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1  Základní údaje o škole 

1.1  Název, sídlo, součásti, adresa školy 

Název školy: Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace 

 

IČO:  Identifikační číslo organizace 00601331 
DIČ:  CZ00601331 
Zařízení:  Identifikátor zařízení 600 016 188 
Sídlo organizace:  Sokolovská 466/34, 795 01 Rýmařov 

Adresa pro dálkový přístup:  www.gymsosrym.cz 
e-mail:  info@gymsosrym.cz 

Právní forma:  Příspěvková organizace 

 

Zřizovací listina: 
ZL/236/2001 vydaná radou kraje dne 20. 12. 2001, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 11. 4. 2002, 
dodatku č. 2 ze dne 28. 4. 2005, dodatku č. 3 ze dne 29. 9. 2005, dodatku č. 4 ze dne 24. 11.2005, 
dodatku č. 5 ze dne 21. 12. 2006, dodatku č. 6 ze dne 21. 2. 2008, dodatku č. 7 ze dne 26. 6.2008, 
dodatku č. 8 ze dne 18. 2. 2009, dodatku č. 9 ze dne 22. 4. 2009, dodatku č. 10 ze dne 14. 10. 2009, 
dodatku č. 11 ze dne 5. 9. 2012, dodatku č. 12 ze dne 21. 3. 2013, dodatku č. 13 ze dne 26. 6. 2015. 

Vymezení hlavního účelu: Vzdělávání a výchova žáků podle vzdělávacích programů. 

Předmět činnosti: Předmět činnosti odpovídá hlavnímu účelu: poskytuje střední vzdělání 
s maturitní zkouškou, poskytuje střední vzdělání s výučním listem, poskytuje žákům středních škol 
ubytování, výchovně vzdělávací činnost, zajišťuje těmto žákům školní stravování, vede žáky 
k plnohodnotnému využívání volného času formou zájmových činností, zabezpečuje stravování 
žáků, zabezpečuje stravování vlastním zaměstnancům organizace. 
Zápis do školského rejstříku: Datum zápisu školy do rejstříku a zařazení do sítě škol 1. 9. 1990, 
den zahájení činnosti 1. 7. 1991. 

http://www.gymsosrym.cz/
mailto:info@gymsosrym.cz
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Rozhodnutí MŠMT ze dne 11. 6. 2013 pod čj. MSMT-20554/2013, obsahuje změnu názvu 
organizace, místa poskytovaného vzdělání a obory vzdělání sloučené organizace. Rozhodnutí 
MŠMT ze dne 10. 5. 2016 pod čj. MSMT-13335/2016-2 obsahuje výmaz dobíhajících oborů 64-41-
L/524 Podnikání a 79-41-K/401 Gymnázium – všeobecné, dále výmaz místa poskytovaného 
vzdělávání na ulici Julia Sedláka 708/18. Rozhodnutí MŠMT ze dne 29. 8. 2018 nově zařazuje od 
1. 9. 2018 do školského rejstříku dva obory vzdělávání s maturitní zkouškou, jejichž činnost byla 
převedena ze zrušené soukromé střední školy. Obor 69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční 
a dálková forma vzdělávání oboru 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost. Rada kraje svým usnesením 
č. 45/4043 souhlasí se změnou zápisu. 

Vykonávání činnosti školského zařízení: Rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje 
ze dne 9. 5. 2013 obsahuje zápis o činnosti školského zařízení. Rozhodnutí KÚ MSK ze dne 
30. 8. 2018 obsahuje zápis dalšího zařízení domova mládeže na ulici Sokolovská 31-33. 
Domov mládeže. 
Školní jídelna. 

Místo poskytovaného vzdělávání:  
795 01 Rýmařov, Sokolovská 466/34, Sokolovská 1199/39, Julia Sedláka 471/16, Divadelní 
360/14, Jamartice 125, Sokolovská 31-33. 
 

1.1.1  Vedení školy 

Ředitelka školy:    Mgr. Zdena Kovaříková 
Statutární zástupce ředitelky školy:    Mgr. Petr Kroutil 
Zástupce ředitelky školy:    Ing. Jiří Lisický 
Zástupkyně ředitelky školy:    Mgr. Miroslava Koreníková 
Vedoucí nepedagogických zaměstnanců:   Hana Zobalová 
Vedoucí školní jídelny:    Helena Chlebcová 

1.2  Zřizovatel školy 

 

 

 
Zřizovatel školy: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava 
   IČO: 70890692 

V souladu s ustanovením § 2 zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých 
věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, ve znění zákona 
č. 10/2001 Sb., přešla funkce zřizovatele na kraj ke dni 1. 10. 2001.  
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1.3  Součásti školy 

Škola měla ve školním roce 2018/2019 pět součástí: gymnázium, střední odbornou školu, 
střední odborné učiliště, domov mládeže a školní jídelnu. 

Celkem žáků školy 
denní forma vzdělávání 

Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu 

17 362 21,3 

dálková forma vzdělávání 

Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu 

1 13 13 

Gymnázium 
denní forma vzdělávání 

Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu 

9 179 19,9 

Střední odborná škola 
denní forma vzdělávání, maturitní obor 

Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu 

4 88 22 

Střední odborné učiliště 
denní forma vzdělávání 

Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu 

4 95 23,75 

Z toho dvě třídy víceoborové (1.OZS + 1.KČ, 3.KČ + 3.OZS) 

Dálková forma vzdělávání 

Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu 

1 13 13 

obor Veřejnosprávní činnost 

Domov mládeže 

Počet oddělení Celkový počet ubytovaných 

2 66 

Školní jídelna 

Počet všech strávníků z toho školní stravování z toho ostatní 

465 299 166 
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1.3.1  Seznam tříd 

 Třída Obor Počet žáků  

N
iž

ší
 g

y
m

n
á
z
iu

m
 

4
 t

ří
d

y
 

Nižší gymnázium 91 

O
sm

ile
té

 g
ym

n
áz

iu
m

 

 

1.A 79-41-K/81 24 

2.A 79-41-K/81 20 

3.A 79-41-K/81 24 

4.A 79-41-K/81 23 

V
y
šš

í 
g

y
m

n
á
z
iu

m
 +

 č
ty

řl
e
té

 

5
tř

íd
 

Vyšší gymnázium 56 

5.A  79-41-K/81 0 

6.A  79-41-K/81 18 

7.A 79-41-K/81 22 

8.A 79-41-K/81 16 

Čtyřleté gymnázium 32 

 

1.B  79-41-K/41 19 

2.B 79-41-K/41 13 

3.B 79-41-K/41 0 

4.B 79-41-K/41 0 

 Součet denních žáků G 179 žáků 
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Údaje jsou uvedeny dle výkazu o školní matrice M8 k 30. 9. 2018. 

 Třída Obor Počet žáků  

M
a
tu

ri
tn

í 
o

b
o

r 
Masér sportovní a rekondiční 88 

 

1.MAS 69-41-L/02 11 

2.MAS 69-41-L/02 27 

3.MAS 69-41-L/02 29 

4.MAS 69-41-L/02 21 

U
č
e
b

n
í 

o
b

o
ry

 

Kuchař – číšník 31 

1.KČ víceoborová třída s 1.OZS 65-51-H/01 10 

2.KČ  65-51-H/01 10 

3.KČ víceoborová třída s 3.OZS 65-51-H/01 11 

Opravář zemědělských strojů 64 

 
1.OZS víceoborová třída s 1.KČ 41-55-H/01 22 

2.OZS  41-55-H/01 20 

3.OZS víceoborová třída s 3.KČ 41-55-H/01 22 

 
Veřejnosprávní činnost Dálková forma studia  13 

 
1.VS 68-43-M/01 13 

 Součet denních žáků SOŠ 185 

 Celkem žáků školy 379 
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1.4  Charakteristika školy 

1.4.1  Velikost a umístění školy 

Škola je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje. 

Gymnázium má své místo v historii vzdělávání v Rýmařově. V roce 2016 uplynulo 70 let od 
vzniku českého gymnázia – Státní reálné gymnasium v Rýmařově, a přes 100 let od vzniku nižšího 
reálného gymnázia, tehdy německého. V roce 2013 bylo gymnázium sloučeno se Střední školou, 
Rýmařov, příspěvková organizace, a v roce 2018 převzalo činnost Soukromé střední odborné školy 
Prima s. r. o., Rýmařov. Od školního roku 2018/2019 je tak jedinou střední školou na území města 
Rýmařova. V tomto školním roce měla škola 375 žáků v 18 třídách, z nichž byly 2 víceoborové 
a 1 třída dálkového studia. Teoretická a odborná výuka probíhala v 5 budovách. Výchovu 
a vzdělávání zajišťovalo 42 pedagogických pracovníků a o provoz školy se staralo 18 ostatních 
zaměstnanců. 

Škola připravuje žáky k úspěšnému složení maturitních a závěrečných zkoušek. Nadané žáky 
připravuje na složení mezinárodně uznávaných jazykových certifikátů, žáci učebního oboru 
Opravář zemědělských strojů získávají řidičské průkazy skupiny B, C, T a průkazy svářečské pro 
jednotlivé metody svařování v ochranné atmosféře CO, obalenou elektrodou a řezání kyslíkem. 
V gastronomickém oboru vzdělání Kuchař – číšník mohou žáci v rámci kurzů získat certifikáty 
barmana, sommeliera, odborníka na studenou a teplou kuchyni. Žáci maturitního oboru Masér 
sportovní a rekondiční získají dovednosti v několika druzích masáží – sportovní, klasické, 
lymfatické, lávovými kameny a v baňkování. Při škole působí střelecký kroužek, jehož někteří 
členové jsou mistry ČR ve střelbě vzduchovou pistolí a reprezentanty ČR. Jeden z členů získal titul 
mistr Evropy. Absolventi maturitních gymnaziálních oborů jsou úspěšně přijímáni ke studiu na 
všechny typy vysokých a vyšších odborných škol. Absolventi učebních oborů nalézají uplatnění 
v praktickém životě ve svých oborech. 

Budovy, počty učeben, odborná pracoviště 

 hlavní školní budova – Sokolovská 466/34, hlavní budova má 10 učeben, parcela č. 574, 

 přístavba specializovaných učeben – Sokolovská 466/34, nová budova má 6 odborných učeben 
a laboratoří, součástí komunitního centra jsou 2 učebny – studovna a počítačová učebna, 
parcela č. 574, 

 budova – Julia Sedláka 471/16, budova pro SOU se 4 učebnami a 1 učebnou PC, kanceláře, 
parcela č. 557, 

 budova domova mládeže a školní jídelny – Divadelní 630/14, parcela č. 637, 

 tělocvična – Sokolovská 1199/39, jedna odborná učebna, moderní posilovna, parcela č. 3526, 

 budova dílen v Jamarticích 125 pro odborný výcvik, velká hala, 6 malých odborných dílen, 
parcela č. 356/2, 356/25. 

 budova Sokolovská 31-33, druhý domov mládeže, budova je ve výpůjčce od města Rýmařova. 

Pozemky, garáž 

 zastavěná plocha a nádvoří k hlavní budově a přístavbě školy Sokolovská 466/34, parcela 
č. 571/1, č. 571/5, č. 575/1, č. 575/3, 

 zahrada přilehlá k budově J. Sedláka, parcela č. 558, 

 zahrada kolem tělocvičny Sokolovská 1199/39 o rozloze 5334 m2, parcela č. 3526, 

 ostatní plocha kolem domova mládeže Divadelní 630/14, parcela č. 637 a č. 638, 

 pozemky v okolí dílen v Jamarticích o rozloze 9269 m2, parcela č. 356/18, 
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 dvě garáže na pozemku u budovy J. Sedláka 471/16, parcela č. 558. 

Věcné břemeno, výpůjčky 

Boulder Center – veřejné sportoviště 

Smlouva o výpůjčce ze dne 24. 9. 2009 mezi školou (půjčitel) a Městem Rýmařov (vypůjčitel) 
na dobu určitou – do 31. 12. 2029. Půjčiteli je předán k hospodaření pozemek na parc. č. 558 
o výměře 1 842 m2. 

Věcné břemeno 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti ze dne 16. 6. 2016 mezi MSK (povinný) 
a ČEZ Distribuce, a. s. zastoupená společností ENPO Energo s. r. o. (oprávněný). 

Povinný je vlastníkem pozemku parc. č. 637 zastavěná plocha a nádvoří (služebný pozemek), 
jehož součástí je stavba – budova č. p. 630 v obci Rýmařov. 

Oprávněný je vlastníkem inženýrské sítě – zemního kabelového vedení NN včetně pojistkové 
rozpojovací skříně v plastovém pilíři (součást distribuční soustavy). 

Povinný se souhlasem oprávněného zřizuje ke služebnému pozemku věcné břemeno ve 
smyslu služeb spočívající v právu zřídit, provozovat, opravovat a udržovat Součást distribuční 
soustavy na části služebného pozemku (věcné břemeno). Věcné břemeno se zřizuje na dobu 
neurčitou. 

1.4.2  Organizační schéma školy 

ředitelka školy 
- statutární zástupce ředitelky školy 
- zástupce ředitelky školy 
- zástupkyně ředitelky školy 

 učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů 

 učitelé odborných předmětů 

 učitelé odborného výcviku učebních oborů 

 učitelé odborného výcviku maturitního oboru 

 vychovatelé 

 vedoucí předmětových komisí 
o učitelé v předmětových komisích 

 pracovníci ICT 

 koordinátor ŠVP, EVVO a ICT, metodik prevence 

- vedoucí školní jídelny 

 kuchařky 
- vedoucí ekonomicko-technického úseku 

 účetní 

 technický pracovník 

 školník – údržbář 

 skladnice 

 vrátná 

 topič 

 uklízečky 
výchovné poradkyně 

  

samospráva 

 školská rada 

 odborová organizace 

 studentská rada 
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1.4.3  Vymezení doplňkové činnosti školy 

Okruhy doplňkové činnosti příspěvkové organizace: 

 Provádění rekvalifikačních kurzů, vzdělávacích kurzů a odborného školení včetně 
zprostředkování. 

 Pronájem majetku. 

 Mimoškolní výchova – výchovné, relaxační, zotavovací akce a sportovní kurzy. 

 Hostinská činnost. 

 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů. 

 Provozování autoškoly. 

 Opravy silničních vozidel. 

 Ubytovací služby. 

 Závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávající činnost škol a školských 
zařízení zřízených krajem, obcí nebo svazkem obcí. 

 Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti. 

Doplňková činnost probíhá ve školním stravování, zakázkami v hostinské činnosti, 
organizováním jazykových a odborných kurzů. V tělocvičně školy – pronájmem haly pro sportovní 
aktivity rýmařovské veřejnosti. Dále pronájmy ubytovacího zařízení, bytových a nebytových prostor 
pro školní bufet, automaty na pití, kotelny. 

 Živnostenské oprávnění – Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1–3 živnostenského 
zákona. Obory činností: Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství, ubytovací služby, 
pronájem a půjčování věcí movitých, mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, 
školení, včetně lektorské činnosti, provozování tělovýchovných a sportovních zařízení 
a organizování sportovní činnosti. 

 Živnostenské oprávnění – Provozování autoškoly. 

 Živnostenské oprávnění – Hostinská činnost. 

 Živnostenské oprávnění – Opravy silničních vozidel. 

 Živnostenské oprávnění – Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů. 

 Živnostenské oprávnění – Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin. 

1.5  Údaje o školské radě 

Tříleté funkční období školské rady bylo zahájeno 1. 9. 2017, potrvá do 31. 8. 2020. Školská 
rada má celkem 6 členů. Dva členové jsou jmenováni zřizovatelem, dva členi byli zvoleni z řad 
rodičů a zletilých žáků a dva členi byli zvoleni z pedagogického sboru školy. 

V průběhu školního roku se rada sešla třikrát. Schválila Výroční zprávu o činnosti školy, 
vyjádřila se k Výroční zprávě o hospodaření školy a k úpravám školních vzdělávacích programů 
střední odborné školy.  

V dubnu 2019 školská rada schválila nový školní řád, který začal platit od 1. 5. 2019.  
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2  Přehled oborů vzdělání 

2.1  Obory vzdělání 

Obory vzdělání, ve kterých probíhala výuka v roce 2018/2019 

Kód oboru  Popis oboru   Forma vzdělávání Délka vzdělávání 
- 79-41-K/81 Gymnázium    denní   8 roků 
- 79-41-K/41 Gymnázium    denní   4 roky 
- 69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční  denní   4 roky 
- 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost   dálková   4 roky 
- 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů  denní   3 roky 
- 65-51-H/01 Kuchař – číšník   denní   3 roky 

2.2  Kapacita školy 

Kapacita školy je 360 žáků. Nejvyšší možný počet žáků je 760 žáků. 

Druh školy: střední škola. Vyučovací jazyk: český. 

Kapacita jednotlivých oborů denní formy vzdělávání zapsaných ve školském rejstříku: 
- obor Hutník    kapacita   36 
- obor Opravář zemědělských strojů  kapacita   90 
- obor Podnikání    kapacita   90 
- obor Hotelnictví    kapacita 120 
- obor Kuchař – číšník   kapacita   90 
- obor Gymnázium – čtyřleté  kapacita 160 
- obor Gymnázium – večerní  kapacita   70 
- obor Gymnázium – osmileté  kapacita 240 
- obor Masér sportovní a rekondiční  kapacita 120 
- obor Veřejnosprávní činnost  kapacita   75 

Kapacita domova mládeže je 80.  

Na domově mládeže je 66 lůžek pro ubytování žáků, pro účely doplňkové činnosti je možné 
ubytovat 75 osob. 

Kapacita školní jídelny dle Výpisu z rejstříku škol je 150, cílová 350. 

Ve školní jídelně je možné nabízet stravování maximálně pro 350 žáků, v jednom dni lze 
uvařit až 450 jídel, včetně obědů v doplňkové činnosti. 
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2.3  Školní vzdělávací programy 

Studijní obor 79-41-K/81 Gymnázium 
Ve třídě prima, sekunda, tercie a kvarta probíhala výuka podle Rámcového vzdělávacího 

programu pro základní vzdělávání: čj. 31 504/2004-22, ve znění úpravy čj. 27 002/2005-22. Školní 
vzdělávací program pro nižší stupeň víceletého gymnázia čj. GYM 543/6/2006 má motivační 
název Glóbus znalostí a dovedností. 

Ve třídě sexta, septima a oktáva probíhala výuka podle RVP G. Podle Školního vzdělávacího 
programu pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň víceletého gymnázia čj. GYM 430-6-2009 
s motivačním názvem Per aspera ad astra (Přes překážky ke hvězdám) probíhala výuka pouze ve třídě 
oktáva. Od 1. 9. 2017 je Školní vzdělávací program pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň 
víceletého gymnázia revidovaný čj. GYM/00979/2017, výuka dle něj probíhala v sextě a septimě.  

Studijní obor 79-41-K/41 Gymnázium 
Ve třídě první a druhé probíhala výuka podle RVP G. Školní vzdělávací program pro čtyřleté 

gymnázium a vyšší stupeň víceletého gymnázia čj. GYM/00979/2017 je revidovaný a má motivační 
název Per aspera ad astra (Přes překážky ke hvězdám). Jeho platnost je od 1. 9. 2017. Podle 
původního ŠVP čj. GYM 430-6-2009 výuka ve školním roce 2018/2019 již neprobíhala. 

Studijní obor 69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční 
Ve třídě první a druhé probíhala výuka podle Školního vzdělávacího programu platného od 

1. 9. 2017 s názvem „Masérství a wellness“. Ve třídě třetí a čtvrté probíhala výuka podle Školního 
vzdělávacího programu s názvem „Masérství a wellness“, platného od 1. 9. 2014. 

Studijní obor 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 
Ve třídě třetí probíhala výuka podle Školního vzdělávacího programu s názvem 

Veřejnosprávní činnost, platného od 1. 9. 2009. 

Učební obor 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů 
Výuka probíhala v prvním, druhém a třetím ročníku dle Rámcově vzdělávacího programu 

čj. 12698/2007-23 MŠMT ČR ze dne 28. 6. 2007. Školní vzdělávací program má název Opravář 
zemědělských strojů s platností od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem.  

Revidovaný ŠVP s názvem „Opravář zemědělských strojů a motorových vozidel“ 
č.j. GYM/00808/2018 má platnost od 1. 9. 2018, výuka podle něj probíhala v prvním ročníku. 

Učební obor 65-51-H/01 Kuchař – číšník 
Výuka probíhala v prvním, druhém a třetím ročníku dle ŠVP s názvem Kuchař – číšník 

s platností od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem. RVP čj. 12698/2007-23 MŠMT ČR 28. 6. 2007. 

Revidovaný ŠVP s názvem „Kuchař – číšník“ s č. jednacím GYM/00809/2018 je účinný od 
1. 9. 2018. Výuka podle něj probíhala v prvním ročníku. 

Domov mládeže 
Školní vzdělávací program s názvem Portam scientiam (Brána vědění) má platnost od 2. 9 2013. 

Je sestaven dle požadavků na další vzdělávací programy dle školského zákona. 
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3  Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti 
školy 

3.1  Charakteristika pedagogického sboru 

V uplynulém školním roce došlo k nárůstu pedagogických pracovníků z 28 na 42 vlivem 
převedení činnosti soukromé střední školy. Pedagogický sbor měl 30 učitelů všeobecně 
vzdělávacích a odborných předmětů, 8 učitelů odborného výcviku a 4 vychovatelky. Věkový 
průměr pedagogického sboru je 49,8 let. Na mateřské dovolené byly 3 pedagogické pracovnice 

Pedagogický sbor je plně odborně kvalifikovaný pro teoretické vzdělávání, pro každý 
vzdělávací obor má své odborně vzdělané učitele. Náhlé převedení činnosti soukromé střední školy 
bylo příčinou ne plně odborně kvalifikovaného obsazení učitelů odborného výcviku oboru Masér 
sportovní a rekondiční. Odborná praxe nových učitelů byla vyhovující, chybělo však doplňující 
pedagogické studium a v jednom případě vysokoškolské magisterské studium. Složení 
pedagogického sboru plně vyhovuje odbornostem – gymnaziální obory, gastronomický obor, 
strojnické a zemědělské obory, obor masér. Ředitelka školy a statutární zástupce mají II. a I. stupeň 
vzdělání pro výkon funkce vedoucího pracovníka. Specializační studium vystudovali dva 
koordinátoři ICT, dvě koordinátorky prevence sociálně patologických jevů, jedna koordinátorka 
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. V pedagogickém sboru pracuje osm 
předmětových komisí, vedoucí těchto komisí metodicky vedou učitele, jsou stanoveni uvádějící 
učitelé. 

Na podporu profesního růstu pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání 
a průběžného sebevzdělávání se druhým rokem realizuje projekt z OP VVV „Vzdělávání učitelů na 
Gymnáziu a SOŠ“. Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se zúčastnilo celkem 
27 pedagogů s minimální délkou vzdělávání 24 hodin. Kurzy byly různého zaměření a obsahů, 
někdy se vzdělávání pracovníků skládalo z 8 nebo 16hodinových kurzů. V rámci tohoto projektu na 
škole pracovali po dobu dvou let v krátkém úvazku koordinátor školy a zaměstnavatele a dva 
kariéroví výchovní poradci. V květnu 2019 vznikl nový dvouletý plán dalšího vzdělávání pro 
33 pedagogických pracovníků včetně vychovatelek domova mládeže, tzv. Šablony II. 

V rámci celoživotního vzdělávání si ve školním roce úspěšně dokončili doplňující pedagogické 
studium 2 učitelé odborného výcviku, 1 učitel odborných předmětů bakalářský obor fyzioterapeut. 
Do dalšího školního roku zahájí doplňující pedagogické studium 1 učitel odborného výcviku oboru 
masér. 

3.2  Údaje o pracovnících 

Počty pracovníků celkem fyzických osob/přepočtených pracovníků 

 2017/2018 2018/2019 

Zaměstnanců celkem:  44 / 45,4063 60 / 56,1679 

Pedagogičtí zaměstnanci celkem: 28 / 28,8772 42 / 38,6212 

Z toho:   

- učitelé 21 / 21,3153 30 / 26,8327 

- učitelé odborného výcviku 5 / 5,70 8 / 7,4385 

- vychovatelé 2 / 1,8619 4 / 3,6000 

Ostatní zaměstnanci celkem:  16 / 16,5291 18 / 17,5467 

Z toho:   

- THP 4 / 3,6468 4 / 4,0000 

- ostatní zaměstnanci 7 / 7,1833 9 / 7,2213 

- pracovníci ŠJ 5 / 5,699 5 / 4,4301 
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Fyzický stav je uveden k datu 30. 6. 2019. 

Přepočtený stav je uveden dle výkazu P1-04 pro Gymnázium a Střední odbornou školu Rýmařov 
za období 1-6/2019. 

Věková struktura pedagogických pracovníků na škole 

 21-30 let 31-40 let 41-50 let nad 50 let Celkem 

 ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži 

31. 12. 2017 2 0 5 1 6 5 8 6 21 12 

31. 12. 2018 3 0 4 2 9 4 12 8 28 14 

 

Odborná kvalifikace – dle zahajovacího výkazu, dle zákona č. 563/2004 Sb. 
o pedagogických pracovnících 

Škola 
Týdenní počet 
vyučovacích 

hodin 

Z toho odučeno 
s odbornou 
kvalifikací 

 

Vyjádřena 
počet % 

 

Gymnázium 311 311 100 % 

SOŠ teoretické vyučování 222 216 97,3 % 

odborný výcvik masér 68 50 73,5 % 

odborný výcvik učební ob. 150 122 81,3 % 

3.3  Mzdové podmínky pracovníků 

Mzdové podmínky na škole v roce 2018 dle výkazu P1-04 období 1–12/2018 

Škola 
Přepočtený 

počet 
pracovníků 

Přepočtený 
počet 

pedagog. 
pracovníků 

Průměrná výše 
měsíční mzdy 

pedagogických 
pracovníků 

Průměrná výše 
měsíční mzdy 

nepedagogických 
pracovníků 

Gymnázium a Střední 
odborná škola Rýmařov 48,4016 29,855 33 921 Kč 17 628 Kč 

 

Průměrná výše měsíční 
mzdy pedagogických 

pracovníků 

Průměrná výše měsíční 
mzdy nepedagogických 

pracovníků 

Průměrná měsíční výše 
nenárokové složky 

mzdy pedagogických 
pracovníků 

Průměrná měsíční výše 
nenárokové složky 

mzdy nepedagogických 
pracovníků 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

30 446 Kč 33 921 Kč 16 851 Kč 17 628 Kč 1 945 Kč 1 738 Kč 1 383 Kč 959 Kč 
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4  Údaje o přijímacím řízení 

Počty přijímaných uchazečů v prvním kole 

V přijímacím řízení pro školní rok 2019/2020 bylo přihlášeno 104 uchazečů. Jednotnou 
přijímací zkoušku konalo 74 uchazečů, z nich 8 žáků mělo uzpůsobené podmínky při přijímání. 
Přijato bylo celkem 78 uchazečů. Zápisový lístek v 1. kole odevzdalo 58 uchazečů, 10 uchazečů 
bylo přijato na základě odvolání. 

Uchazeči byli přijímáni pro tyto obory: Masér sportovní a rekondiční – 30 žáků 

Gymnázium osmileté – 24 žáků Opravář zemědělských strojů – 24 žáků 

Gymnázium čtyřleté – 10 žáků Kuchař – číšník – 24 žáků  

Jednotné přijímací zkoušky 

Jednotné přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka konali uchazeči maturitních 
oborů. Výsledky didaktických testů jednotných přijímacích zkoušek zpracovávalo Centrum pro 
zjišťování výsledků vzdělávání. V každém z testů žáci mohli získat maximálně 50 bodů. Ve všech 
oborech byla stanovena hranice minimálního počtu bodů pro úspěšné splnění kritéria přijetí. 

Do učebních oborů uchazeči písemné zkoušky nekonali. 

Průměrná úroveň vědomostí uchazečů u JPZ a percentilové umístění 

předmět obor % Skór percentil   % skór percentil 

Čj 4G 64,3 59,5  MSK celkem  59,9 52,6 

M 4G 47,4 58,6     

Čj MAS 34,2 13,7  Škola celkem 55,8 46,6 

M MAS 19,6 19,6     

Percentilové umístění poskytuje údaj o tom, kolik uchazečů dosáhlo stejného či horšího výsledku. 

PROTOKOL O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 

 

 

 

 

 

 
Počet 

přihlášených 
žáků v 1. kole 

Přijímací 
zkoušky 

konalo 

Přijato 

Zápisový 
lístek 

odevzdalo 
v 1. kole 

Celkový počet 
přijatých 

včetně dalších 
kol a přestupů 

 obor vzdělávání:      

41-55-H/01 Opravář zem. strojů 15 - 15 11 14 

65-51-H/01 Kuchař – číšník 14 - 14 8 12 

79-41-K/41 Gymnázium 23 23 15 10 11 

69-41-L/02 Masér sportovní 
a rekondiční 

9 9 5 5 10 

79-41-K/81 Gymnázium 43 42 29 24 25 
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5  Výsledky výchovy a vzdělávání žáků 

5.1  Klasifikace prospěchu a chování žáků za 2. pololetí  
školního roku 2018/2019 

Třídy zahrnuté do přehledu: 

1.A 1.B 2.A 2.B 3.A 4.A 6.A 7.A 8.A 

Předmět Počty známek Počet klasif. žáků Průměr 

  1   2   3   4   5   U 

Chv Chování 179  -   1   -   -   - 180 1.011 

Čj Český jazyk a literatura 36  77  43  23   1   - 180 2.311 

Aj Anglický jazyk 65  69  33  12   1   - 180 1.972 

Nj Německý jazyk 20  30  29  11   -   - 90 2.344 

Fj Francouzský jazyk 15  16   2   -   -   - 33 1.606 

Rj Ruský jazyk 16  15   1   1   -   - 33 1.606 

Ov Občanská výchova 74  13   4   -   -   - 91 1.231 

Zv Základy společenských věd 55  20   9   5   -   - 89 1.596 

D Dějepis 84  55  35   5   1   - 180 1.800 

Z Zeměpis 45  59  45  13   2   - 164 2.195 

M Matematika 47  57  55  19   2   - 180 2.289 

Fy Fyzika 53  45  51  14   1   - 164 2.177 

Ch Chemie 48  62  32  13   1   - 156 2.083 

Bi Biologie 72  66  36   6   -   - 180 1.867 

Iv Informatika a výp. technika 106 29   3   2   1   - 141 1.319 

Hv Hudební výchova 17   -   -   -   -   - 17 1.000 

Vv Výtvarná výchova 34   -   -   -   -   - 34 1.000 

Ev Estetická výchova 91   -   -   -   -   - 91 1.000 

Tv Tělesná výchova 154 14   2   1   -   9 171 1.123 

La Latina 8    3   8   2   1   - 22 2.318 

KA Konverzace v anglickém jazyce 20  12   7   -   -   - 39 1.667 

KN Konverzace v německém jazyce 7   13   4   -   -   - 24 1.875 

SZv Společenskovědní seminář 13   2   1   -   -   - 16 1.250 

SDě Seminář z dějepisu 3    2   5   2   1   - 13 2.692 

SBi Seminář z biologie 3    2   2   -   -   - 7 1.857 

LBi Laboratorní cvičení z biologie 31   2   -   -   -   - 33 1.061 

SM Seminář z matematiky 16   -   2   -   -   - 18 1.222 

LFy Laboratorní cvičení z fyziky 10   -   -   -   -   - 10 1.000 

 

Celkový průměrný prospěch 1.813  

  Zameškané hodiny Celkem Na žáka 

Stupeň 

hodnocení 

prospěchu 

prospěl s vyznamenáním 69  celkem 11134 61.856 

prospěl 106  z toho neomluvených 58 0.322 

neprospěl 5    

nehodnocen 0    
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Třídy zahrnuté do přehledu: 

1.MAS 2.MAS 3.MAS 4.MAS 

Předmět Počty známek Počet klasif. žáků Průměr 

 1   2   3   4   5   U 

Chv Chování 77  1   -   -   -   - 78 1.013 

Čj Český jazyk a literatura 1   4  15  13   1   - 34 3.265 

Čjm Český jazyk -   2  22  20   -   - 44 3.409 

Aj Anglický jazyk 8  19  26  20   5   - 78 2.936 

Nj Německý jazyk 5  18  15   6   -   - 44 2.500 

Rj Ruský jazyk 5  12  14   3   -   - 34 2.441 

Zv Základy společenských věd 17 12   4   -   1   - 34 1.706 

D Dějepis 3   4   1   -   -   - 8 1.750 

M Matematika 9  20  25  22   2   - 78 2.846 

MpF Masérská péče – fitness 27  6   -   -   -   - 33 1.182 

Mps Morfologie pohybového systému 2   6   -   -   -   - 8 1.750 

MpW Masérská péče – wellness 8   3   -   -   -   - 11 1.273 

Iv Informatika a výp. technika 17  9   -   -   -   - 26 1.346 

Vyc Výživa člověka 2   6  10   2   -   - 20 2.600 

Tv Tělesná výchova 56 17   -   -   -   5 73 1.233 

SeA Seminář z anglického jazyka 2   9  17  14   2   - 44 3.114 

So Somatologie 7  25  17   1   -   - 50 2.240 

Lv Literární výchova 1   6   8  27   2   - 44 3.523 

Olt Odborná latinská terminologie 2   2   4   -   -   - 8 2.250 

Ek Ekonomika 7  23  14   8   -   - 52 2.442 

MEH Mikrobiologie a epidemiologie -   -  13   7   -   - 20 3.350 

Mlp Masérská a lázeňská péče 48 20   8   -   -   2 76 1.474 

Zpv Základy přírodních věd 10 22  24   2   -   - 58 2.310 

TeF Teorie fitness 2  11  14   6   -   - 33 2.727 

TeW Teorie wellness 1   4   2   4   -   - 11 2.818 

Pek Písemná a elektronická komunikace 25  1   -   -   -   - 26 1.038 

Rar Rekondice a regenerace 21  25  3   -   1   - 50 1.700 

Vps Vyšetřování pohybového systému 22  16  8   4   -   - 50 1.880 

Aps Aplikovaná psychologie 10  11  4   3   -   - 28 2.000 

 

Celkový průměrný prospěch 2.294  

  Zameškané hodiny Celkem Na žáka 

Stupeň 

hodnocení 

prospěchu 

prospěl s vyznamenáním 4  celkem 8146 104.436 

prospěl 68  z toho neomluvených 71 0.910 

neprospěl 6     

nehodnocen 0     
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Třídy zahrnuté do přehledu: 

1.KO 2.KČ 2.OZS 3.KČ 3.OZS 

Předmět Počty známek Počet klasif. žáků Průměr 

  

 1   2   3   4   5   N   U   Z 

Chv Chování 75  5   9   -   -   -   -   - 89 1.258 

Čj Český jazyk a literatura 2  11  33  36   5   -   -   2 87 3.356 

Aj Anglický jazyk 7  37  36   5   1   -   -   2 86 2.488 

Nj Německý jazyk 5  12   9   3   1   -   -   2 30 2.433 

M Matematika 4  16  18  45   3   -   -   2 86 3.314 

Fy Fyzika 2  11  14  17   1   -   -   3 45 3.089 

Ch Chemie -   4  12  13   -   -   -   - 29 3.310 

Iv Informatika a výp. technika 35 29  11   9   3   -   -   2 87 2.034 

TD Technická dokumentace 2   2   3  10   -   -   -   - 17 3.235 

Tv Tělesná výchova 29 33  16   2   2   -   5   2 82 1.963 

Ek Ekonomika -   6  11  13   1   -   -   1 31 3.290 

EO Ekonomika organizace -   2  11   5   -   -   -   - 18 3.167 

HVx Hospodářské výpočty 2   -   3   3   -   -   -   1 8 2.875 

PV Potraviny a výživa 6  12  10   3   1   -   -   - 32 2.406 

S Stolničení 5  10   7   9   1   -   -   - 32 2.719 

SV Společenská výchova 9   3   -   -   -   -   -   - 12 1.250 

TCH Technologie -   8  13  10   1   -   -   - 32 3.125 

TO Technologie oprav -   5  16  31   5   -   -   - 57 3.632 

ST Strojírenská technologie -   1   8   8   -   -   -   - 17 3.412 

STR Strojnictví -   1   4  10   2   -   -   - 17 3.765 

ZPo Základy podnikání 1   7   -   3   -   -   -   - 11 2.455 

ZSZ Zemědělské stroje a zařízení 4   2  16  28   7   -   -   - 57 3.561 

ZZV Základy zemědělské výroby 4   8  14  11   3   -   -   - 40 3.025 

MV Motorová vozidla -   7   9  18   6   -   -   - 40 3.575 

TEA Technika administrativy 12  -   -   -   -   -   -   - 12 1.000 

ON Občanská nauka 9  10  30  34   4   -   -   2 87 3.161 

ZE Základy ekologie 4  16   7   2   -   -   -   - 29 2.241 

OVy Odborný výcvik 20 25  33  10   -   -  -   - 88 2.375 

 

Celkový průměrný prospěch 2.855  

 Zameškané hodiny Celkem Na žáka 

 teorie celkem 5486 61.640 

Stupeň 

hodnocení 

prospěchu 

prospěl s vyznamenáním 2  z toho neomluvených 579 6.506 

prospěl 77  odborné celkem 7042 79.124 

  z toho neomluvených 446 5.011 

neprospěl 9  celkem 12528 140.764 

Nehodnocen 0  z toho neomluvených 1025 11.517 
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Přehled prospěchu třídy 3VS 
Předmět Počty známek Průměr 

 1  2  3  4  5 

Čjm Český jazyk -  2  7  1  1 3.091 

Aj Anglický jazyk 1  -  8  2  - 3.000 

Rj Ruský jazyk 1  3  6  -  1 2.727 

M Matematika -  3  3  4  1 3.273 

Iv Informatika a výp. technika 8  3  -  -  - 1.273 

DS Demografie a statistika 3  8  -  -  - 1.727 

SsV Společenskovědní seminář 2  6  2  -  1 2.273 

Lv Literární výchova -  2  7  1  1 3.091 

Esp Ekonomika a sociální politika 2  4  2  2  1 2.636 

Pek Písemná a elektronická komunikace 1  5  4  1  - 2.455 

PR Právo 6  5  -  -  - 1.455 

ÚČE Účetnictví 2  3  5  -  1 2.545 

VS Veřejná správa 7  4  -  -  - 1.364 

Aps Aplikovaná psychologie 4  5  1  -  1 2.000 

    

Celkový průměrný prospěch 2.351  
Stupeň 

hodnocení 

prospěchu 

prospěl s vyznamenáním 1  

prospěl 8  

neprospěl 2  

nehodnocen 0  
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Souhrnná statistika tříd – gymnázium 2. pololetí školního roku 2018/19 

       

třída  žáků z toho hodnocení snížená průměrný absence na žáka 

   V P 5 N známka Ch prospěch celkem neomluv. 

1.A  24 18 6 - - - 1.348 46.04. - 

1.B  20 2 17 1 - - 1.977 54.05. 1.50 

2.A  20 11 9 - - - 1.629 46.95. - 

2.B  13 0 12 1 - - 2.143 98.07. - 

3.A  24 10 14 - - - 1.708 42.12. - 

4.A  23 6 16 1 - - 1.984 46.82. 0.04 

6.A  18 9 9 - - - 1.483 62.50. - 

7.A  22 6 14 2 - 1 (0+1) 2.382 128.31. 1.23 

8.A  16 7 9 - - - 1.600 43.62. - 

 

 

Souhrnná statistika tříd – SOU 2. pololetí školního roku 2018/19 

  

třída  žáků z toho hodnocení snížená průměrný absence na žáka 

 V P 5 N známka Ch prospěch celkem neomluv. 

1KO  29 1 26 2 - 8 (2+6) 2.712 151.82. 17.8 

2KČ  9 1 8 - - - 2.570 94.55. 1.44 

2OZS  22 0 18 4 - 3 (3+0) 3.031 138.81. 6.86 

3KČ  10 0 10 - - - 2.769 132.40. 1.40 

3OZS  18 0 15 3 - 2 (0+2) 3.065 139.16. 4.83 

 

Souhrnná statistika tříd – SOŠ  2. pololetí školního roku 2018/19 

  
třída  žáků z toho hodnocení snížená průměrný absence na žáka 

 V P 5 N známka Ch prospěch celkem neomluv. 

1MAS  8 2 5 1 - - 2.221 133.37. 0.75 

2MAS  26 0 25 1 - 1 (1+0) 2.125 107.26. 2.00 

3MAS  24 2 20 2 - - 2.222 120.08. 0.17 

4MAS  20 0 18 2 - - 2.622 70.40. 0.45 
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5.2  Výsledky maturitních zkoušek 

Přehled prospěchu třídy 8.A maturitní zkouška 2018/19 

po opravných a náhradních zkouškách zpracováno dne: 4. 10. 2019 

Třídní učitel: Mgr. Stanzel Vladimír Počet žáků celkem: 16  

 z toho   dívek: 10  

 chlapců: 6  

Předmět Počty známek Průměr 
 

 1  2  3  4  5 

společná část - státní maturita 

 
Čj Český jazyk a literatura 4  8  2  2  - 2.125 

Aj Anglický jazyk 10  -  2  1  - 1.538 

M Matematika 1  1  -  1  - 2.333 

profilová část 

 
Aj Anglický jazyk 2  -  -  -  - 1.000 

 ústní zkouška 2  -  -  -  - 1.000 

Nj Německý jazyk 1  -  -  -  - 1.000 

 ústní zkouška 1  -  -  -  - 1.000 

Fj Francouzský jazyk 2  -  -  -  - 1.000 

 ústní zkouška 2  -  -  -  - 1.000 

Rj Ruský jazyk 2  2  -  -  - 1.500 

 ústní zkouška 2  2  -  -  - 1.500 

Zv Základy společenských věd 4  2  -  1  - 1.714 

 ústní zkouška 4  2  -  1  - 1.714 

D Dějepis 2  1  1  1  - 2.200 

 ústní zkouška 2  1  1  1  - 2.200 

M Matematika 1  1  2  -  - 2.250 

 ústní zkouška 1  1  2  -  - 2.250 

Fy Fyzika -  1  -  -  - 2.000 

 ústní zkouška -  1  -  -  - 2.000 

Ch Chemie 1  1  1  -  - 2.000 

 ústní zkouška 1  1  1  -  - 2.000 

Bi Biologie 1  2  -  -  - 1.667 

 ústní zkouška 1  2  -  -  - 1.667 

 
Celkový průměrný prospěch 1.828 
Stupeň 

hodnocení 

prospěchu 

prospěl s vyznamenáním 6 

prospěl 10 

neprospěl 0 

nehodnocen 0 
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Přehled prospěchu třídy 4MAS maturitní zkouška 2018/19 

 

Třídní učitel: Mgr. Citová Martina Počet žáků celkem: 18  

 z toho   dívek: 9  

 chlapců: 9  

Předmět Počty známek Průměr 

 1  2  3  4  5 

společná část - státní maturita 

 
Čj Český jazyk a literatura -  2  9  4  3 3.444 

Aj Anglický jazyk 3  3  4  4  3 3.059 

Nj Německý jazyk -  -  -  1  - 4.000 

profilová část 

 
BMLF Blok masérských, lázeňských a fitness 

služeb 

2  1  2  3  - 2.750 

 ústní zkouška 2  1  2  3  - 2.750 

BML

W 

Blok masérských, lázeňských a wellness 

služeb 

-  3  5  1  1 3.000 

 ústní zkouška -  3  5  1  1 3.000 

BZP Blok zdravotnických předmětů 3  5  4  6  - 2.722 

 ústní zkouška 3  5  4  6  - 2.722 

PZML Praktická zkouška z masérské a lázeňské 

péče 

9  5  3  1  - 1.778 

 praktická zkouška 9  5  3  1  - 1.778 

 
Hodnocení alespoň z jednoho předmětu : 5 

 
Celkový průměrný prospěch 2.789  
Stupeň 

hodnocení 

prospěchu 

prospěl s vyznamenáním 1  

prospěl 12  

neprospěl 5  

nehodnocen 0  
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Přehled výsledků MZ v termínu jarním 

   

         
Část Předmět Obor 

Počet Úspěšně vykonalo Prům. 
prospěch přihlášených maturujících DT PP ÚZ 

S
p

o
le

čn
á 

ČJ 
K/81 16 16 16 16 16 2,125 

L/02 20 11 10 11 10 3,273 

AJ 
K/81 13 13 12 13 13 1,615 

L/02 19 10 10 10 10 2,200 

M K/81 3 3 2   2,667 

Nj L/02 1 1 0 1 0 5,000 

        

P
r

o
fi

l

o
v
á 

AJ K/81 2 2   2 1,000 

 RJ K/81 4 4   4 1,500 

 
FJ K/81 2 2   2 1,000 

 NJ K/81 1 1   1 1,000 

 
ZSV K/81 7 7   7 1,714 

 
D K/81 5 5   4 2,600 

 
Bi K/81 3 3   3 1,667 

 
M K/81 4 4   4 2,250 

 Fy K/81 1 1   1 2,000 

 
Ch K/81 3 3   3 2,000 

 
BZP L/02 20 11   11 2,132 

 
BMF L/02 9 5   5 2,240 

 
BMS L/02 11 6   6 2,413 

 
PZMLP L/02 20 11 10   1,328 

 

Přehled výsledků MZ v termínu podzimním 

   

         
Část Předmět Obor 

Počet Úspěšně vykonalo Prům. 
prospěch přihlášených maturujících DT PP ÚZ 

S
p

o
le

čn
á 

ČJ L/02 10 10 8 7  3,700 

AJ 
K/81 1 1 1   4,000 

L/02 10 10 5 9 8 3,889 

M K/81 1 1 1   4,000 

Nj L/02 1 1 1  1 4,000 

        

P
ro

fi
lo

v
á 

D K/81 1 1   1 3,000 

BZP L/02 7 7   7 3,143 

BMF L/02 3 3   3 3,667 

BMS L/02 4 4   3 3,250 

PZMLP L/02 10 10 10   2,000 
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Přehled výsledků MZ v termínu jarním + podzimním 

   

         
Část Předmět Obor 

Počet Úspěšně vykonalo Prům. 
prospěch přihlášených maturujících DT PP ÚZ 

S
p

o
le

čn
á 

ČJ 
K/81 16 16 16 16 16 2,125 

L/02 20 18 10 11 10 3,273 

AJ 
K/81 13 13 12 13 13 1,615 

L/02 19 17 10 10 10 2,200 

M K/81 3 3 2   2,667 

Nj L/02 1 1 0 1 0 5,000 

        

P
ro

fi
lo

v
á 

AJ K/81 2 2   2 1,000 

RJ K/81 4 4   4 1,500 

FJ K/81 2 2   2 1,000 

NJ K/81 1 1   1 1,000 

ZSV K/81 7 7   7 1,714 

D K/81 5 5   4 2,200 

Bi K/81 3 3   3 1,667 

M K/81 4 4   4 2,250 

Fy K/81 1 1   1 2,000 

Ch K/81 3 3   3 2,000 

BZP L/02 20 18   18 2,722 

BMF L/02 8 8   8 2,750 

BMS L/02 10 10   9 3,000 

PZMLP L/02 20 18 18   1,778 

 
 

Přehled celkových výsledků MZ za školní rok 2016/2017 
Obor 

Termín 

Jarní termín Podzimní termín 

prospěl 
prospěl 
s vyzn. 

neprospěl 
prům. 

prospěch 
prospěl 

prospěl 
s vyzn. 

neprospěl 

prům. 
prospěch 

jaro+ 
podzim 

K/81 Řádný 7 2 3 2,253 3 --- 0 2,479 

opravný --- --- --- --- --- --- --- --- 

L/02 Řádný 7 1 3 2,432 7 --- --- 2,789 

opravný --- --- --- --- 2 --- --- --- 
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5.3  Výsledky závěrečných zkoušek  

Obor Kuchař – číšník a obor Opravář zemědělských strojů 

Přehled prospěchu třídy 3.KČ závěrečná zkouška 2018/19 
po opravných a náhradních zkouškách 

Třídní učitel:  Počet žáků 

celkem: 

10 

 z toho   dívek:   9 

(do průměru třídy zap. 10) chlapců:   1 

Předmět Počty známek Průměr 

 1  2  3  4  5  N 

  

PIS Písemná závěrečná zkouška 1  5  1  3  - 2.6 

PRA Praktická závěrečná zkouška 1  2  4  3  - 2.9 

UST Ústní závěrečná zkouška 3  5  2  -  - 2.333 

    

Celkový průměrný prospěch 2.467  

Stupeň 

hodnocení 

prospěchu 

prospěl s vyznamenáním 1  

prospěl 9  

neprospěl 0  

nehodnocen 0  

 

Přehled prospěchu třídy 3.OZS závěrečná zkouška 2018/19 
po opravných a náhradních zkouškách 

Třídní učitel:  Počet žáků celkem: 15 

 z toho   dívek:   1 

(do průměru třídy zap. 14) chlapců: 14 

Předmět Počty známek Průměr 

 1  2  3  4  5  A 

PIS Písemná závěrečná zkouška -  -  7  8  -  - 3.533 

PRA Praktická závěrečná zkouška 2  3  7  3  -  - 2.733 

UST Ústní závěrečná zkouška 2  4  2  6  -  1 2.857 

    

Celkový průměrný prospěch 3,045  

Stupeň 

hodnocení 

prospěchu 

prospěl s vyznamenáním 0  

prospěl 14  

neprospěl 1  

nehodnocen 0  

 

Na základě platné legislativy pro ukončení vzdělávání ve středních školách jsme organizovali 
závěrečnou zkoušku dle Jednotného zadání pro obory vzdělání: 

65-51-H/01 Kuchař – číšník, 
41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů. 
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5.4  Hodnocení výsledků vzdělávání v odborné praxi 

Svářečské kurzy 

V rámci odborného výcviku druhého a třetího ročníku oboru vzdělání Opravář zemědělských 
strojů se uskutečnily základní kurzy svařování obalenou elektrodou – metoda ZK 111 1.1. a kurz 
svařování metodou ZK 135 1.1 a řezání kyslíkem ZP 311 2.1. Doplňkový kurz „Zaškolený 
pracovník na řezání kyslík – acetylén“ absolvovali žáci třetího ročníku. Absolventi svářečského 
kurzu se zúčastnili mezinárodní soutěže ve svařování o Zlatý pohár Linde. 

Autoškola 

Autoškola byla zahájena v kurzech k získání řidičského oprávnění skupiny T, B a C. Výcvik byl 
zahájen v druhém a třetím ročníku oboru Opravář zemědělských strojů. Pokud některý uchazeč 
kurz nedokončí, lhůta na opravné zkoušky je 6 měsíců od první zkoušky a uskuteční se 
v náhradním termínu v měsíci září, říjen. Škola vlastní pro výuku osobní automobil, nákladní 
automobil IVECO a traktor s vlečkou. 

Odborná praxe oboru masér 

Žáci třetího ročníku plní odbornou praxi pravidelně jednou za tři týdny v Lázních Velké 
Losiny. Byla navázána velmi dobrá spolupráce se zástupci lázní také pro plnění souvislé 14denní 
praxe. Dalším pracovištěm pro odborný výcvik masérů se stalo zařízení Diakonie ČCE – střediska 
v Rýmařově. 

Mapa školy 

Škola se zapojila do dotazníkového šetření SCIO, které zjišťovalo zpětnou vazbu od žáků, 
učitelů, rodičů a vedení školy. Otázky byly sestaveny na téma – cíle školy, výuka a hodnocení, 
spolupráce, bezpečí, materiální zázemí, spokojenost se školou, vztahy. 

Ostatní aktivity 

 Burzy vzdělávání se v uplynulém roce rozšířili do měst Jeseník, Šumperk, Přerov, Prostějov 
a Opava, kde byl především prezentován obor Masér sportovní a rekondiční. 

 ARTIFEX – veletrh řemesel v Bruntále. Škola nabízela zájemcům z 9. tříd ZŠ studijní 
nabídky, zvláště pro obor Opravář zemědělských strojů. 

 Exkurze žáků KČ do místního Hotelu a pivovaru Excelent. 

 Obslužné činnosti kuchařů při setkání seniorů ve Středisku volného času Rýmařov. 
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5.5 Výsledky školy v programu KVALITA 

    Testování žáků 1. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou 

nebylo v roce 2018 zařazeno do programu. 

     

Testování žáků 3. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání  
s maturitní zkouškou – GYMNÁZIUM 

Rok květen 2019 

    

Předmět 

Výsledky školy v rámci všech 

testovaných škol 

Výsledky školy v rámci 

skupiny oborů vzdělání 

P(01) Gymnázia 

úspěšnost percentil percentil  

Jazyk český 
7.A 86,4 77 31 
    

Matematika 
7.A 70,2 87 62 
    

Jazyk anglický 
7.A 92,1 99 97 
    

Stupně relativního přírůstku znalostí žáka – celkem 5 stupňů (čím vyšší, tím horší výsledek) 

Jazyk český 
7.A 3. stupeň 
  

Matematika 
7.A 2. stupeň 
  

Jazyk anglický 
7.A 1. stupeň 
  

1. stupeň – Velký 
Žák má za sebou velkou změnu v přístupu k učení. Za testované období učení zvýšil své 

znalosti a dovednosti na očekávání. Ve srovnání se žáky, kteří měli v prvním ročníku stejné 
výsledky jako on, dosahuje nyní lepších výsledků ve studiu. 

2. stupeň – Vyšší střední 
Žák za testované období zlepšil svůj přístup k rozvoji svých znalostí a dovedností. Vzhledem 

k předpokladu má lepší úspěšnost v učení. Znamená to, že se jeho způsob učení změnil k lepšímu. 
Bude-li žák pokračovat ve své píli, pravděpodobně dosáhne lepších studijních výsledků. 

3. stupeň – Střední 
Míra rozvoje znalostí a dovedností žáka je za testované období na dobré úrovni. Žákův pokrok 

odpovídá předpokládanému rozvoji, kterého měl v tomto období dosáhnout. Znamená to také, že 
svůj způsob učení nezměnil. Jeho výsledky a úspěchy ve studiu jsou průměrně stejné jako 
v testování vstupních znalostí. 



 30 

5.6  Výsledky soutěží 

5.6.1  Mezinárodní soutěže a střelba 

Mezinárodní certifikát First Certificate in English 

 Pět žáků složilo zkoušku z anglického jazyka úrovně B2 

 Mezinárodní zkoušku DELF úroveň B1 úspěšně složil student septimy 

Mezinárodní soutěž žáků SŠ ve svařování, 23. ročník 

 13. místo Zlatý pohár Linde, metoda svařování 111 

 16. místo Zlatý pohár Linde, metoda svařování 135 

Mezinárodní turnaj v košíkové – 16. ročník, Rýmařov 

 4. místo 

Střelba 

Mistrovství Světa 2018 v kulových disciplínách 

 7. místo, 15. místo a 22. místo v jednotlivcích 

 2. místo a čtvrté místo v družstvech CZE 

Mistrovství Evropy 2019 v kulových disciplínách 

 2. místo, 5. místo a 15. místo v jednotlivcích 

 1., 4. a 4. místo v družstvech CZE 

Mezinárodní soutěže 

 World Cup, Mnichov – 6. místo 

 ISSF Junior World CUP, Suhl – 11., 16. a 21. místo 

 Pistol Trophy, Mnichov – 4. místo 

 29th Meeting of the Shooting Hopes, Plzeň – 1., 26., 43. a 55. místo 

 24th IC OF OLYMPIC HOPES – Nitra, SVK – 14., 20., 23., 28., 37. a 41. místo 

 6. Grand Prix Jozef Zapedzki, Wroclaw – 1. a 1. místo 

 Grand Prix Plzeň – 5. a 10. místo 

 Extraliga, Šaľa – 4 první, 2 druhá a 2 třetí místa 

 Memoriál Karola Žabku, Martin – 1., 2., 2. a 4. místo 

Mistrovství České republiky 

 2018 Rýmařov – víceranná vzduchovka  

o 3 první, 3 třetí a dále 4., 5., 7., 8., 9. a 14 místo 

 2019 Plzeň – vzduchové mistrovství 

o 1., 4., 12., 13. a 14. místo 

 2018 Plzeň – malorážné zbraně 

o 1 první, 2 druhé, 1 osmé a 1 osmnácté místo 

Finále českého – kontrolní závody reprezentace 2018 

o 1. a 4. místo 

Finále českého poháru mládeže 2018 

o 3., 4., a 18. místo 
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Mistrovství Slovenské republiky 

 Brezno – vzduchovka  

o 2., 3., 4., 5. a 6. místo 

Jsou započítány výsledky letošních maturantů. Nejsou započítány výsledky dalších členů 
kroužku, kteří již nejsou studenty gymnázia. 

5.6.2  Celostátní soutěže 

Republikové finále Odznak všestrannosti olympijského vítěze 

o 3. místo 

Náboj ústřední kolo 

o účast v matematické soutěži družstev Junior, Senior 

o úspěšný pouze jeden tým kat. Senior, cca 200. místo 

5.6.3  Krajská kola soutěží 

Olympiáda v českém jazyce II. 

o 14. místo 

Olympiáda v českém jazyce I. 

o 17. místo 

Olympiáda v německém jazyce  

o 9. místo kat. G II B 

Dějepisná soutěž 

o 11. místo 

Olympiáda z francouzského jazyka kategorie B/2 

o úspěšný řešitel 

Zeměpisná olympiáda  

o 11. místo kat. B 

Matematická olympiáda kat. B 

o úspěšný řešitel 

Kroměřížská koktejlová soutěž junior 

o 12. místo, 17. místo 

Lázeňský pohár Jeseník 2018 

o 7. místo, 8. místo, 9. místo 

Ostrava Ahol Cup 

o 17. místo, 24. místo, 28. místo 



 32 

Krajský přebor v přespolním běhu družstev 

o 5. místo družstvo dívek 

Krajské kolo juniorského maratonu v Olomouci 

o 8. místo, 14. místo 

Krajské kolo OVOV (odznak zdatnosti) 

o 1. místo 

Krajské kolo ve stolním tenise hochů 

o 4. místo 
 

5.6.4  Okresní kola soutěží 

Olympiáda v českém jazyce I 

o 2. místo, 11.-12. místo 

Olympiáda v českém jazyce II 

o 2. místo, 10. místo 

Olympiáda z anglického jazyka I.B 

o 3. místo 

Olympiáda z anglického jazyka II.B 

o 4. místo 

Olympiáda z anglického jazyka III.A 

o 4. místo a 5. místo 

Zeměpisná olympiáda A B 

o 1. místo a 4. místo 

Zeměpisná olympiáda C  

o 5. místo 

Fyzikální olympiáda F 

o 2.-3. místo, 5.-6. místo, 7. místo 

Fyzikální olympiáda G 

o soutěž družstev 2.-3. místo 

o soutěž jednotlivců 4.-5. místo 

Chemická olympiáda D 

o 8. a 9. místo 

Dějepisná olympiáda D 

o 6.-7. místo 
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Matematická olympiáda Z6 

o 5.-7. místo, 11.-16. místo 

Matematická olympiáda Z7 

o 5.-7. místo, 12.-13.místo 

Matematická olympiáda Z8 

o 6.-7. místo, 9.-10.místo 

Pythagoriáda – 7. třída a 8. třída 

o Nedodána výsledková listina; žáci se účastnili, umístění neznámé. 

Okresní přebor družstev v atletice  

o 4. místo, 5. místo 

Okresní přebor družstev v přespolním běhu 

o 1. místo, 1. místo, 1. místo, 3. místo, 3. místo, 3. místo 

Okresní přebor ve stolním tenisu  

o hoši 1. místo 

Okresní kolo v silovém čtyřboji 

o 2. místo 

Okresní kolo ve florbale kat. V 

o 2. místo 

Okresní kolo OVOV (odznak zdatnosti) 

o 1. místo, 3. místo, 4. místo 

Okresní kolo odbíjené kat. V 

o 4. místo, 5. místo 

Okresní kolo v minikopané kat. IV 

o 4. místo 

Školní soutěže oboru Kuchař číšník 

o Vánoční soutěž – letošní téma Betlémy a svícny z perníků 

o Třídenní soutěž pro žáky z oboru Kuchař – číšník, které se účastnilo 30 žáků. 
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5.7  Mimoškolní činnost 

Ocenění nejlepších žáků Moravskoslezským krajem 

Žák sexty, byl v listopadu 2018 za své úspěchy ve školní a mimoškolní činnosti oceněn jako 
jeden z nejúspěšnějších žáků středních škol v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2017/2018. 
Vynikal především ve znalostech z oboru dějepis, historie Rýmařova. 

Sportovní kurzy 

Lyžařské kurzy jsou organizovány jako týdenní pro třídy sekunda, kvinta osmiletého a první 
ročník čtyřletého studia a nově pro 1. ročník oboru masér. Jsou využívány sjezdovky v blízkém 
okolí – Karlov pod Pradědem, Malá Morávka. Výcvik všech skupin proběhl ve dvou 5denních 
kurzech. 

Vodácké kurzy jsou zařazeny do ŠVP pro třídy tercie, sexta osmiletého a druhý ročník čtyřletého 
studia ve 4–6denních turnusech v Hynkově a v Litovelském Pomoraví. Třetí ročník oboru masér 
byl nově zapojen do vodáckého kurzu, který proběhl v Soběslavi. V doplňkové činnosti byly kurzy 
nabídnuty zájemcům z řad studentů a veřejnosti. Kurz pro studenty vyššího gymnázia se uskutečnil 
v Rakousku na řece Salza, místem pobytu byl Wildalpen. Škola má vlastní vybavení lodí 
a příslušenství. 

Metodická centra v kraji a na úrovni republiky 

Člen expertního týmu CZVV – CERMAT pro maturitu z českého jazyka, vedoucí hodnocení 
předmětu (pro oblast písemná práce). 

Lektor NIDV – hodnocení maturitní zkoušky z českého jazyka ve státní části MZ. 

Předseda okresní komise pro Olympiádu v českém jazyce. 

Místopředseda Asociace češtinářů. 

Výuka cizích jazyků 

Ve školním roce 2018/2019 byly aprobovaně vyučovány všechny cizí jazyky – anglický, 
francouzský, německý a ruský. Státní maturitu složili studenti z anglického jazyka, profilovou část 
maturity z ostatních tří. 

Soutěže 

Žáci nižšího i vyššího gymnázia reprezentovali naši školu v okresních a krajských kolech 
olympiád ve všech vyučovaných cizích jazycích. 

Anglický jazyk 

V březnu 2019 vybraní žáci vyššího gymnázia vycestovali na 5 dní do Anglie v rámci projektu 
Nejvýznamnější pevnosti jižní Anglie. Nejen že poznali krásy této oblasti, ale měli možnost vyzkoušet 
v praxi své jazykové dovednosti, neboť byli ubytováni v rodinách. 

Na naší škole ve druhém pololetí působili dva rodilí mluvčí, kteří od února do června odučili 
v 10 skupinách celkem 150 hodin anglického jazyka. 

Pět studentů maturitního ročníku úspěšně složilo Cambridgeské zkoušky – úroveň B2 (First 
Certificate in English).  

V květnu se třída septima se svou vyučující vydala do Městského muzea a do Městské 
knihovny v Rýmařově, kde se aktivně podílela na odborném semináři v anglickém jazyce. 

První den studenti v muzeu prezentovali své práce o Rýmařovu, prohlédli si místní expozice 
s výkladem v angličtině, seznámili se s RNDr. Radkem Pelcem, D. Phil. z Ústavu organické chemie 
a biochemie Akademie věd České republiky, který studenty zasvětil do tajů světa mikroskopů 
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a představil jim projekt Akademie věd ČR s názvem Otevřená věda, který nabízí vědecké stáže i pro 
středoškolské studenty. Druhý den se studenti sešli v Městské knihovně, kde anglicky krátce 
představili knihu, která je nejvíce vystihuje. 

Francouzský jazyk 

Mezinárodní zkoušku DELF úroveň B1 úspěšně složil student septimy. 

Německý jazyk 

V únoru žáci sekundy a tercie zažili výuku německého jazyka jinak než ve školních lavicích, 
když se se svými vyučujícími vypravili do Státní vědecké knihovny v Olomouci, kde si prohlédli její 
prostory, zhlédli německý film „Timm Thaler aneb Ukradený smích,“ na který navazovaly další 
aktivity, a zahráli si deskové hry v němčině „Spielort Bibliothek“. 

V červnu tytéž třídy absolvovaly pod vedením inženýrky Jarošové, absolventky našeho 
gymnázia, jazykové animace v rámci projektu Němčina nekouše. 

Různé 

Obory SOŠ se zapojily do projektu Erasmus, v jehož rámci probíhají dvě stáže. Z již ukončené 
krátkodobé stáže byly žákům předány certifikáty o účasti spolu s Europasy. 

Nedoslýchavý student sexty byl v rámci pedagogické intervence celoročně individuálně 
vzděláván v německém jazyce, který potřebuje pro svou budoucí profesní orientaci. 

Na gymnaziální přípravce byly budoucím primánům představeny všechny čtyři cizí jazyky. 

Všechny vyučující cizích jazyků se zúčastnily informačního semináře o eTwinningu. 

Tři kolegové využili o prázdninách možnost jazykového vzdělávání, tentokrát se podívali do 
Ruska a do Irska. 

Kultura v roce 2018/2019 

V letošním školním roce se žáci naší školy vypravili hned na několik divadelních představení. 
V dubnu se tercie a kvarta vypravily do Slezského divadla Opava na činoherní představení Jak je 
důležité míti Filipa. V červnu se žáci primy a sekundy vydali na stejné místo, aby zhlédli muzikál 
Noc na Karlštejně. První ročník, septima a žáci oboru kuchař-číšník zavítali do Moravského divadla 
Olomouc, kde se zaujetím sledovali derniéru strhujícího dramatu Rodinná slavnost, po jejímž 
skončení následovala beseda s herci.  

Zastavení v předvánočním shonu přinesla beseda s Jiřím Kolbabou, známým českým 
cestovatelem a fotografem, která byla zajištěna pro všechny žáky naší školy. Mnozí z nich prostor 
pro dotazy využili a aktivně se do besedy zapojili. 

Domov mládeže 

Domov mládeže zahájil svoji činnost s dvojnásobným počtem ubytovaných oproti 
předcházejícím rokům. Převedením činnosti soukromé střední odborné školy bylo nutné převzít do 
výpůjčky další zařízení domova mládeže na ulici Sokolovské 31-33. Žáci byli rozděleni dle ročníků, 
kdy 1.–3 roč. pokračoval v ubytování na Divadelní ulici, žáci 2.–4. ročníku maturitního oboru byli 
ubytováni na Sokolovské ulici 31-33. 

Obě zařízení ubytovala celkem 66 žáků, z toho 39 dívek a 27 chlapců. Během školního roku 
docházelo postupně k malému pohybu ubytovaných, někteří začali dojíždět, jiní ukončili studium. 

V rámci doplňkové ubytovací činnosti bylo poskytnuto ubytování celkem 289 osobám, z toho 
95 českým osobám, 88 polským osobám a 106 slovenským osobám. 

V budově domova mládeže na ul. Sokolovská byly od října 2018 prováděny opravy, vymalovaly 
se pokoje, chodby, sociální zařízení, DM byl opatřen z důvodů bezpečnosti kamerovým systémem. 
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Zvelebena byla i klubovna a studovna, byla také nainstalována televize. Proběhly opravy kuchyňky, 
vychovatelny, do pokojů byly zakoupeny nové postele, lůžkoviny a řada dalšího vybavení. 

Na základě sestavení celoročního plánu rozpracovaného do týdenní činnosti probíhaly 
postupně tyto aktivity: 

Soutěže a kvízy: Číslice ve rčeních, Milionář, Jak dobře znáte drogy, Minipuzzle, A–Z kvíz, 
Umíte se správně bát?, Mikulášský kvíz, Zeměpisné opáčko, Valentýn, Pranostiky, Hádej, kdo to 
je??, Rozumíš řeči dnešní mládeže?, Velikonoční kvíz, Dvojice – jak je znám?, Hlavolam „Vrtule“. 

Besedy a povídání: Jak spolu mluvíme; letní prázdniny; jak má vypadat správný kuchař – 
číšník, proč se mladá generace vyhýbá pohybu a sportu?; hygiena a kosmetika mladé ženy; dají se 
problémy řešit alkoholem?; dá se žít bez mobilu?; půjčky, rodinný rozpočet, finance…; moje fobie 
a strachy; jak moc doma pomáhám; drogy a co o nich vím; co vás zajímá?; co vás baví?; Vánoce, 
zvyky; místo, kde žijeme; významné dny; setkání s metodikem prevence; zdravý životní styl – volný 
čas; zdravý životní styl – stravování. Ukončení školního roku bylo završeno opékáním špekáčků. 

Kázeňská opatření: dílčí pochvala vychovatele  107 
napomenutí vychovatele    15 
ústní napomenutí vychovatele      3 
písemné napomenutí       3 

Při výchovné práci se po celý rok vycházelo z celoročně zpracovaného plánu, rozpracovaného 
do týdenních plánů. Několik výchovných akcí bylo zařazeno mimo plán, např. plážový volejbal, 
turnaj mezi výchovnými skupinami ve florbalu, netradiční sporty, návštěva výstavy fotografii 
v knihovně, návštěva muzea a další. 

Proběhlé aktivity na DM Sokolovská 31-33: 
Opékání špekáčků; pohybem ke zdraví; beseda o sexuální výchově; večerní běh městem; 

hygiena a kosmetika mladého muže; chyť si svého kluka; společné bruslení; vánoční posezení; 
vědomostní soutěže 5 proti 5; večerní společná vycházka; sporťák a sporťačka; na ukončení roku 
táborový oheň. 

Environmentální výchova 

Závěrečná práce studia – jejím prostřednictvím budeme zvolna dlouhodobé záměry EVVO 
naplňovat. 

Exkurze žáků oboru Opravář zemědělských strojů 

Návštěva zemědělské farmy Jan Hořák v Janovicích u Rýmařova – žáci 2. ročníku OZS. 

Mléčná farma v Šumvaldu – 3. ročník OZS. 

Exkurze ve firmě Unex a. s. Uničov, ukázka strojírenských zařízení, CNC stroje. 

Odborná exkurze – obsluha CNC strojů ve Strojírnách Stellon ve Velké Štáhli. 

Školní výlety, exkurze, besedy 

 Exkurze Velký svět techniky v Ostravě – třídy prima, tercie. 

 Exkurze v Centru diagnostiky lidského pohybu Otrava – 3. a 4. roč. masér. 

 Exkurze maturitních ročníků gymnázia do Prahy. 

 Exkurze ve Vědecké knihovně v Olomouci – Německá knihovna Goethe Institut. 

 Exkurze na veletrh pomaturitního vzdělávání Gaudeamus. 

 Účast na akci Den s Armádou ČR v Karlově Studánce. 

 Beseda Sokrates o studiu na vysokých školách. 

 Cyklus přednášek Městského muzea Rýmařov v rámci 100. výročí vzniku 
Československa. 

 Přednáška Městského muzea Rýmařov na téma Rýmařov a římská tradice. 



 38 

 Scénické čtení o ruských gulazích …a nezabudni na labute!  

 Školní výlety. 

Prezentační akce pro rodiče žáků 5. a 9. tříd 

 Den otevřených dveří s prezentacemi firem. 

 Artifex – veletrh vzdělávání v Bruntále. 

 Gymnaziální přípravka pro žáky 5. tříd ZŠ. 

 Kurzy přípravy na přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka pro žáky 5. a 9. tříd. 

 Ověř si svou zručnost ve školních dílnách a v gastronomických oborech. 
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6  Prevence rizikových projevů chování 

6.1  Školní výchovné poradenství 

Agenda a práce s žáky se SVP: 

 kontrola vykazování stávajících integrovaných žáků, předání aktuální evidence těchto žáků, 

 zaevidování žáků se SVP v nových prvních ročnících, 

 přebrání agendy žáků se SVP nového oboru Masér sportovní a rekondiční po zrušení 
Soukromé střední odborné školy PRIMA s r. o. 

 informování kolegů o aktuálních žácích se SVP a o materiálech, sloužících jako podklad pro 
práci s těmito žáky, 

 aktualizace konzultačních hodin a kontaktů výchovného poradce, 

 seznámení žáků školy s prací výchovného poradce a jejich možností využít jeho pomoci, 

 vytváření a vyhodnocování IVP, 

 kontrola platnosti doporučení žáků se SVP, zajištění nových žádostí o kontrolní vyšetření, 

 zajištění posudků ze školských poradenských zařízení pro uzpůsobení podmínek konání 
maturitní zkoušky pro žáky se SVP a zároveň vyřízení nových žádostí pro žáky maturující 
v příštím školním roce, 

 průběžná spolupráce s PPP Bruntál jako metodickou podporou, 

 osobní jednání s SPC Olomouc a SPC Ostrava, jejichž klienti jsou žáky naší školy, 

 spolupráce s Národním ústavem pro vzdělávání (pobočka Ostrava) v oblasti inkluze, 

 průběžné předávání aktuálních informací vedení školy a kolegům ohledně společného 
vzdělávání v českém školství – viz vyhláška č. 27/2016 Sb. a novela školského zákona 
č. 82/2015 Sb. 

Poradenství v rámci vzdělávacích, výchovných a osobních problémů: 

 osobní jednání s žáky se zhoršeným prospěchem a chováním a s žáky, kteří přišli pro radu kvůli 
osobním problémům, 

 průběžná jednání ve třídě 1.A vzhledem k problémovému chování některých jedinců ve třídě. 

6.2  Kariérní poradenství 

 od 1. ledna 2018 působí na dvou pracovištích dva kariéroví výchovní poradci s úvazkem 0,1, 

 konzultace KVP s žáky jsou pravidelné, min. 4 žáci za měsíc, 

 poradenství ohledně výběru seminářů a dalšího směrování v rámci pomaturitního studia, 

 poradenství ohledně změny studijního oboru v případě žáků se zhoršeným prospěchem, 

 zorganizování zájezdu na veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus v Brně, 

 spolupráce s Úřadem práce v Bruntále. 

6.3  Minimální preventivní program – prevence sociálně 
patologických jevů 

Zpráva o plnění MPP v roce 2018/2019 

Školní metodička prevence má kumulovanou funkci s výchovným poradcem, absolvovala 
studium k výkonu specializovaných činností – prevence sociálně patologických jevů. 
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Metodička prevence má k dispozici vlastní kabinet. 

Školní preventistka se pravidelně zúčastňuje schůzek metodiků prevence v Bruntále. 

Na škole nepůsobí speciální pedagog ani školní psycholog. 

Uskutečnili jsme komplexní program prevence pro žáky, pedagogy a rodiče. 

Specifické preventivní programy byly v letošním školním roce zaměřeny na metody a formy 
práce umožňující harmonický rozvoj osobnosti žáka, včetně možnosti rozvíjet nadání a zájmy žáků. 
Jednalo se o adaptační kurz pro nastupující ročníky, kulturní a sportovní akce. 

Nespecifická primární prevence byla realizována i v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů 
(např. základy společenských věd, občanská nauka, cizí jazyky, tělesná výchova). 

Dbáme na spolupráci preventisty s třídními učiteli, OSPOD a Policií ČR, se zákonnými 
zástupci žáků a výchovným poradcem školy při řešení případných problémů. 

Výskyt řešených rizikových forem chování v uplynulém roce: 

Počet neomluvených hodin:  1154 (snížil se oproti předešlému roku) 
Počet neomluvených hodin dle oborů: 1025 hodin SOU, 71 hodin SOŠ, 58 hodin G 
Druhý stupeň z chování:    6 
Třetí stupeň z chování:    10 
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7  Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Vzdělávací programy v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků mají 
akreditaci MŠMT. Velká část programů DVPP byla plněna v souladu s projektem Šablony I. 

Vzdělávací agentura Vzdělávací akce 
Počet 

zúčastněných 

Česká svářečská společnost ANB Doškolovací kurz pro učitele svařování 1 

Celostátní konference Asociace ředitelů 
gymnázií – Gymnázium Brno Čtvrtstoletí AŘG, reforma financování 

1 

Krajské zařízení pro DVPP–KVIC N. Jičín Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 2 

KVIC Nový Jičín Strategie zvládání obtížných situací 2 

NIDV Konzultační semináře pro předsedy 
zkušebních maturitních komisí 

1 

Pedagogické centrum pro polské školství 
Český Těšín Akcent@net – worshopy pro učitele 

1 

Gymnázium v Slaném Konference Celorepubliková síť Laborky 1 

Lipka – školské zařízení pro EVVO Studium k výkonu specializované činnosti 
v oblasti environmentální výchovy 

1 

NÚV Praha Závěrečné zkoušky v oboru Opravář ZS 1 

MŠMT, NIDV Seminář Krajský akční plán rozvoje 
vzdělávání MSK 

1 

Český střelecký svaz, z. s. Praha Zasedání sportovně technické komise  1 

UP Olomouc, PedF Český jazyk – učitelství pro SŠ 1 

Okresní metodik prevence PPP Bruntál Setkání školních metodiků 1 

EXTERIA s. r. o. Periodické školení zaměstnanců BOZP 43 

Vzdělávací centrum J. Knittlová Masérský kurz bambusová masáž 1 

KVIC Nový Jičín Metodické setkání k podpoře výuky Aj 
zapojením rodilých mluvčích 

1 

DOM-ZO 13, s. r. o., pracoviště Ostrava Školení svářečského dozoru 1 

EXCEL English Nové metody ve výuce anglického jazyka 1 

KVIC Nový Jičín Office 365 – kancelář v kapse 5 

KVIC Nový Jičín Práce s diferencovanou třídou 
v matematice 

3 

KVIC Nový Jičín Jak vyučovat přírodovědné předměty jinak 1 

KVIC Nový Jičín První seznámení se světem kariérového 
poradenství 

2 

KVIC Nový Jičín Netradiční formy rozvoje matematiky 
a logického nadání 

1 

KVIC Nový Jičín Úvod do problematiky školního 
mentoringu 

2 

KVIC Nový Jičín Společné vzdělávání ve SŠ 2 

Vologda State University, projekt MSK Russian Language for Foreigners 
Pobytový jazykový kurz ruského jazyka 
v rozsahu 13 dní, místo Rusko – Vologda 

2 

The Linguaviva Centre Ltd., Dublin 
Projekt MSK 

In-Service Teacher Training Course for 
Non-Native Teacher  
Pobytový jazykový kurz anglického jazyka 
v rozsahu 10 dní v Irsku – Dublin 

1 

Olomouc Tělo Olomouc – 2denní seminář pro TV 2 
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8  Aktivity školy a prezentace na veřejnosti 

8.1  100. výročí vzniku samostatného Československa  

Štafetový závod na 100 km u příležitosti 100. výročí vzniku samostatného Československa se 
uskutečnil v září 2018. Jednalo se o vytrvalostní závod štafet, kdy každá štafeta musí uběhnout 
a ujet na kole tolik kilometrů, kolik uplynulo do založení samostatného Československa. Závodu se 
zúčastnilo na 170 závodníků, kteří našli odvahu vyrazit na takto dlouho trať. 

Přednášky ke 100. výročí ČSR pro žáky vyššího gymnázia a žáky oboru masér vedl historik 
Městského muzea Rýmařov.  

Ve spolupráci s Městským muzeem Rýmařov byly v Rýmařově a jeho okolí vysazeny lípy 
srdčité. Žáci školy vysadili tři lípy v parku Hedvy. 

 

8.2  Kavárna pro seniory 

Spolupráce s Domovem odpočinku ve stáří v Dolní Moravici se rozšířila na více aktivit. Žáci oboru 
Kuchař – číšník se zapojili pravidelně do půldenní aktivity Kavárna pro seniory, a to v době před 
Vánocemi a Velikonocemi. 

Žáci oboru Masér sportovní a rekondiční ve spolupráci s Diakonií ČCE – střediskem v 
Rýmařově každý týden dojížděli do Dolní Moravice provádět masáže pro seniory. 

8.3  Studentská akademie 

Program Studentské akademie žáků školy nabídl dvouhodinový vánoční program pro rodiče, 
veřejnost a žáky základních škol. V hudebních, tanečních a divadelních vystoupeních mohli diváci 
zhlédnout černé divadlo, hity 21. století, scénky autobus a vánoční sen, hodinu ruského jazyka 
a anglické písně. Všech 17 vystoupení si připravili žáci gymnaziálních oborů a jedna třída masérů. 

8.4  Den s Armádou ČR 

V lednu 2019 se uskutečnil v Karlové Studánce „Den s Armádou České republiky 
v Jeseníkách pro základní školy“. Celodenní akce se zúčastnili žáci třídy kvarta. Zhlédli ukázky 
obrněné kolové techniky, ručních zbraní a výstroje armády, ukázky záchrany lidského života 
a chování za mimořádných situacích. 
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8.5  Halové Mistrovství ČR ve sportovní střelbě 

Naše škola ve spolupráci se Střeleckým klubem Břidličná uspořádala v říjnu 2018 dvoudenní 
závody ve sportovní střelbě. V hale gymnázia se sešla česká střelecká elita, aby poměřila své síly 
v národních pistolových disciplínách. Střelci ze 17 střeleckých klubů soutěžili ve čtyřech 
disciplínách v kategoriích Muži, Ženy, Dorost a SH1 – tělesně postižení. Pětadvacetihodinový 
program byl náročný pro soutěžící i pořadatele. Celkem bylo na MČR vytvořeno víc jak dvacet 
nových českých rekordů.  

          

8.6  Prezentace školy v časopisech 

Rýmařovský Horizont je čtrnáctideník regionu Rýmařovska, do kterého škola pravidelně zasílá 
příspěvky o činnosti, aktivitách, informace o nabídkách vzdělávání. 

 Mladá fronta DNES – inzerce o vzdělávací nabídce. 

 Moravskoslezský deník – inzerce o vzdělávací nabídce. 

 Info Bruntálsko, Krnovsko, Šumpersko – inzerce o vzdělávací nabídce. 

8.7  Sportovní aktivity 

15. ročník mezinárodního turnaje v košíkové hochů proběhl v době velikonočních svátků za 
účasti škol z Ozimku, Opavy, Bruntálu a Rýmařova. 

Dne 26. 6. se uskutečnil 13. ročník „Běhu na Praděd o pohár starosty“, kterého se zúčastnilo 
32 žáků. 

8.8  Zájezd do Anglie 

Zájezdu do Jižní Anglie se zúčastnili vybraní žáci školy. Ubytováni byli v hostitelských 
rodinách, kde měli možnost prověřit si znalosti anglického jazyka. Navštívili přímořská letoviska, 
historické památky, města Londýn, Calais, Dover. 
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8.9  Diakonie ČCE – středisko v Rýmařově 

Člen pedagogického sboru působí ve správní radě střediska, členka sboru je předsedkyní 
dozorčí rady střediska. 
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9  Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené 
Českou školní inspekcí 

Česká školní inspekce, Moravskoslezský inspektorát 

Účast v mimořádném šetření ke stavu učitelů v regionálním školství – leden 2019. 

Krajská hygienická stanice MSK se sídlem v Ostravě 

Kontrola domova mládeže na ulici Sokolovská 435/29. Probíhají opravy zařízení domova 
mládeže. 

Kontrola domova mládeže na ulici Sokolovská 435/29 a Divadelní 630/14 a kontrola školní 
jídelny na ulici Divadelní 630/14 ze dne 2. 4. 2019. V rámci státního zdravotního dozoru nebyly 
zjištěny hygienické nedostatky. 
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10  Základní údaje o hospodaření školy 
 

10.1  Náklady hlavní činnosti v kalendářním roce 2018 

Čerpání provozních nákladů ÚZ 00001 

v Kč 

 2017 2018 

Spotřeba materiálu 1 073 572,42 809 098,20 

V tom:   

- oděv, obuv (OOPP) pro žáky 208 054,18 123 710,54 

- materiál pro výuku 123 315,33 82 493,29 

- pohonné hmoty, maziva 115 829,00 252 525,54 

- majetek 500–3000 Kč 190 350,65 65 823,00 

- čisticí, hygienické a zdravotnické prostředky 106 050,90 109 784,43 

- materiál na drobné opravy a údržbu 108 645,39 170 349,00 

- tonery 53 161,34 30 186,17 

Spotřeba energie 1 470 743,05 1 499 759,17 

Z toho:   

- vodné a stočné 72 144,81 102 629,75 

- teplo 972 873,13 948 392,51 

- elektřina 425 725,11 448 736,91 

Oprava a údržba 1 196 510,35 952 458,94 

Z toho:   

- nemovitého majetku 1 107 065,03 826 320,00 

- strojů a zařízení, vozového parku, výpočetní techniky 81 945,32 19 894,00 

- ostatní 7 500,00 106 244,94 

Ostatní služby 734 481,12 1 259 687,95 

V tom:   

- poštovné 10 649,00 15 407,00 

- internet 26 512,19 26 620,54 

- telefonické poplatky 16 604,00 11 435,42 

- programy, upgrade 110 190,60 133 771,60 

- revize 48 897,20 63 748,00 

- bankovní poplatky 30 832,35 33 083,32 

- prezentace školy 76 688,00 100 201,00 

- vývoz odpadu, jímky nebezpečného odpadu 85 530,22 92 783,23 

- srážková voda 25 888,00 20 630,00 

Odpisy majetku 3 701,42 1 557,80 

Náklady DDHM (majetek nad 3 000 Kč) 383 440,20 624 756,50 

Ostatní náklady z činnosti 52 918,24 91 512,00 

Přeúčtování ÚZ 33353 (překročení ZU) 195 756,00 44 642,83 

Celkem: 5 005 286,32 5 283 473,39 
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Čerpání přímých nákladů na vzdělávání 

               v Kč 

 Čerpání 2017 Čerpání 2018 Závazný ukazatel 

2018 

Prostředky na platy  11 894 573 15 164 818 15 164 818 

OON 133 864 180 000 180 000 

Zákonné odvody 4 046 775 5 191 799 5 217 657 

V tom:    

- sociální 2 974 319 3 817 047 x 

- zdravotní 1 072 456 1 374 752 x 

FKSP 237 892 303 297 303 297 

Přímý ONIV 263 463 364 396 338 538 

V tom:    

- odborné knihy, učebnice 47 198 36 088 x 

- učební pomůcky 32 928 118 522 x 

- cestovné 43 266 17 529 x 

- školení a vzdělávání 33 658 25 930 x 

- náhrada za DPN 56 410 44 377 x 

- FKSP z DPN 1 128 886 x 

- periodické pracovnělékařské 

prohlídky 

 

11 700 

 

4 050 

 

x 

- ochranné pracovní pomůcky 37 175 44 046 x 

- zákonné pojištění 4,2 ‰ 0 
(hrazeno 

z provozních 

prostředků školy) 

56 978 x 

 -- odměny pro hodnotitele 

písemných prací, předsedy 

maturitních komisí a předsedy 

komisí pro závěrečné zkoušky 

0 
(hrazeno z 

provozních 

prostředků školy) 

15 990 x 

Celkem: 16 576 567 21 204 310 21 204 310 

Čerpání vlastních nákladů (bez doplňkové činnosti) 

Vlastní příjmy z hlavní činnosti organizace jsou tvořeny vlastní činností – výnosy za 
produktivní práci žáků, za stravu a ubytování, za odvoz železného šrotu, zapojení fondů organizace 
jako posílení finančních zdrojů hlavní činnosti a dalších drobných služeb žákům a obyvatelstvu. 

Významnou složku příjmu roku 2018 tvořila náhrada od pojišťovny za totální škodu na 
odcizeném a havarovaném vozidle ve výši 68 100 Kč. 

v Kč 

Výnosy 2017 2018 

- za ubytování a pobyt (žáci) 122 590,03 303 600,00 

- za stravování (žáci) 1 083 237,98 1 400 619,00 

- za stravování včetně FKSP (zaměstnanci) 191 608,00 219 779,00 

- konference EVVO 19 700,00 0 

- výnosy za vstupné 0 6 825,00 

- doprava žáků 21 000,00 1 723,00 

- za PPŽ – kuchyň 19 108,00 50 543,84 

- za PPŽ – dílny 36 955,00 31 185,00 

- za PPŽ – klimatizace – dílny 3 784,00 2 529,00 
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- potraviny praktické vyučování 3 367,00 585,00 

- za odvoz železného šrotu 2 207,00 4 184,50 

- za přefakturaci energií 7 617,00 5 977,00 

- kopírování pro žáky 646,00 400,00 

- přefakturace ostatní 272,00 0 

- opis vysvědčení 850,00 650,00 

- za poškozené učebnice 405,00 1 250,00 

- ostatní výnosy 8 190,00 22 528,00 

- zapůjčení inventáře z kuchyně 1 500,00 1 000,00 

- čerpání rezervního fondu – doprava žáků na školní 

 výlet 

 

2 000,00 

 

0 

- čerpání investičního fondu – posílení zdrojů na 

 opravu a údržbu 

 

188 101,00 

 

0 

- náhrady škod 500,00 69 776,00 

- bonusy na BÚ 2 037,00 2 028,00 

- haléřové vyrovnání DPH 20,01 28,85 

- úroky na BÚ 9,00 0 

- nekryté odpisy – Bruntálsko 1 029 864,00 842 056,00 

- nekryté odpisy – Podpora přírodovědných 

 předmětů 

12 576,00 12 576,00 

- nekryté odpisy – Zateplení dílen 22 152,00 22 152,00 

- nekryté odpisy – Zateplení GYM a TĚ 133 248,00 133 248,00 

- nekryté odpisy – Jazykové učebny SOŠ 43 044,00 43 044,00 

Výnosy celkem: 2 956 589,01 3 178 287,19 

 
v Kč 

Náklady 2017 2018 

Spotřeba materiálu 1 314 233,00 1 636 743,83 

V tom:   

- potraviny 1 291 166,64 1 478 833,60 

Spotřeba energie 7 617,00 7 999,86 

Oprava a údržba 188 101,00 78 140,87 

Cestovné  432,00 0 

Náklady na reprezentaci 436,00 396,00 

Ostatní služby 103 315,49 35 145,17 

Mzdové náklady 75 111,00 85 993,00 

Z toho:   

- produktivní práce žáků 54 511,00 45 993,00 

Zákonné sociální pojištění 7 004,00 13 600,00 

Jiné sociální pojištění 91,00 159,00 

Zákonné sociální náklady 412,00 800,00 

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0 100,00 

Manka a škody 0 231,00 

Nekryté odpisy majetku 1 240 884,00 1 053 076,00 

Náklady z DDM 0,00 76 410,00 

Ostatní náklady z činnosti 18 952,52 189 492,46 

Náklady celkem: 2 956 589,01 3 178 287,19 
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Z příjmů se po odečtení nákladů tvoří výsledek hospodaření, který přednostně pokryje ztrátu 
hospodaření v hlavní činnosti.  

Doplňková činnost 

v Kč 

Náklady 

Spotřeba potravin 796 805,56 

Spotřeba materiálu 23 937,98 

Spotřeba energie 152 979,10 

Ostatní služby 76 519,10 

Mzdové náklady  538 249,00 

OON – pedagogičtí pracovníci 18 700,00 

OON – nepedagogičtí pracovníci 70 190,00 

Odměny za produktivní práci žáků 7 232,00 

Zákonné sociální pojištění 183 725,00 

Zákonné pojištění 1 470,00 

Tvorba FKSP 10 766,00 

Odpisy dlouhodobého majetku 30 542,00 

Náklady celkem: 1 911 115,74 

Výnosy 

Výnosy za stravování 1 547 924,30 

Výnosy ze služeb z pronájmu  251 347,86 

Výnosy za kurzy 64 822,00 

Výnosy z pronájmu 163 523,44 

Čerpání RF – dary (posílení DČ) 50 000,00 

Prodej nevyzvednutých obědů 18 557,87 

Výnosy celkem: 2 096 175,47 

Výsledek hospodaření + 185 059,73 

10.2  Příspěvky a dotace od MŠMT, zřizovatele a města 
Rýmařov na podporu činnosti školy 

Příspěvky a dotace – MŠMT 

v Kč 

ÚZ 33353 Přímé výdaje na vzdělávání 21 204 310,00 

ÚZ 33049 Účelové prostředky na Rozvojový program „Podpora 

odborného vzdělávání“ ve školním roce 2017/2018 na 

období leden–srpen 2018 

 

 

31 628,00 

ÚZ 33038 Účelové prostředky na rozvojový program „Hodnocení žáků 

a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2016/2017 – 

Excelence základních a středních škol 2017 – Modul SŠ“ 

 

 

4 654,00 

ÚZ 33065 Účelové prostředky na rozvojový program „Hodnocení žáků 

a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2017/2018 – 

Excelence základních škol 2018“ 

 

 

2 418,00 

Účelové prostředky – MŠMT celkem 21 243 010,00 
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Příspěvky a dotace od zřizovatele  

v Kč 

ÚZ 00001 Provozní náklady 5 166 000,00 

ÚZ 00131 Účelově určeno na řešení dopadů institucionální a oborové 

optimalizace sítě škol a školských zařízení včetně 

dostupnosti vzdělávání a zajištění nových kapacit 

 

 

952 000,00 

ÚZ 00205 Účelově určeno na odpisy dlouhodobého hmotného 

a nehmotného majetku 

 

1 296 000,00 

ÚZ 00142 Účelově určeno na podporu environmentálního vzdělávání, 

výchovy a osvěty pro školní rok 2017/2018 na projekt                              

„Živé a zaniklé vesnice II.“  

 

 Čerpání v roce 2017 4 950 

 Čerpání v roce 2018  45 050 

ÚZ 00144 Účelové prostředky na pořízení učebních pomůcek 

a materiálu pro výuku 

 

60 000,00 

ÚZ 00146 Účelové prostředky na zlepšení podmínek práce s talenty 6 200,00 

ÚZ 00137 Účelové prostředky na podporu výuky anglického jazyka 

zapojením rodilých mluvčích 

 

90 000,00 

ÚZ 00206 Účelové prostředky na podporu modernizace ICT 60 000,00 

Příspěvky a dotace od zřizovatele celkem 7 630 200,00 

Účelový investiční příspěvek do fondu investic od zřizovatele 

v Kč 

ÚZ 00206 Účelové prostředky na podporu modernizace ICT 90 000,00 

ÚZ 00206 Účelové prostředky na pořízení vícemístného vozidla v rámci akce 

„Nákup automobilů pro příspěvkové organizace v odvětví 

školství“ 

 

 

410 000,00 

Příspěvky a dotace od zřizovatele celkem 500 000,00 

Projekty neinvestiční 

v Kč 

Závazný ukazatel 

ÚZ 33063 Účelové prostředky na realizaci projektu „Vzdělávání učitelů 

na Gymnáziu a SOŠ Rýmařov“ v rámci OP VVV 

 

305 067,60 

Z jiných kapitol SR – mimo závazný ukazatel 

ÚZ 00005 Program Erasmus+, klíčová akce 1 - Projekt Mobility osob – 

odborné vzdělávání a příprava „Nové zkušenosti – Nové 

perspektivy“ 

 

 

906 831,67 

Projekty neinvestiční celkem 1 211 899,27 

Dotace z rozpočtu města Rýmařova 

v Kč 

ÚZ 00002 Příspěvek na Velikonoční turnaj v košíkové hochů 

- ceny pro soutěžící, náklady na občerstvení 

 

3 800,00 

Příspěvek na Běh na Praděd o pohár starosty města 

- trička s potiskem, doprava, pitný režim 

 

5 200,00 

Příspěvek na Mistrovství ČR v národních vzduchových 

disciplínách 

- zátěžový koberec, ceny pro účastníky, reklamní bannery 

 

 

20 000,00 
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Příspěvek na akci „100 km pro republiku“ 

- výpůjčka velkokapacitních stanů a pivních setů, kelímky 

z polypropylenu, ceny pro vítěze 

 

 

4 000,00 

Příspěvek akci na studentský projekt „Přátelství bez hranic“ 

- občerstvení 

 

5 000,00 

Příspěvky a dotace celkem 38 000,00 

Sponzorské dary           

v Kč 

ÚZ 00005 Podpora doplňkové činnosti 50 000,00 

Celkem 50 000,00 

10.3 Výsledek hospodaření v roce 2018 

 v Kč 

 Náklady Výnosy Výsledek hospodaření 

Hlavní činnost celkem 32 932 322,81 32 814 849,42 - 117 473,39 

Doplňková činnost celkem 1 911 115,74 2 096 175,47 185 059,73 

Výsledek hospodaření celkem x x 67 586,34 

10.4  Limit počtu zaměstnanců 

Ukazatel Závazný ukazatel Skutečnost  

Ze státního rozpočtu včetně ESF 45,50 44,4698 

 - pedagogičtí zaměstnanci  -- 29,8550 

 - pedagogičtí zaměstnanci z ESF  -- 0,3000 

 - nepedagogičtí zaměstnanci  -- 14,3148 

Z doplňkové činnosti -- 2,3485 

Z ostatních zdrojů -- 1,5833 

Počet zaměstnanců celkem -- 48,4016 

10.5  Stav majetku k 31. 12. 2018 

v Kč 

Software  213 836,04 

Dlouhodobý nehmotný majetek 7 000–60 000 Kč 167 798,50 

Budovy, haly, stavby 77 089 333,80 

Stroje a zařízení nad 40 000 Kč 17 613 830,03 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 3 000–40 000 Kč 14 655 857,17 

Pozemky 1 084 634,47 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 77 864,00 

Celkem 110 903 153,98 
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Majetek v podrozvahové evidenci: v Kč 

Dlouhodobý nehmotný majetek do 7 000 Kč 286 022,80 

Drobný majetek 500–3 000 Kč 2 822 491,38 

Učebnice 662 944,67 

Knihy ve školní knihovně 410 414,50 

Doklady o ukončení vzdělání 3 646,76 

Majetek ve výpůjčce – projekt Heuréka 40 749,40 

Majetek ve výpůjčce – Cermat DDT 43 923,00 

Celkem 4 270 192,51 

 

Peněžní fondy 

Fond odměn 265 086,00 Kč Zůstatek fondu k 1. 1. 2018 

75 000,00 Kč Příděl z výsledku hospodaření 2017 

340 086,00 Kč Zůstatek fondu k 31. 12. 2018 

 Komentář Fond odměn je tvořen ze zlepšeného výsledku hospodaření 

příspěvkové organizace, a to do výše jeho 80 %, nejvýše však do 

výše limitu prostředků na platy nebo přípustného objemu 

prostředků na platy. Tvorbu FO provede organizace na základě 

schválení výše zlepšeného výsledku hospodaření a jeho rozdělení 

zřizovatelem. FO je přednostně určen pro úhradu případného 

překročení prostředků na platy. Můžou se z něj hradit i odměny 

zaměstnancům.  

Při návrhu na rozdělení VH za rok 2017 zažádala organizace 

o povolení přídělu do fondu odměn ve výši 75 000 Kč 

k vytvoření vlastní rezervy vzhledem k malé naplněnosti tříd 

a vykázanému deficitu v rozpočtu přímých nákladů. Navržený 

příděl byl zřizovatelem povolen. 

Fond odměn nebyl v roce 2018 použit. 

 

Fond kulturních 

a sociálních 

potřeb 

191 580,05 Kč Zůstatek fondu k 1. 1. 2018 

+ 333 109,00 Kč Základní příděl 

- 77 481,00 Kč Příspěvek na stravování  

- 88 764,20 Kč 

 

Příspěvek na kulturu, tělovýchovu a sport 
- kolektivní kulturně-společenské, sportovní a vzdělávací akce 

školy včetně dopravy. 

- 62 000,00 Kč Peněžní dary 
- při životních a pracovních výročích a při prvním odchodu do 

starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně. 

Výše daru je stanovena v Kolektivní smlouvě. 

- 65 836,00 Kč Příspěvek na penzijní pojištění 

- 15 793,00 Kč Příspěvek na očkování 
- na očkování dle vlastního výběru proti chřipce, klíšťové 

encefalitidě a hepatitis A, pokud není hrazeno ze zdravotního 

pojištění. 

214 814,85 Kč Zůstatek fondu k 31. 12. 2018 

 Komentář Fond kulturních a sociálních potřeb je tvořen základním přídělem 

z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů 

za dočasnou pracovní neschopnost ve výši 2 %.  
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Rezervní fond 

tvořený ze 

zlepšeného VH 

298 882,30 Kč Zůstatek fondu k 1. 1. 2018 

+ 18 774,91 Kč Příděl z výsledku hospodaření 2017 

- 18 000,00 Kč Posílení FI se souhlasem zřizovatele 
- použito na investiční akci „Rekonstrukce plynové kotelny Julia 

Sedláka 16“  

299 657,21 Kč Zůstatek fondu k 31. 12. 2018 

 Komentář Rezervní fond se tvoří ze zlepšeného výsledku hospodaření PO 

na základě schválení jeho výše zřizovatelem.  Rozdělení VH do 

fondů schvaluje zřizovatel.  

Při návrhu na rozdělení VH za rok 2017 zažádala organizace 

o posílení fondu investic na investiční akci „Rekonstrukce 

plynové kotelny Julia Sedláka 16“ převodem z rezervního fondu 

ve výši 18 000 Kč. Navržené posílení bylo zřizovatelem 

povoleno. 

Na jiný účet nebyl rezervní fond v roce 2018 použit. 

 

Rezervní fond 

z ostatních titulů 

0,00 Kč Zůstatek fondu k 1. 1. 2018 

+ 50 000,00 Kč Sponzorské dary 

- 50 000,00 Kč 
50 000,00 Kč 

Použití sponzorského daru  
- posílení DČ  

0 Kč Zůstatek fondu k 31. 12. 2018 

Komentář Rezervní fond z ostatních titulů byl tvořen finančním darem, 

který byl použit v souladu s darovací smlouvou. Fond byl zcela 

vyčerpán. 

 

Fond investic 598 028,95 Kč Zůstatek fondu k 1. 1. 2018 
+ 1 297 557,80 Kč Příděl z odpisů majetku v hlavní činnost 

+ 30 542,00 Kč Příděl z odpisů majetku v doplňkové činnosti 
+ 500 000,00 Kč Investiční dotace od zřizovatele 

+ 18 000,00 Kč Posílení FI z rezervního fondu 
- se souhlasem zřizovatele na investiční akci „Rekonstrukce 

plynové kotelny Julia Sedláka 16“ 
+ 24 900,00 Kč Prodej majetku ve vlastnictví PO 

- odprodej odcizeného a poškozeného osobního automobilu 

- 1 089 216,00 Kč 
67 000,00 Kč 

571 794,00 Kč 

 450 422,00 Kč 

Rekonstrukce a modernizace 
- technická dokumentace k rekonstrukci plynové kotelny 

- rekonstrukce plynové kotelny Julia Sedláka 16 

- TZ 2. patra nové budovy gymnázia 

- 604 721,00 Kč 
79 526,00 Kč 

4 985,00 Kč 

60 561,00 Kč 

459 649,00 Kč 

Pořízení strojů a zařízení 
- kávovar  

- server – doplatek 

- klimatizace serverovna 

- vozidlo Ford – doplatek 

- 500 000,00 Kč 
410 000,00 Kč 

90 000,00 Kč 

Pořízení strojů a zařízení z investiční dotace 
- vozidlo Ford 

- server 

275 091,75 Kč Zůstatek fondu k 31. 12. 2018 

Komentář Fond investic vytváří PO k financování svých investičních potřeb 

z odpisů hmotného dlouhodobého majetku prováděných podle 

odpisového plánu schváleného zřizovatelem. 
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10.6  Oprava a údržba majetku, investiční akce 

Nový vzdělávací obor ovlivnil školní investiční plán oprav a údržbu majetku. Podmínkám pro 
vzdělávání a péči o technický stav budov byla věnována velká pozornost.  

Šatnové skříně pro 100 žáků 

S převedením čtyř tříd oboru masér vznikla okamžitá potřeba řešit nákup nových šatních skříní 
pro 100 žáků. Byly pořízené plechové dvojdílné šatní skříně, které jsou umístěny v budově 
gymnázia a J. Sedláka 16. Finanční prostředky pomohl zajistit zřizovatel. 

Výpůjčka budovy od města pro další prostory domova mládeže 

Na ulici Sokolovská 31-33 byl zařízen domov mládeže, který využívala soukromá škola. Od září 
2018 je toto zařízení ve výpůjčce od města Rýmařov a slouží jako druhý domov mládeže pro 
33 ubytovaných. Ve 12 pokojích, na hygienických zařízeních a na chodbách byly provedeny malby, 
opravy omítek, nátěry topení, výměna dveří, nátěry zárubní. Byla vyměněna umyvadla, hygienické 
zařízení bylo vybaveno zásobníky na papírové ručníky a na tekuté mýdlo. Byly splněny hygienické 
podmínky na požadavky ubytovaných. Bylo dokoupeno 27 nových postelí, lůžkoviny, polštáře 
a peřiny, lampičky do pokojů. Kuchyňka byla vybavena lednicí. Finance na rychlé dovybavení 
domova mládeže byly zajištěny ve spolupráci se zřizovatelem. Město Rýmařov vyšlo vstříc novým 
požadavkům školy na zajištění ubytování pro další žáky. 

Obnova a dovybavení výpočetní techniky 

Obnoveny byly dvě kopírky pro pedagogické pracovníky, pět notebooků pro nové pedagogy, 
nový počítač pro účetní a do odborné učebny biologie, nový server na budově gymnázia. Polovina 
nákladů byla hrazena zřizovatelem. 

Zbudování a vybavení dvou odborných učeben pro masáže 

V budově gymnázia a v tělocvičně školy byly zbudovány učebny pro odborný výcvik oboru 
masér sportovní a rekondiční. Bezúplatně byly převedeny ze soukromé školy lehátka na masáže. 
Školou bylo zakoupeno další vybavení pro provádění masáží klasických, sportovních, lávové 
kameny, baňkování. Byla zakoupena další 2 stavitelná lehátka pro masáže. 

Rekonstrukce plynové kotelny Divadelní 14 

Z investiční dotace Moravskoslezského kraje byla hrazena rekonstrukce plynové kotelny 
v budově domova mládeže a školní jídelny na ulici Divadelní 14. Celková výše včetně projektové 
dokumentace byla 1 200 000 Kč. Zastaralé nevyhovující tři kotle byly nahrazeny dvěma novými 
typu Hoval, rekonstrukcí byly vyměněny rozvody tepla, čerpadla. V kotelně byly stavebně upraveny 
omítky, podlaha a osvětlení. Kotelna vyhovuje požadavkům na ekonomické vytápění budovy. 
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Nákup devítimístného automobilu Ford Tourneo Custom 

Pro potřeby zajištění provozu a přepravy osob na pracoviště odborného výcviku, mimoškolní 
akce a soutěže žáků byl v prosinci 2018 zakoupen nový vícemístný automobil. Zřizovatelem byla 
schválena účelová dotace ve výši 410 tis. Kč, ostatní prostředky byly hrazeny z investičního fondu 
organizace. Celkové náklady na nákup vozidla činily 869 649,- Kč. Vozidlo je každý týden využito 
na přepravu žáků oboru masér na pravidelné odborné praxe ve Velkých Losinách. 

Dokončení projektu Modernizace výuky přírodovědných předmětů 

Laboratoř chemie byla v říjnu 2018, byl dodán laboratorní nábytek, pylonová tabule a digestoř. 
Učební pomůcky a nový laboratorní nábytek jsou hrazeny z krajského projektu „Modernizace 
výuky přírodovědných předmětů“. Laboratoř je od listopadu 2018 kompletně využívána pro výuku.  

Malování domova mládeže 

V souladu s hygienickou vyhláškou bylo provedeno v budově domova mládeže a ve školní 
jídelně vymalování chodeb, schodiště, kuchyně, skladů potravin. 

Rekonstrukce prvního patra v přístavbě specializovaných učeben 

Z vlastních zdrojů byla hrazena rekonstrukce učebny a laboratoře fyziky a učebny výtvarné 
výchovy umístěné v prvním patře přístavby specializovaných učeben. Byla provedena rekonstrukce 
podhledů, osvětlení, podlahových krytin, elektroinstalace, oprava stěn, odstranění tapet, vybavení 
nábytkem a laboratorním učitelským stolem a nových protipožárních dveří. Celková výše nákladů 
byla 1 587 tisíc Kč. 

       Učebna a laboratoř fyziky 

 

Učebna výtvarné výchovy    Přilehlé chodby a kabinet 
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10.7  Zpráva o svobodném přístupu k informacím 

Údaje jsou uvedeny dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

Počet podaných žádostí o informace 0  

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0  

Opis podstatných částí rozsudku soudu 0  

Výsledky řízení o sankcích ---------- 

Další informace vztahující se k zákonu ---------- 

10.8  Výkon státní správy 

Rozhodnutí ředitelky školy podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 165 odst. 2 písm. a), d), f), g), h), j) a k), 
a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí: 

Rozhodnutí ředitelky školy dle § 165 zákona 
č. 561/2004 Sb. školský zákon 

Počet Počet odvolání  

a) přeřazení do vyššího ročníku a povolení 
indicie vzdělávacího plánu podle § 18 

 0  

d) o převedení žáka do odpovídajícího 
ročníku základní školy 

0 0  

f) přijetí ke vzdělávání ve střední škole 99 13  

g) o přestupu, změně oboru a přerušení 
vzdělávání 

29 0  

h) opakování ročníku po splnění povinné 
školní docházky 

8 0  

j) podmíněné vyloučení a vyloučení žáka 11 0  

k) uznání dosaženého vzdělání 5 0  
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11  Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 
programů 

11.1  Jazykový kurz angličtiny v zahraničí 

Druhým rokem se zapojili vyučující naší školy do možnosti vzdělávat se o prázdninách 
v jazykových kurzech cizích jazyků v zahraničí. Moravskoslezský kraj realizuje dotační program na 
podporu účasti učitelů anglického jazyka v jazykovém kurzu v Irsku. Desetidenní kurz v městě 
Dublin měl zvýšit kvalitu výuky anglického jazyka a komunikační dovednosti. Jedna vyučující 
anglického jazyka úspěšně absolvovala kurz v rozsahu 40 hodin, který pořádala instituce The 
Linguaviva Centre Ltd., Dublin. „Ne“ rodilí učitelé anglického jazyka studovali metodologii, tipy do 
vyučovacích hodin, výslovnost, historii a kulturu. „Program podpory účasti učitelů na jazykových 
kurzech angličtiny v zahraničí“ je financovaný z rozpočtu MSK. 

11.2  Vzdělávání učitelů ruského jazyka na kurzu v zahraničí 

Program Moravskoslezského kraje na podporu účasti učitelů na jazykových kurzech ruštiny 
v zahraničí využili v červenci 2019 dva učitelé. Desetidenní jazykový kurz v rozsahu 54 hodin 
probíhal v Ruské federaci ve městě Vologda. Vyučující po absolvování obdrželi certifikát. Cílem 
programu bylo zvýšit kvalitu výuky ruského jazyka a komunikačních dovedností v ruském jazyce ve 
školách zřizovaných v Moravskoslezském kraji. Náklady na cestu, pobyt, stravu a na kurz hradil 
zřizovatel. Pořádající institucí byla Vologda State University. 

11.3  Mezinárodní partnerství s Gymnáziem Krompachy 

Mezinárodní projekt „Přátelství bez hranic“ se věnuje partnerským návštěvám studentů dvou 
gymnázií. Tradice výměnných studentských pobytů českých a slovenských gymnazistů pokračovala 
návštěvou Gymnázia Krompachy u nás v Rýmařově. Pro studenty byl připraven program zahrnující 
jak přírodní, tak kulturní krásy Jesenicka a střední Moravy. Do partnerského pobytu byli zapojeni 
především studenti prvních ročníků Gymnázia Krompachy a Gymnázia a SOŠ Rýmařov. Studenti 
společně navštívili ZOO Svatý Kopeček, kapli V Lipkách v Rýmařově, hrad Bouzov, Javoříčské 
jeskyně, pravoslavný chrám Zesnutí přesvaté bohorodice v obci Vilémov a město Litovel. 
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11.4  Kvalita 2018 – rozvojový program MSK 

Program KVALITA 2019 již nezahájil testování žáků 1. ročníků oborů vzdělávání 
poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou ve školách zřizovaných Moravskoslezským 
krajem, pokračoval pouze v testování žáků 3. ročníků oborů s maturitní zkouškou. Zjišťoval 
relativní přírůstek znalostí žáků třídy septima po dvou letech. Výsledky jsou uvedeny v kapitole 
vzdělávání. 

11.5  Podpora odborného vzdělávání 

MŠMT vyhlásilo program s názvem „Rozvojový program na podporu odborného vzdělávání“. 
Ve školním roce 2018/2019 byl podpořen obor vzdělání Opravář zemědělských strojů pouze 
v jednom pololetí, pro další pololetí byl obor naplněn nad 20 žáků v ročníku. 

11.6  Mezinárodní projekt Svět přátel 

V termínu 11. 7.–20. 7. 2019 jsme se zúčastnili 25. ročníku mezinárodního projektu „A World 
of Friends“, který se nyní konal na severovýchodě Francie v malebném městečku Marmoutier. 
Hlavní myšlenkou projektu, který sdružuje mladé studenty ve věku 15–19 let z odlišných států, je 
budovat „Dům Evropy“, napomáhat jim přiblížit minulost a tvořit lepší budoucnost společné 
Evropy. 

Letošní ročník měl stanoveno téma „Tradice a hranice“ jednotlivých států. Naše město jsme 
reprezentovali týmem složeným ze tří studentek a dvou studentů z Gymnázia a SOŠ Rýmařov. 
Náplň projektu nás zasvětila do kultury, tradic a politiky jednotlivých zúčastněných států (Francie, 
Německa, Itálie, Polska, Litvy, Slovenska a České republiky). Projekt provázelo mnoho meetingů, 
ve kterých jsme probírali především problémy spjaté s hranicemi – např. migraci a přísnější pasové 
a celní kontroly. 

 

 

11.7  ERASMUS+ mobilita osob v odborném vzdělávání 

V oblasti vzdělávání a odborné přípravy mládeže se zúčastnili odborné stáže v zahraničí 
v rámci projektu Erasmus+ žáci učebních oborů Kuchař – číšník a Opravář zemědělských strojů. 
Třítýdenní odborné stáže proběhly na Slovensku v říjnu 2018 a v březnu 2019. Zúčastnila se jich 
skupina 9 žáků oboru Kuchař – číšník a skupina 7 žáků oboru Opravář zemědělských strojů. 
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12  Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 
celoživotního učení 

12.1  Tabulka činnosti školy 

Činnosti školy v oblasti zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení a dalšího 
vzdělávání pedagogických pracovníků  

v seznamu zaškrtněte činnosti, na nichž se Vaše škola aktivně podílí 

 Rekvalifikace 

 Příprava na vykonání zkoušky podle Národní soustavy kvalifikací 

 Odborné vzdělávání pro zaměstnavatele 

 Zkoušky podle zákona 179/2006 Sb. v platném znění 

Ano Zájmové vzdělávání pro veřejnost (např. jazykové kurzy, keramika apod.) 

 Vzdělávání v oblasti ICT dovedností (na objednávku firem i zájmové pro občany) 

 Vzdělávání seniorů 

 Občanské vzdělávání 

 Čeština pro cizince 

 Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 

Ano Jiné – vypište: Pravidelné výstavy fotografií J. Štreita, pravidelné výstavy výtvarných prací žáků. 

12.2  DVPP v rámci celoživotního vzdělávání 

Vzdělávací instituce Vzdělávací akce 
Počet 

zúčastněných 

Lipka – školské zařízení pro 
environmentální vzdělávání 
Brno 

Seminář pro absolventy studia k výkonu 
specializovaných činností v oblasti 
environmentální výchovy – 4denní 

1 

Lipka Studium k výkonu specializované činnosti 
v oblasti EVVO – rozsah 250 hodin 

1 

Gymnázium a SOŠ Rýmařov Kurz první pomoci v rozsahu 20 hodin 
uspořádaný v komunitním centru školy 

16 

Vzdělávací centrum Jana 
Knittlová 

Masérský kurz – bambusová masáž – 
magic bamboo, 21 hodin 

1 

KVIC Nový Jičín Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1, 
písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., ve znění 
pozd. předpisů pro učitele odborného 
výcviku. Úspěšně ukončeno zkouškou. 

2 
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13  Projekty financované z cizích zdrojů 

13.1  OP VVV – Podpora škol formou projektů 
zjednodušeného vykazování 

 

Projekt z OP VVV tzv. šablony pro SŠ a VOŠ s názvem „Vzdělávání učitelů Gymnázia a SOŠ 
Rýmařov“ registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.016_035/0006498 byl finančně podpořen ve výši 
762 669,- Kč. Úspěšně byla ukončena dvouletá realizace aktivit projektu – červenec 2019. 
Z nabízených aktivit pro střední školy se realizovaly v oblasti personální podpory tyto šablony: 
Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele, Školní kariérový poradce. V oblasti osobnostně 
sociálního a profesního rozvoje pedagogů se učitelé vzdělávali v matematické gramotnosti, 
jazykovém vzdělávání, inkluzi, mentoringu a osobnostně sociálním rozvoji. Žáci ohroženi školním 
neúspěchem byli zařazeni do doučování. Projekt byl úspěšně realizován a v červenci 2019 ukončen. 

13.2  IROP – krajský projet Modernizace výuky 
přírodovědných předmětů II 

 

V třetím roku realizace krajského projektu „Modernizace výuky přírodovědných předmětů“ byl 
dodán laboratorní nábytek včetně digestoře a skříní na uložení chemikálií. Od října 2018 je odborná 
učebna plně využívána ke zkvalitnění výuky chemie, biologie a fyziky. Laboratoř chemie se využívá 
pro žáky gymnaziálních oborů i pro žáky dalších maturitních oborů školy. 

Cílem projektu je modernizace a rozšíření možnosti výuky přírodovědných předmětů na 
středních školách Moravskoslezského kraje za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na 
budoucí uplatnění absolventů na vysokých školách a na regionálním trhu práce. 

Výstupem projektu je vznik nových a modernizace stávajících odborných učeben a laboratoří 
přírodovědných předmětů (chemie, fyzika, biologie), do nichž byly pořízeny modernější přístroje, 
didaktické pomůcky a vybavení včetně laboratorního nábytku a IT techniky. 

https://www.msk.cz/assets/dotace_eu/mmr.png
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13.3  ROP – společný krajský projekt Podpora 
přírodovědných předmětů – udržitelnost 

 

Projekt „Podpora přírodovědných předmětů“ č. CZ.1.10/2.1.00/20.01213 pomohl vybavit 
didaktickou technikou, mikroskopy a učebními systémem PASCO laboratoř biologie a fyziky. 
Cílem projektu je modernizace výuky a metod vzdělávání a vytvoření kvalitního zázemí pro výuku 
přírodovědných předmětů, které umožní vetší podíl praktické výuky a individuální řešení. Laboratoř 
biologie je maximálně využívána pro výuku a jiné aktivity. 

13.4  ROP – krajský projekt Jazykové učebny středních 
odborných škol – udržitelnost 

 

Čtvrtým rokem je v užívání laboratoř pro výuku cizích jazyků z projektu „Jazykové učebny 
středních odborných škol“ z programu ROP NUTS II Moravskoslezsko. Z dotace byla hrazena 
digitální jazyková laboratoř s 1+16 PC, kontrolou a sdílením videa, audia a možnosti kontroly nad 
všemi PC. Z rozpočtu školy byly provedeny stavební úpravy a zakoupen nábytek. Cílem projektu je 
zkvalitnění jazykových kompetencí absolventů školy. 

13.5  Projekt Mobility – Erasmus+ 

Realizace projektu první odbornou stáží byla zahájena v říjnu 2018. Aktivity projektu „Projekt 
Mobility – Erasmus +, Erasmus Pro“ byly pro roky 2018–2020 zaměřeny na obory Kuchař – číšník 
a Opravář zemědělských strojů. Projekt v délce 20 měsíců byl úspěšně schválen pod č. 2017-1-
CZ01-KA102-047197. 

Ve školním roce 2018/2019 se uskutečnily dvě stáže po 7 žácích oborů Kuchař – číšník 
a Opravář zemědělských strojů. Po dobu 3 týdnů žáci pobývali na Slovensku v Zemplínské Šíravě 
na Hotelu Glamour. Žáci oboru Opravář zemědělských strojů pobývali na zemědělské farmě 
v Motešicích a Malých Chlievanoch. Výukovými jednotkami byla pokryta práce na farmě, kde se 
chová dobytek pro mléčnou produkci. Žáci si osvojili dovednosti nejen s obsluhou daného zařízení, 
ale i základní postupy technologie oprav tohoto zařízení. V rámci stáže se jim podařilo navštívit 
i Agrosalón v Nitře, kde si rozšířili znalosti o nové technologie v oblasti zemědělství. 

Tříměsíční odbornou praxi na Slovensku absolvovaly 2 žákyně 3. ročníku Kuchař – číšník. 
Projekty jsou připravovány a zajišťovány Domem zahraniční spolupráce. 
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13.6  Tabulka nově zahájených projektů a projekty již v realizaci 

Nově zahájené projekty: 
Název projektu Operační 

program/Zdroj 
financování 

Registrační číslo 
projektu 

Role školy/ŠZ 
v projektu – 
příjemce/partner 

(v případě, že škola je 
partner, uvést příjemce) 

Rozpočet 
projektu 
(v případě partnerství 
také částka, která 
připadá na školu) 

Obsah/Cíle projektu Období 
realizace  

Mobilita Erasmus + Dům zahraniční 
spolupráce 

projekt č. 2017-1-CZ01-
KA102-047197 

příjemce 43 596,- € Erasmus+, mobility osob 
v odborném vzdělávání. 
Žáci dvou učebních oborů 
se zúčastní 3týdenní 
odborné stáže v zahraničí. 

Září 2018–
červen 2020 

Podpora výuky Aj 
zapojením rodilých 
mluvčích 

Program 
Moravskoslezské
ho kraje 

 příjemce 90 000,- Kč Podpořit výuku anglického 
jazyka ve školách MSK 
rodilým mluvčím, který 
odučí 150 hodin za 
pololetí, tj. 10 hodin týdně. 

Únor 2019–
červen 2019 

Celorepubliková síť 
Laborky.cz při 
Gymnáziu v Slaném 

Výzva: Budování 
kapacit pro 
rozvoj škol I. 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_
010/0000540 

partner projektu, 
příjemcem je 
Gymnázium 
v Slaném 

320 000,- Kč Badatelská odpoledne pro 
žáky, ukázky laboratorních 
prací pro učitele Ch, Bi, Fy 
v regionu. Exkurze žáků. 

Leden 2019–
prosinec 
2020 
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Projekty již v realizaci: 
Název projektu Operační 

program/Zdroj 
financování 

Registrační číslo 
projektu 

Role školy/ŠZ 
v projektu – 
příjemce/partner 

(v případě, že škola je 
partner, uvést příjemce) 

Rozpočet 
projektu 
(v případě partnerství 
také částka, která 
připadá na školu) 

Obsah/Cíle projektu Období 
realizace 

Vzdělávání učitelů 
Gymnázia a Střední 
odborné školy 
v Rýmařově 

OP VVV – 
Šablony pro SŠ I. 

CZ.02.3.68/0.0/0.016_0
35/0006498 

příjemce 762 669,- Kč Profesní rozvoj pedagogů, 
vzdělávání v matematické 
gramotnosti, inkluzi, 
v cizích jazycích, 
v polytechnickém 
vzdělávání, v mentoringu. 

Srpen 2017–
červenec 
2019 

Modernizace výuky 
přírodovědných 
předmětů II (SVL) 

IROP 2014–2020 CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_
050/0002531 

partner MSK 11 100 000 Kč, 
980 000,- Kč 
partner 

Vybavení laboratoře 
chemie moderním 
nábytkem a pomůckami. 

Červen 
2016–
prosinec 
2018 



 64 

14  Spolupráce s odborovou organizací, organizacemi 
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů 
ve vzdělávání 

14.1  Spolupráce s odborovou organizací 

ZO ČMOS PŠ ve spolupráci s příspěvkovou organizací potvrdila platnost stávající kolektivní 
smlouvy a v průběhu roku projednala a schválila obvyklé dokumenty jako Rozpočet FKSP a jiné. 
Z důvodů změny zaměstnavatele, odchodu do důchodu nebo na mateřskou dovolenou zrušilo 
několik zaměstnankyň během roku 2018 své členství v odborové organizaci. V současné době má 
ZO deset členů. 

14.2  Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů a partnery 

Počet firem 
3 

Dlouhodobě spolupracující firmy: 
V oblasti gastronomie – Hotel a pivovar Excelent Rýmařov, Zlatohorská s. r. o., 
Penzion Aurenu Karlov 
V oblasti strojírenství a zemědělství – AL INVEST Břidličná, a. s., Stansped 
Rýmařov, Ladislav Skotnica soukromý zemědělec, Ferdinand Šopík Stavební 
stroje a doprava 

 

Spolupracující partner Hlavní oblasti a přínosy spolupráce 
Forma 

spolupráce 

Profesní organizace 
  

AL INVEST Břidličná, 
a. s., 

Třítýdenní stálá odborná praxe 4-6 žáků v provozu 
firmy. Nabídka vyučení se v oboru pro danou 
firmu, nabídka zaměstnání absolventům. 

Odborná praxe. 

Firmy 
  

Hotel a pivovar 
Excelent Rýmařov 

Žáci 2. a 3. roč. oboru Kuchař – číšník zde plní 
odborný výcvik. 

Smluvní 
pracoviště. 

Další partneři (např. 
úřad práce, obec ...) 

  

Město Rýmařov 

Společenské akce ke Dni učitelů, zajištění 
občerstvení na významných akcích pořádaných 
městem Rýmařov oborem KČ. 
Spoluorganizování zájezdu Spřátelených měst 
2019 ve Francii. 

Společenská 
setkání. 
Partnerství měst. 

Středisko volného času 
Rýmařov 

Vedení sportovních kroužků v hale gymnázia. 
Spolupráce při zajištění celoměstských akcí. 

Smlouva 
o pronájmu. 

Městská akční skupina 
Rýmařov 

Příprava celoměstských oslav „30 let Sametu“ 
Příprava mezinárodního srazu turistů v Rýmařově. 

Pravidelné 
schůzky. 

Městské muzeum 
Rýmařov a Galerie 
Octopus 

Pravidelné návštěvy studentů výstav v Městském 
muzeu v rámci výuky estetické a výtvarné výchovy. 

Exkurze pro 
žáky. 

Knihovna Rýmařov Výstavy, vernisáže, autorská čtení. Akce pro žáky. 
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Úřad práce Bruntál Veletrh řemesel a zaměstnanosti ARTIFEX. Pro uchazeče. 

Základní umělecká 
škola Rýmařov 

Koncerty pro žáky, pronájem sálu pro hudební 
vystoupení. 

Pěvecký sbor. 

Rýmařovský Horizont 
Pravidelná informovanost veřejnosti o činnosti 
školy http://bit.ly/10NLLTF. 

Publikační 
činnost. 

Diakonie ČCE – 
středisko v Rýmařově 

Pro seniory v Domově odpočinku ve stáří v Dolní 
Moravici zajištění masáží a společenských akcí.  

Odborný výcvik 
oborů KČ 
a MAS. 

Zdravotnické záchranné 
služby MSK – Rýmařov 

Ukázky činnosti žákům na výjezdové základně. Pro žáky školy. 

 

Počet udělených 
stipendií 

Firmy poskytující stipendium 

0 Nebyla poskytnuta 

http://bit.ly/10NLLTF
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15  Závěr 

Školní rok 2018/19 byl poznamenán rozvojem organizace, realizací aktivit mimořádného 
významu, převedením činnosti střední soukromé školy, úspěšnou realizací celoročních úkolů 
organizace a investičních záměrů. 

Novou, neplánovanou událostí se na začátku nového školního roku škola rozrostla o 100 žáků 
maturitních oborů a o 12 nových pracovníků. Do správy byla vzata další budova domova mládeže. 
Byly zajištěny podmínky pro výuku nových oborů – materiální, personální, technické. Vzdělávací 
proces v ostatních oborech nebyl narušen. Za rychlou a velmi vstřícnou spolupráci při plnění 
nových úkolů patří poděkování všem pracovníkům školy a pracovníkům krajského úřadu. 

Pedagogický sbor byl rozšířen o nové členy, kteří se dobře začlenili do vzdělávacího procesu 
a rychle se přizpůsobili novým podmínkám. Školní vzdělávací programy byly aktualizovány, 
projektová činnost školy byla rozšířena o odborné stáže Erasmus+, zvýšila se úspěšnost při 
maturitních zkouškách nového oboru. Celoroční plán a hlavní úkoly školy byly splněny. 

Výroční zprávu vypracovala Mgr. Zdena Kovaříková a kolektiv pracovníků školy. 

Dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů byl dán souhlas zákonných zástupců, 
zletilých žáků školy se zveřejněním jejich jmen, případných fotografií na nástěnkách školy, 
v propagačních materiálech a ve výroční zprávě školy. 

Všechny jmenované a fotografované osoby souhlasily s uvedením v této výroční zprávě 
a veškeré další osobní údaje, které výroční zpráva obsahuje, jsou uvedeny v souladu s § 11 zákona 
č. 101/2000 Sb. v platném znění o ochraně osobních údajů. 

 

 

Rozhodnutí školské rady o schválení výroční zprávy o činnosti školy: 

Školská rada dne 9. 10. 2019 Výroční zprávu o činnosti školy schválila. 

 

 

 

 

 

Pedagogická rada projednala Výroční zprávu o činnosti školy dne 8. 10. 2019. 

V Rýmařově dne 9. 10. 2019   Mgr. Zdena Kovaříková 
ředitelka školy 

 
 
 
Číslo jednací dokumentu GRY/00875/2019 
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