředků 
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se vyučující účastnili především bezplatných seminářů. Využité programy byly akreditovány MŠMT v rámci 
DVPP. 

8.1 Předmětová komise českého jazyka: 

- Hodnotitel PP – školení Cermat   
- Předseda Maturitní komise – certifikát ke státní maturitní zkoušce 

8.2 Předmětová komise cizích jazyků 

-  Testovací nástroje a jejich využití ve výuce cizích jazyků  
- E-learningové metody a jejich využití při výuce jazyků na ZŠ a SŠ 
- Konzultační seminář k ústní zkoušce z německého jazyka 
- Hodnotitel ústní zkoušky pro žáky s PUP MZ 
- Metodické aspekty výuky cizích jazyků ve velkých třídách 
- Rozdílné úrovně ve výukové skupině 
- Německý jazyk jako další cizí jazyk 
- Aktivity a metody pro rozvoj jazykových dovedností 
- Němčina pro profesně orientovanou výuku 
- Centrální hodnotitel písemných prací 
 

8.3 Předmětová komise matematiky a deskriptivní geometrie 

- Školení OLAT – Moderní škola  

 

  

8.4 Předmětová komise biologie 

- CLIL –výuka biologie v angličtině 

- Specializační studium pro koordinátory EVVO 

8.5 Předmětová komise chemie 

- CLILL výuka chemie v angličtině 

- Přírodní vědy ve 21.století 

- Co nás ve škole nenaučili 

- Školení předsedů mat.komisí. 

8.6 Předmětová komise dějepisu 

 Jak vzpomínáme Československo ve školním dějepise 

 Československo a naše země ve 20. století 

8.7 Předmětová komise ZSV 

– seminář „Právo ve školní praxi“ – rozsah: 4,5 hodiny 

- seminář projektu Centrum podpory etické výchovy v Olomouckém kraji - ukázková hodina etické výchovy  

- akr. Kurz MŠMT /24964/2010-25-558b/,Respekt a tolerance Loštice, 

- Deník Otty Wolfa a osudy jeho rodiny 

- Závěrečná konference projektu Centrum podpory etické výchovy v Olomouckém kraji 

- Kurz etické výchovy - rozšíření odborné kvalifikace, způsobilost k výuce Etická výchovy na základní a 
střední škole /250 hodin/, UP Olomouc, celoživotní vzdělávání 

- Jsme v EU, buďme v obraze – vzdělávací seminář (Centrum odborných studií VŠE za podpory 
Zastoupení Evropské komise v ČR)  
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Účast na projektu Kudy kam – orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné zprávy 
(ESF)  

-dvoudenní seminář Výuka k podnikavosti – e-learning 

8.8 Předmětová komise tělesné výchovy 

- Závěrečná konference projektu EU "Prohlubování znalostí vyučujících v TV"  
- Bezpečnost v TV  

8.9 Předmětová komise fyziky 

- Rozvoj profesních kompetencí učitelů fyziky základních a středních škol v Olomouckém kraji, SGO, 
akreditovaný kurz MŠMT  

- Školení podle vyhlášky 50/78 Sb. § 11  

- Přednáška Einstein a Praha: Relativita tehdy a dnes  

- Školení OLAT – Moderní škola  

 
 

9 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

9.1 Mimoškolní vzdělávací aktivity organizované školou 

9.1.1 Nepovinné předměty a kroužky 

Zájmový útvar Počet studentů Vyučující: 

Příprava…SVS 12 Pavel Hofírek 

Bi a Ch v Aj 2 Lenka Metlíková 

Přírodovědný kroužek 4 Lenka Metlíková 

Deskriptivní geometrie 5 Martin Minařík 

Sborový zpěv 7 Zuzana Mejdrová 

Aj pro primány 11 Monika Kolomazníková 

Posilování  8 Vlastimil Tlamka 

Florbal - NG 19 Večerka, Papica 

Volejbal 15 Michal Rychtecký 

Příprava cert. RJ 3 Ivana Tarasovičová 

Fyzikální kroužek 7 Jana Klapková 

 

   Nepovinný předmět Vyučující 

VII.A,3.A  
cvičení z přírodovědných předmětů 

  
Renata Janošíková, Jana Klapková, Jana 
Husáková 
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3.B 
cvičení z přírodovědných předmětů 

  
Jana Klapková, Jana Husáková, Jana Čermáková 

 

9.1.2 Rozvoj informačních a komunikačních technologií 

Vybavení školy v oboru výpočetní techniky je využíváno i v mimovyučovací době. Každý žák při zahájení 
studia získá počítačový účet, rovněž může používat bez omezení elektronickou poštu.  

9.2 Výsledky soutěží, přehlídek 

Žáci jsou motivování k zapojení do soutěží a přehlídek, na které jsou připravování jednotlivými vyučujícími. 

9.2.1 Talent Olomouckého kraje 2011 

Za naši školu byli nominováni: 

Přírodovědný obor: Marek Jiruš - 2. místo krajské kolo a 2. místo celostátní kolo SOČ fyzika 

4. místo - přírodovědecké obory základních škol a nižších stupňů gymnázia 

Kryštof Smyčka- 1. místo krajské kolo a 4. místo celostátní kolo olympiády v zeměpise 

Škola získala 3. místo   v přírodovědném oboru  

 

9.2.2 Talent Olomouckého kraje 2012 

Na Talent Olomouckého kraje 2012 byli za školní rok. 2011/2012 nominováni: 

Přírodovědný obor: Ondřej Skácel,VII.A,  MO úspěšný řešitel, postup na Středoevrop .matem .olympiádu, 
1.místo v KK matem.olymp., vítěz KK fyzikální olympiády. Jakub Smyčka,III.A 3.místo v liter. Soutěži Voda 
pro potraviny, 1.místo v KK SAPERE –vědět,jak žít. Kryštof Smyčka – celostátní kolo zeměpisné olympiády 
– 3.místo. 

Výsledky této soutěže za školní rok 2011/2012 budou vyhlášeny až prosinci 2012. 

9.2.3 Sportovní soutěže 

Tělesná 
výchova 

21.9.2011 CORNY – Středoškolský pohár v atletice- družstvo 
dívek – 4.místo, chlapci- 3.místo (postup do 
krajského kola) 

Okresní kolo 

 27.9.2011 CORNY – Středoškolský pohár v atletice- družstvo 
chlapců- 3.místo  

Krajské kolo 

 6.10.2011 Turnaj O pohár Josefa Masopusta –– Uničov,  
- 2.-3. místo ve skupině 

Okrskové 
kolo 

 21.10.2011 Mistrovství Severní Moravy a Slezska mentálně 
postižených sportovců ve stolním tenise, Šternberk 
- 11 našich studentů bylo v pořadatelském týmu 
tohoto turnaje 

 

 7.11.2011 Turnaj v šachu –  turnaje se zúčastnilo celkem, 15 
studentů, vítězem se stal O. Skácel 

Školní turnaj 

 14.11.2011 Orionflorbalcup 2011/2012, Hala Gymnázia Uničov    
- naše družstvo se účastnilo v kategorii chlapců 
1996-1998, ve své skupině skončilo naše družstvo 
na 1. místě, po vyrovnaném semifinálovém zápase 
do finále bohužel po nájezdech nepostoupili 

Okrskové 
kolo 

 16.11.2011 Přebor škol v šachu pro okresy Olomouc a Přerov, 
Olomouc, Gymnázium Hejčín - družstvo našeho 
gymnázia skončilo na 4. místě a postoupilo do  
krajského kola 

Okresní kolo 

 28.11.2011 Okresní kolo ve volejbalu dívek ZŠ a SŠ, Olomouc, 
Gymnázium Hejčín - družstvo našich dívek skončilo 
na 3.místě ve skupině, celkově 5. místo 
 

Okresní kolo 

 29.11.2011 Volejbalový turnaj prof. Stanislava Cveka, Olomouc, 
Slovanské Gymnázium - na tomto turnaji smíšených 

Okresní 
soutěž 
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družstev skončili naši studenti na 3. místě ve 
skupině 

 2.12.2011 Mikulášský turnaj ve volejbale smíšených družstev – 
IX.ročník,  Tělocvična ZŠ Hrubého - pedagogové a 
studenti se umístili na skvělém 2.místě 

 

 2.12.2011 Okrskové kolo v košíkové chlapců SŠ, Gymnázium 
Uničov - 4. místo 

Okrskové 
kolo 

 12.12.2011 Okresní kolo ve šplhu středních škol, SŠZe 
Olomouc - chlapci – 3. místo družstev, nejlepší 
z našich studentů – 4.místo -  Charouz Ondřej 

Okresní kolo 

 13.12.2011 Turnaj „O pohár Gymnázia Šternberk“, Sportovní 
hala  Gymnázia Šternberk - námi již tradičně 
pořádaný turnaj skončil vítězstvím ZŠ Svatoplukova   
Šternberk, naše družstvo skončilo čtvrté 

Turnaj škol 

 19.1.2012 Krajské kolo šachového turnaje, Olomouc - účast 
našeho družstva 

Krajské kolo 

 16. a 
23.1.2012 

Tradiční fotbalový turnaj vyššího gymnázia, 
Sportovní hala Gymnázia Šternberk- bohatě 
obsazeného turnaje se účastnilo celkem 9 týmů, 
vítězství   vybojovali chlapci 2.B 

Školní turnaj 

 14.3.2012 Okrskové kolo v košíkové, hoši 6.- 9. třídy – 5. Místo Okrskové 
kolo 

 15.3.2012 Okrskové kolo v košíkové, dívky 6.- 9. třídy– 6. 
Místo 

Okrskové 
kolo 

 15.3.2012 Školní turnaj ve volejbalu – mix cup 2012 Školní turnaj 

 27.3.2012 Mistrovství středních škol ve stolním fotbale, 
Olomouc          - účast 8 studentů našeho gymnázia 

 

 3.4.2012 Slovanská florbalka - turnaj smíšených družstev , 
Olomouc  - 3. Místo 

Okresní 
soutěž 

 4.4.2012 Okresní kolo ve florbale středních škol, Sportovní 
hala Gymnázia Šternberk, 3. Místo 

Okresní kolo 

 3.4. 2012 Velikonoční turnaj ve florbale,  II. ZŠ – 3. Místo Turnaj škol 

 10.4.2012 
11.4.2012 
19.4.2012 
20.4.2012 

 
25.-     

27.5.2012 

Kvalifikační šachový turnaj (10.4), turnaj ve stolním 
tenise (11.4),  výběr fotbalového družstva (19.4), 
Nominační atletické závody(20.4)  na Mezinárodní 
sportovní setkání  mládeže 2012, DDM Šternberk - 
naši studenti v těchto nominacích uspěli a 
reprezentovali naše gymnázium úspěšně i 
v soutěžích na výše uvedeném setkání (25.-           
27.5.2012) – Město Šternberk – 1.místo celkově 

Mezinárodní 
setkání 
mládeže 

partnerských 
měst 2012, 
Šternberk 

 4.5.2012 
 
 
 

10.-11.5.2012 

Jarní Kiosk – dívky 6.-7. třída – 1.m.Furišová 
- dívky 8.-9.třída – 2.m.Sásová, 3.m.Skalická, 
4.m.Janošíková 
 
Sportovní turnaj ZMOK – florbal (10.5), volejbal 
(11.5)  - florbal – 1. místo, volejbal – 3. místo 

Soutěž škol 
 
 

Okresní 
soutěž 

 13.6.2012   9. Mistrovství České republiky o nejzdatnější 
mládež, nejzdatnější  střední školu 2012 – finále, 
Čelákovice - 3. Místo – školy, 3. Místo – Citovecká, 
4. Místo – Charouz, 3. Místo – dívky, 
5. Místo - chlapci 

Finále ČR 

9.2.4 Předmětové olympiády a soutěže 

Výsledky žáků v soutěžích 

Předmět Termín Soutěž, umístění, jméno studenty, třída Poznámka 

ZSV  Celostátní středoškolská politologická soutěž „Přímá 
volba prezidenta ČR“ – finální kolo ve formě 

„Středoškolské politologické konference“ 
 
Iveta Zetochová, 4.A – 4.místo 
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Lucie Bohdalová, 4.A – 5.místo 
 

  Studentský summit OSN v Praze 
celostátní finále  
Iveta Zetochová, 4.A 
Ingrid Vyroubalová, 4.A 
Lucie Bohdalová, 4.A 

 

  Celostátní soutěž „Rozhoduj o Evropě“ 
Iveta Zetochová, 4.A – 5.místo 

 

  Celostátní soutěž „Nebojte se myslet“ 
Iveta Zetochová, 4.A 
Lucie Bohdalová, 4.A  
Ingrid Vyroublaová, 4.A  

 

  Celostátní soutěž o znalostech NATO „Europa Secura“ 
Jan Skoupý, VII.A – postup z okresního kola, 4. místo 
v nadregionálním kole (Olomoucký + Jihomoravský 
kraj) 
Kristina Čermáková, VII.A – postup z okresního kola, 
4. místo v nadregionálním kole (Olomoucký + 
Jihomoravský kraj) 
Radim Hošák, VII.A – postup z okresního kola, 4. 
místo v nadregionálním kole (Olomoucký + 
Jihomoravský kraj) 

 

  Iveta Zetochová 
– po dvouleté účasti na Studentském summitu OSN 
v roce 2010 a 2011 (= znalostní testy, odborné výstupy 
před porotou, eseje aj.) zvolena v dubnu 2012 do 
předsednictva Stud.summitu a od podzimu se bude 
podílet na jeho vedení a organizaci 

 

  Krajské kolo Debatiáda / družstvo z IV.A/  
 

Čeština prosinec Mladý Demosthenes-okresní kolo,Puškarová B.II.A a 
Sedláčková T.IV.A – 4.místo 

 

 17.12.2011 Debatiáda – krajské kolo, VI.A – 2.místo  

 prosinec Recitační soutěž – školní kolo  

 20.12.2011 Školní kolo - OČJ  

 Únor 2012 Městské kolo recitační soutěže - NG  

 Břrzen 2012 Okresní kolo OČJ – Jakub Smyčka – 2.místo 
Anna Maderová – 3.místo 

 

 Duben2012 Krajské kolo OČJ – J.Smyčka – 9.-10.místo  

  Voda pro potraviny – J.Smyčka -3.místo v celostátním 
kole 

 

 Duben,květen Projekt studenti píší noviny  

 duben Wolkerův Prostějov – Pazdera J.4.C – laureát státní 
ceny 
Benešová L. – Cena poroty, oba postup do stát. kola,v 
červnu ? 

 

 květen V olomouckém kraji jsem doma – eseje 
VI.A – 1. místo 

 

 
AJ 2-2012 OK olympiády v AJ, Anna Skácelová 1.místo, Radim 

Hošák, 3. Místo, Veronika Hermannová 2.místo 
 

 3-2012 KK, Anna Skácelová, 2.místo  

 

NJ 2-2012 OK olympiády v NJ, 3.místo, Kryštof Smyčka  
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RJ 3-2012 Krajské kolo konverzační soutěže,3.místo Ondřej Suk, 
VIII.A 

 

 

Dějepis 1.2.2012 OK dějepisná olympiáda  
Smyčka Kryštof II.A – 2.místo 
Smyčka Jakub II.A – 7.-8. místo 
Novák Štěpán II.A- 12.místo 

 

 12.4.2012  KK dějepisná olympiáda 
Novák Štěpán  5.místo 
Smyčka Kryštof 7.místo 
Smyčka Jakub    17.místo                   

 

 
 
 
Fyzika 15.12.2011 Školní kolo Astronomické olympiády kategorie B 

Nemrava VII.A (4.místo v kraji), Cinklová 3.A(5.místo 
v kraji), Charouz VII.A (6.místo v kraji), Višnovský VII.A 
(6.místo v kraji), Borůvka VII.A (7.místo v kraji), Krejčí 
3.A (7.místo v kraji), Pernicová 3.A (8.místo v kraji) – 
úspěšní řešitelé školního kola 

 

 15.12.2011 Školní kolo Astronomické olympiády kategorie C 
Škopík VI.A (7.místo v kraji), Hrdý VI.A  (11.místo 
v kraji)- úspěšní řešitelé školního kola 

 

 15.12.2011 Školní kolo Astronomické olympiády kategorie D 
Kršňák 1.A  (11.místo v kraji)- úspěšný řešitel školního 
kola 

 

 13.12.2011 Školní kolo Astronomické olympiády kategorie F Novák 
III.A (6.místo v kraji), Janulík III.A (12.místo v kraji), 
Drška III.A  (19.místo v kraji)- úspěšní řešitelé školního 
kola 

 

 13.12.2011 Školní kolo Astronomické olympiády kategorie G 
Puškarová II.A (12.místo v kraji)– úspěšný řešitel 
školního kola 

 

 13.12.2011 Školní kolo Astronomické olympiády kategorie H 
Novák I.A (16.místo v kraji), Mikulka I.A (18.místo 
v kraji), Pastorek I.A (18.místo v kraji)– úspěšní 
řešitelé 

 

 18.1.2012 1.kolo Astronomické soutěže na DDM Šternberk – tým 
Skácelová Anna IV.A, Sedláčková Tereza IV.A, 
Kouřilová Michaela IV.A (1.místo), tým Pastorek 
Jindřich I.A, Berger Kryštof I.A, Charvát Jakub I.A 
(1.místo), tým Novák Ondřej I.A , Teplan Tomáš I.A 
Michalcová Barbora I.A (3.místo) 

 

 3.2.2012 Korespondenční krajské kolo Astronomické olympiády 
kategorie AB – Charouz Ondřej, VII.A (6.místo v rámci 
kraje, 32.místo v rámci ČR) 

 

 17.2.2012 FYKOS na MF UK Praha – tým studentů  HošákRadim 
VII.A, Učík Martin VII.A, Kucharčík David VIII.A, Skácel 
Ondřej VI.A, Coufalová Nikol 4.A  (17.místo v rámci 
ČR) 

 

 23.3.2012 Korespondenční krajské kolo Astronomické olympiády 
kategorie CD – Škopík Jan, VI.A, (5.místo v rámci 
kraje) 

 

 23.3.2012 Korespondenční krajské kolo Astronomické olympiády 
kategorie EF  – Janulík Jakub, III.A, (11.místo v rámci 

 



 Gymnázium Šternberk, Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 
 

-22- 
 

kraje) 

 23.3.2012 Korespondenční krajské kolo Astronomické olympiády 
kategorie GH – Pastorek Jindřich, I.A, (17.místo 
v rámci kraje) 

 

 21.2.2012 Školní kolo fyzikální olympiády kategorie E – Vašková 
IV.A (1.místo), Šuba IV.A (2.místo) 

 

 21.2.2012 Školní kolo fyzikální olympiády kategorie F  – Novák 
Štěpán III.A (1.místo) 

 

 14.3.2012 2.kolo Astronomické soutěže na DDM Šternberk – tým 
Skácelová Anna IV.A, Sedláčková Tereza IV.A, 
Kouřilová Michaela IV.A (1.místo) 

 

 28.3.2012 Okresní kolo fyzikální olympiády kategorie E – Šuba 
Marek, IV.A (10.místo), Vašková Barbora IV.A 
(14.místo) 

 

 28.3.2012 Okresní kolo fyzikální olympiády kategorie F – Novák 
Štěpán, III.A (20.místo) 

 

 18.4.2012 Krajské kolo fyzikální olympiády kategorie E – Šuba 
Marek IV.A (11.-13. místo) 

 

 30.4.2012 Školní kolo fyzikální olympiády kategorie C – Skácel 
Ondřej (1.místo) 

 

 30.4.2012 Školní kolo fyzikální olympiády kategorie D – Opichal 
Tomáš (1.místo) 

 

 4.5.2012 Krajské kolo fyzikální olympiády kategorie D – Opichal 
Tomáš V.A (7.-8. místo) 

 

 4.5.2012 Krajské kolo fyzikální olympiády kategorie C– Skácel 
Ondřej VI.A (1.-2. místo) 

 

 16.5.2012 Okresní kolo fyzikální olympiády kategorie G 
Archimediáda  – Raisinger Jan, II.A (7.místo), 
Garláthyová Terezie II.A (9.místo), Zatloukalová Adéla 
II.A (13.místo) 

 

 

 

              

Chemie  CHO kat.D – okresní kolo – O.Doseděl  

  CHO kat.C –krajské kolo – J. Škopík  úspěšný řešitel  

 

Biologie 5.,6.3.2012 BIO-školní kolo- kat.C,   1. místo : Novák Štěpán  

 5.,6.3.2012 BIO-školní kolo- kat.C,   2. místo  Bára Vašková  

 5.,6.3.2012 BIO-školní kolo- kat.D,   1. místo : Kryštof Smyčka  

 5.,6.3.2012 BIO-školní kolo- kat.D,   2. místo : Jindřich Pastorek  

 12.,13.3.2012 BIO-školní kolo- kat.A,   1. místo : Ivana Poláchová  

 12.,13.3.2012 BIO-školní kolo- kat.A,   2. místo Kristína Záchová  

 12.,13.3.2012 BIO-školní kolo- kat.B,   1. místo : Kateřina Berková  

 12.,13.3.2012 BIO-školní kolo- kat.B,   2. místo : Martina Pavlíková  

 29.3.2012 BIO – okresní kolo- kat.C : 9. místo : Štěpán Novák  

 29.3.2012 BIO – okresní kolo – kat.C :18. místo : Bára Vašková  

 10.4.2012 BIO – okresní kolo- kat.D : 10. místo : Jindřich 
Pastorek 

 

 10.4.2012 BIO – okresní kolo- kat.D : řešitel : Kryštof Smyčka  

 30.3.2012 BIO – krajské  kolo- kat.A : 20.místo : Ivana Poláchová  

 30.3.2012 BIO – krajské kolo- kat.A : 22.místo : Kristina Záchová  

 únor 2012 SAPERE – vědět jak žít, školní kolo: družstvo NG   
1. místo : družstvo /Smyčka J.,Janulík, Samek ( III.A) 

 

 únor 2012 SAPERE – vědět jak žít, školní kolo: družstvo NG    
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1. místo : družstvo /Hermanová, Navrátilová, 
Dosedělová ( IV.A) 

 duben 2012 SAPERE – vědět jak žít, okresní kolo: družstvo NG 
 1. místo :  Smyčka J.,Janulík, Samek ( III.A) 

 

 duben 2012 SAPERE – vědět jak žít, okresní kolo: družstvo NG 
 2. místo :  Hermanová, Navrátilová, Dosedělová ( 
IV.A) 

 

 duben 2012 SAPERE – vědět jak žít, krajské kolo: družstvo NG 
 1. místo : Smyčka J.,Janulík, Samek ( III.A) 

 

 24.4. 2012 SAPERE – vědět jak žít, celostátní kolo: družstvo NG 
 7. místo : Smyčka J.,Janulík, Samek ( III.A) 

 

 18.4.2012 ZELENÁ STEZKA –Šternberk : mladší žáci  1. místo : 
Michalcová, Vývoda, Pastorek 

 

 18.4.2012 ZELENÁ STEZKA –Šternberk : starší  žáci  2. místo : 
Kocourková, Maléřová, Samek 

 

 18.4.2012 ZELENÁ STEZKA –Šternberk : starší  žáci  3. místo : 
Skalická, Siťařová, Pospíšilová 

 

 
Zeměpis  Okresní kolo:   kat. A- Kryštof Berger-3. místo  

                           kat. B- Kryštof Smyčka- 1. místo  

                           kat. D- David Kucharčík- 2. místo  

  Krajské kolo:    kat. A- Kryštof Berger-6. místo  

                           kat. B- Kryštof Smyčka- 1. místo  

                           kat. D- David Kucharčík-11. místo  

  Celostátní kolo: kat. B- Kryštof Smyčka- 3. místo!!!     

 
 

 

Matematika Duben 
2012 

Matematická olympiáda –okresní kolo, kategorie Z6, 
6.místo, Berger Kryštof, I.A 

 

 Duben 
2012 

Matematická olympiáda –okresní kolo, kategorie Z6, 
7.místo, Charvát Jakub, I.A 

 

 Duben 
2012 

Matematická olympiáda –okresní kolo, kategorie Z7, 
6.místo, Raisinger Jan, II.A 

 

 Leden 
2012 

Matematická olympiáda –okresní kolo, kategorie Z9, 
3.místo,  Kubíková Markéta, IV.A 

 

 Leden 
2012 

Matematická olympiáda –okresní kolo, kategorie Z9, 
4.místo,  Randýsek Vojtěch, IV.A 

 

 Říjen 
2011 

Hlavolamiáda(VG), 1.místo Kucharčík David.VIII.A  

 Říjen 
2011 

Hlavolamiáda(NG),1.místo Novák Ondřej, I.A  

 Listopad 
2011 

Internetová matematická olympiáda, 20.místo v rámci 
ČR, Skácel, Hošák, Opíchal, Fišerová, Šimša 

 

 Prosinec 
2011 

Matematická olympiáda, školní kolo, kat.A, 1místo, 
Skácel, 2místo, Kucharčík, 3místo, Učík 

 

 Říjen 
2011 

Přírodovědný klokan, kat.kadet, 1místo, Šuba, IV.A, 
2.místo,Smyčka,III.A,, Kategorie Junior,1.Junior, 
1.místo, Skácel,VI.A, 2.místo,Najmon,VI.A 

 

 Březen 
2012 

Náboj, 25-30.místo, Skácel, Učík,Kucharčík, 
Hošák,Opíchal 

 

 Březen 
2012 

Pythagoriáda 6tř.,okresní kolo, 5.místo, Berger ,I.A, 
10.místo, Ondrák I.A 

 

 Březen 
2012 

Pythagoriáda 7tř.,okresní kolo,4.místo Raisinger(II.A), 
5místo, Tichý(II.A) 

 

 Únor 
2012 

Matematická olympiáda-krajské kolo, kat.A, 1-2místo, 
Skácel(VI.A) 
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 Duben 
2012 

Matematická olympiáda-krajské kolo, katB, 2.místo, 
Skácel(VI.A) 

 

 

9.1 Další aktivity 

 

9.2 Další aktivity 

9.2.1 Spolupráce s jinými školami a institucemi. 

Gymnázium Šternberk se stalo v červnu 2011 členem „Asociace aktivních škol ČR“, kam bylo přizváno ke 
členství zakladateli asociace na základě velmi dobrých výsledků a bohatých aktivit školy. Ředitel gymnázia 
je dlouholetým členem Výboru sdružení středních škol Olomouckého kraje. Gymnázium nadále 
spolupracuje s jednotlivými fakultami UP v Olomouci, čtvrtým rokem jsme vedeni jako fakultní škola 
přírodovědecké fakulty UP v Olomouci. Ve spolupráci s odbornými pracovišti přírod. a lékařské fakulty jsou 
pořádány exkurze a besedy s vědeckými pracovišti. Spolupracujeme rovněž v rámci programů „Badatel“ a 
„Věda je zábava“ a při vedení SOČ našich studentů v oblasti fyziky, chemie a biologie. 

V oblasti organizování DVPP spolupracujeme rovněž s filozofickou a pedagogickou fakultou. 

V rámci OPVK spolupracujeme s pedagogickou fakultou  UP a dalšími SŠ v rámci kraje. 

V oblasti environmentální výchovy spolupracujeme s CHKO Litovelské Pomoraví a centrem ekologických 
aktivit Sluňákov. 

Významným partnerem je Olomoucký kraj (2 granty) a město Šternberk spolu s institucemi ve městě – 
Šternberský hrad, galerie, MKZ, základní školy, Charita, Ústav sociální péče atd. 

Prostřednictvím o.p.s. sponzorská podpora aktivit školy od místních firem (OZ 026, Invest cz, Invensys, 
Topgal, ČEZ, Modico, Granitol, MJM Litovel a další.) 

9.2.2 Zahraniční kontakty,stáže, mezinárodní projekty 

Mezinárodní spolupráce na škole je velmi bohatá, spolupráce je uskutečňována zejména v oblasti společně 
podávaných projektů – především EU Comenius a Mládež, ale také nadací např. Česko-německého fondu 
budoucnosti. Pokračuje spolupráce se školami v Německu, Belgii, Lucembursku, Itálii, Portugalsku, Anglii, 
Finsko, Nizozemsku a na Slovensku. Nově se podařilo navázat spolupráci se školou v Anglii a ve školním 
roce 2011/2012 se uskutečnila první reciproční výměna žáků. Pokračuje spolupráce v rámci projektů a 
výměnných pobytů s gymnáziem Veitshöchheim.  

Bylo realizován projekt „Hearts“  za podporu Olomouckého kraje. Z prostředku Olomouckého kraje jsme 
získali 80 000.- Kč. 

Škola získala v rámci fondu česko-německé budoucnosti 180 000.- Kč za společný projekt s německou 
školou.   

 Nově byl podán a schválen s realizací v červnu  2012 projekt v rámci programu Mládež  v hodnotě 
16 500.- EUR a projekt COMENIUS za 20 000.- EUR. 

Dále byly schválené 2 nově projekty ve spolupráci s Olomouckým krajem a SRN v hodnotě 55 000.- . 

Celkem získala škola přes 1 100 000.- Kč za tyto aktivity.  

Další projekt se koná v srpnu 2012 ve Finsku. 

Jedná studentka studovala v rámci spolupráce s gymnáziem v HOfu jeden rok v SRN, další student začíná 
svůj pobyt v této škole v září 2012. Další studentka získala pobyt v Mexiku v rámci soutěže Olomouckého 
kraje.  

Další mezinárodní projekty jsou rozpracovány. 

Škola rovněž nabízí žákům možnost účasti na poznávacích exkurzích, které realizujeme vlastními silami do 
různých evropských zemí.  Ve školním roce 2011/2012 to byly Francie, Anglie, Rakousko a Švýcarsko.  

 

9.2.3 Aktivity školy a její prezentace na veřejnosti 

Z akcí pořádaných školou : 
Tradiční dny otevřených dveří vždy první pátek a sobotu v prosinci. 
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Projekt s mezinárodní účastí Hearts 2 
Beseda pro rodiče a žáky uvažující o studiu v osmiletém gymnáziu v lednu. 
Beseda s rodiči žáků přijatých ke studiu na našem gymnáziu v červnu s podáním základních informací o 
studiu, režimu a akcích v průběhu studia. 
Imatrikulace žáků prvních ročníků na šternberském hradě za přítomnosti rodičů a představitelů města. 
Soutěž v matematice a fyzice pro žáky ZŠ obvodu. 
Pořádání sportovních turnajů 
Slavnostní zahájení maturitních zkoušek na šternberském hradě. 

Návštěvy škol s rozšířenou výukou jazyků a ZŠ obvodu školy s podáváním informací o studiu a přijímacím 
řízení. 
Tradiční konverzační soutěž v německém a anglickém jazyce pro žáky 8. a 9. tříd základních škol. 
Koncerty pěveckého sboru gymnázia pro veřejnost v kapli Vincentina. 
Účast na prezentační výstavě středních škol olomouckého okresu „Scholaris“ 
Tradiční stužkovací a reprezentační plesy v prosinci a v únoru. 
Akce studentského klubu „Sklep 02“ a provoz čajovny. 
Aktivní účast na Ekojarmarku ve městě. 
Inovované www stránky školy. 
Předávání cen o.p.s. premiantům a nejlepším studentům při slavnostním ukončení školního roku. 
I.ročník Zahradních slavností na Šternberském hradě a charitativní koncert a sbírka pro Toma 
Účast na veřejně prospěšných akcích a sbírkách (Srdíčkový den, Šance dětem ulice a další). 
Prezentace školy při United Games ve městě, v Olomouci i zahraničí. 
Nastudování divadelních her divadelním kroužkem a jejich předvedení ve  městě. 
Již tradiční akce, kterou organizují vyučující estetické výchovy s žáky nižšího gymnázia na šternberském 
náměstí – Svatý Martin, Vítání jara a účast a prezentace školy na Ekojarmarku. 
Výstavy žáků školy na šternberském hradě a v klášteře. 
Soutěže pro žáky základních škol v přírodovědných předmětech. 
Malá chemická olympiáda pro ZŠ. 
Pořádání okresních kol chemické olympiády. 
Koncerty pěveckého sboru pro instituce ve městě. 
Účast  na ekologických aktivitách ve městě. 
 
Významné akce a události v průběhu školního roku. 
Září     
Zahájení školního roku 
Seznamovací kurzy prvních ročníků 
 Zahájení činnosti kroužků 
Projektový den NG – Poklady z hlubin              
Prezentace projektu na „Ekojarmarku“ 
Projekt s mezinárodní účastí „Hearts“ 
Imatrikulace 1. ročníků na šternberském hradě a úvodní třídní schůzky 
Říjen  
Návštěva hejtmana a náměstků hejtmana Olomouckého kraje + beseda se studenty 
Výměnný pobyt – gymnázium ve Veitshöchhteimu v Německu 
Přírodovědný klokan 
Hallowen – projektový den pro děti ZŠ ve Šternberku 
Listopad 
Účast na veletrhu vzdělávání „Gaudeamus“ v Brně 
Organizace a realizace Sv.Martin. slavností ve městě 
Projektový den 
Účast na prezentaci SŠ Scholaris v Olomouci 
Exkurze 4.a, VIII.A do Prahy 
Prosinec 
Organizace soutěže v ciz. Jazycích pro ZŠ 
Den otevřených dveří 
Exkurze 4.b, 4.c  Praha 
Účast na vyhlášení „Talent Olomouckého kraje“ 
Stužkovací ples 4.a, VIII.A 
Turnaj v malé kopané pro ZŠ 
Exkurze Vídeň 
Projektový den NG 
Leden 
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Lyžařský kurz II.A – Jeseníky – Karlov 
Přípravné setkání projekt Comenius v Lucembursku 
Reprezentační ples školy 
Únor 
Lyžařský kurz V.A + 1.a  Jeseníky-  Kurzovní chata 
Školení pedagogického sboru 
Darování krve – studenti 4. ročníků 
Realizace zkoušek ÖSD 
Březen 
Projektový den 
Výměnný pobyt anglických studentů u nás 
Soutěž – Matematický klokan 
Vítání jara 
Účast na městských  oslavách Dne učitelů 
Duben 
Výměnný pobyt Německo 
Přijímací zkoušky 
Divadelní představení v Olomouci 
Exkurze Francie 
Květen 
Písemné maturitní zkoušky 
Malá chemická olympiáda pro žáky ZŠ 
Exkurze Vídeň 
Ústní maturitní zkoušky 
Sportovní kurz 3.a, VII.A 
Červen 
Slavností předávání maturitního vysvědčení na Šternberském hradě 
Expedice Catalunya – zahraniční exkurze 
Schůzka s rodiči přijatých žáků 
Exkurze Švýcarsko 
Zahradní slavnost na Šternberském hradě a charitativní koncert. 
Ocenění nejúspěšnějších žáků 
Závěr školního roku 
V průběhu roku práce na projektech EU OP VK „Moderní škola“ a „PROŠ“ 

10 Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

Dne 27.3.2012 byla na škole provedena inspekční činnost ČŠI dle § 174 odst. 2 písm. A) zákona 
č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění 
pozdějších předpisů, a to v rámci provádění mezinárodního šetření PISA.  

11 Základní údaje o hospodaření školy 

Základní údaje o hospodaření školy jsou zpracovány za kalendářní rok 2011. Údaje o hospodaření školy 
jsou uvedeny na konci dokumentu v příloze (Rozvaha k 31. 12. 2011, Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2011, 
Příloha účetní uzávěrky k 31. 12. 2011). 

12 Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

12.1 Partnerské programy 

Mezinárodní spolupráce na škole je velmi bohatá, spolupráce je uskutečňována zejména v oblasti společně 
podávaných projektů – především EU Comenius a Mládež, ale také nadací např. Česko-německého fondu 
budoucnosti. Pokračuje spolupráce se školami v Německu, Belgii, Lucembursku, Itálii, Portugalsku, Anglii, 
Finsko, Nizozemsku a na Slovensku. Nově se podařilo navázat spolupráci se školou v Anglii a ve školním 
roce 2011/2012 se uskutečnila první reciproční výměna žáků. Pokračuje spolupráce v rámci projektů a 
výměnných pobytů s gymnáziem Veitshöchheim.  
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Bylo realizován projekt „Hearts“  za podporu Olomouckého kraje. Z prostředku Olomouckého kraje jsme 
získali 80 000.- Kč. 
Škola získala v rámci fondu česko-německé budoucnosti 180 000.- Kč za společný projekt s německou 
školou.   
 Nově byl podán a schválen s realizací v červnu  2012 projekt v rámci programu Mládež  v hodnotě 
16 500.- EUR a projekt COMENIUS za 20 000.- EUR. 
Dále byly schválené 2 nově projekty ve spolupráci s Olomouckým krajem a SRN v hodnotě 55 000.- . 
Celkem získala škola přes 1 100 000.- Kč za tyto aktivity.  
Další projekt se koná v srpnu 2012 ve Finsku. 
Jedná studentka studovala v rámci spolupráce s gymnáziem v HOfu jeden rok v SRN, další student začíná 
svůj pobyt v této škole v září 2012. Další studentka získala pobyt v Mexiku v rámci soutěže Olomouckého 
kraje.  
Další mezinárodní projekty jsou rozpracovány. 
Škola rovněž nabízí žákům možnost účasti na poznávacích exkurzích, které realizujeme vlastními silami do 
různých evropských zemí.  Ve školním roce 2011/2012 to byly Francie, Anglie, Rakousko a Švýcarsko.  

 

12.2 Zapojení do mezinárodních jazykových zkoušek 

12.2.1  Österreichisches Sprachdiplom Deutsch 

Gymnázium Šternberk organizuje pro studenty i pro veřejnost zkoušky z německého jazyka. Tyto zkoušky 
organizuje rakouská státní instituce  Österreichisches Sprachdiplom Deutsch. Zkoušky se skládají na 
několika úrovních, které jsou sladěny se  Společným evropským referenčním rámcem pro jazykové 
zkoušky, čímž je zaručena porovnatelnost úrovní se zkouškami z jiných  evropských jazyků. 

Zkoušky Österreichisches Sprachdiplom Deutsch se konají na úrovních A1 – C2. Ve školním roce 2011 -
2012 proběhly tyto zkoušky: 

 Zertifikat Deutsch (odpovídá stupni B1 evropského rámce) – zkoušku složili 3 žáci 

 Mittelstufe (odpovídá stupni B2) - zkoušku složilo 5 žáků 

 Oberstuffe (odpovídá stupni C1) - zkoušku složili 3 žáci 

Zkoušky se uskutečnily v únoru 2012 

12.2.2 Cambridge Exams 

Příprava k mezinárodně uznávaným zkouškám Cambridge Exams  pokračovala  i v tomto školním roce. 
Žáci měli možnost ve volitelném semináři absolvovat přípravu ke zkoušce  First Cambridge Certificate in 
English ( FCE) zkouškám. Tuto zkoušku absolvovalo celkem  5 žáků. 

12.2.3 Zkoušky Delf 

Žáci byli připravováni rovněž k mezinárodním zkouškám z francouzského jazyka. Úroveň DELF A2  složili 2 
žáci a úroveň  DELF B1  3 žáci. 
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13 Další vzdělávání v rámci celoživotního učení 

Škola  ve sledovaném období neorganizovala žádné akce celoživotního vzdělávání 

14 Projekty financované z cizích zdrojů 

14.1 Projekty OPVK 

14.1.1 Operační program : OP Vzdělání pro konkurenceschopnost 

Číslo operačního programu : CZ. 1.07 
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.04/03.0017 
Název projektu: MODERNÍ ŠKOLA 
Celková výše finanční podpory: 1 833 817,139 Kč 
Realizace : 1.1. 2011 – 30.6.2012 
 

14.1.2 Operační program: OP Vzdělání pro konkurenceschopnost 

Číslo operačního programu: CZ. 1. 07 
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.04/03.0056 
Název projektu: PROŠ – programování do škol 
Smlouva o partnerství s UP Olomouc 
Celkový výše finanční podpory partnera: 439 448,- Kč 
Realizace: 1.1.2011 – 30.6.2012 

15 Spolupráce s dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

15.1 Spolupráce s odborovou organizací 

Na škole není zřízena odborová organizace.  

15.2 Spolupráce se Školskou radou 

Školská rada byla zřízena rozhodnutím zřizovatele od 1. 1. 2006 na tříleté období, od 1. 9. 2009 byla 
zvolena nová Školská rada.Od 1.1.2012 je školská rada je šestičlenná, dva členové byli zvoleni zákonnými 
zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky, dva členové byli zvoleni pedagogickými pracovníky a dva členové 
byli jmenováni zřizovatelem. Školská rada projednala výroční zprávu a výsledky hospodaření. 

Členové zvolení zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky: 

Mgr. Emil Doseděl, Mgr. Bc.Miroslav Sadil 
Členové zvolení pedagogickými pracovníky: 

Mgr. Lenka Metlíková, Mgr. Jaroslav Zavadil 
Členové jmenovaní zřizovatelem: 

Ing. Pavel Stonawský  předseda školské rady, Mgr. Antonín Staněk Ph. D. 

 

15.3 Spolupráce s rodiči – O.P.S. 

Obecně prospěšná společnost. při Gymnáziu Šternberkse spolupodílí při organizaci mimoškolních akcí, 
zejména plesů, Martinských slavností a nově Zahradní slavnosti. Rovněž zajišťuje dotace pro zájmové 
činnosti žáků, ve spolupráci se školou zprostředkovává přenos informací mezi rodiči a školou. 
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Ve Šternberku dne: 18.9.2012     Mgr.Tamara Kaňáková 

                       ředitelka školy 

Projednáno v Pedagogické radě Gymnázia Šternberk dne 20.9.2012 

Schváleno Školskou radou Gymnázia Šternberk: 

Ve Šternberku dne: 4.10.2012     ing.Pavel Stonawský 

                  předseda školské rady 
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16 Přílohy: 

 79-41-K/801 Učební plán gymnázia s osmiletým studijním cyklem. Schválilo MŠMT ČR 
č. j. 19 671/2006-26 dne 27. 9. 2006 s platností od 1. 10. 2006. 

 79-41-K/401 Učební plán gymnázia se čtyřletým studijním cyklem. Schválilo MŠMT ČR 
č. j. 19 671/2006-26 dne 27. 9. 2006 s platností od 1. 10. 2006 počínaje prvním ročníkem. 

 79-41-K/408     Učební plán gymnázia se čtyřletým studijním cyklem. Schválilo MŠMT ČR č. j. 20595/99-
22 dne 20. 9. 2005 s platností od 1. 9. 2005 počínaje prvním ročníkem, se změnou dle č.j.8314/2007-23 
s účinností od 1.9.2007, 

 79-41-K/81    Učební plán gymnázia osmiletého, vychází ze Školního vzdělávacího programu Gymnázia 
Šternberk ECCE HOMO, ze dne 1. 9. 2009, č.j. GYM716/2009 

 79-41-K/41     Učební plán gymnázia  čtyřletého, vychází ze Školního vzdělávacího programu Gymnázia 
Šternberk ECCE HOMO II ze dne 1.9.2009  č.j. GYM717/2009 

 Údaje o hospodaření školy (Rozvaha 2011, Výkaz zisku a ztráty 2011, Příloha účetní uzávěrky 2011). 
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Ve školním roce 2011/12 třída VIII.A (dobíhající obor) 
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Ve školním roce 2011/12 třídy 4.B, 4.C (dobíhající obor) 
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Ve školním roce 2011/12 třída 4.A (dobíhající obor) 
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Ve školním roce 2011/12 třídy I.A, II.A, III.A a IV.A 
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Ve školním roce 2011/12 třídy 1.A (polovina), 2.B, 3.B, V.A, VI.A, VII.A 
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Ve školním roce 2011/12 třídy 1.A (polovina), 2.A, 3.A 
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Tabulka č.1.4. 

Oblast:  školství 

  Název organizace: Gymnázium Šternberk 
 Adresa: 

 

Horní náměstí 5, 785 01 
 IČ: 

 
601764 

 ORG   1104   

Přehled o výsledku hospodaření UPOZORNĚNÍ 

I. Výsledek hospodaření 

 
jedn.  Kč na 2 des.místa 

    
 Výsledek hospodaření   Kč 

   - z hlavní činnosti v Kč -                                     76 075,94     

   - z jiné činnosti v Kč                                      162 968,47     

Celkem skutečnost VH k 31.12.2011 před zdaněním          (dle Výkazu zisku a 
ztráty)                                        86 892,53     

Předpokládané zdanění celkem                                                         -       

Položky upravující VH (viz pozn. dole)   

 Celkem po zdanění (zisk +, ztráta -)                                        86 892,53     

Krytí ztráty z minulých let     

VH k rozdělení do fondů                                          86 892,53     

Nerozdělený zisk minulých let (+)   

Neuhrazená ztráta minulých let (se znaménkem -)   

Položky, upr. VH, které snižují výsledek hospodaření a navyšují náklady, uveďte kladným číslem 

Položky, které zvyšují výsledek hospodaření a snižují náklady uveďte záporným číslem 

    II. Návrh krytí zhoršeného výsledku hospodaření 

 

   
jedn. -v Kč na 2 des. místa                                  

 Ztráta hospodaření celkem v Kč:   

v tom krytí ztráty :     XXXXX  

   - na vrub zůst. rezervního fondu   

   - ze zlepšeného HV v násl. letech                                                     -       

 Data vyplňujte jako kladná čísla 

 
    III. Návrh rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření  

 

  
upozornění - jednotka  -  Kč na 2 des. místa                                

  Stav k 

1.1.2011 
Stav k 31.12.2011 

Návrh - příděl ze zlepš. VH roku 

2011 Fond 

  sl. 1 sl.2 sl.3 

413 - Fond rezervní 242 767,98 148 758,88 70 595,53 

414 - Fond rezervní 0,00 0,00 XXX 

416 - Fond investiční 344 677,07 552 878,66 XXX 

411 - Fond odměn 945,00 0,00 16 297,00 

412 - FKSP 240 317,72 248 751,72 XXX 

CELKEM 828 707,77 950 389,26                                                         86 892,53     

  
Kontrola na VH 86892,53 

  
Rozdíl 0,00 

 


