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ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

1.1 Identifikační údaje 

Název školy    Gymnázium Kroměříž 

Sídlo školy    Masarykovo náměstí 496/13, 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 

ID datové schránky   hrwvau5 

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 

     www.kr-zlinsky.cz 

 

1.3 Údaje o Školské radě 

 

S účinností od 1. 1. 2018 začala pracovat Školská rada ve složení: 

za zřizovatele: Mgr. Radek Vondráček 

  Mgr. Šárka Jelínková 

 

za zákonné zástupce nezletilých žáků a zástupce zletilých žáků: 

  MUDr. Edita Slováková 

  Mgr. Silvie Mihaldová 

 

za pedagogy: Mgr. Michal Kříž 

  PaedDr. Eva Kočařová 

  

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. 2017 k 1. 9. 2017 

79-41-K/81 Gymnázium 16 431 26,93 

79-41-K/41 Gymnázium 4 94 23,50 

 

 

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 

Gymnázium č. 3 Samara (Rusko) 

Gymnázium M.M. Hodžu 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) 

  

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. 2017 

Ročník Počet 

žáků v 

ročníku 

Třída Z toho 

dívek 

Zdravotně 

postižení 

žáci 

Zdravotně 

znevýhodnění 

žáci 

Mimořádně 

nadaní žáci 

1. 30       1.A 17 0 0 0 

2. 25 2.A 17 0 0 0 

3. 24 3.A 17 0 0 0 

4. 15 4.A 8 0 0 0 

celkem 94   59 0 0 0 

 

osmileté gymnázium (1.- 8. ročník) k 1. 9. 2017 

Ročník Počet 

žáků v 

ročníku 

Třída Z toho 

dívek 

Zdravotně 

postižení 

žáci 

Zdravotně 

znevýhodnění 

žáci 

Mimořádně   

nadaní žáci 

1. 28 prima A 14 0 1 0 

  26 prima B 14 0 2 0 

2. 28 sekunda A 11 0 0 0 

  29 sekunda B 13 0 0 0 

3. 28 tercie A 14 0 0 0 

  27 tercie B 19 0 0 0 

4. 27 kvarta A 16 0 0 0 

  26 kvarta B 15 0 2 0 

5. 29 kvinta A 9 0 0 0 

  27 kvinta B 16 0 2 0 

6. 25 sexta A 9 0 0 3 

  26 sexta B 12 0 0 0 

7. 29 septima A 9 0 1 0 

  28 septima B 15 0 0 0 

8. 25 oktáva A 14 0 0 0 

  23 oktáva B 18 0 0 0 

celkem 431   218 0 8 3 
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ČÁST TŘETÍ: RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ 

ŠKOLY 

 

3.1 Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2017/2018  

 

  

počet fyzických 

osob k 30. 6. 2018 přepočtené úvazky 

interní pracovníci 44 42,50 

 

3.2 Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2017/2018 

Pedagogičtí  

Pracovní zařazení, 

funkce 

  Stupeň Délka pedagogické praxe 

(údaj k  

((úda 
pracovníci Pracovní zařazení Úvazek vzdělání (údaj k 1.11.2017) 

p.č.       

1 učitel 1,00 VŠ 19 

2 učitel 1,00 VŠ 12 

3 učitel 1,00 VŠ 20 

4 učitel 1,00 VŠ 14 

5 učitel 1,00 VŠ 37 

6 učitel 1,00 VŠ 33 

7 učitel 1,00 VŠ 18 

8 ředitel školy 1,00 VŠ 17 

9 učitel 1,00 VŠ 38 

10 učitel 1,00 VŠ 24 

11 učitel 1,00 VŠ 35 

12 učitel 1,00 VŠ 25 

13 učitel 1,00 VŠ 30 

14 učitel 0,95 VŠ 43 

15 učitel 1,00 VŠ 10 

16 učitel 1,00 VŠ 18 

17 učitel 1,00 VŠ 22 

18 učitel 1,00 VŠ 27 

19 učitel 1,00 VŠ 29 

20 učitel 0,71 VŠ 2 

21 učitel 1,00 VŠ 17 

22 učitel 1,00 VŠ 18 

23 učitel 1,00 VŠ 29 

24 učitel 1,00 VŠ 22 

25 učitel 1,00 VŠ 22 

26 učitel 1,00 VŠ 15 

27 učitel 1,00 VŠ 33 

28 učitel 1,00 VŠ 33 

29 učitel 1,00 VŠ 30 

30 učitel 0,76 VŠ 23 
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31 
statutární 

zástupce ředitele 1,00 VŠ 32 

32 učitel 1,00 VŠ 10 

33 učitel 1,00 VŠ 2 

34 učitel 1,00 VŠ 13 

35 učitel 1,00 VŠ 8 

36 učitel 1,00 VŠ 13 

37 učitel 1,00 VŠ 35 

38 učitel 1,00 VŠ 20 

39 zástupce ředitele 1,00 VŠ 33 

40 učitel 1,00 VŠ 19 

41 učitel 0,52 VŠ 4 

42 učitel 1,00 VŠ 16 

43 učitel 1,00 VŠ 38 

44 psycholog 1,00 VŠ 16 
 

Poznámka: Na mateřské a rodičovské dovolené jsou 3 pedagogické pracovnice.  K  30.6.2018 bylo 

v pedagogickém sboru 18 mužů a 26 žen. Od 1.11.2017 byl přijat do pracovního poměru školní psycholog. 

3.3 Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2017/2018 

  

počet fyzických 

osob k 30. 6. 2018 přepočtené úvazky 

interní pracovníci 8 6,90 

 

3.4 Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2017/2018 

Ostatní pracovníci Pracovní zařazení Úvazek Stupeň vzdělání, obor 

(pořadové číslo)      

1 uklízečka 0,60 vyučena  

2 uklízečka 0,70 vyučena 

3 školník, topič 1,00 vyučen  

4 uklízečka 1,00 vyučena 

5 sekretářka-personalista 1,00 

úplné střední odborné, 

ekonomický 

6 uklízečka 0,75 základní 

7 účetní-rozpočtář 1,00 

úplné střední odborné, 

ekonomický 

8 uklízečka 0,85 vyučena 

 
Poznámka: Topič pracuje na základě dohody o provedení práce po dobu topné sezony. 

Z 8 nepedagogických pracovníků je 7 žen a 1 muž. 
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ČÁST ČTVRTÁ: ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 

4.1 Žáci přihlášení a přijatí ke studiu pro školní rok 2018/2019 

  kód oboru délka druh počet přijato přijato odevzdal(a) 
zápisový 

lístek 

    studia studia přihlášek ke studiu autoremedurou 
zápisový 

lístek 
vydán zpět 

I. kolo  79-41-K/81 8 denní 120 52 22 56 0 

I. kolo 79-41-K/81 4 denní 65 49 9 26 2 

II. kolo 79-41-K/41 4 denní 1 1 0 1 0 

 

Poznámka: Dva žáci požádali o vydání zápisového lístku z důvodu přijetí na odvolání na 

jinou školu (obor studia 79-41-K/41 Gymnázium).  

Přijímací zkoušky proběhly v I. kole: 12. 4. 2018 a 16.4.2018 (obor 79-41-K/41)  a  13. 4. 2018 

a 17.4.2018 (obor 79-41-K/81). U oboru 79-41-K/41 bylo vyhlášeno II. kolo přijímacího řízení 

s termínem pro podání přihlášky do 18.5.2018.  

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. 

 

Osmileté vzdělávání: obor 79-41-K/81 Gymnázium 

 

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

pro školní rok 2018/2019, 1. kolo: 

1. Do prvního ročníku oboru 79-41-K/81 Gymnázium bude přijato 56 nejlepších uchazečů 

včetně 4 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. Pořadí uchazečů bude stanoveno na základě součtu získaných bodů v 

jednotlivých položkách a) až d). Uchazeč může maximálně získat 230 bodů. 

a) prospěchové výsledky na ZŠ  

- 60 bodů získá uchazeč, jehož součet celkových průměrů za 2. pololetí 4. ročníku a 1. pololetí 

5. ročníku bude 2,00; 30 bodů získá uchazeč, jehož součet celkových průměrů za 2. pololetí 4. 

ročníku a 1. pololetí 5. ročníku bude nejhorší ze zúčastněných,  

- žák může získat maximálně 60 bodů za prospěchové výsledky ze ZŠ, 

b) bodové hodnocení z písemného testu z českého jazyka a literatury a z matematiky v 

přijímacím řízení v oborech vzdělávání s maturitní zkouškou se koná jednotná přijímací 

zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky) matematika – max. 70 bodů český jazyk 

– max. 70 bodů  

- žák může získat maximálně 140 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 dvou), a to 

nejvyšší,  

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

Matematický klokan) nebo soutěže (Evropa ve škole) pro žáky 4. a 5. tříd organizovaných 

MŠMT musí být doloženy nejpozději v den zahájení přijímacího řízení,  

- žák může získat maximálně 20 bodů za vědomostní olympiády nebo soutěže,  

d) za certifikát z cizího jazyka  

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

- žák může získat maximálně 10 bodů za certifikát z cizího jazyka.  

 

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

jejich přijetí pořadí podle výsledků přijímacího řízení. V případě rovnosti bodů u dvou nebo 

více uchazečů, rozhodnou o jejich pořadí tato subkritéria:  

1. získané body v testu z matematiky  

2. získané body v testu z českého jazyka a literatury  

3. získané body za hodnocení prospěchu ze základní školy  

4. počet získaných bodů v testu z otevřených úloh z matematiky  

5. počet získaných bodů v testu z otevřených úloh z českého jazyka.  

 

4. Přijímací řízení do prvního ročníku oborů středního vzdělávání se řídí § 60 zákona č. 

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

(školský zákon), 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 jednotný test z českého jazyka 

a literatury, 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, ověří 

škola rozhovorem. O pořadí uchazeče cizince se rozhodne na základě výsledku testu z 

matematiky. Cizinec bude zařazen v rámci pořadí uchazečů konajících obě zkoušky na takové 

místo, které odpovídá jeho umístění v testu z matematiky. 

6. U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy o uzpůsobení 

podmínek pro konání jednotné zkoušky, a to na základě vyjádření školského poradenského 

zařízení. Vyjádření se dokládá společně s přihláškou ke studiu řediteli školy.  

7. Žákovi, kterému nabylo vydáno vysvědčení podle § 27 odst. 3, § 30 odst. 1, § 31 odst. 5, 

vyhlášky 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 

nadaných, budou prospěchové výsledky za neuvedený ročník vyjádřeny průměrem 1,00. 

Doklad od poradenského zařízení o mimořádném nadání žáka se přikládá k přihlášce.  
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8. Doklad o hodnocení prospěchu žáka, který plní povinnou školní docházku v zahraniční škole, 

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

Prospěchové výsledky uvedené v dokladu od poskytovatele vzdělávání převede ředitel školy 

na bodové hodnocení, viz odst. 2 písm. a). 

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

uchazečů přijatých v 1. kole. 

Čtyřleté vzdělávání: obor 79-41-K/41 Gymnázium   

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

pro školní rok 2018/2019, 1. kolo:  

1. Do prvního ročníku oboru 79-41-K/41 Gymnázium bude přijato 30 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. Pořadí uchazečů bude stanoveno na základě součtu získaných bodů v 

jednotlivých položkách a) až d). Uchazeč může maximálně získat 250 bodů.  

a) prospěchové výsledky ze základní školy  

- 60 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 70 bodů za prospěchové výsledky ze ZŠ, 

b) bodové hodnocení z písemného testu z českého jazyka a literatury a z matematiky (v 

přijímacím řízení v oborech vzdělávání s maturitní zkouškou se koná jednotná přijímací 

zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky) matematika – max. 75 bodů český jazyk 

– max. 75 bodů  

- žák může získat maximálně 150 bodů za hodnocení z jednotných testů,  

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 dvou), 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 musí být doloženy nejpozději v den zahájení přijímacího řízení,  
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- žák může získat maximálně 20 bodů za vědomostní olympiády nebo soutěže,  

d) za certifikát z cizího jazyka  

úroveň A1 - 7 bodů, A2 - 8 bodů, B1 - 9 bodů, B2 - 10 bodů - žák může získat maximálně 10 

bodů za certifikát z cizího jazyka. 

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

jejich přijetí pořadí podle výsledků přijímacího řízení. V případě rovnosti bodů u dvou nebo 

více uchazečů, rozhodnou o jejich pořadí tato subkritéria:  

1. získané body v testu z matematiky  

2. získané body v testu z českého jazyka a literatury  

3. získané body za hodnocení prospěchu ze základní školy  

4. počet získaných bodů v testu z otevřených úloh z matematiky  

5. počet získaných bodů v testu z otevřených úloh z českého jazyka 

 

4. Přijímací řízení do prvního ročníku oborů středního vzdělávání se řídí § 60 zákona č. 

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

(školský zákon), 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 jednotný test z českého jazyka 

a literatury, 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, ověří 

škola rozhovorem. O pořadí uchazeče cizince se rozhodne na základě výsledku testu z 

matematiky. Cizinec bude zařazen v rámci pořadí uchazečů konajících obě zkoušky na takové 

místo, které odpovídá jeho umístění v testu z matematiky.  

6. U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy o uzpůsobení 

podmínek pro konání jednotné zkoušky, a to na základě vyjádření školského poradenského 

zařízení. Vyjádření se dokládá společně s přihláškou ke studiu řediteli školy.  

7. Žákovi, kterému nabylo vydáno vysvědčení podle § 27 odst. 3, § 30 odst. 1, § 31 odst. 5, 

vyhlášky 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 

nadaných, budou prospěchové výsledky za neuvedený ročník vyjádřeny průměrem 1,00. 

Doklad od poradenského zařízení o mimořádném nadání žáka se přikládá k přihlášce.  

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

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

Prospěchové výsledky uvedené v dokladu od poskytovatele vzdělávání převede ředitel školy 

na bodové hodnocení, viz odst. 2 písm. a).  

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

uchazečů přijatých v 1. kole. 
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4.2 Odvolací řízení ve školním roce 2017/2018:  

Obor vzdělání počet odvolání žák přijat 

   

odvolání 

  celkem autoremedurou krajský úřad 

79-41-K/41 Gymnázium 9 9 0 

79-41-K/81 Gymnázium 26 22 4 
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ČÁST PÁTÁ: ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 

5.1 Celkový přehled 

  Hodnocení za I. pololetí 2017/2018 

Třída prospěl(a) prospěl(a) nehodnocen(a) neprospěl(a) průměrný průměrná absence 

  s vyznamenáním       prospěch na žáka 

prima A 19 9 0 0 1,37 18,96 

prima B 18 7 0 0 1,43 24,48 

sekunda A 20 8 0 0 1,40 20,78 

sekunda B 13 16 0 0 1,55 30,06 

tercie A 17 11 0 0 1,39 31,42 

tercie B 14 13 0 0 1,44 29,92 

kvarta A 8 17 0 2 1,75 31,37 

kvarta B 10 16 0 0 1,72 30,53 

kvinta A 6 20 1 1 1,76 54,82 

kvinta B 8 19 0 0 1,60 51,55 

sexta A 11 12 2 0 1,54 47,12 

sexta B 15 11 0 0 1,48 37,57 

septima A 3 26 0 1 1,95 52,16 

septima B 12 10 4 0 1,63 52,73 

oktáva A 8 16 1 0 1,70 69,52 

oktáva B 9 13 0 1 1,49 76,26 

1.A 9 22 0 0 1,76 24,16 

2.A 5 20 0 0 1,72 29,84 

3.A 5 15 3 2 2,07 69,60 

4.A 4 8 0 0 1,65 64,75 

 

  Hodnocení za II. pololetí 2017/2018 

Třída prospěl(a) prospěl(a) nehodnocen(a) neprospěl(a) průměrný průměrná absence 

  s vyznamenáním       prospěch na žáka 

prima A 20 8 0 0 1,38 40,14 

prima B 18 7 0 0 1,43 48,12 

sekunda A 21 6 0 1 1,47 45,96 

sekunda B 12 15 2 0 1,60 62,13 

tercie A 18 10 0 0 1,36 43,53 

tercie B 16 11 0 0 1,46 39,29 

kvarta A 9 16 1 1 1,71 67,88 

kvarta B 10 15 1 0 1,75 63,03 

kvinta A 9 17 1 1 1,74 73,82 

kvinta B 6 20 0 0 1,67 54,73 

sexta A 11 12 0 0 1,47 71,80 

sexta B 15 11 0 0 1,47 56,50 

septima A 5 25 0 0 1,85 74,30 

septima B 11 10 3 0 1,68 93,07 

oktáva A 11 13 0 0 1,62 53,45 

oktáva B 7 16 0 0 1,45 49,34 

1.A 5 27 0 0 1,84 51,78 

2.A 6 19 0 0 1,73 44,44 

3.A 4 19 0 0 2,11 79,08 

4.A 4 8 0 0 1,58 50,83 
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5.2 Výchovná opatření 

Snížený stupeň z chování:  

2. stupeň z chování:   2 

3. stupeň z chování:   1 

Neomluvené hodiny I. pololetí: 0 

Neomluvené hodiny II. pololetí: 2 

Důtka ředitele školy:   3 

Důtka třídního učitele:   6 

Napomenutí třídního učitele:  8 

Podmínečné vyloučení:   2 

Vyloučení ze studia:   1 

Pochvaly třídního učitele:  16 

 

Důvod udělení výchovných opatření: opakované neplnění školních povinností, nevhodné 

chování, neomluvené hodiny, nepředložení omluvenek a  pozdní příchody do vyučování. 

 

5.3 Ukončení/přerušení studia v průběhu školního roku 2017/2018 

 

Odchod žáků obor 79-41-K/81 Gymnázium 

-1 přestup na Gymnázium v Českém Krumlově 

-1 ukončení studia na vlastní žádost 

-1 přerušení studia na vlastní žádost 

-1 ukončení studia na vlastní žádost 

-1 přijat v přijímacím řízení na Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži 

-1 přestup na PORG Praha 

-1 přijat v přijímacím řízení na SUŠ Uherské Hradiště 

-1 přestup na Gymnázium v Olomouci 

-1 přestup na Střední hotelovou školu v Kroměříži 

-1 ukončení studia na vlastní žádost 

-1 přestup na Gymnázium Holešov 

-3 návrat zpět do rodné země po ročním studijním výměnném pobytu v ČR 

 

Odchod žáků obor 79-41-K/41 Gymnázium 

-1 přijat v přijímacím řízení na SOŠ EDUCAnet Brno 

-1 přestup na jinou střední školu 

-1 ukončení studia na vlastní žádost 

-1 ukončení studia z důvodu neprospěchu 

-1 vyloučení ze studia 

-1 návrat zpět do rodné země po ročním studijním výměnném pobytu v ČR 
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Příchody žáků obor 79-41-K/81 Gymnázium 

+3 zahraniční žáci v rámci studijního výměnného programu 

 

Příchody žáků obor 79-41-K/41 Gymnázium 

+1 zahraniční žák v rámci studijního výměnného programu 

+1 přestup z Gymnázia v Praze 

+1 přestup z Gymnázia Holešov 

+1 přijetí do vyššího ročníku 

+1 přestup ze Střední hotelové školy Kroměříž 

+1 přestup z Gymnázia Otrokovice 

 
Poznámka: 

4 žákům bylo povoleno opakování ročníku z důvodu ročního studijního pobytu v zahraničí a 2 žákům z důvodu neprospěchu. 

 

5.4 Hodnocení ukončení studia 

Maturitní zkoušky 2018: 

V jarním termínu maturovalo 60 žáků. Ve školním roce 2017/2018 proběhla maturitní zkouška 

sestávající z části společné (státní) a profilové (školní). 

 

Společná část povinné zkoušky: 

 český jazyk a literatura 

 cizí jazyk nebo matematika 

 

V jarním termínu pro maturitní zkoušku 2018 ve třídě 4. A maturovalo 13 žáků, 12 žáků 

maturitní zkoušku úspěšně složilo jak ve státní, tak i v profilové části, z toho 6 žáků 

s vyznamenáním, 1 žák neprospěl v didaktickém testu společné části z matematiky. Ve třídě 

oktáva A, B maturovalo 47 žáků, z toho s vyznamenáním 29 žáků. 

8 žáků mělo nahrazenou nepovinnou profilovou zkoušku z cizího jazyka certifikátem First 

Certificate in English  nebo Deutsches Sprachdipolom B2 nebo C1. 

 

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

celkem žáků 24 23 13 

žáci připuštěni k maturitní zkoušce 24 23 13 

prospěli s vyznamenáním 14 15 6 

neprospěli 0 0 1 

zkouška v podzimním termínu 0 0 1 

průměrný prospěch 1,51 1,52 1,63 
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Přehled výsledků maturitních zkoušek v jednotlivých předmětech: 

povinné předměty průměr ze všech povinné předměty průměr ze všech 

profilové části tříd profilové části tříd 

matematika 1,00 anglický jazyk 1,83 

fyzika 1,74 francouzská jazyk 1,25 

chemie 1,22 dějepis 2,50 

zeměpis 1,67 ruský jazyk 1,00 

společenské vědy 1,79 biologie 1,67 

informatika 1,25 nepovinná matematika  4 žáci uspěli 

hudební výchova 1,00 xx xx 
 

    

povinné předměty průměr ze všech    

společné části tříd   

český jazyk 1,52   

anglický jazyk 1,08   
matematika 2,58   
německý jazyk 2,00   

ruský jazyk 1,00   

 

5.6 Soutěže a přehlídky ve školním roce 2017/2018 

Název soutěže postupové kolo počet umístění žáků 

    účastníků   

Olympiáda v anglickém jazyce II.B krajské 1 1x7. 

Olympiáda v anglickém jazyce III.B krajské 1 1x7. 

Olympiáda ve francouzském jazyce krajské 7 1x2. 

Evropský parlament mládeže celostátní 4 2 žákyně postup na mezinárodní konferenci 

VV Putování dějinami  okresní II.kategorie 4 výsledky budou vyhlášeny na podzim 2018 

VV Máme rádi svou vlast krajské 5.-6.roč.  3 výsledky budou vyhlášeny na podzim 2018 

Gymnasia cantant celostátní pěvecký sbor 1x3. 

Matematická olympiáda krajské kategorie C 5 1x1. 

Matematická olympiáda okresní kategorie 6. 3 1x2. 

Matematická olympiáda okresní kategorie 8. 3 1x2. 

Matematická olympiáda okresní kategorie 9. 3 1x1.,1x4. 

Pythagoriáda okresní kategorie 8. 2 1x1.,1x6. 

Pythagoriáda okresní kategorie 6. 4 1x1.,1x3. 

MASO celostátní ZŠ 4 1x 4. 

Pangea celostátní ZŠ 1 úspěšný řešitel 

Matematická soutěž Náboj Zlínský kraj 8 1x1. 

Olympiáda z jazyka českého okresní I.kategorie 2 1x1. 

Olympiáda z jazyka českého krajské I.kategorie 1 1x1. 

Olympiáda z jazyka českého celostátní 1  1x26. 

Olympiáda z jazyka českého okresní II.kategorie 2 1x1. 

Olympiáda z jazyka českého krajské II.kategorie 1 1x2.-3. 

Olympiáda z jazyka českého celostátní 1 1x13. 

Svátek poezie okresní II.kategorie 4 postup na kraj 

Svátek poezie okresní (soubory) 4 postup na kraj 

Svátek poezie krajské (soubory) 4 diplom za ztvárnění poezie 

Wolkrův Prostějov krajské 2 bez postupu 
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Osudové osmičky krajské 10 1x1.,1x3. 

Pivečkův Slavičín(literární soutěž) krajské 1 diplom za prózu 

Století to letí (literární soutěž) krajské 1 diplom za prózu 

Skrytá paměť Moravy krajské 1 diplom za prózu 

Konverzační soutěž v NJ krajské 1 1x5. 

Olympiáda z dějepisu okresní 2 1x3.,1x4. 

Olympiáda z dějepisu krajské 1 1x17. 

Olympiáda v ruském jazyce krajské III. kategorie 1 1x1. 

Olympiáda v ruském jazyce celostátní III.kategorie 1 1x5. 

Olympiáda v ruském jazyce krajské II. kategorie 1 1x2. 

Olympiáda v ruském jazyce krajské I.kategorie  1 1x2. 

Poznej Rusko lépe celostátní I. kategorie 7 1x1.,2x2.,1x3.,1x4.,1x7. 

Chemická olympiáda krajské kategorie A 2 1x6.,1x12. 

Chemická olympiáda krajské kategorie B 2 1x1.,1x8. 

Chemická olympiáda krajské kategorie C 2 1x3.,1x18. 

Chemická olympiáda krajské kategorie D 2 1x1.,1x7. 

Chemiklání celostátní, kategorie B   družstvo 1x1. 

SOČ - obor 06 okresní 2 1x1.,1x2. 

SOČ - obor 13 okresní 1 1x1. 

SOČ - obor 14 okresní 1 1x2. 

SOČ - obor 06 krajské 2 1x4.,1x5. 

SOČ - obor 13 krajské 1 1x2. 

SOČ - obor 14 krajské 1 1x5. 

Zeměpisná olympiáda okresní kategorie A 3 1x1.,1x3.,1x14. 

Zeměpisná olympiáda okresní kategorie B 3 1x1.,1x2.,1x13. 

Zeměpisná olympiáda okresní kategorie C 3 1x1.,1x2.,1x13. 

Zeměpisná olympiáda okresní kategorie D 5 1x6.,1x9.,1x10.,1x13.,1x14. 

Zeměpisná olympiáda krajské kategorie A 1 1x7. 

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

Zeměpisná olympiáda krajské kategorie C 2 1x5.,1x7. 

EUROREBUS krajské ZŠ 02 jednotlivci 1 1x1. 

EUROREBUS krajské ZŠ 02 třídy 3 1x3. 

EUROREBUS krajské ZŠ 01 třídy  3 úspěšní řešitelé 

EUROREBUS krajské SŠ jednotlivci 2 1x6.,1x8. 

EUROREBUS krajské SŠ třídy 3 1x9. 

EUROREBUS celostátní ZŠ 02 jednotlivci 1 1x12. 

EUROREBUS celostátní ZŠ 02 třídy 3 1x19. 

Fyzikální soutěž  okresní 9.třídy 3 1x1.,1x2.,1x3. 

Fyzikální soutěž  okresní 8.třídy 4 1x3.,1x5.,1x6.,1x9. 

Fyzikální olympiáda okresní kategorie E 3 1x1.,1x4.,1x5. 

Fyzikální olympiáda krajské kategorie E 1 1x1. 

Fyzikální olympiáda krajské kategorie D 5 1x1.,1x3. 

Fyzikální olympiáda krajské kategorie C 1 1x6. 

Sedláčkův memoriál okresní dívky starší 10 1x2. 

Sedláčkův memoriál okresní hoši starší 12 1x2. 

SAP pohár okresní dívky starší 9 1x2. 

SAP pohár okresní hoši starší 12 1x1. 

SAP pohár krajské hoši starší 12 1x3. 

Pohár ředitele Gymnázia LM okresní dívky starší 9 1x2. 

Pohár ředitele Gymnázia LM okresní hoši starší 10 1x2. 

Volejbal (listopad 2017) okresní dívky starší 9 1x1. 

Volejbal (listopad 2017) okresní hoši starší 10 1x1. 
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Minikopaná okresní hoši mladší 8 1x2. 

Košíková okresní hoši starší 12 1x1. 

Košíková okresní dívky starší 9 1x1. 

Košíková krajské hoši starší 12 1x1. 

Košíková krajské dívky starší 9 1x4. 

Volejbal krajské hoši starší 12 1x2. 

Košíková kvalif. republikové hoši st. 12 1x2. 

Košíková kvalif. Maďarsko hoši st. 10 1x2. 

Volejbal okresní dívky mladší 9 1x3. 

Volejbal (březen 2018) okresní dívky starší  10 1x1. 

Volejbal (březne 2018) okresní hoši starší 12 1x3. 

Košíková okresní hoši mladší 6 1x2. 

Beach volleyball okresní dívky starší 4 1x2. 

Beach volleyball okresní hoši starší 4 1x4. 

 

Další aktivity v jednotlivých předmětech: 

Jazyk německý: 

 pobyty žáků na základě motivačních dopisů: 1 žákyně na Schűlerakademie Marburg v srpnu 2018, 

2 žákyně na Schnupperwoche TU Chemnitz červen 2018, 2 žáci na Roboschool TU Chemnitz září 

2018 

 8 žáků úspěšně získalo Diplom DSD v německém jazyce 

Jazyk ruský:  

 spolupráce s Ruským centrem v Brně, spolupráce s Arcibiskupským gymnáziem (besedy, 

náslechy) 

 projekt s 26. Střední školou v Petrohradě „Proslavili svou vlast“ 

 zřízení knihovničky Zoe Klusákové-Svobodové, díla v ruštině nebo ruských autorů 

 navázání kontaktů s Gymnáziem č. 3 v Samaře  

 jazykově poznávací zájezd do Petrohradu (srpen-září 2018) 

Společenské vědy:  

 návštěvy Okresního soudu v Kroměříži (rodinné právo, trestní právo) žáci 4. ročníku SVS; 

2.A 

 beseda s pracovníky ČOI na téma Padělky, nákup letenek on-line (spolupráce s OA 

Kroměříž) žáci 3.A a žáci semináře SV 

 zapojení žáků při akci Den boje proti rakovině (třída kvinta A vybrala 17 690,-Kč) 

 účast na soutěži „Olympiáda lidských práv“ 

Zeměpis: 

 přednáška pro NG z cyklu „Planeta země 3000“ název: Brazílie 

 přednáška pro VG z cyklu „Svět kolem nás“ název: Kuba- dvě tváře svobody 

Anglický jazyk 

 účast 4 žáků na Národní výběrové konferenci EYP v Karlových Varech 

 žáci kvinty A získali Evropskou cenu e-Twinning 2018 v projektu National Parks – 

International Treasure 
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 jazykově poznávací zájezd do Velké Británie – jaro 2018 

Francouzský jazyk 

 jazykově poznávací zájezd do Francie – září 2017 

Hudební výchova: 

 vystoupení pěveckého sboru na Kampě v Praze u příležitosti zahájení hudebního festivalu 

Pražského jara 2018 

 vystoupení pěveckého sboru s orchestrem a sólisty opery brněnského Národního divadla – 

árie z opery Carmen 

 

5.7 Výchovné poradenství 

5.7.1 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a žáci nadaní 

Ve školním roce 2017/2018 se podle IVP vzdělávali 4 žáci se speciálními vzdělávacími 

potřebami a žáci nadaní: 1 žák s dvojí výjimečností (mimořádně nadaný s vývojovou poruchou 

učení), 1 žák mimořádně nadaný, 2 žáci se speciálními vzdělávacími potřebami s poruchou 

autistického spektra. 

Šesti žákům je zpracován plán pedagogické podpory:  1 žák nadaný (výrazná motivace pro 

přírodovědné předměty), 1 žák se slabšími výsledy v jednom předmětu a nadprůměrnými 

výsledky v jiném předmětu, 3 žáci dosahující slabších výsledků v některém předmětu, 1  žák 

se sníženým grafickým výkonem. 

5.7.2 Vzdělávání žáků podle individuálního vzdělávacího plánu 

Ve školním roce 2017/2018 se ve škole vzdělávalo 12 žáků podle individuálního vzdělávacího 

plánu, z toho 10 žáků z důvodu studia v zahraničí,  1 žákyně z důvodu umělecké reprezentace 

a 1 žákyně ze zdravotních důvodů. 
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ČÁST ŠESTÁ: PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 

Hodnocení minimálního preventivního programu za školní rok 2017 / 2018 

 

Plánované akce zaměřené na prevenci rizikového chování žáků vycházely z minimálního 

preventivního programu školy. V tomto školním roce jsme realizovali tyto akce: 

 

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. Jednalo se o tyto akce: 

 

a) Akce specifické prevence: 

 Základní informativní program o šikaně (beseda SVP Kroměříž, prima A,B) 

 Problematika rasismu a xenofobie (beseda SVP Kroměříž, sekunda A,B) 

 Kroměříž bez hranic (kulturně edukační akce, zaměřená na sbližování minorit 

s majoritní společností; koncert R.Bangy + workshopy: Vietnamská, ukrajinská a 

slovenská kultura a tradice, sekunda A,B 

 Základní informativní program o šikaně (beseda SVP Kroměříž; 1.ročník) 

 Rizikové chování mladistvých (beseda Policie ČR; kvinta A,B + 1.ročník) 

 

b) Akce nespecifické prevence: 

b1) jednorázové akce – ocenění eTwinningového projektu Gymnázia Kroměříž (projekt 

žáků kvinty A Gymnázia Kroměříž nazvaný National Parks = International Treasure se 

zařadil mezi projekty oceněné národním Certifikátem kvality 2017 a Evropskou cenou 

eTwinning 2018), beseda žáků s ředitelem Knihovny Václava Havla – Michaelem 

Žantovským, divadelním představení v Domově pro seniory „Nový epochální výlet Matěje 

Broučka“ (nastudováno žáky a učiteli Gymnázia Kroměříž), Zatoulané štěstí (charitativní 

koncert pěveckého sboru Gymnázia Kroměříž na podporu opuštěných zvířat, Mám rád 

jantar (mezinárodní výtvarná soutěž), Lužický braňák (závod branné zdatnosti), návštěva 

delegace města Buzuluku na Gymnáziu Kroměříž, oslavy 135. výročí založení Gymnázia 

Kroměříž, historická exkurze do předvánoční Olomouce, studentské prezidentské volby 

nanečisto, Gymnasia Cantant v Brně (soutěž pěveckých sborů), Juniorský maraton ve Zlíně, 

Eurorebus (účast v celostátním kole zeměpisné soutěže, Zemětřesení vášně (generální 

zkouška s orchestru ND Brno), mezinárodní SUIT UP DAY (viz web školy), zahraniční 

studenti na Gymnáziu Kroměříž v letošním školním roce: Giovanni Murgia (Itálie), Jou-An 

Chen (Taiwan), Breno Salata da Silva (Brazílie), Ana Bagaric (USA). 

 

b2) dlouhodobé, tradičně pořádané akce – adaptační kurz pro studenty prim a 1. ročníku 

v Rajnochovicích, Sedláčkům memoriál (tradiční lehkoatletické závody ve spolupráci 

s Gymnáziem v Liptovském Mikuláši), jazykově-vzdělávací zájezdy do Francie a Anglie, 

turistický kurz kvart (Liščí Mlýn u Frenštátu p. Radhoštěm), lyžařské kurzy (sekundy, 

kvinty,1.A), výběrový lyžařský kurz 2017 – Nassfeld, vodácký kurz (septima A+B, 3.A), 

exkurze do Osvětimi, účast žáků na zasedání Evropského parlamentu mládeže, Den proti 

rakovině (účast žáků na celorepublikové sbírce,) oborové olympiády a soutěže, konverzační 

soutěže, SOČ – středoškolská odborná činnost, Sokrates + SCIO (besedy pro maturanty na 

téma výběru a studia na VŠ), šachový turnaj, Brazílie- vášnivé srdce Jižní Ameriky (projekt 

Planeta Země 3000), filmový maraton, vánoční jarmark, vánoční koncert Sboru Gymnázia 

Kroměříž, Majáles 2018, Halloween na škole, tvorba školního časopisu Géčko, sportovní 
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soutěže (basketbal, CORNY,….), v rámci sítě přidružených škol UNESCO pokračovala 

družba s Gymnáziem M.M.Hodžu ve slovenském Liptovském Mikuláši, aktivně fungující 

Žákovský parlament, školní exkurze tříd, Dny otevřených dveří 

 

2. Spolupráce s výchovným poradcem: 

Pravidelně 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 setkávání preventistů v PPP pod vedením okresní metodičky prevence 

Mgr. Ireny Majtnerové 

 Pracovní právo – vzdělávací seminář, BEA Olomouc, přednášející JUDr. Jaroslav 

Staněk. V úterý 12.6.2018 převzal metodik prevence z rukou krajských radních 

ocenění – pamětní medaili za kvalitní a přínosnou práci v oblasti prevence. 

 

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, SVP Kroměříž, K-centrem Kroměříž. 

 

7. Opatření pro školní rok 2018/2019: 

 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 

 Koordinovat termíny pro organizaci akcí zaměřených na prevenci s termíny 

ostatních akcí školy, dbát na naplnění plánu prevence 

 Upřednostnit subjekty provádějící sociální prevenci zdarma 

 Do organizování sociální prevence více zapojit členy pedagogického soboru 

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

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

v třídnických hodinách, příslušné oborové učitele a metodika prevence 

  



22 
 

 

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 hodin Počet 

  na 1 účastníka účastníků 

Jak studentům přiblížit právo v hodinách SVS 8 2 

Současná česká literatura 8 1 

Presenting New Vocabulary 8 1 

Pestrobarevnost hlavního proudu americké literatury 8 1 

Jak ověřovat osvojení čtenářských dovedností žáků 8 2 

Kreativní práce se současnou českou poezií 6 2 

Současná ruština: triumf verbální svobody 8 2 

Seminář v NJ (diplom DSD) 23 3 

Pracovní právo 5 1 

Vyhláška č. 50/1978 (učitelé IVT,F,CH,Bi) neuvedeno 14 

1. světová válka a vznik ČSR 6 1 

Ochrana člověka za běžných rizik 8 1 

Rozvoj matematické gramotnosti 6 1 

Seminář pro managament škol 3 1 

Teaching English 3 2 

 

1 pedagogická pracovnice zahájila ve školním roce 2017/2018 studium výchovného poradenství na Pedagogické fakultě 

Masarykovy univerzity v Brně. 
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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  

Literární soutěže pro žáky SŠ Zlínského kraje ve spolupráci s klubem UNESCO Kroměříž 

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

Dnů otevřených dveří Gymnázia Kroměříž 

Reprezentačního plesu školy ve spolupráci se Sdružením rodičů a přátel Gymnázia 

Kroměříž 

 Gymnázium Kroměříž si ve dnech 8.- 9.12.2017 připomnělo 135. výročí založení školy 

galakoncertem pěveckého sboru Gymnázia Kroměříž a pěveckého sboru ZeSrandy za 

účasti hostů, současných i bývalých zaměstnanců a přátel školy 

 Zlínský kraj udělil pamětní medaili pedagogovi Gymnázia Kroměříž za kvalitní a 

přínosnou práci v oblasti prevence. 

8.2 Lektorská činnost 

 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  

 

 účast žáků na MAJÁLESU 2018 

 účast žáků na filmovém maratonu v kině Nadsklepí 

 adaptační kurzy pro žáky prim a 1. ročníku v Rajnochovicích 

 lyžařské kurzy sekund, kvint, 1.A; vodácké kurzy septim a 3.A, turistické kurzy kvart 

 výběrový lyžařský kurz Nassfeld 

 jazykově poznávací zájezd do Francie, Velké Británie a Ruska 

 adventní jarmark  

 charitativní koncert pěveckého sboru na podporu opuštěných zvířat 
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 Reprezentační ples školy 

 Školní exkurze jednotlivých tříd  

 Zapojení žáků do Dne boje proti rakovině 

 Ve škole fungovaly zájmové kroužky (divadelní, recitační a  sborový zpěv) a nepovinné 

předměty: německá konverzace, matematika, zeměpis a chemie 

 Den evropského parlamentu mládeže 

 Beseda s Michaelem Žantovským (ředitelem Knihovny V. Havla) 

 Exkurze do Osvětimi a Krakova 

 Návštěvy divadel, výstav, kin, muzikálů, besed a přednášek apod. 
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ČÁST DEVÁTÁ: ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI 

PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ 

Ve školním roce 2017/2018 nebyla provedena žádná kontrola ČŠI. 
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ČÁST DESÁTÁ: ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 

9.1. Příjmy    29 586 096,00 

z toho:     

1. poplatky od zletilých žáků, rodičů a 

jiných    0 

2. zákonných zástupců   0 

3. příjmy z doplňkové činnosti    271 390,00 

4. neinvestiční dotace od jiného 

poskytovatele     

  dotace od města Kroměříž 9 700,00 

  dotace MŠMT - soutěž UZ 33166 93 088,00 

5. ostatní příjmy   29 314 706,00 

z toho - Program celoživotního učení 

COMENIUS    xxxxx 

investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 

elektroinstalace   0,00 

      

9.2. Výdaje     

1. Investiční výdaje celkem    0,00 

      

2. Neinvestiční výdaje celkem    25 019 330,00 

z toho :     

náklady na platy pracovníků školy   18 044 650,00 

odměny maturitní komise   11 310,00 

OON + odstupné    107 380,00 

platy z doplňkové činnosti   88 000,00 

mzdy z ESF projektu   124 155,00 

zákon.odvody zdravotního a sociálního 

pojištění + ESF   6 142 060,00 

2 % ZP odvod do FKSP   361 640,00 

      

ostatní přímé náklady   363 600,00 

z toho :     

výdaje na  učební pomůcky   90 250,00 

výdaje na učebnice, učební pomůcky   17 940,00 

výdaje učební pomůcky nad 3 000,00Kč   0,00 

náhrada mzdy za dočasnou 

prac.neschopnost   37 040,00 

cestovné, školení a vzdělávání    89 850,00 

      

Provozní náklady hlavní činnost   3 428 880,00 

z toho      

Příspěvek na provoz   3 185 000,00 

z MŠMT na kurzy a služby   51 850,00 

Cizí zdroje účelové dotace 77 120,00 

Vlastní zdroje   114 910,00 

      

Náklady na doplňkovou činnost   95 300,00 
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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 2017/2018 bude podána žádost o přidělení finančních prostředků v září 2018 pro 

žáky NG a v říjnu 2018 pro žáky VG. 

Za školní rok 2016/2017 bylo vyplaceno pedagogickým pracovníkům za přípravu žáků na 

soutěže celkem 68 447 Kč v červnu 2018. 

 

 

ČÁST DVANÁCTÁ: ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO 

VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 

 

Ve školním roce 2017/2018 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: eTwinningový projekt National Parks – International Treasure 

Evropská cena eTwinning 2018 pro Gymnázium Kroměříž 

Ve čtvrtek 7. června 2018 se na Gymnáziu Kroměříž uskutečnila slavnost u příležitosti udělení 

Evropské cen eTwinning studentům a učitelům participujícím na oceněném projektu s názvem 

National Parks - International Treasure. V tomto projektu tzv. “virtuální mobility” žáci v 

mezinárodních týmech pracovali na úkolech spojených s různými aspekty hlavního tématu 

projektu - národních parků. 

Jedinečnost ocenění (projekt uspěl v konkurenci asi 70000 projektů z celé Evropy) stvrdilo 

složení předávajících a gratulantů, kteří se slavnostního odpoledne zúčastnili. Byli jimi zástupce 

Evropské komise pan Anders Stjernberg, poslankyně Evropského parlamentu Olga Sehnalová, 

ředitelka Domu zahraniční spolupráce Dana Petrová, starosta města Kroměříže Jaroslav 

Němec, zástupkyně slovenského eTwinningu Lubica Sokolíková a další. 

Všichni hosté ve svých projevech adresovali přínos mezinárodních projektů pro budoucnost 

každého středoškoláka z pohledu dalšího rozvoje ať už v projektech Erasmus+, či v 

profesionální kariéře. Při vystoupení zástupce Evropské komise si pak publikum mohlo ověřit 

výhody, které každému přináší znalost anglického jazyka. 

Součástí akce bylo též video spojení s partnerskou školou v Madridu, kde ve stejnou dobu 

probíhala totožná oslava. Publikum si mohlo užít společný zážitek s online hrou, kterou hráli 

všichni přítomní na obou místech. V této poněkud bujařejší části odpoledne se mohla naplno 

projevit jedna z velkých devíz eTwinningových projektů - studentům vlastní spontánnost, 

kreativita a nadšení. 

Slavnost byla zakončena předáním certifikátů a hodnotných darů všem účastníkům vítězného 

projektu. 

 

13.2 Projekt: Gymnázium Kroměříž_ Šablony 2017 

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007864  

Číslo jednací projektu: MSMT-24090/2017 

Datum zahájení: 1.11.2017 

Datum ukončení: 31.10.2019 

Celkové způsobilé výdaje projektu: 909 912,-Kč 

Náplní projektu je vzdělávání pedagogických pracovníků, tandemová výuka na SŠ, doučování 

žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem, práce školního psychologa, zapojení odborníka 

z praxe do výuky a sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných 

návštěv.   



29 
 

Od 1.11.2017 působí na škole školní psycholog. Činnost školního psychologa ve škole je 

samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se 

o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností 

vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a 

školských poradenských zařízeních, v platném znění. 
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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 

Odborová organizace na naší škole ukončila činnost k 31.12.2016. 

 

14.2 Nadační fond při Gymnáziu 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 a žáků sociálně potřebných. 

V roce 2017 Nadační fond podpořil činnost školy v hodnotě 68 234,- Kč a získal 28 000,- Kč 

z finančních darů. 

 

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 a 

podílelo se na přípravách slavnostního předávání maturitních vysvědčení na zámku. 

Z finančních prostředků SRPG bylo ve školním roce 2017/2018 hrazeno především cestovné 

žáků na soutěže a olympiády včetně zahraničích, pronájem Sněmovního sálu při předávání 

maturitních vysvědčení, pronájem sálu Domu kultury pro Reprezentační ples školy, nákup 

učebních pomůcek a tabulí pro výuku, knižní odměny pro aktivní žáky, drobné odměny pro 

žáky za reprezentaci školy v soutěžích 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.  

 

Datum předložení výroční zprávy školské radě ke schválení: 31.8.2018 

Výroční zpráva byla schválena školskou radou: 31.8.2018 

Datum seznámení na poradě pracovníků školy: 17.10.2018 

 

 

Mgr. Josef Havela 

ředitel školy 
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ČÁST ŠESTNÁCTÁ: PŘÍLOHY  

16.1 Výběr zveřejněných článků o aktivitách školy 

 

Poznej Rusko lépe 2018 

I v letošním školním roce se žáci, kteří studují ruský jazyk, zúčastnili náročné soutěže ve 

znalostech Ruské federace v oblasti historie, geografie, literatury, hudby a umění vůbec. I své 

poznatky z gramatiky, stylistiky, pravopisu prokazovali pochopitelně v ruštině. 

V celorepublikovém kole obsadili již tradičně všechna tři nejvyšší místa. Ocenění převzali 14. 

června 2018 na Velvyslanectví Ruské federace v Praze z rukou konzula. 

K úspěchu srdečně gratulují vyučující ruského jazyka. 

 

Evropská cena eTwinning 2018 je doma 

Projekty eTwinning jsou mezinárodní projekty, které online realizují skupiny učitelů a studentů. 

Aktivit se účastní v celoevropském měřítku přes 500 000 učitelů, kteří se svými žáky pracují 

na více než 70 000 projektech. V této obrovské konkurenci se projektu Gymnázia Kroměříž 

nazvanému NATIONAL PARKS – INTERNATIONAL TREASURE podařilo získat 

Evropskou cenu eTwinning 2018. 

Projekt NATIONAL PARKS – INTERNATIONAL TREASURE, realizovaný učiteli a žáky 

Gymnázia Kroměříž, získal nejvyšší ocenění v kategorii žáků 16–19 let. Jeho tématem jsou 

národní parky, ochrana přírody a její uchování. Žáci polské, české, slovenské, albánské a dvou 

španělských škol se po úvodní fázi představení sebe, škol, měst a národních parků postupně 

stali experty na dané téma. Nejprve studovali národní parky z různých úhlů pohledu a pak se 

pokusili vytvořit imaginární „Treasure National Park” s jeho faunou, florou a dalšími aspekty. 

Žáci si v projektu vyzkoušeli širokou škálu aktivit od počáteční samostatné práce na profilech 

a ve fórech, přes práci ve větších týmech se spolužáky (prezentace měst, škol, národních parků), 

práci ve skupinkách „expertů” (prezentace vzácných druhů, hry, kvízy) až po práci v 

mezinárodních skupinkách (tvorba rádiových reklam, e-knihy, infografiky). Účastníci se 

naučili shromažďovat a organizovat informace a tvořit projektové výstupy v mnoha online 

nástrojích. Žáci i učitelé v rámci realizace projektu úspěšně překonali také mnoho výzev jako 

např. specifičnost slovní zásoby v anglickém jazyce či velký objem komunikace na několika 

úrovních. 

Škola se velmi snaží zakomponovat do výuky také inovativní a pestré aktivity a nabídnout 

studentům získání zajímavých zkušeností, které budou moci využít ve svém budoucím, nejen 

studijním, životě. Velký úspěch na mezinárodním poli správnost tohoto směřování potvrzuje. 

 

Slavíme 135. výročí založení školy 

Je málo příležitostí, aby se na jednom místě a v jeden čas sešlo tolik lidí, kteří mají nějakou 

vazbu na Gymnázium Kroměříž. A v sobotu po poledni to rozhodně nebyli všichni, protože  

absolventů, pedagogů a dalších zaměstnanců, kteří prošli za posledních 135 let třídami, 

chodbami a šatnami našeho ústavu, bylo řádově v desítkách tisíc. Přesto bylo velmi příjemné 

přivítat na slavnostním setkání v aule školy kolegy současné i bývalé a řadu absolventů, kteří 

chtěli zavzpomínat na léta spojená se školou. 
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Setkání slovem provázel Evžen Petřík, který připomněl peripetie gymnázia v průběhu let 

minulých. S dobou současnou, úspěchy studentů a vizí do budoucna předstoupil před publikum 

ředitel školy Josef Havela. V rámci svého vystoupení také ocenil dva naše studenty - Veroniku 

Sedlákovou a Tomáše Hurdálka za nadstandardní přístup ke studiu. 

Krátkými projevy přispěli i hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek a předseda Poslanecké 

sněmovny Parlamentu ČR Radek Vondráček. Rodina Vondráčkova je s gymnáziem spjata 

skutečně rodinnými pouty, neboť její členové byli studenty několik generací nazpět a poslední 

generace studuje nyní nebo i studovat možná bude. Mezi čestnými hosty jsme uvítali rovněž 

europoslankyně Michaelu Šojdrovou a Olgu Sehnalovou, starostu města Kroměříže Jaroslava 

Němce a místostarostu Pavla Motyčku. 

Celé odpoledne pak proložily svým vystoupením jednak pěvecký sbor Ze Srandy složený ze 

současných nebo bývalých pedagogů, absolventů nebo jejich rodinných příslušníků, jednak 

pěvecký sbor gymnázia. Hostem sboru byl další absolvent Gymnázia Kroměříž, v současnosti 

muzikálový herec Městského divadla v Brně. 

Po tomto oficiálním programu následovalo neformální setkání a malý raut, kde byl prostor nejen 

k občerstvení, ale především k osobnímu setkávání. 

 

Den Evropského parlamentu mládeže na Gymnáziu Kroměříž 

Dne 3. 10. měli žáci našeho gymnázia možnost vyzkoušet si, jak ve zkratce vypadají zasedání 

Evropského parlamentu mládeže, kterých se delegace naší školy každoročně a s úspěchem 

účastní. Přibližně dvacet žáků bylo rozděleno do dvou tzv. komisí, ve kterých postupně 

prošli teambuildingem, zaměřeným na budování týmu a týmového ducha formou různých 

zábavných her, committee work, čili prací v komisích, kde měli za úkol diskutovat o důležitých 

aktuálních tématech týkajících se celé Evropy. 

 Pro letošní Den EPM byla vybrána témata inspirována prací výboru pro životní prostředí, 

veřejné zdraví a bezpečnost potravin („ENVI“) a výboru pro bezpečnost a obranu („SEDE“). 

Konkrétními problémy, na něž měli žáci najít řešení, byly nedostatečná zdravotní péče a 

sociální inkluze pacientů s psychickými problémy, a v současné době stále aktuálnější hrozba 

terorismu a jak jí čelit. Po několika hodinách diskuzí, výměn názorů a kompromisů pak každá 

komise vytvořila vlastní rezoluci, prezentaci svých řešení. Závěrečným bodem programu potom 

byla tzv. General assembly, neboli valné shromáždění, kde si obě komise navzájem předložily 

své rezoluce, obhájily je několika projevy, navzájem se pokusily je napadnout a dojít tak k ještě 

lepším závěrům, aby nakonec hlasovaly, zda daná rezoluce bude schválena, či ne. 

Cílem akce bylo navnadit studenty na nadcházející každoroční výběrové konference, tento rok 

konající se v Kutné Hoře a v Českých Budějovicích, a ukázat základní principy, procesy a práci 

v EPM. 

Mottem celé organizace Evropského parlamentu mládeže je, že ji nejde vysvětlit, musíte ji zažít, 

abyste v ní nalezli kouzlo a příležitosti, které vám nabízí. Naši žáci tuto skvělou možnost jistě 

nepromarnili a po krátkém, ale nabitém dni si odnášeli mnoho nových zážitků a poznatků, které 

jistě využijí při dalších příležitostech. 

žák 8. A 
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Exkurze Osvětim-Krakov 

V pondělí 16. dubna jsme ve velmi časnou hodinu vyrazili jako každoročně na poznávací zájezd 

do Osvětimi a tentokrát i do Krakova. Pod ochrannými a odbornými křídly pana Pavla Kočího 

nás nejprve čekaly koncentrační tábory Osvětim a Březinka. Tak jak je snad už tradicí, cesta do 

Polska nám opět propršela a ani předpověď nebyla nijak povzbudivá. Po začátku prohlídky však 

jako mávnutím kouzelného proutku pršet přestalo, a dokonce se mezi mraky snažilo 

prokouknout sluníčko. Bylo potřeba, protože téma nacistických lágrů a statisíce osudů, které se 

v nich odehrály, většinou s tragickým koncem, rozhodně nutí k zamyšlení o lidské 

manipulovatelnosti a zrůdnosti totalitních režimů. Dnešní generace studentů už není asi 

schopna plně docenit a procítit, čím si museli naši předkové projít, ale jakýkoliv hmatatelný 

kontakt s minulostí je vždy lepší než suché vyprávění ve školní třídě. 

To ostatně platí i pro odpolední program, který byl zaměřen na středověký Krakov. Byť pro 

mnohé bylo celkem fyzicky náročné už dopoledne, protože začaly „bolet nožičky“, zvládli 

všichni procházku od nábřeží Visly kolem draka na hrad Wawell. Díky kouzlu osobnosti pana 

Kočího jsme si mohli zadarmo projít i katedrálu a vyprosit si pomoc svaté Hedviky. Uličkami 

starého města jsme se propracovali až na Rynek Glowny s unikátní tržnicí Sukenicí. Jakmile 

zazněl pokyn k rozchodu, nožičky jako zázrakem přestaly bolet. 

I když byl program náročný na pozornost, věřím, že si v něm každý vybral to své. 
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