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ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

1.1 Identifikační údaje 

Název školy    Gymnázium Kroměříž 

Sídlo školy    Masarykovo náměstí 496, Kroměříž, 767 01 

Datum založení školy   22. 5. 1882 

Datum zařazení do rejstříku škol 1. 9. 1996 (rozhodnutí z 2. 7. 1996 č.j. 10 238/96-61-07) 

Poslední aktualizace v rejstříku škol 1. 9. 2012 (rozhodnutí z 15. 2. 2012 č.j. MSMT-5 004/2012-25) 

Forma hospodaření   příspěvková organizace 

IČ     708 433 09 

IZO     102 519 943 

IZO ŘEDITELSTVÍ   600 014 941 

Ředitel školy    Mgr. Josef Havela (jmenován do funkce 1. 11. 2014) 

Statutární zástupce ředitele:  Mgr. Dagmar Slavičínská (jmenována do funkce  

11. 8. 2014) 

Kontakty    telefon +420 577 544 813, +420 577 544 810 

Webové stránky   www.gymkrom.cz 

E-mail     gymkrom@gymkrom.cz 

Obory vzdělání    79-41-K/41 Gymnázium 

     79-41-K/81 Gymnázium 

Kapacita školy    630 žáků 

 

1.2 Zřizovatel školy 

Název     Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně 

Sídlo     třída Tomáše Bati 21, Zlín, 761 90 

Kontakty    telefon +420 577 043 111 

     fax +420 577 043 202 

     www.kr-zlinsky.cz 

 

1.3 Údaje o Školské radě 

 

S účinností od 1. 1. 2015 začala pracovat Školská rada ve složení: 

 

za zřizovatele: Mgr. Jaroslav Němec 

  Ing. Věra Sigmundová 

 

za zákonné zástupce nezletilých žáků a zástupce zletilých žáků: 

  Daniela Geislerová 

  Mgr. Silvie Mihaldová 

 

za pedagogy: PaedDr. Eva Kočařová 

  Mgr. Marek Sedlák 

  

http://www.gymkrom.cz/
mailto:gymkrom@gymkrom.cz
http://www.kr-zlinsky.cz/
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1.4 Součásti školy a její kapacity 
 

Obor vzdělání 

počet 

tříd počet žáků 

počet žáků na 

třídu 

    k 1. 9. 2015 k 1. 9. 2015 

79-41-K/81 Gymnázium 16 434 27,12 

79-41-K/41 Gymnázium 4 99 24,75 

 

 

1.5 Informace o škole 

 

www.gymkrom.cz, facebook (https://www.facebook.com/gymkrom) 

ŠVP  

www.zkola.cz 

www.msmt.cz 

výroční zprávy z předešlých let 

 

1.6 Subjekty spolupracující se školou 

 

Krajský úřad ve Zlíně 

Sdružení rodičů a přátel Gymnázia Kroměříž 

Nadační fond při Gymnáziu Kroměříž 

Žákovská rada 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 

Asociace školních sportovních klubů 

Klub UNESCO Kroměříž 

Asociace škol přidružených UNESCO  

Státní okresní archiv Kroměříž 

Arcibiskupský zámek Kroměříž 

Muzeum Kroměřížska 

Knihovna Kroměřížska 

Together Czech Republic 

Gymnázium Bad Urach (Německo) 

Gymnázium Liptovský Mikuláš (Slovenská republika) 

26. střední škola v Sankt Petěrburgu (Rusko) 

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži 

Město Kroměříž 

Krajské centrum dalšího profesního vzdělávání a Centrum uznávání a celoživotního učení 

Zlínského kraje, o.p.s. 

Úřad práce Kroměříž 

Nakladatelství Fraus Plzeň 

Krajská pedagogicko-psychologická poradna Zlín (pracoviště Kroměříž) 

YFU Česká republika 

  

http://www.gymkrom.cz/
http://www.zkola.cz/
http://www.msmt.cz/
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ČÁST DRUHÁ: PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 
 

2.1 Vzdělávací programy 

 

a) čtyřletý vzdělávací program v oboru 79-41-K/41 v 1. A, 2. A, 3. A, 4. A probíhal dle 

ŠVP Za hranice všednosti 

b) osmiletý vzdělávací program v oboru 79-41-K/81 v primách až kvartách probíhal dle 

ŠVP Šance a od kvint navazuje na ŠVP Za hranice všednosti 

 

2.2 Studijní forma vzdělávání 

 

 denní forma 

 

2.3 Přehled o počtu ročníků a počtu žáků školy  

 

čtyřleté gymnázium (1.- 4. ročník) k 1. 9. 2015 

Ročník Počet 

žáků v 

ročníku 

Třída Z toho 

dívek 

Zdravotně 

postižení 

žáci 

Zdravotně 

znevýhodnění 

žáci 

Mimořádně 

nadaní žáci 

1. 30       1.A 19 0 0 0 

2. 14 2.A 7 0 0 0 

3. 31 3.A 18 0 0 0 

4. 24 4.A 10 0 0 0 

celkem 99   54 0 0 0 

 

osmileté gymnázium (1.- 8. ročník) k 1. 9. 2015 

Ročník Počet 

žáků v 

ročníku 

Třída Z toho 

dívek 

Zdravotně 

postižení 

žáci 

Zdravotně 

znevýhodnění 

žáci 

Mimořádně   

nadaní žáci 

1.  prima A     

  59 prima B 35 0 0 0 

2.  sekunda A     

  54 sekunda B 31 0 0 1 

3.  tercie A     

  57 tercie B 27 0 1 0 

4.  kvarta A     

  54 kvarta B 23 0 1 0 

5.  kvinta A     

  53 kvinta B 21 0 4 0 

6.  sexta A     

  52 sexta B 34 0 0 0 

7.  septima A     

  48 septima B 32 0 1 0 

8.  oktáva A     

  57 oktáva B 34 1 2 0 

celkem     434   237 1 9 1 
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ČÁST TŘETÍ: RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ 

ŠKOLY 

 

3.1 Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2015/2016  

 

Stav k 30.6.2016 

  počet fyzických osob přepočtené úvazky 

interní pracovníci 45 42,35 

externí pracovníci 0 0 

 

 

3.2 Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2015/2016 

Pedagogičtí  

Pracovní zařazení, 

funkce 

  Stupeň Délka 

pracovníci Pracovní zařazení Úvazek vzdělání pedagogické 

p.č.      praxe 

1 učitel 1,00 VŠ 17 

2 učitel 1,00 VŠ 18 

3 učitel 1,00 VŠ 34 

4 učitel 1,00 VŠ 12 

5 učitel 1,00 VŠ 35 

6 učitel 1,00 VŠ 31 

7 učitel 1,00 VŠ 16 

8 ředitel školy 1,00 VŠ 15 

9 učitel 1,00 VŠ 36 

10 učitel 1,00 VŠ 22 

11 učitel 1,00 VŠ 33 

12 učitel 1,00 VŠ 23 

13 učitel 1,00 VŠ 28 

14 učitel 1,00 VŠ 41 

15 učitel 1,00 VŠ 8 

16 učitel 1,00 VŠ 16 

17 učitel 1,00 VŠ 20 

18 učitel 1,00 VŠ 25 

19 učitel 1,00 VŠ 27 

20 učitel 1,00 VŠ 1 

21 učitel 1,00 VŠ 15 

22 učitel 1,00 VŠ 16 

23 učitel 1,00 VŠ 27 

24 učitel 1,00 VŠ 3 

25 učitel 1,00 VŠ 20 

26 učitel 1,00 VŠ 20 

27 učitel 1,00 VŠ 13 

28 učitel 1,00 VŠ 32 
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29 učitel 1,00 VŠ 30 

30 učitel 0,19 VŠ 13 

31 učitel 1,00 VŠ 31 

32 učitel 1,00 VŠ 28 

33 učitel 0,71 VŠ 21 

34 
statutární 

zástupce ředitele 1,00 VŠ 30 

35 učitel 1,00 VŠ 8 

36 učitel 0,19 VŠ 44 

37 učitel 0,61 VŠ 1 

38 učitel 1,00 VŠ 11 

39 učitel 1,00 VŠ 33 

40 učitel 1,00 VŠ 18 

41 zástupce ředitele 1,00 VŠ 31 

42 učitel 1,00 VŠ 17 

43 učitel 0,47 VŠ 3 

44 učitel 1,00 VŠ 14 

45 učitel 1,00 VŠ 36 

Poznámka: Na mateřské a rodičovské dovolené jsou 4 pedagogické pracovnice.   

K 30.6.2016 bylo v pedagogickém sboru 19 mužů a 26 žen. 

 

3.3 Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2015/2016  

Stav k 30.6.2016 

  počet fyzických osob přepočtené úvazky 

interní pracovníci 8 6,78 

externí pracovníci 0 0 

 

3.4 Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2015/2016 

Ostatní pracovníci Pracovní zařazení Úvazek Stupeň vzdělání, obor 

(pořadové číslo)      

1 uklízečka 0,60 základní 

2 uklízečka 0,60 základní 

3 uklízečka 0,60 vyučena  

4 uklízečka 0,60 vyučena 

5 školník, topič 1,00 vyučen  

6 uklízečka 1,00 vyučena  

7 uklízečka 0,60 vyučena  

8 sekretářka-personalista 1,00 

úplné střední odborné, 

ekonomický 

9 uklízečka 0,75 základní 

10 účetní-rozpočtář 1,00 

úplné střední odborné, 

ekonomický 

11 uklízečka 0,85 vyučena  
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POZNÁMKA: Topič pracuje na základě dohody o provedení práce po dobu topné sezony. 

Pracovnice č. 7 ukončila pracovní poměr dohodou dne 15. 11. 2015, pracovnici č. 2 byl 

ukončen pracovní poměr  ve zkušební lhůtě k 11. 12. 2015,  pracovnice č. 1 ukončila pracovní 

poměr ve zkušení lhůtě k 15.1.2016, pracovnice č. 4 nastoupila do pracovního poměru od 

20.1.2016. 
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ČÁST ČTVRTÁ: ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 

  

4.1 Žáci přihlášení a přijatí ke studiu pro školní rok 2016/2017 

     

kód oboru délka  druh počet přijato odevzdal(a) 

  studia studia přihlášek 

ke 

studiu 

zápisový 

 lístek 

79-41-K/81 8 denní 96 56 56 

      

I. kolo      

kód oboru délka  druh počet přijato odevzdal(a) 

  studia studia přihlášek 

ke 

studiu 

zápisový  

lístek 

79-41-K/41 4 denní 50 27 26 

      

II. kolo      

kód oboru délka  druh počet přijato odevzdal(a) 

  studia studia přihlášek 

ke 

studiu 

zápisový 

lístek 

79-41-K/41 4 denní 4 1 1 

 

Přijímací zkoušky proběhly 15. 4. 2016 (obor 79-41-K/41) a 18. 4. 2016 (obor 79-41-K/81), 

24.5.2016 II.kolo PZ (obor 79-41-K/41). 

Škola se zapojila do projektu pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů 

vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů, které 

zpracoval CERMAT. 

Kritéria přijímacího řízení pro stanovení pořadí uchazečů o studium na Gymnáziu Kroměříž pro 

školní rok 2016/2017, 1. kolo:  

1. Do prvního ročníku oboru 79-41-K/41 Gymnázium bude přijato 28 nejlepších uchazečů včetně 

2 kladně vyřízených odvolání. Uchazečům jsou přidělena registrační čísla, pod nimiž jsou evidováni 

během celého přijímacího řízení.  

 

2. Uchazeči, kteří si podali přihlášku ke studiu v 1. kole, budou přijímáni na základě výsledků 

přijímacího řízení, které tvoří celkový součet získaných bodů a) až e):  
a) prospěchové výsledky ze základní školy  

- 80 bodů získá uchazeč, jehož součet celkových průměrů za 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. 

ročníku bude 2,00; 20 bodů získá uchazeč, jehož součet celkových průměrů za 2. pololetí 8. ročníku 
a 1. pololetí 9. ročníku bude nejhorší ze zúčastněných,  

- uchazeč, který bude mít součet celkových průměrů 2,00, získá bonus v hodnotě 10 bodů  

- žák může získat maximálně 90 bodů za prospěchové výsledky ze ZŠ,  

b) bodové hodnocení z jednotných testů (Gymnázium Kroměříž je zapojeno do pokusného 

ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělávání s maturitní zkouškou ve školním roce 

2015/2016)  

matematika – max. 75 bodů  

český jazyk – max. 75 bodů  

- žák může získat maximálně 150 bodů za hodnocení z jednotných testů,  
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c) za vědomostní olympiády nebo soutěže  

okresní kolo: 1. místo 5 bodů, 2. místo 4 body, 3. místo 3 body  

krajské kolo: 1. místo 10 bodů, 2. místo 9 bodů, 3. místo 8 bodů  

- započítá se jedno umístění z každé olympiády nebo soutěže (maximálně ze tří), a to nejvyšší.  

- kopie diplomů potvrzující úspěchy uchazeče za předmětové soutěže (matematická, fyzikální, 

chemická, biologická, dějepisná, zeměpisná, astronomická olympiáda, Olympiáda v českém jazyce, 

soutěže v cizích jazycích, Pythagoriáda, Matematický klokan) nebo soutěže (Evropa ve škole, 

Finanční gramotnost, soutěž v programování) pro žáky 8. a 9. tříd organizovaných MŠMT a 

uvedených ve Věstníku MŠMT (srpen 2014 a srpen 2015) nebo zařazení do státní reprezentace musí 

být doloženy současně s přihláškou,  

- žák může získat maximálně 30 bodů za vědomostní olympiády nebo soutěže,  

d) za certifikáty z cizích jazyků  

úroveň A1 - 7 bodů, A2 - 8 bodů, B1 - 9 bodů, B2 - 10 bodů  

- žák může získat maximálně 20 bodů za certifikáty z cizích jazyků,  

e) státní reprezentace - 10 bodů,  

f) za sníženou známku z chování za poslední dvě klasifikační období bude odečteno 10 bodů.  

3. Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje o 

jejich přijetí pořadí podle výsledků přijímacího řízení. Při rovnosti bodů budou rozhodující:  

1. získané body v testu z matematiky  

2. získané body v testu z českého jazyka  

3. získané body za hodnocení prospěchu na základní škole (přepočítané na 3 desetinná místa)  

4. větší bodový zisk z otevřených úloh jednotných testů z českého jazyka a matematiky.  

4. Přijímání do prvního ročníku vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů a vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení 

ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů.  

5. Uchazeč, který není státním občanem České republiky a získal předchozí vzdělání v zahraniční 

škole, nebude muset při přijímacím řízení absolvovat centrálně zadávaný jednotný test z českého 

jazyka, a to na základě písemné žádosti zákonného zástupce podané s přihláškou ke studiu řediteli 

školy. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, ověří 

škola rozhovorem, který nahrazuje zkušební test z českého jazyka s příslušným bodovým 

ohodnocením.  

6. Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami je upravena forma přijímacích zkoušek, a to na 

základě doporučení školského poradenského zařízení. Doporučení se předkládá s písemnou žádostí 

zákonného zástupce společně s přihláškou ke studiu řediteli školy.  

7. Doklad o hodnocení prospěchu žáka, který plní povinnou školní docházku v zahraniční škole, 

doloží zákonný zástupce současně s přihláškou ke studiu ověřený a v českém překladu. Z hodnocení 

předmětů uvedených na dokladu od poskytovatele vzdělávání stanoví ředitel školy bodové 

hodnocení za dosažené prospěchové výsledky.  

8. Druhé kolo a další kola přijímacího řízení se konají pouze v případě, že nebude naplněn počet 

uchazečů přijatých v 1. kole.  

 

4.2 Odvolací řízení ve školním roce 2015/2016:  

Obor vzdělání počet odvolání žák přijat 

   

odvolání 

Krajský úřad 

  celkem autoremedurou   

79-41-K/41 Gymnázium 4 4 0 

79-41-K/81 Gymnázium 24 16 8 
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ČÁST PÁTÁ: ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 

5.1 Celkový přehled 

  Počet žáků   Prospělo Neklasifikovaní Prospělo Neprospělo 

  k 1. 9. 2015 

  s 

vyznamenáním k 30. 6. 2016 

k 30. 6. 

2016 

k 30. 6. 

2016 

      k 30. 6. 2016       

79-41-K/81  434   208 6 219 1 

79-41-K/41 99   23 3 67 2 

Celkem 533   231 9 286 3 

 

5.2 Výchovná opatření 

Snížený stupeň z chování:  

2. stupeň z chování:  7  

3. stupeň z chování:  4  

Neomluvené hodiny I. pololetí: 24  

Neomluvené hodiny II. pololetí: 62  

Důtka ředitele školy: 10   

Důtka třídního učitele: 15   

Napomenutí třídního učitele: 20   

Podmínečné vyloučení: 3   

Vyloučení ze studia: 0   

 

5.3 Ukončení/přerušení studia v průběhu školního roku 2015/2016 

 

Odchod žáků obor 79-41-K/81 Gymnázium 

-1 přerušení studia z důvodu studia na Konzervatoři 

-1 přijat v rámci přijímacího řízení na jinou SŠ 

-1 přijata v rámci přijímacího řízení na jinou SŠ 

-1 přijat v rámci přijímacího řízení na jinou SŠ 

-1 nenastoupil ke studiu z rodinných důvodů 

-1 přestup na Gymnázium v Praze 

-1 přerušení studia z důvodu péče o dítě 

-1 přestup na ZŠ Oskol Kroměříž 

-1 odchod na zahraniční školu 

-1 přestup na Gymnázium Duchcov 

-2 odchod zahraničních studentů (Mexiko,USA) 

 

 

Odchod žáků obor 79-41-K/41 Gymnázium 

-1 odchod zahraničního studenta (Dánsko) 

-1 ukončení studia z prospěchových důvodů 

-1 přestup na COPT Kroměříž 

-1 přestup na Gymnázium Holešov 

-1 přestup na Obchodní akademii Kroměříž 
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-1 přestup Střední zdravotnická škola Kroměříž 

-1 přerušení studia ze zdravotních důvodů 

 

Příchody žáků obor 79-41-K/81 Gymnázium 

+1 přestup z Gymnázia Kojetín 

+1 přestup z Gymnázia Frýdek Místek 

+1 přestup z Gymnázia Otrokovice 

+1 přestup z Gymnázia Přerov 

+1 přestup z Gymnázia Integra Brno 

+1 přestup z Gymnázia Vyškov 

+1 přestup z Gymnázia Otrokovice 

+2 příchod žáků ze zahraničí v rámci studentských výměnných pobytů (Mexiko,USA) 

 

Příchody žáků obor 79-41-K/41 Gymnázium 

+1 přestup z Gymnázia Zlín 

+1 přestup z Gymnázia Holešov 

+1 příchod žáka ze zahraničí (Dánsko) v rámci studentských výměnných pobytů 

 

5.4 Hodnocení ukončení studia 

Maturitní zkoušky 2016: 

V jarním termínu maturovalo 76 žáků, 1 žák neuspěl v didaktickém testu společné části 

maturitní zkoušky. 

Ve školním roce 2015/2016 proběhla maturitní zkouška sestávající z částí společné (státní) a 

profilové (školní) v základní úrovni obtížnosti. 

Společná část povinné zkoušky: 

 český jazyk a literatura 

 cizí jazyk nebo matematika 

 nepovinné zkoušky: Matematika+ 

 

V jarním termínu pro maturitní zkoušku 2016 ve třídě 4. A maturovalo 21 žáků, 20 žáků 

maturitní zkoušku úspěšně složilo jak ve státní, tak i v profilové části, z toho 7 žáků 

s vyznamenáním, 1 žák neprospěl v profilové zkoušce ze společenských věd a zároveň při ústní 

zkoušce společné části z českého jazyka. Ve třídě oktáva A, B maturovalo 55 žáků, z toho 

s vyznamenáním 34 žáků. 

V podzimním termínu pro maturitní zkoušku 2016 vykonali tři žáci opravnou zkoušku úspěšně,  

jeden žák vykonal maturitní zkoušku úspěšně v řádném podzimním termínu.   

 

Přehled výsledků maturitních zkoušek podle tříd oktáva A oktáva B 4. A 

celkem žáků 28 29 24 

žáci připuštěni k maturitní zkoušce 26 29 21 

žáci nepřipuštěni k maturitní zkoušce 2 0 3 

prospěli s vyznamenáním 16 18 7 

neprospěli 0 1 1 

zkouška v podzimním termínu 1 1 2 

průměrný prospěch 1,56 1,51 1,89 
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povinné předměty průměr ze všech povinné předměty průměr ze všech 

profilové části tříd profilové části tříd 

matematika 1,22 výtvarná výchova 1,50 

fyzika 1,77 anglický jazyk 1,33 

chemie 2,08 biologie 1,57 

zeměpis 1,78 dějepis 1,83 

společenské vědy 1,92 nepovinná matematika + 8 žáků neprospělo 

informatika  1,17   
 

    

povinné předměty průměr ze všech    

společné části tříd   

český jazyk 1,69   

anglický jazyk 1,41   

matematika 1,61   

 

5.5 Přehled prospěchu žáků jednotlivých tříd: 

 

Prospěch tříd ve školním roce 2015/2016: 

 

třída prospěch  prospěch prospěch 

  I. pololetí  II. pololetí 

maturitní 

zkouška 

prima A 1,30 1,22 xx 

prima B 1,37 1,36 xx 

sekunda A 1,57 1,68 xx 

sekunda B 1,68 1,74 xx 

tercie A 1,57 1,60 xx 

tercie B 1,39 1,41 xx 

kvarta A 1,42 1,36 xx 

kvarta B 1,49 1,36 xx 

kvinta A 1,72 1,17 xx 

kvinta B 1,58 1,65 xx 

sexta A 2,02 1,80 xx 

sexta B 1,49 1,48 xx 

septima A 1,91 1,88 xx 

septima B 1,64 1,61 xx 

oktáva A 1,83 1,19 1,56 

oktáva B 1,61 1,63 1,51 

1. A 2,08 2,06 xx 

2. A 1,90 1,85 xx 

3. A 1,81 1,92 xx 

 4. A 2,12 2,14 1,89 
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5.6 Soutěže a přehlídky ve školním roce 2015/2016 

 

Název soutěže postupové  počet  umístění žáků 

  kolo účastníků   

Olympiáda z jazyka anglického okresní kategorie 1. 6 1x1. 

Olympiáda z jazyka anglického okresní kategorie 2. 10 1x2. 

Olympiáda z jazyka anglického okresní kategorie 3. 12 1x2. 

Olympiáda z jazyka anglického krajské kategorie 3. 10 1x8. 

Olympiáda z jazyka francouzského krajské kategorie B2 10 1x5. 

Internetová matematická olympiáda celostátní 

družstvo  

7 žáků úspěšní řešitelé 

Matematická olympiáda okresní Z9 4 1x2. 

Matematická olympiáda krajské Z9 3 1x2. 

Matematická olympiáda okresní Z8 6 1x1.;1x2. 

Matematická olympiáda okresní Z7 3 1x1. 

Matematická olympiáda okresní Z6 5 1x2. 

Pythagoriáda okresní kategorie 8. 5 1x3. 

Pythagoriáda okresní kategorie 7. 3 1x1. 

Pikomat celostátní kategorie 7. 1 1x2. 

PANGEA celostátní kategorie 7. 1 1x1. 

PANGEA celostátní kategorie 9. 1 1x1. 

Matematická soutěž regionální 5 1x4. 

Česká lingvistická olympiáda krajské 2 1x64. 

Česká lingvistická olympiáda celostátní 1 úspěšný řešitel 

Náboj mezinárodní 4 1x13. 

Bible a my okresní  2 1x6.;1x1. 

Bible a my celostátní 1 úspěšný řešitel 

Olympiáda z dějepisu okresní  2 1x1.;1x úspěšný řešitel 

Olympiáda z dějepisu krajské 1 1x6. 

Olympiáda jazyk německý krajské kategorie II. B 2 1x4., 1x5. 

Olympiáda jazyk německý celostátní kategorie III.A 1 1x4. 

Univerzitní olympiáda v NJ finále 1 1x1. 

JDI celostátní 3 bez umístnění 

Olympiáda z ruského jazyka krajské  1 1x1. 

Přebor šachu okresní 2 družstva 1x1.,1x2. 

SOČ v jednotlivých oborech okresní 5 3x1., 2x2. 

SOČ v jednotlivých oborech krajské 5 1x1.,1x2.,1x3.,2x5. 
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SOČ v oboru chemie celostátní 2 1x7.,1x16. 

Chemická olympiáda krajské kategorie A 2 1x7.,1x8. 

Chemická olympiáda krajské kategorie B 2 1x9.,1x13. 

Chemická olympiáda krajské kategorie C 2 1x4.,1x17. 

Chemická olympiáda okresní kategorie D 2 1x1.,1x2. 

Chemická olympiáda krajské kategorie D 2 1x7.,1x5. 

Fyzikální olympiáda okresní kategorie F 2 1x5.,1x6. 

Fyzikální olympiáda okresní kategorie E 3 1x1.,1x2.,1x3. 

Fyzikální olympiáda krajské kategorie E 2 1x14.,1x16. 

Fyzikální olympiáda krajské kategorie C 4 1x1.,1x5.,1x6.,1x8. 

Fyzikální olympiáda krajské kategorie B 1 1x5. 

Fyzikální soutěž okresní - kvarty 5 1x2.,1x3.,1x6.,1x8.,1x17. 

Fyzikální soutěž okresní - tercie 2 1x2.,1x3. 

Rosteme s knihou celostátní kategorie prim 28 1x17. 

Pivečkův Slavičín mezinárodní - próza 1 1x4. 

Olympiáda z českého jazyka okresní kategorie 2. 2 1x1.,1x4. 

Olympiáda z českého jazyka krajské kategorie 2. 1 1x4. 

Olympiáda z českého jazyka okresní kategorie 1. 2 1x1.,1x7. 

Olympiáda z českého jazyka krajské kategorie 1. 1 1x6. 

Wolkrův Prostějov okresní kategorie 1. 2 1x1. 

Wolkrův Prostějov okresní kategorie 2. 2 1x1. 

Svátek poezie okresní (soubory) 7 1x1. 

Žebřiňák Dětská scéna 2016 krajské (soubory) 14 bez postupu 

Sedláčkův memoriál okresní dívky starší 9 1x2. 

Sedláčkův memoriál okresní hoši starší 12 1x3. 

Corny pohár okresní dívky starší 9 1x2. 

Corny pohár okresní hoši starší 12 1x3. 

Pohár ředitele Gymnázia Liptovský 

Mikuláš okresní dívky starší 9 1x3. 

Pohár ředitele Gymnázia Liptovský 

Mikuláš okresní hoši starší 12 1x5. 

Fotbal okresní hoši starší 12 1x5. 

Malá kopaná okresní hoši starší 6 1x2. 

Malá kopaná krajské hoši starší 6 1x2. 

Florbal okresní hoši mladší 10 1x3. 

Volejbal okresní dívky starší 9 1x1. 

Volejbal krajské dívky starší 9 1x3. 

Basketbal okresní hoši starší 10 1x1. 
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Basketbal okresní dívky starší 9 1x1. 

Basketbal krajské hoši starší 8 1x1. 

Basketbal krajské dívky starší 9 1x2. 

Basketbal kvalif.rep. hoši starší 7 1x1. 

Basketbal And 1 okresní hoši mladší 8 1x2. 

Basketbal And 1 krajské hoši mladší 8 1x1. 

Basketbal And 1 kvalif.rep. hoši starší 8 1x3. 

Basketbal republikové finále hoši starší 7 1x3. 

Atletika- pohár rozhlasu okresní dívky starší 10 1x3. 

Zeměpisná olympiáda okresní kategorie A 3 1x1.,1x3.,1x5. 

Zeměpisná olympiáda okresní kategorie B 3 1x1.,1x2.,1x4. 

Zeměpisná olympiáda okresní kategorie C 3 1x1.,1x2.,1x9. 

Zeměpisná olympiáda krajské kategorie A 1 1x6. 

Zeměpisná olympiáda krajské kategorie B 2 1x1.,1x2. 

Zeměpisná olympiáda krajské kategorie C 2 1x2.,1x8. 

EUROREBUS krajské kategorie ZŠ 02 kolektiv 3 1x1. 

EUROREBUS krajské kategorie ZŠ 01 kolektiv 3 1x2. 

EUROREBUS krajské kategorie ZŠ 01 3 1x1.,1x6.,1x10. 

EUROREBUS krajské kategorie ZŠ 02 3 1x1.,1x2.,1x4. 

EUROREBUS 

republikové kategorie ZŠ 02  

třídní kolektiv 3 1x7. 

EUROREBUS 

republikové kategorie ZŠ 01 

třídní kolektiv 3 1x1. 

EUROREBUS 

republikové kategorie ZŠ 01 

jednotlivci 3 1x1. 

EUROREBUS 

republikové kategorie ZŠ 02  

jednotlivci        3 1x3. 

Gymnasia Cantant oblastní 30 bez umístění 

Přehlídka Otrokovice (pěvecký sbor) oblastní 30 bez umístnění 

Ekonomicko-manažerská olympiáda celostátní 2 bez umístění 

 

Další aktivity v jednotlivých předmětech: 

Jazyk německý: 

 JUGEND DEBATTIERT INTERNATIONAL 

Počátkem roku 2016 byl na Gymnáziu Kroměříž obnoven kroužek Jugend debattiert international jako 

doplněk přípravy na DSD II. Z důvodu obtížného hledání termínu se nakonec kurzu účastnili pouze tři 

žáci. Po dvouměsíční přípravě naši zástupci soutěžili v krajském finále 16. března v Olomouci proti 

kandidátům z Olomouce, Zlína a Opavy. Oba postoupili do národního semifinále konaného 28. a 29. 

dubna na Goethe Institutu v Praze. Zde se již naši zástupci mezi postupující nezařadili. Na školní rok 

2016/2017 je kroužek JDI plánován již od září. 
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 Diplom DSD II. B2/C1 získalo 6 žáků 

 Exkurze žáků do vánoční Vídně 

Dějepis:  

 Exkurze žáků do Hrabyně, Osvětimi, Nitry, Prahy, na Slavkov, do Lešan a na Konopiště, 

prohlídka kroměřížských zahrad s komentovanou prohlídkou, účast na konferenci k 70. 

výročí konce 2. světové války, účast na akcích Muzea Kroměřížska a Okresního archivu 

Kroměříž 

 Slavnostní odhalení pamětní desky pilotům RAF - v pondělí 9. listopadu 2015 se někteří 

žáci našeho gymnázia zúčastnili slavnostního odhalení pamětní desky věnované pěti 

kroměřížským rodákům, pilotům, kteří v období 2. světové války bojovali ve službách 

Britského královského letectva (Royal Air Force) 

Jazyk ruský:  

 Jazykový a poznávací pobyt do Petrohradu ve spolupráci s partnerskou 26. střední školou 

Něvské čtvrti, pokračování projektu: Jsme různí, ale spolu 

 Ruština ve výuce výtvarné výchovy – netradiční výuka pod vedením pana Jurije 

Kazakova, který je vedoucím skupiny výtvarníků Jaroslavského kraje Ruské federace 

Jazyk anglický:  

 Tři žáci reprezentovali školu na Mezinárodním fóru v německém Mendenu, kde byli 

vybráni za úspěšnou a intenzivní práci v komisích na celostátní konferenci Evropského 

parlamentu mládeže 

 On-line testování z anglického jazyka: 3 žáci dosáhli úrovně A1, 20 žáků úrovně A2, 29 

žáků úroveň B1, 14 žáků úroveň B2, 9 žáků úroveň C1, 5 žáků úroveň C2 

 Jazykově-poznávací pobyt pro žáky v Anglii (Oxford) – jaro 2016 

 Halloween – oslava anglosaského lidového svátku v pojetí žáků Gymnázia Kroměříž, 

výroba tradičních dlabaných dýní 

 oslava svátku sv. Patrika – oslava proslulého svátku v rámci výuky angličtiny 

Jazyk francouzský: 

 Kam po maturitě aneb Česko není vrchol ledovce - přednáška pana Lukáše Macka, ředitele 

dijonského kampusu univerzity Sciences Po ve Francii 

 Jazykově-poznávací pobyt pro žáky ve Francii (Provance) podzim 2015 

Společenské vědy:  

 Exkurze žáků do ČNB a Senátu ČR v Praze, exkurze žáků u Okresního soudu Kroměříž 

Zeměpis: 

 Projekce v kině Nadsklepí z cyklu Svět kolem nás „Peru – čtyři strany světa“ – pro žáky 

VG 

 Projekce v Domě kultury z cyklu Planeta země 3000 „Východní Afrika – kolébka lidstva“ 

– pro žáky NG 

Biologie: 

 Přednášky pro dívky prim, kvint a 1.A na téma: hygiena, anorexie a bulimie  
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Estetická výchova 

 Účast žáků na soutěži Face2Art s krátkým filmem Mezi nebem a námi – vítěz kategorie, 

dokumentaristy hodnoceno jako obsahově a tematicky ambiciózní, mnohavrstevnaté a 

filmařsky zvládnuté 

 Jeden žák (multiinstrumentalista – hraje na tenor, pozoun, bicí a klavír, věnuje se také 

sólovému i komornímu  zpěvu) se umístil mezi 10 vítězi talentové soutěže Zlatý oříšek 

Matematika, fyzika, chemie  

 Studentská konference mladých přírodovědců - dne 12. 5. 2016 se konala v Olomouci pod 

záštitou Univerzity Palackého - 10. ročník konference mladých přírodovědců, který 

probíhal v několika sekcích. V sekci „Badatel“ naše gymnázium reprezentovali 2 žáci: 

v oboru matematika 1 žák (sexta A) úspěšně prezentoval svůj projekt „Matematická 

analýza hazardních her“ a v oboru fyzika 1 žákyně (sexta A) prezentovala projekt: 

„Triboluminiscence sacharózy – cukr svítí!“ Soutěžní sekce „Chemický labyrint“ se 

zúčastnil 1 žák (kvarta A), který ve své kategorii obsadil 1. místo 

Návštěvy divadel, výstav, kin, muzikálů, besedy apod.: 

 Nicolas Winton – Síla lidskosti- film, beseda 

 návštěva muzikálů v MD Brno 

 divadelní představení „Divadelní ředitel“ studentů Konzervatoře P.J. Vejvanovského 

Kroměříž  

 Filmový maraton Gymnázia Kroměříž v kině Nadsklepí – podzim 2015 

 Projekce filmu Deephan o aktuální uprchlické krizi 

 

5.8 Výchovné poradenství 

5.8.1 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 

Ve školním roce 2015/2016 se podle individuálního vzdělávacího plánu ve škole vzdělával 1 

žák se zdravotním postižením formou individuální integrace pro středně těžkou oboustrannou 

nedoslýchavost, 1 žák s tzv. dvoj výjimečností (mimořádně nadaný a specifické poruchy učení) 

a 1 žák se speciálními vzdělávacími potřebami (dyslexie, dyskalkulie). IVP byly zpracovány na 

základě doporučení SPC pro sluchově postižené Zlín a KPP Zlín, pobočka Kroměříž. Devět 

žáků zdravotně znevýhodněných mělo diagnostikovanou vývojovou poruchu učení (dyslexie a 

oslabený jazykový cit, dysortografie, dysgrafie, symptomatologie vývojové dysfázie) a 

pracovali podle plánů vyrovnávacích opatření pro žáka se speciálními vzdělávacími potřebami 

vytvořeného na základě doporučení KPPP Zlín, pobočka Kroměříž. S jednotlivými plány jsou 

pedagogičtí pracovníci pravidelně seznamováni na poradách a provádí jejich hodnocení.  

5.8.2 Vzdělávání žáků podle individuálního vzdělávacího plánu 

Ve školním roce 2015/2016 se ve škole vzdělávalo 5 žáků podle individuálního vzdělávacího 

plánu, z toho 2 ze zdravotních důvodů a 3 z důvodu studia v zahraničí. Dále 2 žáci NG plnili 

povinnou školní docházku v zahraniční škole.  
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ČÁST ŠESTÁ: PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 

Hodnocení minimálního preventivního programu za školní rok 2015/2016 

 

Minimální preventivní program naší školy byl v tomto školním roce realizován následujícím 

způsobem: 

 

1) Akce pořádané pro žáky: 

    Cílem těchto akcí bylo vytvoření zodpovědného přístupu žáků k protidrogové tematice,     

    k sociálně – patologickým jevům, k handicapovaným jedincům. Akce byly zaměřeny  

    především na to, aby žáci projevovali svou tvořivost, aktivní přístup k plnění úkolů a  

    navazovali kontakty s veřejností. Letošní školní rok byl v rámci prevence sociálně    

    patologických jevů na Gymnáziu Kroměříž přednostně věnován tématu kyberšikany. 

 

2) Spolupráce s výchovným poradcem: 

     Pravidelné čtvrtletní konzultace výchovného poradce s žáky se slabým prospěchem a  

     vysokou absencí, směřující ke stanovení postupu pro zlepšení výsledků. 

 

3) Spolupráce s rodiči:  

    Rodiče jsou o aktivitách školy v této oblasti pravidelně informováni – a to v rámci  

    programu třídních schůzek a konzultací. Informace mohou získat také z webových  

    stránek školy. 

 

4) Efektivita realizovaných programů: 

    Po každé akci byli žáci vyzváni k tomu, aby provedli hodnocení přínosu akce, podělili se o  

    zážitky s ostatními, vznesli připomínky. S těmito materiály dále pracuje tým organizátorů  

    jednotlivých akcí, pro který je to cenná zpětná vazba.  

 

5) Další vzdělávání školního metodika prevence: 

Pravidelná školení preventistů v PPP pod vedením okresní metodičky prevence –  

     Bc. Ireny Grodové 

 

6) Spolupráce školy s ostatními zařízeními: 

    Spolupráce školy s ostatními zařízeními, která se zabývají prevencí sociálně –  

    patologických jevů, je dobrá. V daném školním roce se jednalo zejména o kontakty  

    s Pedagogicko – psychologickou poradnou v Kroměříži, Policií ČR, HZS Kroměříž. 

 

7) Opatření pro školní rok 2016/2017: 

 aktualizovat dokumenty školy týkající se prevence sociálně-patologických jevů 

 aktualizovat webové stránky školy zaměřené na prevenci sociálně patologických 

jevů 

 do plánu prevence průběžně zařazovat akce reflektující aktuální potřeby školy 

 lépe koordinovat termíny pro organizaci akcí zaměřených na prevenci s termíny 

ostatních akcí školy, důsledněji dbát na naplnění plánu prevence 

 upřednostnit subjekty provádějící sociální prevenci zdarma  

 do organizování sociální prevence více zapojit členy pedagogického sboru  

 klást větší důraz na evaluaci akcí – důraz na hodnocení akcí ze strany žáků a jejich 

přínos pro praktický život. Opatření zaměřeno zejména na působení třídních učitelů 

v třídnických hodinách, příslušné oborové učitele a metodika prevence. 
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ČÁST SEDMÁ: ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH 

PRACOVNÍKŮ 

 

7.1 Výčet kurzů a seminářů, kterých se pedagogičtí pracovníci zúčastnili, počet 

účastníků 

 

Přehled absolvovaných kurzů Celkem Počet 

 hodin účastníků 

  na 1 účastníka   

Teilnahmebestatigung 14 1 

Vzdělávání managamentu škol 6 2 

Dotace pro školy 5 1 

Roadshow pro školy IVT 6 1 

Teaching English 3 2 

Divadelní camp 16 1 

Vývoj české státnosti 5 2 

Hospitace 5 1 

Škola pro budoucnost 8,5 1 

Anglický jazyk v rámci projektu 

EU Gymnázium Kroměříž 44 2 

Německý jazyk v rámci projektu 

EU Gymnázium Kroměříž 40 2 

Francouzský jazyk v rámci 

projektu EU Gymnázium 40 1 

Výuka práva pro SŠ 5 2 

Basistraining JDI 18 1 

Stínování – výuka v Rakousku – 

projekt EU Gymnázium Kroměříž 18 2 

Instruktor LVVZ 30 2 

Ontogenetický vývoj člověka 4 1 

Charakteristika a ukázky „dobrého 

vyučování“ v matematice 4 1 

Hodnotitel maturitní zkoušky z 

jazyka český  30 1 

Anfbautraining - JDI 12x90 min 1 

Vedení a motivace zaměstnanců neuvedeno 1 

Basistraining  - JDI 12x90 min 1 
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ČÁST OSMÁ: ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACE ŠKOLY  

NA VEŘEJNOSTI 

8.1 Prezentace školy 

 Škola byla organizátorem: 

okresního kola Olympiády z jazyka českého I. a II. kategorie 

Sedláčkova memoriálu a Corny poháru 

Soutěže Jablko roku 2015 

přípravných kurzů k přijímacím zkouškám pro žáky z 5. a  9. tříd ZŠ 

dnů otevřených dveří Gymnázia Kroměříž 

vánočních koncertů sborů a vánočního jarmarku 

sběru léčivých bylin 

závěrečné akademie školy v Domě kultury 

plesu školy ve spolupráci se Sdružením rodičů a přátel Gymnázia Kroměříž 

 

8.2 Lektorská činnost 

 jeden pedagog byl lektorem Metodického centra anglického jazyka 

 deset pedagogů bylo lektory přípravných kurzů k přijímacím zkouškám 

8.3 Mimoškolní veřejná činnost 

 jeden pedagog je vedoucím skupiny Historického šermu – Biskupští manové z Kroměříže, 

občanské sdružení 

 jeden pedagog je vedoucím pěveckého sdružení „Zesrandy“ 

 

8.4 Publikační činnost 

 

 pravidelné příspěvky pedagogů do regionálního tisku, Učitelských novin a týdeníku 

Školství a na webových stránkách školy 

 

8.5 Aktivity školy pro žáky  

 

 prezentace tří zahraničních žáků v kině Nadsklepí a představení zemí (USA, Mexiko, 

Dánsko) ze kterých pochází 

 prezentace celoevropské kampaně JA Back to School a představení praktických 

vzdělávacích programů JA Czech  

 tvořivá dílna pro žáky – pletení košíků z pedigu, výroba svíček z včelího vosku 

 návštěva 20 pedagogů z Velké Británie a z Turecka v rámci projektu Erasmus plus, kteří 

sledovali, jak se na naší škole pracuje s nadanými žáky. Navštívili také hodiny anglického 

jazyka, informatiky a hudební výchovy. 

 účast 4 žáků s pomocí při organizaci „Turnaje v pétanque pro seniory s Charitní 

pečovatelskou službou“ – poděkování Oblastní charity Kroměříž 

 účast žáků na MAJÁLESU 2016 

 nastudování divadelního představení žáky a učiteli hry O.Wilda: Ideální manžel 

 adaptační kurzy pro žáky prim a 1.ročníku v Rajnochovicích 

 Sokrates – beseda pro maturanty zaměřená na tematiku výběru a studia na VŠ 
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 Lyžařské kurzy sekund, kvint, 1.A; vodácké kurzy septim a 3.A 

 Vánoční ladění - vánoční jarmark 

 Vánoční koncert Sboru Gymnázia Kroměříž – pro žáky školy, pro veřejnost 

 Vánoční zpívání na schodech, vánoční projekty tříd – tradiční akce v režii třídních učitelů, 

propojující vánoční tradice s posilováním sounáležitosti třídního kolektivu 

 Akademie školy – tradiční zakončení školního roku v DK Kroměříž plné zábavy, smíchu, 

ale i bilancování nad končícím školním rokem 

 Ples školy 

 školní exkurze jednotlivých tříd  

 vydávání školního časopisu „Géčko“ 

 zapojení žáků do Českého dne proti rakovině 

 ve škole fungovalo množství nepovinných předmětů (např. ruština, sportovní hry, sbor) a 

zájmových kroužků (divadelní, recitační) 

 Návštěvy divadel, výstav, kin, muzikálů, besedy apod.: 

 Nicolas Winton – Síla lidskosti- film, beseda 

 návštěva muzikálů a opery (Prodaná nevěsta) v MD Brno 

 divadelní představení „Divadelní ředitel“ studentů Konzervatoře P.J. Vejvanovského 

Kroměříž  

 Filmový maraton Gymnázia Kroměříž v kině Nadsklepí – podzim 2015 

 Projekce filmu Deephan o aktuální uprchlické krizi 

Další aktivity pro žáky v jednotlivých vyučovacích předmětech uvádíme v oddílu:  

5.6 Soutěže a přehlídky ve školním roce 2015/2016. 
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ČÁST DEVÁTÁ: ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI 

PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ 

V měsíci dubnu 2016 provedlo hodnocení a kontrolu Česká školní inspekce. Předmětem 

inspekční činnosti bylo hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného 

střední školou a kontrola dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrola podle § 174 

odst. 2 písm. a), b), c) a d) zákona č. 564/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon), a zákona č. 

255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.  

Hodnocení ČŠI: 

Podmínky vzdělávání ve vztahu ke vzdělávacím programům mají očekávanou úroveň. 

Průběh vzdělávání ve vztahu ke vzdělávacím programům mají očekávanou úroveň. 

Výsledky vzdělávání ve vztahu ke vzdělávacím programům mají očekávanou úroveň. 

 

Kompletní inspekční zpráva a protokol o kontrole jsou zveřejněny na webových stránkách 

Gymnázia Kroměříž. Viz odkaz níže:  

http://www.gymkrom.cz/1.169-gymnazium-kromeriz-csi-inspekcni-zpravy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gymkrom.cz/1.169-gymnazium-kromeriz-csi-inspekcni-zpravy
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ČÁST DESÁTÁ: ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 

10.1 Příjmy  

z toho:  

1. poplatky od zletilých žáků, rodičů a jiných 0,00 

2. zákonných zástupců 0,00 

3. příjmy z doplňkové činnosti 225 770,00 

4. neinvestiční dotace od jiného poskytovatele  

dotace – Město Kroměříž 23 100,00 

dotace MŠMT – soutěž 18 000,00 

5. ostatní příjmy 31 801 370,00 

z toho: Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 1 781 294,00 

10.2 Výdaje  

1. investiční výdaje celkem 2 587 814,00 

2. neinvestiční výdaje celkem   21 846 200,00 

z toho:  

náklady na platy pracovníků školy  15 660 340,00 

odměny maturitní komise     22  420,00 

OON 178 440,00 

platy z doplňkové činnosti 64 000,00 

Mzdy z ESF projektu 0,00 

zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění + ESF 5 335 390,00 

1 % ZP odvody do FKSP 196 300,00 

Ostatní přímé náklady 475 710,00 

z toho:  

výdaje na učební pomůcky 275 200,00 

výdaje na učebnice, učební pomůcky 27 890,00 

výdaje učební pomůcky z projektu ESF 0,00 

náhrada mzdy za dočasnou pracovní neschopnost 38 100,00 

cestovné, školení a vzdělávání 62 576,00 

Provozní náklady hlavní činnosti 9 741 760,00 

z toho:  

Příspěvek na provoz 3 190 680,00 

z MŠMT na kurzy a služby 51 610,00 

Cizí zdroje 5 684 700,00 

Vlastní zdroje 814 770,00 

Náklady na doplňkovou činnost 123 060,00 

 

V hlavní činnosti škola hospodaří v roce 2015/2016 s dotací celkem  9 741 760,-Kč, z toho na 

provoz 3 190 680,- Kč a na I. etapu elektroinstalace  5 025 067,- Kč. 

Dotace přímé:   21 846 200,00 Kč 

Z toho:  

na platy zaměstnanců: 15 660 340,00 Kč 

odvody     5 335 390,00 Kč 
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ostatní osobní náklady    178 440,00 Kč 

FKSP       196 300,00 Kč 

Od července 2015 až do ledna 2016 proběhla I. etapa elektroinstalace budovy školy. 

Investiční záměr byl schválený Radou Zlínského kraje usnesením č. 0301/R09/15 ze dne 

20.4.2015 pod evidenčním číslem 1089/3/150/406/03/15 „Gymnázium Kroměříž – 

rekonstrukce elektroinstalace – I. etapa“. 

Celkové náklady: 

Celkové investiční náklady:     Celkové neinvestiční náklady: 

Skutečné čerpání:  2 587 814,00   Skutečné čerpání:  5 025 067,00 

Schválené náklady:  2 596 000,00   Schválené náklady: 5 045 000,00 

Úspora:               8 186,00   Úspora:       19 933,00

  

Celkové náklady akce:    

Schválené náklady celkem: 7 641 000,00    

Skutečné čerpání:  7 612 881,00   Úspora celkem:      28 119,00 

II. etapa elektroinstalace probíhá od měsíce června do srpna 2016 – rozpočet celkem 

10 175 000,-Kč. 

 

Přidělené dotace: 

Z rozpočtu města Kroměříže byla poskytnuta dotace na realizaci akce: 

Za účelem zachování metodického centra pro výuku anglického jazyka. Celkem poskytnuta 

dotace ve výši 10 000,-Kč. 

Sedláčkův memoriál 2015 – lehkoatletické závody pro střední školy regionu Kroměříž a 

Gymnázia z Liptovského Mikuláše, konané na lehkoatletickém stadionu v Kroměříži. Přidělená 

dotace na akci do 10 000,-Kč z rozpočtu města činila 8 100,-Kč. 

Paralympijský školní den pro třídy nižšího gymnázia, který se uskutečnil v květnu 2015 – 

poskytnuta dotace 5 000,-Kč. 

 

Pojistná událost – rok 2015: 

Do vytopené učebny biologie byl zakoupen nábytek za 240 790,- Kč a lavice s židlemi za 

63 394,- Kč. Stavební práce – podlahy – odstranění škodní události ve výši 698 101,-Kč. Byl 

opraven hlavní server a telefonní vedení ve výši 227 158,-Kč – řešeno jako školní událost po 

poškození hlavního přívodního kabelu. 
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ČÁST JEDENÁCTÁ: ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A 

MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ 

 

11.1 Program Excelence 

Základním cílem programu je především podpora, zvyšování kvality a rozšiřování péče o 

talentované žáky na středních školách, kteří jsou schopni dosahovat vynikajících výsledků 

v soutěžích. 

Za školní rok 2015/2016 bude podána žádost o přidělení finančních prostředků v říjnu 2016. 

Za školní rok 2014/2015 byla žádost odeslána v říjnu 2015, na jaře 2016 bylo pedagogických 

pracovníkům jako ocenění za přípravu žáků na soutěže vyplaceno 46 285,- Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

ČÁST DVANÁCTÁ: ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO 

VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 

 

Ve školním roce 2015/2016 se škola nezapojila do vzdělávání v rámci celoživotního učení. 
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ČÁST TŘINÁCTÁ: ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU 

REALIZOVANÝCH PROJEKTECH  FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH  

ZDROJŮ 

 

13.1 Projekt: eTwinning Walk of fame – Idols and Heroes of Teenagers 

Na začátku školního roku byl náš projekt Greener eTwinners for a Greener Future oceněn 

Certifikátem kvality a následně pak získal též ocenění European Quality Label. 

Žáci 2.A se v rámci německého jazyka podíleli na malém eTwinningovém projektu Ich, meine 

Schule, meine Stadt und mein Land, kde si zajímavými formami (interaktivní fotografie, 

prezentace, komunikace na TwinSpace) procvičovali použití němčiny v reálné komunikaci na 

úrovni A1, A2. Partnery byli studenti z Polska, Francie a Chorvatska. 

V druhém pololetí se Tercie A zapojila do projektu National Parks – International Treasure. 

Partnerské týmy jsou z Polska, Španělska, Albánie a Slovenska. Cíle projektu jsou komunikace 

v anglickém jazyce nad tématem národních parků, ochrany přírody, udržitelnosti. Aktivity žáků 

zahrnují užití angličtiny při komunikaci na TwinSpace (příspěvky do fór, komentáře), online 

komunikace v reálném čase (chat, videokonference), produkce materiálů (kvízy, interaktivní 

mapy, prezentace). Práce probíhá v národních a mezinárodních skupinách. 

 

13.2 Projekt: EU Gymnázium Kroměříž 

Reg.č. CZ.1.07/1.1.00/56.0174  Datum zahájení projektu: 1. 7. 2015 

Výše dotace: 849 039,-Kč   Datum ukončení projektu: 31. 12. 2015 

Účelem, na který byla dotace poskytnuta, bylo zvýšení kvality počátečního vzdělávání na 

střední škole prostřednictvím provádění klíčových aktivit a naplnění výstupů zvoleného typu 

šablon. 

Klíčová aktivita č. 1 

Název aktivity: Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské 

gramotnosti. Cílem této aktivity byla realizace Čtenářských dílen a vytvoření tematických plánů 

Čtenářských dílen pro vybrané ročníky na celý školní rok 2015/2016. 

Klíčová aktivita č. 2 

Název aktivity: Zahraniční jazykový kurz pro učitele  

Cílem aktivity byl krátkodobý intenzivní kurz v zahraničí pro učitele cizích jazyků. Kurz byl 

zaměřen na zlepšování jazykových kompetencí učitelů. Kurzu se zúčastnili 2 pedagogové ve 

Velké Británii, 2 pedagogové ve Švýcarsku, 1 pedagog ve Francii. 

Klíčová aktivita č. 3 

Název aktivity: Stínování pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a 

technických předmětů v zahraničí 
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Cílem této aktivity byl profesní rozvoj pedagogů cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a 

technických předmětů. Dva pedagogové z naší školy se zúčastnili zahraniční stáže na střední 

škole v Rakousku. 

Klíčová aktivita č. 4 

Název aktivity: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky 

Cílem této aktivity je zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o 

zemích EU. Zahraničního jazykově vzdělávacího pobytu ve Velké Británii (Brighton) se 

zúčastnilo 20 žáků v doprovodu 4 pedagogů. 

 

13.3 Metodické centrum anglického jazyka 

Ve školním roce 2015/2016 se uskutečnily i díky podpoře Města Kroměříž čtyři vzdělávací 

semináře v rámci činnosti metodického centra anglického jazyka, kterého se zúčastnili 

pedagogové středních a základních škol okresu Kroměříž i naší školy. Velmi kladný ohlas měl 

seminář PhDr. Ladislava Nagyho, který je uznávaný anglista, filozof, překladatel, recenzent a 

respektovaný kritik, specialista na anglicky psanou literaturu. Dr. Nagy uvedl své téma 

nahlédnutím do zákulisí udělování prestižních literárních cen a jejich význam pro kariéru 

spisovatelů i objem vydávaných knih. Velmi poutavě představil současnou generaci 

nejúspěšnějších anglosaských autorů a doporučil mnohá jejich díla pozornosti posluchačů. 

Další z řady seminářů byly  orientovány opět na metodické potřeby vyučujících anglického 

jazyka s důrazem na budování jazykových dovedností jejich žáků. 
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ČÁST ČTRNÁCTÁ: ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI 

ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI 

PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ 

 

14.1 Odborová organizace 

Na naší škole pracuje odborová organizace českomoravského odborového svazu pracovníků 

školství (číslo organizace 23-0028-3708), počet členů 3. 

Odborová organizace se spolupodílí na rozhodování o čerpání FKSP a plánu dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků. 

 

14.2 Nadační fond při Gymnázium Kroměříž 

Nadační fond při Gymnáziu Kroměříž je občanské sdružení zapsané u Krajského soudu v Brně 

dne 5. května 2004. 

Účelem fondu je podpora činnosti školy, modernizace vybavení, podpora mezinárodních styků 

žáků a pracovníků školy, podpora žáků mimořádně aktivních v různých soutěžích a žáků 

sociálně potřebných. 

V roce 2015 Nadační fond poskytl příspěvky v hodnotě 33 747,-Kč z 63 000,- Kč získaných 

příspěvků: 

Podpora školy  (pomůcky, vybavení a výzdoba školy, reprezentace žáků)      

Podpora organizace soutěží       

 

 

14.3 Sdružení rodičů a přátel Gymnázia Kroměříž (od 4. 12. 1992 registrováno 

Ministerstvem vnitra ČR) 

Sdružení rodičů a přátel Gymnázia Kroměříž je dobrovolným sdružením rodičů žáků, jehož 

činnost je zaměřena na podporu a rozvoj odborného růstu žáků školy a na dobrovolnou pomoc 

škole při plnění jejího poslání. SRPG spoluorganizovalo tradiční Reprezentační ples školy, 

podílelo se na přípravách slavnostního předávání maturitních vysvědčení na zámku a závěrečné 

akademie školy. Ve školním roce 2015/2016 přispělo finančně žákům na cestovné na soutěže a 

olympiády, pronájem Sněmovního sálu Arcibiskupského zámku při předávání maturitních 

vysvědčení, pronájem sálu na závěrečnou akademii školy, nákup pomůcek pro výuku, sedacích 

vaků pro relaxaci žáků apod. 
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ČÁST PATNÁCTÁ: ZÁVĚR VÝROČNÍ ZPRÁVY 

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

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

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 7 vyhlášky č. 

15/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, 

výročních zpráv a vlastního hodnocení školy.  

 

Zpracování výroční zprávy: srpen – říjen 2016 

Výroční zpráva byla schválena školskou radou: 10.11.2016 

Datum projednání na poradě pracovníků školy: 7.12.2016 

 

 

Mgr. Josef Havela 

ředitel školy 
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ČÁST ŠESTNÁCTÁ: PŘÍLOHY  

16.1 Výběr zveřejněných článků o aktivitách školy 

Cesta do Petrohradu a zase zpět 

V květnových dnech 2016 skupina devíti žáků a dvou učitelů naší školy navštívila Benátky 

severu. Proč právě Pitěr? 

Od 1. května 2013 spolupracuje Gymnázium Kroměříž s 26. Střední školou s rozšířenou 

výukou francouzského jazyka Něvského obvodu v ruském Petrohradě. Součástí projektu Jsme 

různí, ale spolu byla mimo jiné i tato cesta. Po tříleté aktivní činnosti nadešel čas na první 

návštěvu. Měli jsme příležitost pobývat u našich přátel v době pravoslavných velikonočních 

svátků, MS v hokeji a oslav Dne vítězství. Program pamatoval na vše – výuka, sport, kultura, 

historie, památky, příroda… Poznali jsme i způsob života ruských rodin. A co je důležité, 

v tomto krásném mnohamilionovém městě jsme se rozhodně neztratili. Dokázali jsme se zeptat 

na cestu, nakoupit, vyprávět si s našimi hostiteli, získali jsme nové zkušenosti a kontakty. 

Zvládli jsme i orientaci na letišti nejen v Praze, ale i v Moskvě a Petrohradě. 

Již dnes se těšíme, až v září budeme moci říct – Добро пожаловать в Кромержиж! 

 

 

Nicolas Winton - Síla lidskosti 

 Tak se jmenuje vzdělávací pořad, kterého se měli možnost 18. dubna 2016 zúčastnit žáci naší 

školy v době konání přijímacích zkoušek na víceleté gymnázium. Všichni, kteří tuto příležitost 

využili, poznali blíže morální postoje jedno obyčejného Angličana, který vždy neváhal pomáhat 

ostatním lidem. Celý život věřil ve slušnost. 

     "Všechno se dá uskutečnit, když to není vysloveně nemožné, když na to člověk zaměří svou 

mysl a když je rozhodnutý, že to udělá." Tato myšlenka Nicholase Wintona ho ovlivňovala po 

celý život, jak to dokumentoval film Síla lidskosti režiséra Matěje Mináče. 669 zachráněných 

československých dětí je toho přímým důkazem. I naše žáky tato tematika zaujala a aktivně 

využili časový prostor pro besedu s panem Zdeňkem Tulisem, vedoucím celého projektu. 
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Prezentace zahraničních studentů 

  V letošním školním roce jsme na naší škole měli možnost 

poznat tři zahraniční studenty - Allison z Floridy (USA), 

Ricarda z Mexika a Daniela z Dánska. Z popudu vedení školy 

a ve spolupráci s Žákovskou radou se rozhodli představit a 

přiblížit krátkými prezentacemi místa, odkud pochází. 

Ačkoliv prezentace byly vedeny převážně v angličtině, 

snažili se co nejvíce využít svých nabytých znalostí českého jazyka, což se ostatně projevilo i 

při závěrečných dotazech z řad našich studentů. I když čeština byla pro všechny tvrdým 

oříškem, zdá se, že pro žádného ze studentů nebyl studijní pobyt v Kroměříži promarněným 

rokem a že si odvezou řadu vzpomínek a navázaných přátelství. My se už teď můžeme těšit na 

další trojici a poznat tak další kultury a jazyky. 

 

Úspěch našich studentů v Národní výběrové konferenci 

Dne 22. ledna 2016 se 

delegace studentů  našeho 

gymnázia ve složení Martin 

Haderka, Veronika Sedláková a 

výměnný student – Daniel Scott 

Petersen – účastnili předkola již 18. 

Národní výběrové konference 

Evropského Parlamentu Mládeže 

(European Youth Parliament –

EYP), které se jako předešlý rok, 

kdy naši studenti poprvé odvážně 

vstoupili do této organizace, konalo 

na Brněnském Cejlu.  

Úkolem studentů bylo obhájit předem vytvořené rezoluce v oficiálním jazyce EYP (tj. 

anglicky) a debatovat o jejich slabých a silných stránkách. Dohromady se v Brně společně 

s organizátory sešlo 9 komisí z různých moravských středních škol. Každá komise se skládala 

z týmu 3-4 studentů, kteří měli za úkol, jak již bylo zmíněno, obhájit rezoluce na různá evropská 

témata, ze všemožných oblastí. Naši studenti byli v komisi pro občanské svobody a 

spravedlnost, jež se zabývala problematikou kyberkriminality podněcované internetovými 

měnami, jako je například bitcoin. Samotná procedura představení a bránění rezoluce se 

skládala z 5 částí. Nejprve komise studentů přednesla u pódia obhajobu (Defense Speech), která 

trvala 3 minuty. Dále byla předvolána jiná komise, aby pronesla svůj útočný proslov (Attack 

Speech), kde této rezoluci vytkla slabé body a snažila se navrhnout různá vylepšení. 

Následovala odpověď na útočný proslov (Response to The Attack Speech) přednášený komisí 

navrhující rezoluci. Poté byla vedena debata o třech kolech, každé po pěti otázkách, kde studenti 

museli před porotou prokázat znalost angličtiny, porozumění tématu a řečnickou dovednost. 

Jako poslední bod byl přednesen proslov určený na shrnutí celé rezoluce (Summation Speech). 

Komise se odvážně držela jak před porotou a předsedajícími, tak i proti konkurenci ze škol, 

které jsou již v této organizaci veterány, a také proti největšímu nepříteli, stresu, který je 

nevyhnutelný. Studenti se ovšem aktivně účastnili debat, měli své proslovy precizně 

promyšlené a suverénně se stali dominantní komisí na tomto sezení. Zkušenou porotou byli po 

zásluze vybráni, aby se účastnili 18. Národní výběrové konference v českém Liberci. 
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Naše škola tedy opět dokázala, že její studenti srší odhodláním a vůlí. Mají znalosti a dovednosti 

argumentovat v diskuzi i pokoru přijímat předložené argumenty oponentů. Na základě 

předchozích a současných úspěchů v EYP je nyní vizí školy vytvořit z každoroční účasti tradici 

a rozšířit tak obzory svých studentů i mimo Českou republiku. A mně, jednomu z průkopníků 

této tradice na Gymnáziu Kroměříž, nezbývá než Veronice, Martinovi a Danielovi k jejich 

úspěchu blahopřát. 

Filip Bařinka, žák 6. A 

 

JAROSLAV VOŘÍŠEK získal za mimořádný talent ZLATÝ OŘÍŠEK 

   

Zlatý oříšek je největším projektem zaměřeným na vyhledávání a podporu aktivních, 

nadaných a úspěšných dětí v České republice. 

17. ročník soutěže talentovaných dětí do čtrnácti let měl vloni téměř 200 přihlášených 

účastníků. Třicet vybraných se na Nový rok odpoledne představilo ve svých vystoupeních 

a prezentacích na obrazovce České televize. Mezi oceněnými byli nadaní spisovatelé, 

sportovci, ale i děti s netradičními obory (např. včelařství, astronomie či pomoc druhým). 

Mimořádný úspěch zaznamenal náš student kvinty B Jaroslav Voříšek, který byl jediným 

mužským zástupcem mezi 10 oceněnými vítězi (získali sošku Zlatý oříšek a finanční odměnu). 

     Jarda je všestranný multiinstrumentalista – hraje na tenor, pozoun, bicí a klavír. Věnuje se 

také sólovému i komornímu zpěvu. Výčet jeho úspěchů v nejrůznějších soutěžích by zabral 

hodně místa, a tak jen namátkou: v loňském roce získal 1. místo a titul absolutního vítěze v 

ústředním kole soutěže Základních uměleckých škol ve hře na tenor, obsadil 1. místo v 

ústředním kole soutěže Základních uměleckých škol v sólovém zpěvu a 1. místo v ústředním 

kole soutěže Základních uměleckých škol v komorním zpěvu, vybojoval 2. místo v ústředním 

kole soutěže Základních uměleckých škol ve hře na bicí nástroje a patří mu i 1. místo a titul 

absolutního vítěze na mezinárodní soutěži ve hře na žesťové nástroje v Trenčíně, také 2. místo 

na mezinárodní soutěži v komorní hře v polském Sierpcu v říjnu 2014 a 3. místo na mezinárodní 

soutěži PRO BOHEMIA Ostrava 2014. 

Našemu úspěšnému žáku i muzikantovi upřímně blahopřejeme. 

                                                               
Irena Procházková 
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Vítězství Face2Art v kategorii Krátký film 

  Na vyhlášení soutěže Face2Art jsme se vydali až do Prahy, a navíc v sobotu. Přesto nás 

nakonec jelo devět, tedy skoro celý filmový štáb.  

To jenom ukazuje, jaké naděje jsme do našeho krátkého filmu, který jsme nazvali Mezi nebem 

a námi, vkládali. Námětem a inspirací nám byly Písně Kosmické od Jana Nerudy. Konkurence 

však byla velká -  Face2Art je celostátní soutěž pořádaná organizací Hudební mládež pod 

patronátem HAMU, navíc letos účast lámala rekordy ve všech kategoriích. 

O to víc nás potěšilo, když jsme se dozvěděli, že jsme v naší kategorii zvítězili! Odměnou nám 

byl diplom a trička, ale nejvíc nás u srdce hřála slova dokumentaristky Olgy Sommerové, 

patronky a porotkyně naší kategorie. O našem filmu prohlásila, že je „obsahově a tematicky 

ambiciózní, mnohovrstevnatý a filmařsky zvládnutý“.  

Máme radost, že naše filmařské úsilí konečně začíná přinášet ovoce. A už přemýšlíme nad 

dalším filmem – ne kvůli tričkám a výletu do Prahy, nýbrž proto, že nás to vážně baví. Chystáme 

veřejnou premiéru, kterou bychom chtěli spojit právě s promítáním Mezi nebem a námi. Třeba 

se na ní potkáme! 

  

Námět a scénář: Zuzana Zavadilová a Veronika Sedláková 

Kamera a režie: Zuzana Zavadilová 

Střih: Eliška a René Skácelovi 

Hráli: Anna Ryšánková, Filip Bařinka, Eliška Skácelová, Daniel Talafant, Michaela Paličková, 

Tomáš Hložek, Veronika Sedláková, Zuzana  Zavadilová, Kateřina Zonová, René Skácel, 

Stanislava a Ladislav Samsonkovi a nejmladší herečka Zoe Talafantová 

Technická podpora: Petr Sedláček 

Zahraniční návštěva na Gymnáziu Kroměříž   

Ve středu 4. 11. 2015 hostila naše škola pedagogické pracovníky z Velké Británie a Turecka, 

kteří v rámci projektu Erasmus plus sledovali, jak se na naší škole pracuje s nadanými žáky. 

Velmi se zajímali o strukturu výuky u nás, diskutovali s našimi pedagogy o výuce, vyslechli 

krátké přednášky o práci výchovného poradce, předmětových komisí, ale i o úspěších našich 

žáků v soutěžích, e-Twinningu nebo o práci ve studentském parlamentu. Nakonec navštívili 

hodiny anglického jazyka, informatiky a hudební výchovy. Jejich průvodci po škole byli naši 

žáci – Veronika Sedláková, Markéta  Ovečková, Filip Bařinka, Pavlína  Symerská, Martin 

Veselý, Jana Sedláková, Richard Ivánek, Veronika Blahutová a Karolína Řeholová. Hosté 

velmi ocenili jejich výborné znalosti angličtiny. 
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Úspěch v soutěži Eurorebus 

 
V červnu jsme my, tým z Tercie B Gymnázia Kroměříž, ve složení Tomáš Flídr, Svatava 

Huňová a Tereza Genzerová, vyhráli celostátní kolo jedné z mnoha soutěží, kterých se 

účastníme. V kategoriích jednotlivců se obdobný úspěch podařil i Tomáši Flídrovi z naší třídy 

a Adamu Doubravovi z Kvinty A. Hlavní cenou v této soutěži byla takzvaná E.ON expedice 

Eurorebus. Mimo nás, členy týmu a jednotlivce, se expedice mohlo zúčastnit i dalších sedm 

žáků z naší třidy a pan učitel Kubík jako náš doprovod. V ostatních kategoriích tuto soutěž 

vyhrály i školy z Frýdku-Místku a Klatov. 

19. září jsme jeli do Brna, kde jsme poznali zbytek výpravy - ostatní třídy, řidiče a milého pana 

průvodce - a nasedli do autobusu. Naším prvním cílem byla Bratislava. 

Do hlavního města Slovenské republiky jsme dorazili asi ve čtyři hodiny odpoledne téhož dne. 

Následovala prohlídka města a zklamání - Bratislavský hrad byl zavřený z důvodů evropského 

summitu. Ve večerních hodinách nás autobus přepravil do hotelu Prim, kde jsme měli večeři a 

nocleh. 

Další den po snídani jsme přejeli přes Petržalku a kolem Vídně dojeli do Grazu (Štýrský 

Hradec). Zde jsme navštívili zemský dům a jeli jsme výtahem k hodinové věži - symbolu města. 

Později jsme přejeli do Klagenfurtu, kde jsme se v parku Minimundus podívali na zmenšeniny 

156 světových památek, jako Eifilovy věže nebo Sochy Svobody. 

Po noci v klagenfurtském hotelu jsme se vydali na túru pod horou Triglav, nejvyšší horou 

Slovinska a Julských Alp. Šli jsme podél jeho severní stěny a díky přívětivému počasí jsme se 

dostali až na sedlo Luknja (1758 m n.m.). V poslední etapě jsme museli překonávat sami sebe, 

ale stálo to za to. 

Po náročném výšlapu jsme další den přejeli do italského města Jesolo, kde jsme strávili 

příjemný odpočinkový den pobytem u Jaderského moře. Naštěstí nám přálo počasí a mohli jsme 

se koupat v moři. 

V pátek 23. 9. jsme se konečně dočkali -  čekal nás výlet do Benátek, města postaveného na 

mnoha ostrovech a dřevěných kůlech. Po přejezdu lodí do centrálních Benátek jsme se podívali 

na nejznámější památky, mezi jinými Dóžecí palác a náměstí sv. Marka. Také jsme si prošli 

úzké a ne tolik frekventované uličky a náměstíčka. Později jsme se vydali na Murano, ostrov 

sklářů, kde jsme mimo jiné navštívili románskou baziliku Santa Maria Gloriosa dei Frari. Při 
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západu slunce jsme se vrátili do místa našeho ubytování a připravili se na noční přejezd zpět do 

České republiky. 

Na expedici se nám všem moc líbilo a budeme se ze všech sil snažit, abychom tam mohli jet 

ještě jednou… 

 

Naši basketbalisté jsou třetí v republice  

Družstvo Gymnázia Kroměříž, zastoupeno sedmi hráči z basketbalového týmu Slavia 

Kroměříž, se zúčastnilo národního finále v basketbalu středních škol v Jindřichově Hradci. 

Nenechalo se zastrašit tím, že bylo vzrůstově nejmenší na turnaji a ve skupině nejprve zvítězilo 

proti domácímu gymnáziu v poměru 40:31. V dalším zápase je čekalo Gymnázium Blansko, 

které mělo být podle předpokladů nad jejich síly. Ovšem díky neuvěřitelné bojovnosti a také 

skvělé úspěšnosti střelby dokázali kroměřížští junioři deklasovat svého soupeře 57:25! Obsadili 

tedy první místo ve skupině a postoupili do semifinále, ve kterém na ně čekal budoucí vítěz 

turnaje – Gymnázium Nymburk. Tento tým byl velice dobře připravený, v sestavě měl několik 

mládežnických reprezentantů ČR a nakonec zvítězil v poměru 54:38. Čekalo je tedy utkání o 

třetí místo, ve kterém znovu narazili na Jindřichův Hradec. Tentokrát bylo klání ještě 

vyrovnanější a napínavé až do posledních vteřin. Našemu týmu nevycházela střelba, ale díky 

bojovnosti v obraně nakonec dokázal zvítězit v poměru 27:24 a odvezl si tak bronzovou 

medaili! Gymnázium Kroměříž se tedy stalo třetí nejúspěšnější střední školou v basketbalu 

v České republice. Hráči nastoupili v sestavě: Kostiha Patrik, Žák Ondřej, Petrák Robin, Hlobil 

Jan, Kubík Tomáš, Šindler Jan, Pobořil Martin. Trenér: Sigmund Jarek 

 

 

 

 

 


