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SLOVO ŘEDITELE 

 

 

 
 

Vážení čtenáři, 
 
jsem rád, že vám mohu opět 
po roce předložit informace 
o výchovně-vzdělávacích 
výsledcích našeho gymnázia 
i o celkovém dění ve škole. 
 
Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť 
nabízelo ve školním roce 
2014/2015 žákům a žákyním 
čtyřleté i osmileté studium 
všeobecného zaměření 
rozšířené nadstandardní 
nabídkou volitelných předmětů.  
 
Celý vzdělávací a výchovný 
proces naší školy vytváří pro 
žáky optimální podmínky nejen 
pro vykonání maturitní 

zkoušky, ale také pro přijetí ke studiu mnoha oborů na vysokých, případně na vyšších odborných 
školách. V letošním roce jsme vyučovali ve všech ročnících podle školního vzdělávacího programu 
„Jednoduchá cesta nikam nevede“.  
 
Naše škola se dostala do povědomí žáků i veřejnosti také účastí v několika mezinárodních projektech, 
nejlepší z našich žákyň a žáků každoročně odcházejí na roční studium do zahraničí. Spolupracujeme 
s různými institucemi na regionální, národní i mezinárodní úrovni. Byly navázány nové kontakty se 
školami v SRN, ve Francii a ve Španělsku. 
 
Velký důraz klademe na mimoškolní aktivity žákyň a žáků a na jejich úspěšnou účast v různých 
předmětových olympiádách a soutěžích, kde v posledních letech dosahují výborných výsledků. 
V letošním školním roce stojí za zmínku především 4. místo Michaely Kajšové z oktávy B 
v mezinárodní soutěži Intel ISEF v kategorii Biologický počítačový výzkum a 1. místo Jakuba Smutka 
ze 4D v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti v kategorii Fyzika. 
 
Naší prioritou ve výchovně-vzdělávací oblasti nadále zůstává vytvářet pro naše žáky co nejlepší 
podmínky pro studium, úspěšnou maturitu i pro přijetí na vysoké školy, a dále zvyšovat prestiž a 
úroveň našeho gymnázia. 

 

 

RNDr. Jan Chudárek 

ředitel školy 
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CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

 

Název školy     Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť 

Sídlo      Lesní čtvrť 1364, 761 37 Zlín 

Forma hospodaření    Příspěvková organizace 

IČO      00 559 105 

Identifikátor právnické osoby 600 014 363 

IZO školy    102 319 863 

Telefon     577 585 111 

Fax      577 585 504 

E-mail     gz@gymzl.cz 

URL      www.gymzl.cz 

Zřizovatel školy    Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně 

Adresa zřizovatele    Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín 

Datum založení školy   1. 9. 1961 

Datum zařazení do sítě   1. 6. 1999, č. j. 10 834/99-21 

Poslední aktualizace v síti   9. 7. 2008, č. j. 13 192/2008-21 s účinností od 1. 9. 2009 

Obory     79-41-K/41   Gymnázium (čtyřleté) 

     79-41-K/81   Gymnázium (osmileté) 

Celková kapacita školy   Gymnázium – kapacita 960 žáků 

a jejích součástí    Školní jídelna – kapacita 960 jídel 

Celkový počet žáků školy  913 

 

 

 

Obor 
Počet 

tříd 
Počet 
žáků 

Počet 
žáků 
na 

třídu 

Přepočtený 
počet inter. 

ped. 
pracovníků 

Přepočtený 
počet exter.  

ped. 
 pracovníků 

Přepočtený 
počet žáků na 
pedagogické 
pracovníky 

Gymnázium – 
(čtyřleté) 

16 460 28,75 

64,7 2,8 13,53 
Gymnázium 
(osmileté) 

16 453 28,31 

 

 

 

Typ školského 
zařízení 

Přihlášený počet žáků 
ke stravování 

Denní průměr 
vydaných obědů 

Přepočtený počet 
pracovníků 

Školní jídelna 889 463 8 

 

 

Typ školského 
zařízení 

Počet knihovních 
jednotek 

Počet knih Počet výpůjček 
Přepočtený 

počet 
pracovníků 

Školní knihovna 12 422 11 929 4 694 1 



 

Výroční zpráva 2014/2015 Stránka 4 
 

ŠKOLSKÁ RADA 

 

Školská rada Gymnázia Zlín – Lesní čtvrť  
 

Na jednáních školské rady byly řešeny problémy týkající se rozpočtu školy a školních 
vzdělávacích programů a celkového chodu školy.  

 
Složení Školské rady  
 

Ing. Jana Starobová  
předsedkyně  
e-mail: starobova@gymzl.cz, telefon: 577 585 122  
 
Mgr. Petra Chaloupková  
členka  
e-mail: chaloupkova@gymzl.cz, telefon 577 585 827 
 
MUDr. Dita Opravilová 
členka 
e-mail: dita.opravilova@seznam.cz, telefon 602 871 967 
 
Ing. Pavel Hrubý 
člen 
e-mail: hrubyp@aveng.cz, telefon 603 870 138 
 
prof. Dr. Ing. Drahoslava Pavelková 
členka 
e-mail: pavelkova@fame.utb.cz, telefon 606 777 233 
 
MUDr. Lubomír Nečas 
člen 
e-mail: lubomir.necas@kr-zlinsky.cz, telefon 602 749 696 
 

Návštěva studentů v EP 

v Bruselu na pozvání 

europoslankyně Martiny 

Dlabajové. Návštěvy se účastnil 

i dlouholetý učitel naší školy 

Mgr. Bohumil Galásek 
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VEDENÍ ŠKOLY 

PŘEDSEDOVÉ PŘEDMĚTOVÝCH KOMISÍ 

METODICI A KOORDINÁTOŘI 

 

Ředitel školy 

RNDr. Jan CHUDÁREK 

 

Statutární zástupce ředitele     Mgr. Pavel SIMKOVIČ 

Zástupci ředitele      Mgr. Jana DVOŘÁČKOVÁ      

Mgr. Pavel DLOUHÝ 

 

Metodici 

Výchovná poradkyně      Mgr. Jana DVOŘÁČKOVÁ 

Školní metodik prevence     Mgr. Vlastimil HRBÁČEK 

Školní koordinátor environmentálního vzdělávání   Mgr. Libor HUDEC 

Koordinátorka ŠVP      Mgr. Jana HRABÍKOVÁ 

Koordinátor ICT      Mgr. Pavel DLOUHÝ 

 

Předsedkyně a předsedové předmětových komisí 

PPK českého jazyka      Mgr. Hana MÁČALOVÁ 

PPK anglického a ruského jazyka    PhDr. Ivana KUBEČKOVÁ 

PPK německého jazyka     PhDr. Marcela ČERNOTÍKOVÁ 

PPK francouzského a španělského jazyka   Mgr. Petra HEČKOVÁ 

PPK společenských věd a ekonomiky   Mgr. Miroslav FLIEGER 

PPK dějepisu       Mgr. Jana PEŠATOVÁ 

PPK zeměpisu a tělesné výchovy    RNDr. Tomáš DANIELIS 

PPK matematiky      RNDr. Eva POMYKALOVÁ 

PPK fyziky       Mgr. Leoš ZDRÁHAL 

PPK chemie       Mgr. Jana HRABÍKOVÁ 

PPK biologie       Mgr. Libor HUDEC 

PPK informatiky, výpočetní techniky a programování Ing. Miroslava SMRŽOVÁ 

PPK estetické výchovy a počítačové grafiky   Mgr. Veronika SEDLÁČKOVÁ 
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TŘÍDNÍ UČITELÉ 

 

1.A Mgr. Libor HUDEC  

1.B Mgr. Pavel POSTAVA  

1.C Ing. Jan MICHLÍK 

1.D Mgr. Radek ŠIPULA  

2.A Mgr. Jana HRABÍKOVÁ 

2.B PhDr. Pavel NERADIL 

2.C Mgr. Leoš ZDRÁHAL  

2.D Mgr. Hana MÁČALOVÁ 

3.A RNDr. Tomáš DANIELIS 

3.B Mgr. Lucie JANKŮ  

3.C Mgr. Kateřina JEŘÁBKOVÁ 

 Mgr. Zdeněk SRNA 

3.D Mgr. Dagmar DAŇKOVÁ 

4.A Mgr. Jitka PELCOVÁ 

4.B Mgr. Ivana MACHAČÍKOVÁ 

4.C RNDr. Eva POMYKALOVÁ 

4.D Mgr. Ivana MIŠURCOVÁ  

1PA Mgr. Blanka ŠIMROVÁ 

1PB Mgr. Vlastimil HRBÁČEK 

2SA Mgr. Eva PROCHÁZKOVÁ 

2SB Mgr. Jana PILUŠOVÁ 

3TA Mgr. Eva JURČÁKOVÁ 

3TB Ing. Josef ČERNOTÍK 

4KA Mgr. Pavla BLAHUŠOVÁ 

4KB Mgr. Jitka MOŠŤKOVÁ 

5QA Mgr. Miroslav FLIEGER 

5QB Mgr. Pavla FUCHSOVÁ 

6XA Mgr. Petra HEČKOVÁ 

6XB PhDr. Marcela ČERNOTÍKOVÁ 

7EA Mgr. Pavla KOVAŘÍKOVÁ 

7EB PaedDr. Věra HANÁKOVÁ 

8OA Mgr. Jana PEŠATOVÁ 

8OB Mgr. Petra CHALOUPKOVÁ  
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ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY 

 
Pedagogičtí pracovníci 

Eva Adamíková, Pavla Blahušová, Petra Burešová, Josef Černotík, Marcela Černotíková, Miroslav 

Černý, Tomáš Danielis, Dagmar Daňková, Pavel Dlouhý, Jana Dvořáčková, Miluše Faldíková, 

Miroslav Flieger, Eva Frgalová, Pavla Fuchsová, Silke Gester, Věra Hanáková, Miluška Hauserová, 

Marie Havlíčková, Petra Hečková, Jaroslava Hilbertová, Jana Hrabíková, Jana Hrazdirová, Vlastimil 

Hrbáček, Libor Hudec, Petra Chaloupková, Jan Chudárek, Lucie Janků, Kateřina Jeřábková, Zdenka 

Jugasová, Eva Jurčáková, Soňa Košařová, Lubomír Kovařík, Pavla Kovaříková, Jiřina Koziolová, 

Ivana Kubečková, Vilma Kučerová, Hana Máčalová, Jaroslav Machačík, Ivana Machačíková, Jana 

Marcaníková, Hana Martinková, Jan Michlík, Jitka Mošťková, Ivana Mišurcová, Jitka Mrázová, Pavel 

Neradil, Daniela Pančochová, Jitka Pelcová, Jana Pešatová, Jana Pilušová, Eva Pomykalová, Pavel 

Postava, Eva Procházková, Miroslav Rafaj, Věra Sáhová, Veronika Sedláčková, Pavel Simkovič, 

Miroslava Smržová, Ivan Skoba, Zdeněk Srna, Jana Starobová, Aurelie Stettler, Jana Sušilová, 

Marie Sýkorová, Helena Šenkeříková, Blanka Šimrová, Radek Šipula, Jan Švarc, Markéta Tušilová, 

Jana Úlehlová, Tomáš Vodička, Leoš Zdráhal, Helena Zelíková 

Aprobovanost a vzdělání učitelů 

Aprobovanost výuky v %   100 

Požadovaný stupeň vzdělání v %  100 

 

Kurzy, studium, semináře 

 Nový občanský zákoník 

 Práce s ilustrací a textem v hodinách literatury 

 Inspirace pro rozvíjení čtenářské gramotnosti  

 Utiliser internet en classe de FLE 

 Přecházíme na NET/C       

 Workshop „Změny pro podnikatele v procesu uzavírání smluv“ 

 Letní jazykový kurz Celtic Kaleidoscope 

 XXI. ročník Letní školy výchovy k občanství … 

 Letní škola bohemistiky 

 Kurz genetiky a molekulární biologie pro učitele SŠ 

 Jak učit matematiku na SŠ 

 Škola ve firmě – firma ve škole 

 Americká literatura 

 Jazyk C – programování I 

 Emoční inteligence a její rozvíjení 

 Vzdělávací seminář ASUD 

 Fraktály aneb jak jsme se mohli vyhnout finanční krizi, kdybychom rozuměli 
matematice 

 Ready, Steady, Speak! 

 Kvalifikační studium pro ředitele škol 

 Aktuální obsahové a metodické otázky výuky práva na SŠ 

 Platové předpisy ve školství 

 Motivační setkání vyučujících cizích jazyků 

 Zákoník práce  
  

Celkové finanční náklady na další vzdělávání pedagogických pracovníků za rok 2014 jsou ve výši 

58 691,- Kč. 
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ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY 

 

Nepedagogičtí pracovníci 

Asistentka    Marie VEČERKOVÁ 

Vedoucí personál. a provoz. úseku Ing. Libuše RAFAJOVÁ 

Účetní     Helena BARBOŘÍKOVÁ 

Správce počítačové sítě  Ing. Jan MICHLÍK 

                                                           Bc. Tomáš JAVOŘÍK  

Knihovnice    Taťána ROMÁNKOVÁ 

Informátorka     Eva OSTŘANSKÁ 

Školník a údržbář   Petr BENEŠ 

Údržbář    Miloš VALERIÁN 

Topiči     Pavel JARCOVJÁK, Pavel TRUNKÁT, Josef VYORAL 

Uklízečky Danuše DAŇKOVÁ, Irena PRZECZKOVÁ, 

Eva RAJTŠLÉGROVÁ, Zdeňka RICHTROVÁ, 

Marcela RŮŽIČKOVÁ, Marie ŠTALMACHOVÁ, 

Lenka VÁLKOVÁ, Jana VYORALOVÁ 

Vedoucí školní jídelny Hana LUKÁŠOVÁ 

Kuchařky a kuchař Jitka DROBĚNOVÁ, Eva GAJDŮŠKOVÁ, Petr CHUDÁREK, 

Ludmila POHONIČOVÁ, Jiřina PŘICHYSTALOVÁ,  

Ester ŠKÁCHOVÁ, Tereza VACULÍKOVÁ,  

Renata ŽALUDKOVÁ 

 

 

Údaje o dalším vzdělávání nepedagogických pracovníků 

Kurzy, studium, semináře 

 Roční zúčtování mezd 

 Aktuality v účetnictví pro obce a příspěvkové organizace 

 Mzdový systém PERM 3 

 Vedení personální agendy a odměňování 

 Seminář PAP 

 Archivní a spisová služba v roce 2014 

 Školení řidičů referentů 

 Seminář potravinářů ŠJ 

 Školení obsluhy plynového zařízení 

 

Celkové finanční náklady na další vzdělávání nepedagogických pracovníků za rok 2014 jsou ve výši 

20 045,- Kč. 
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VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ, STATISTICKÉ 

PŘEHLEDY 

 
Celkový prospěch žáků za školní rok 2014/2015 k 30. 6. 2015 
 

Název oboru 
P

o
č
e
t 

ž
á
k
ů

  

P
rů

m
ě

rn
ý
 

p
ro

s
p

ě
c
h

 

P
ro

s
p

ě
lo

 s
 

v
y
z
n

a
m

e
n

á
n

ím
 

P
ro

s
p

ě
lo

 

N
e
p

ro
s
p

ě
lo

 

N
e
k
la

s
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o

v
á
n

o
 

Gymnázium čtyřleté 460 1,89 90 350 14 6 

Gymnázium osmileté 
(nižší stupeň) 

227 1,44 147 86 1 3 

Gymnázium osmileté 
(vyšší stupeň) 

226 1,68 78 144 0 4 

Celkem 913 1,72 305 580 15 13 

 
 
 

  Zameškané hodiny žáků za školní rok 2014/2015 – 2. pololetí 
 

Název oboru 

P
o

č
e
t 

ž
á
k
ů

  

C
e
lk

e
m

 

z
a
m

e
š
k

a
n

ý
c
h

 

h
o

d
in

 

N
a
 ž

á
k
a

 

Z
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o
h

o
 

n
e
o

m
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v
e
n

ý
c
h

 

N
a
 ž

á
k
a

 

Gymnázium čtyřleté 460 24 108 52,41 135 0,29 

Gymnázium osmileté 
(nižší stupeň) 

227 11 058 48,71 43 0,19 

Gymnázium osmileté 
(vyšší stupeň) 

226 12 000 53,97 14 0,06 

CELKEM 913 47 166 51,66 192 0,21 
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VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ, STATISTICKÉ 

PŘEHLEDY 

 

 
Přehled hodnocení u maturitních zkoušek – květen 2015 
 

Název oboru 

P
o
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e
t 

ž
á
k
ů
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ě
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ý
 

p
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k
la
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Gymnázium čtyřleté 107 2,09 22 74 11 0 

Gymnázium osmileté  51 1,78 21 26 4 0 

Celkem 158 1,99 43 100 15 0 

 

 

Žáci přihlášení a přijatí ke studiu pro školní rok 2015/2016 

 

Název oboru 
Délka 
studia 

Kód oboru 
Počet 

přihlášených 
uchazečů 

Počet přijatých 

Bez 
přijímací 
zkoušky 

Na základě 
přijímací 
zkoušky 

Gymnázium  4 79-41-K/41 228 0 112 

Gymnázium  8 79-41-K/81 200 0 56 

 

 

 

 

Statistické výsledky výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 
2014/2015 
 

Pochvaly Počet žáků 1. pol. Počet žáků 2. pol. 

Pochvala ředitele školy 2 20 

Pochvala třídního učitele 47 55 
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VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ, STATISTICKÉ 

PŘEHLEDY 

Kázeňská opatření Počet žáků 1. pol. Počet žáků 2. pol. 

Důtka třídního učitele 16 12 

Důtka ředitele školy 2 2 

Podmíněné vyloučení ze studia 0 0 

Vyloučení ze studia 0 0 

  

 
 

Integrovaní žáci Počet žáků 

Žáci se zdravotním postižením 4 

Mimořádně nadaní žáci 1 

 
Přestupy a přerušení studia v rámci prvních a vyšších ročníků 
 

Název oboru Ročník 

Počet žáků 

Příchod Odchod 

Přerušení studia 

Zahájení Ukončení 

Gymnázium  - (čtyřleté) 
 

1. ročník 2 1 0 0 

vyšší 4 3 3 4 

Gymnázium - (osmileté) 

prima 0 0 3 0 

vyšší 2 3 5 4 

Snížený stupeň 
chování 

1. pololetí 2. pololetí 

počet % ze všech žáků školy počet % ze všech žáků školy 

2 – uspokojivé 0 0,00 1 0,11 

3 - neuspokojivé 0 0,00 1 0,11 
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VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ, STATISTICKÉ 

PŘEHLEDY 

Úspěšnost v přijímacím řízení na VŠ (včetně nultých ročníků) a VOŠ 
 

Školní rok VŠ VOŠ 

2008/2009 93,75 % 2,27 % 

2009/2010 93,18 % 0,56 % 

2010/2011 94,61 % 0,60 % 

2011/2012 94,65 % 1,15 % 

2012/2013 93,94 % 1,21 % 

2013/2014 92,86 % 0,60 % 

 

Umístění absolventů ve školním roce 2013/2014 podle zaměření vysokých škol 
 

Typ školy 
Počet 
žáků 

Procent 
žáků 

Typ školy 
Počet 
žáků 

Procent 
žáků 

Přírodovědné 43 26,88 % Zdravotnické 7 4,38 % 

Humanitní a cizí jazyky 32 20,00 % Farmaceutické a veterinární 4 2,50 % 

Ekonomické 23 14,38 % Architektura a umělecké 4 2,50 % 

Lékařské 15 9,38 % Pedagogické všeobecné 3 1,88 % 

Práva 14 8,75 % Vojenské, policejní 2 1,25 % 

Technické a informatika 13 8,13 %  

 

Inspekční a kontrolní činnost výchovně-vzdělávacího procesu 
 

Inspekce ČŠI 22. 1. – 28. 1. 2015 

Předmět inspekční činnosti 

 zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání v gymnáziu podle školních 
vzdělávacích programů (dále „ŠVP“), 

 zjišťování a hodnocení naplnění ŠVP a jejich souladů s právními předpisy a rámcovými 
vzdělávacími programy (dále „RVP“). 
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VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ, STATISTICKÉ 

PŘEHLEDY 

Závěry inspekční činnosti 

 Škola zajišťovala výuku pedagogickými pracovníky s požadovanou odbornou kvalifikací. Další 
vzdělávání vyučujících, které vycházelo z konkrétních potřeb a možností školy, bylo na 
standardní úrovni. 

 Finanční prostředky státního rozpočtu byly použity v souladu s účelem, na který byly 
poskytnuty. Výše finančních prostředků, s nimiž škola hospodařila, byla dostačující pro 
zajištění plynulého chodu organizace. Další zdroje z projektové činnosti a podpory nadačního 
fondu umožnily zkvalitnění materiálně technických podmínek školy, které byly na velmi dobré 
úrovni. 

 Organizace a řízení školy, podmínky pro realizaci poradenské činnosti a především pečlivé 
rozpracování doporučení školských poradenských zařízení a rozvoj partnerských vztahů byly 
na velmi dobré úrovni.  

 Vytváření školního systému prevence rizikových jevů a bezpečného prostředí při vzdělávání 
žáků a realizace poradenských služeb byly na standardní úrovni.  

 Soustavná informovanost uchazečů o studium a veřejnosti o vzdělávací nabídce školy a 
postupu při přijímání žáků ke vzdělávání probíhala v požadovaném rozsahu.  

 Organizaci a průběh vzdělávání v předmětech český jazyk a literatura, anglický jazyk a 
chemie zajišťovala škola na velmi dobré úrovni. Osobnost žáka byla rozvíjena v souladu se 
ŠVP.  

 Výsledky vzdělávání žáků byly na požadované úrovni, příkladem dobré praxe byla 
dosahovaná úspěšnost žáků v rámci celostátních i mezinárodních kol soutěží a olympiád. 

 

Zhodnocení vývoje školy ve sledovaných oblastech za období od poslední inspekční činnosti: 

 Pozitivem v oblasti personálních podmínek bylo udržení stabilizované odborné kvalifikovanosti 
pedagogického sboru. Kvalitativní úroveň materiálních podmínek se zvýšila především pro 
výuku přírodovědných předmětů, byly vytvořeny podmínky pro zkvalitnění a zvýšení atraktivity 
výuky prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. 

 Finanční prostředky byly nadále využity účelně a hospodárně k zajištění činnosti školy. 

 Od poslední inspekční činnosti došlo ke zkvalitnění poskytování poradenských 
služeb.  

 Přetrvává dobrá úroveň informovanosti uchazečů a veřejnosti o vzdělávací nabídce školy a 
postupu při přijímání žáků ke vzdělávání, vytváření bezpečného prostředí pro vzdělávání žáků 
a organizace poradenských služeb.  

 V oblasti poskytování kvality vzdělávání žáků škola vhodným způsobem pokračovala 
v podpoře rozvoje osobnosti žáka.  

 Pozitivním zjištěním v oblasti dosažených výsledků vzdělávání žáků byl nárůst vítězství a 
předních umístění v krajských kolech soutěží a olympiád a pokračování tendence výborných 
umístění v republikových a mezinárodních kolech soutěží a olympiád. 

 

Více informací na stránkách školy nebo České školní inspekce.  
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VÝZNAMNÉ ÚSPĚCHY ŽÁKYŇ A ŽÁKŮ 

V pondělí 18. května 2015 se ve Velké aule Karolina v Praze konalo XXI. valné shromáždění Učené 
společnosti České republiky. Při této příležitosti byla předána Cena za výjimečné vědecké aktivity 
středoškolských studentů ČR pro rok 2015 Michaele Kajšové ze třídy 8OB. Toto ocenění získala 
Michaela za svou práci o vlivu cholesterolu na buněčné membrány, se kterou v loňském roce zvítězila 
v celostátním kole SOČ.  
Michaela Kajšová reprezentovala Českou republiku i v soutěži Intel ISEF 2015 v americkém 
Pittsburghu, což je největší celosvětová soutěž pro studenty středních škol. Zde se se svým projektem 
umístila na čtvrtém místě v kategorii biologického počítačového výzkumu. V říjnu 2014 se rovněž 
zúčastnila konference NYEX v německém Heilbronnu, kterou pořádali vysokoškolští profesoři a 
aktivní vědci z různých zemí se snahou přiblížit vědu mladým lidem. V září 2015 bude ještě 
reprezentovat Českou republiku se svou prací o na soutěži EUCYS 2015 v Miláně. Přejeme jí v soutěži 
a následně ve studiu medicíny hodně úspěchů. 
 
Ve dnech 19. – 21. června 2015 v Praze proběhla 37. celostátní přehlídka Středoškolské odborné 
činnosti, ve které se Jakub Smutek ze třídy 4D umístil na 1. místě v kategorii Fyzika s prací „Vliv 
oxidace částic na jejich magnetoreologické chování".  
Jakubova odborná práce zároveň získala i řadu dalších ocenění jako jsou Cena Nadačního fondu 
J. Heyrovského, Cena MŠMT, Cena CZ.NIC, Cena děkana FJFI ČVUT v Praze a Cena Českého svazu 
vědeckotechnických společností. Svou práci Jakub vypracoval v Centru polymerních systémů UTB ve 
Zlíně pod odborným vedením výzkumného pracovníka Ing. Michala Sedlačíka, Ph.D.  
Naše škola ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati nominovala koncem června Jakuba Smutka na 
vědecké ocenění České hlavičky 2015. Porotci jeho práci v srpnu vybrali do finálového kola soutěže, 
kde ji bude Jakub obhajovat začátkem září. 
 
 

Soutěž Kategorie Kolo Umístění Jméno Třída 

MEZINÁRODNÍ 

INTERSTENO Note taking 
& reporting 

mezinárodní 1. místo MIČKOVÁ Anna 6XA 

Intel ISEF Biologický 
počítačový 
výzkum 

mezinárodní 4. místo KAJŠOVÁ Michaela 8OB 

Prague Debate Spring 
    

Debatování 
anglicky 

mezinárodní úspěšní 
účastníci 

Debatní klub GYMZL  

CELOSTÁTNÍ 

Středoškolská odborná činnost Fyzika celostátní 1. místo SMUTEK Jakub 4D 

Bobřík informatiky Benjamin republikové 1. místo ROZSYPALOVÁ Tereza 2SB 

Bobřík informatiky Benjamin republikové 1. místo ZÁHOROVÁ Kristýna 2SB 

Mistrovství ČR v grafických předmětech Korektura textu republikové 2. místo MIČKOVÁ Anna 6XA 

Labyrint mladší celostátní 3. místo KOSTELECKÁ Vanesa 4KA 

Prezentiáda+ střední školy celostátní 4. místo MACHALA Lukáš 7EB 

Prezentiáda+ střední školy celostátní 4. místo NOVOTNÝ Pavel 7EB 

Prezentiáda+ střední školy celostátní 4. místo RANDÁROVÁ Anna 7EB 

Příběhy 20. století  celostátní 4. místo RŮŽIČKOVÁ Tereza 5QA 

Debate League Debatování 
anglicky 

národní 7. místo Debatní klub GYMZL  

Debate Cup celostátní 7. místo Debatní klub GYMZL  



 

Výroční zpráva 2014/2015 Stránka 15 
 

VÝZNAMNÉ ÚSPĚCHY ŽÁKYŇ A ŽÁKŮ 

Mistrovství ČR v grafických 
předmětech 

Wordprocessing 
republikové 8.-9. místo MIČKOVÁ Anna 6XA 

Chemická olympiáda A národní 11. místo SMUTEK Jakub 4D 

Dějepisná olympiáda  ústřední 11. místo ŠNÉDAR Filip 4KB 

Debatní liga Debatování 
česky 

národní 13. místo Debatní klub GYMZL  

Angličtinář roku  celostátní 17. místo MACHŮ Josef 4C 

Biologická olympiáda A celostátní úspěšný 
řešitel 

KOPECKÝ Jan 8OA 

KRAJSKÉ 

Fyzikální olympiáda B krajské 1. místo GREŠ Adam 7EA 

Chemická olympiáda A krajské 1. místo SMUTEK Jakub 4D 

Konverzační soutěž ve fr. jazyce A1 krajské 1. místo ŠUTEROVÁ Anna 4KB 

Matematická olympiáda C krajské 1. místo COUFALÍK Marek 1C 

Matematický klokan Student krajské 1. místo HORÁK Tomáš 7EA 

Prezentiáda+ střední školy krajské 1. místo MACHALA Lukáš 7EB 

Prezentiáda+ střední školy krajské 1. místo NOVOTNÝ Pavel 7EB 

Prezentiáda+ střední školy krajské 1. místo RANDÁROVÁ Anna 7EB 

Přírodovědný klokan Junior krajské 1. místo MIKEL David 6XA 

Dějepisná olympiáda  krajské 2. místo ŠNÉDAR Filip 4KB 

Fyzikální olympiáda C krajské 2. místo JANOŠ Jaroslav 6XB 

Chemická olympiáda B krajské 2. místo FRIDRICH Lucius 7EA 

Konverzační soutěž v ang. jazyce III.B krajské 2. místo ZATLOUKALOVÁ 
Barbora 

7EB 

Konverzační soutěž ve fr. jazyce B2 krajské 2. místo KONEČNÁ Petra 3A 

Konverzační soutěž ve šp. jazyce SŠI krajské 2. místo KRAJČOVÁ Jana 3C 

Matematická olympiáda A krajské 2. místo KOSTELECKÁ Adéla 3B 

Matematický klokan Junior krajské 2. místo JANOŠ Jaroslav 6XB 

Středoškolská odborná činnost Fyzika krajské 2. místo SMUTEK Jakub 4D 

Středoškolská odborná činnost Historie krajské 2. místo CZINEGE Matěj 6XB 

Chemická olympiáda B krajské 3. místo STAŠKOVÁ Klára 7EA 

Středoškolská odborná činnost Historie krajské 3. místo ČERVENKA Tomáš 4C 

Středoškolská odborná činnost Pedagogika, 
psychologie 

krajské 3. místo KATRŇÁK Marek 8OB 

Biologická olympiáda D krajské 4. místo KUDLOVÁ Anna 2SA 

Matematická olympiáda B krajské 4. místo SMRČKA Michal 6XB 

Dějepisná olympiáda  krajské 4. místo HRONEK Martin 3TB 

Dějepisná olympiáda  krajské 4. místo KRAJČOVÁ Jana 3C 

Konverzační soutěž ve šp. jazyce SŠII krajské 4. místo TRÁVNÍK Marek 6XA 

Prezentiáda+ střední školy krajské 5. místo LUKEŠTÍKOVÁ Kateřina 3B 

Prezentiáda+ střední školy krajské 5. místo SOCHA Martin 7EA 

Prezentiáda+ střední školy krajské 5. místo ZATLOUKALOVÁ 
Barbora 

7EB 
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Chemická olympiáda A krajské 5. místo FRIDRICH Lucius 7EA 

Chemická olympiáda C krajské 6. místo LE THI Thuy Phuong 6XA 

Chemická olympiáda D krajské 7. místo KOSTELECKÁ Vanesa 4KA 

Biologická olympiáda B krajské 9. místo HOLČÁKOVÁ Michaela 5QA 

Chemická olympiáda  B krajské 9. místo LE THI Thuy Phuong 6XA 

Chemická olympiáda B krajské 10. místo GAJDOŠÍKOVÁ 
Veronika 

3B 

Chemická olympiáda B krajské 10. místo SVĚTINSKÁ Kateřina 7EA 

Biologická olympiáda B krajské 15. místo VRŠKOVÁ Nikola 5QA 

Chemická olympiáda C krajské 18. místo HOLÍK Tomáš 2B 

Fyzikální olympiáda C krajské 

úspěšný 
řešitel 

BŘEZÍK Miroslav 6XA 

Fyzikální olympiáda C krajské HALAŠKA Lukáš 6XA 

Fyzikální olympiáda C krajské TRÁVNÍK Marek 6XA 

Matematická olympiáda C krajské GISTROVÁ Tereza 5QB 

Fyzikální olympiáda D krajské COUFALÍK Marek 1C 

Fyzikální olympiáda D krajské GAVENDA Jiří 1C 

Fyzikální olympiáda D krajské MARTINEC Pavel 5QA 

Fyzikální olympiáda D krajské TRNOVEC Ondřej 1C 

Středoškolská odborná činnost Pedagogika, 
psychologie 

krajské KRISTLOVÁ Lenka 8OA 

Středoškolská odborná činnost Průmysl, 
doprava 

krajské MIKEL David 6XA 

OKRESNÍ 

Dějepisná olympiáda  okresní 1. místo HRONEK Martin 3TB 

Dějepisná olympiáda  okresní 1. místo KRATOCHVÍLOVÁ Klára 4KB 

Matematický klokan Student okresní 1. místo HORÁK Tomáš 7EA 

Matematický klokan Junior okresní 1. místo JANOŠ Jaroslav 6XB 

Přírodovědný klokan Junior okresní 1. místo MIKEL David 6XA 

Pythagoriáda 8. ročník okresní 1. místo HARTMAN Štěpán 3TB 

Středoškolská odborná činnost Pedagogika, 
psychologie 

okresní 1. místo KRISTLOVÁ Lenka 8OA 

Matematická olympiáda Z-6 okresní 1.-3. místo JEMELKOVÁ Jitka 1PA 

Matematická olympiáda Z-6 okresní 1.-3. místo OŠKERA Matěj 1PA 

Matematická olympiáda Z-8 okresní 1.-3. místo HRONEK Martin 3TB 

Matematická olympiáda Z-8 okresní 1.-3. místo LÖRINCZOVÁ Anna 3TB 

Biologická olympiáda D okresní 2. místo KUDLOVÁ Anna 2SA 

Matematický klokan Junior okresní 2. místo BŘEZÍK Miroslav 6XA 

Matematický klokan Student okresní 2. místo GREŠ Adam 7EA 

Přírodovědný klokan Kadet okresní 2. místo HARTMAN Vojtěch 4KB 

Pythagoriáda 6. ročník okresní 2. místo JEMELKOVÁ Jitka 1PA 

Matematická olympiáda Z-9 okresní 2.-3. místo KOVAL Milan 4KA 

Pythagoriáda 7. ročník okresní 2.-4. místo ROZSYPALOVÁ Tereza 2SB 

Chemická olympiáda D okresní 3. místo KOSTELECKÁ Vanesa 4KA 
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Matematický klokan Student okresní 3. místo FRIDRICH Lucius 7EA 

Matematický klokan Benjamín okresní 3. místo KNÁPEK Jaroslav 2SB 

Středoškolská odborná činnost Pedagogika, 
psychologie 

okresní 3. místo KATRŇÁK Marek 8OB 

Matematická olympiáda Z-7 okresní 3.-5. místo ROZSYPALOVÁ Tereza 2SB 

Matematická olympiáda Z-7 okresní 3.-5. místo TRÁVNÍKOVÁ Laura 2SB 

Biologická olympiáda C okresní 4. místo MACHŮ David 3TB 

Matematická olympiáda Z-8 okresní 4.-9. místo HRONEK Štěpán 3TB 

Matematická olympiáda Z-6 okresní 4.-15. místo BALÁŽOVÁ Katarína 1PA 

Matematická olympiáda Z-6 okresní 4.-15. místo KOVÁŘ Jiří 1PA 

Matematická olympiáda Z-6 okresní 4.-15. místo NĚMEČEK Vít 1PA 

Matematická olympiáda Z-9 okresní 5. místo ŠPIDLA Filip 4KA 

Pythagoriáda 7. ročník okresní 5.-6. místo HANÁK Ondřej 2SA 

Pythagoriáda 7. ročník okresní 5.-6. místo HRABÍK Jiří 2SA 

Pythagoriáda 6. ročník okresní 5.-8. místo OŠKERA Matěj 1PA 

Pythagoriáda 6. ročník okresní 5.-8. místo PYTELA Antonín 1PA 

Pythagoriáda 8. ročník okresní 5.-12. místo HRONEK Martin 3TB 

Biologická olympiáda D okresní 6. místo HANÁK Ondřej 2SA 

Dějepisná olympiáda  okresní 6. místo ŠNÉDAR Filip 4KB 

Pythagoriáda 6. ročník okresní 9. místo GELNAROVÁ Kateřina 1PA 

Biologická olympiáda C okresní 13. místo KRÁLOVÁ Romy 4KB 

Chemická olympiáda D okresní 14. místo KOVAL Milan 4KA 

Matematická olympiáda Z-6 okresní 

úspěšný 
řešitel 

ZELINGEROVÁ Bára 1PA 

Matematická olympiáda Z-8 okresní ČALOUDOVÁ Anna 3TB 

Matematická olympiáda Z-8 okresní HARTMAN Štěpán 3TB 

Matematická olympiáda Z-8 okresní JASENSKÝ Kryštof 3TB 

Matematická olympiáda Z-8 okresní VLKOVÁ Eliška 3TA 

Pythagoriáda 7. ročník okresní GABRHELÍKOVÁ Zuzana 2SA 

Pythagoriáda 7. ročník okresní JAVORA Jiří 2SB 

Pythagoriáda 7. ročník okresní KALENDA Martin 2SA 

Pythagoriáda 7. ročník okresní KNÁPEK Jaroslav 2SB 

Pythagoriáda 7. ročník okresní MATÚŠ Michal 2SB 

Pythagoriáda 7. ročník okresní ŠTĚPÁNÍK Jaromír 2SB 

Pythagoriáda 7. ročník okresní ZÁHOROVÁ Kristýna 2SB 

Pythagoriáda 8. ročník okresní BERKY Michal 3TA 

Pythagoriáda 8. ročník okresní BOROVIČKA Jan 3TA 

Pythagoriáda 8. ročník okresní ČALOUDOVÁ Anna 3TB 

Pythagoriáda 8. ročník okresní HRUBÁ Lucie 3TB 

Pythagoriáda 8. ročník okresní HUDCOVÁ Natálie 3TB 

Pythagoriáda 8. ročník okresní LÖRINCZOVÁ Anna 3TB 

Pythagoriáda 8. ročník okresní STROUHAL David 3TA 

Pythagoriáda 8. ročník okresní VLKOVÁ Eliška 3TB 

Pythagoriáda 8. ročník okresní VLKOVÁ Eliška 3TA 
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Mezinárodní cena vévody z Edinburghu 
Naše škola se ve školním roce 2014/2015 zapojila opět do projektu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu: 
došlo k založení Místního centra, v němž adepty vedou Mgr. Pavla Fuchsová a Mgr. Miroslav Flieger.  
Účastníci tohoto prestižního vzdělávacího programu se snaží zdokonalit ve čtyřech oblastech – rozvoj talentu, 
dobrovolnictví, sport a dobrodružná expedice. Vždy si zvolí aktivitu, stanoví si reálný cíl a po schválení 
mentorem i vedoucím programu plní zvolený úkol, který má rovněž posílit jejich odhodlání a vytrvalost. 
V našem Místním centru máme po prvním roce činnosti zapojeno jedenáct účastníků, z nichž devět má splněny 
tři oblasti i absolvovanou cvičnou expedici, počátkem září se uskuteční ostrá expedice. Pokud se vše zdaří, 
budeme mít prvních devět absolventů, kteří převezmou na podzim od Národní kanceláře programu jednu 
stříbrnou a osm bronzových cen.  
 
 

Michaela Kajšová (8OB) 

reprezentovala Českou 

republiku i v soutěži Intel 

ISEF 2015 v americkém 

Pittsburghu 

Účastníci cvičné expedice 

v rámci Mezinárodní ceny 

vévody z Edinburghu 
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AKTIVITY JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTŮ 

Český jazyk 
 
Školní aktivity:  

 Organizace školního kola olympiády v ČJ – I. a II. kategorie 

 Organizace okresního a krajského kola Olympiády v ČJ – II. kategorie 

 Předvánoční turnaj ve scrabble 

 Krocení literární múzy – seminář tvůrčího psaní pro žáky okresu Zlín pro nižší i vyšší 
gymnázium - ve spolupráci s Památníkem písemnictví na Moravě  

 Recitační soutěž – školní kolo I. a II. kategorie, příprava postupujících žáků pro vyšší 
kola soutěže  

 Čtenářský klub Albatros pro nižší gymnázium 

 Literární soutěže – práce se žáky, obesílání soutěží 

 Knihovnické lekce – ve spolupráci se školní knihovnou  

 Literární jaro Zlín 2015 u nás na gymnáziu – beseda se slovenskými autory 
P. Vilikovským a D. Duškem a Prof. PhDr. Machalou, CSc. z FF UP Olomouc – ve spolupráci 
s Krajskou knihovnou F. Bartoše ve Zlíně 

 Komponovaný pořad k výročí narození J. Wericha pro nižší gymnázium – Richard 
Pogoda Olomouc 

 Vyhlášení školní literární soutěže Příběhy obrazů k výstavě Jakuba Schikanedera 
(společně s VV) 

 
Mimoškolní aktivity: 

 Organizace předplatného do Městského divadla ve Zlíně a Slováckého divadla 
v Uherském Hradišti (včetně zajištění dopravy pro žáky)  

 Organizované návštěvy divadel se žáky (Městské divadlo Zlín, Slovácké divadlo UH) 

 Přednáška Doc. RNDr. Karla Olivy z Ústavu pro jazyk český AV ČR – organizovaná 
návštěva našich žáků na obou přednáškách – ve spolupráci s Baťovou vilou 

 Návštěvy výstavy Jakuba Schikanedera se žáky k literární soutěži 

 Příprava recitátora k oslavám výročí ukončení 2. světové války – ve spolupráci 
s Magistrátem města Zlína 

 Kulturní program při vyřazování absolventů v Kongresovém centru 
 
Exkurze a zájezdy: 

 Praha – 3. ročníky a septimy – 3denní putování za historií a kulturou našeho hlavního 
města 

 Za Rembrandtem, Rubensem a tulipány aneb s Komenským do zemí Beneluxu 
(ve spolupráci s PK VV) 

 
Aktivity členů komise:  

 Letní škola bohemistiky na FF UP v Olomouci 

 Dodatečné vzdělání k ústní zkoušce státní maturity – CERMAT 

 Vzdělávání pro hodnotitele PP a ÚZ žáků s PUP – CERMAT 

 Zahájení projektu Čtenářské dílny 

 Individuální příprava žáků a žákyň v rámci recitační soutěže, literárních soutěží a 
recitačních vystoupení 

 Garant divadelního kroužku zlínského gymnázia 

 Nostrifikační zkoušky z českého jazyka 

 Příprava materiálů a realizace přípravných kurzů z českého jazyka k přijímacím 
zkouškám na gymnázium 

 Doplnění nových pracovních listů k ústní zkoušce státní maturity 
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Anglický a ruský jazyk 
 
Školní aktivity:  

 Organizace soutěže v anglickém jazyce I., II. a III. A i B kategorie (postup všech 
účastníků do okresního kola) 

 Účast 55 žáků v soutěži „Angličtinář roku“ – 16. místo v republice 

 Účast 6 žáků v soutěži Evropské komise „Juvenes Translatores“  

 Beseda s manželkou amerického velvyslance paní Tamar Newberger a kulturní atašé 
paní Sherry Keneson 

 Setkání se zástupkyní Cambridge University Press, paní Olgou Staňkovu, o novém 
formátu zkoušek FCE a CAE, ukázky testů, materiálů k přípravě  

 Informativní a propagační schůzky pro studenty – zájemce o Cambridgeské zkoušky 

 Inspirující besedy s absolventy školy o zkušenostech z vysokoškolského studia 
v zahraničí 

 Pásma k význačným dnům anglické kultury a historie (např. Veterans Day, Magna 
Charta) i svátkům - St. Patrick ‘s Day, Halloween atp.  

 
Mimoškolní aktivity: 

 Hromadná registrace žáků ke Cambridgeským zkouškám v zimním, jarním i 
podzimním termínu v papírové i elektronické verzi  - letos FCE (2 žáci) a CAE (5 žáků). 
V souvislosti s touto registrací se naše škola stala partnerskou institucí Britské rady (British 
Council Partner Institution) s právem používat loga British Council 

 Účast na Evropském dni jazyků na UTB 

 Účast na III. Dětské vědecké konferenci v Uherském Hradišti - žákyně sekundy 
vystoupily s anglickým příspěvkem na téma United States of America and Canada 

 Realizace projektu e-Twinning s partnerskou školou Colegios Ramón y Cajal 
v Madridu s názvem „Pradrid – the City of the Dreams“ (vedeno v anglickém jazyce) 

 Příprava projektu Erasmus –„European Decathlon“ 

 Účast na divadelním představení: Peter Black, Tracy’s Tiger, generální zkouška 
představení „Jak se Vám líbí“ (W. Shakespeare) 

 Zapojení do projektu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu 

 Celoroční výuka zájmového útvaru Global Classroom zaměřeného na přípravu 
konference 
 

Exkurze a zájezdy: 

 Poznávací zájezd po evropských institucích s návštěvou Evropského parlamentu – 
Brusel, setkání s europoslankyní paní Martinou Dlabajovou 

 Poznávací zájezd Vánoční Londýn 

 Exkurze na Britské centrum UP Olomouc 

 Účast na Konferenci Global Classroom na Shetlandech na téma: „20 years – Sharing 
Pasts, Shaping Futures“ 
 

Aktivity členů komise:  

  Prezentace školních aktivit na veřejnosti 

 Global Classroom na Dni otevřených dveří 

 prezentace výstupů z cesty do Bruselu a Štrasburku, spolupráce s týmem 
europoslankyně M. Dlabajové na Zlínském zámku 

 Příprava studenta Matěje Czinegeho na SOČ - odborná konzultace SOČ v anglickém 
jazyce 

 Školení pro hodnotitelky ústních zkoušek pro žáky s PUP 

 Examinátorky Cambridgeských zkoušek KET, PET, FCE a CAE 

 Výjezdy na Britské centrum Olomouc – půjčování a studium metodických materiálů 
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 Schůzky se zástupci nakladatelství – OUP – v knihkupectví ANSA Zlín – ukázky 
nových učebnic, slovníků a referenčních příruček 

 Účast na konferencích 

 P.A.R.K. – Brno, NIDV – Konference učitelů JA 

 Motivační setkání učitelů JR 

 ACERT (Asociace jazykových škol) - Praha 

 Účast na odborných seminářích Descartes: 

 „Warm-ups and Icebreakers“ 

 „Britská literatura posledních 20. let“  

 „Anglicky psané drama“ 

 „Ready, Steady, Go“ 

 „American Literature“ 

 Centrální nákup a distribuce učebnic, vedení a doplňování referenční knihovny 

 Samostatná tvorba výukových materiálů a prezentací i testů pro různé pokročilosti a 
účely 

 
 

Německý jazyk 
 
Školní aktivity:  

 Příprava a realizace zkoušky Německý jazykový diplom DSD II – B2/C1 
(22 úspěšných absolventů zkoušky) 

 Příprava a realizace zkoušky Německý jazykový diplom DSD I – B1 (19 žáků) 

 Konverzace v německém jazyce – příprava a realizace školního kola, kategorie 
nižšího i vyššího gymnázia 

 Účast v celorepublikové soutěži Němčinář roku (14 žáků) 
  
Mimoškolní aktivity: 

 Měsíční stipendijní prázdninový pobyt pro výherce celorepublikové soutěže 
Deutschwettbewerb (1 žákyně) 

 Dvoutýdenní stipendijní pobyt pro výherce  celorepublikové soutěže 
Deutschwettbewerb v německém Marburgu (1 žákyně) 

 Účast v soutěži prezentace témat v německém jazyce na katedře germanistiky UTB 
ve Zlíně – Deutsche Olympiade (4 žáci) 

 Soutěž v předčítání německého textu „Bücherwurm“, organizovaná Německou 
knihovnou při Vědecké knihovně Olomouc (16 žáků a žákyň) 

 Den s němčinou (v rámci Mezinárodního filmového festivalu ve Zlíně) – workshop 
s německou kapelou Moop Mama (15 žáků a žákyň) 

 Výstava Deutsche Städte und Landschaften + promítání filmu Sophie Scholl – Die 
letzten Tage v Německé knihovně při VK Olomouc (33 žáků a žákyň) 
 

Exkurze a zájezdy: 

 Týdenní výměnný pobyt žáků a žákyň v partnerské škole Gerhart-Hauptmann-
Mittelschule  v Limbach-Oberfrohna (SRN) (15 žáků a žákyň) 

 Jednodenní zájezd do předvánoční rakouské metropole (50  žáků a žákyň) 

 Jednodenní exkurze za památkami Vídně a do vídeňského parlamentu (48 žáků a 
žákyň) 
 

Aktivity členů komise: 

 Příprava, organizace a realizace zkoušek DSDII a DSD I na naší škole 

 Působení lektorky německého jazyka jako porotkyně v soutěži Deutsche Olympiade 
na UTB 

 Spolupráce s katedrou germanistiky na UP Olomouc, přednášková činnost 
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 Seminář členů zkušební komise zkoušek DSD II a  DSD I v Praze 

 Motivační setkání učitelů německého jazyk Stammtisch (Vědecká knihovna Olomouc) 

 Jednání o navázání partnerství a organizaci výměnných pobytů s Albert-Schweitzer-
Gymnasium Limbach-Oberfrohna 

 Spolupráce s ASK ČR – zisk dotací pro výuku NJ 

 Setkání ředitelů a vyučujících zlínských škol s velvyslancem SRN, zástupcem 
rakouského velvyslanectví, představiteli Goethe-Institut v rámci Aktionstag dne Německého 
filmu na Filmovém festivalu ve Zlíně 
 
 

Francouzský a španělský jazyk 
 
Školní aktivity:  

 Příprava a realizace mezinárodních zkoušek z francouzského jazyka DELF (Dîplome 
d´Étude en Langue Française) v úrovních A1, A2, B1, B2 (30 úspěšných absolventů zkoušky) 

 Día de la Hispanidad – příprava a realizace projektu ke Dni hispánské kultury 

 Día de Cervantes – maratón ve čtení románu Don Quijote ve spolupráci s Gymnáziem 
Ostrava a Domem knihy Librex 

 Slavnostní předání mezinárodních jazykových diplomů z francouzštiny DELF za účasti 
Atašé pro francouzský jazyk Florence Saint-Ygnan 

 Realizace školních kol konverzačních soutěží ve francouzském jazyce a španělském 
jazyce 

 Realizace krajského kola konverzační soutěže ve španělském jazyce 

 Účast v krajských a celostátních kolech konverzačních soutěží ve FJ a ŠJ 

 Beseda s velvyslancem Francie panem Jeanem-Pierrem Asvazadourianem 

 Organizace série přednášek španělsky mluvících lektorů a jejich účast ve výuce 

 Realizace přednášky o možnostech studijního pobyt na evropských univerzitách 
v rámci programu Erasmus+ - pobyt na univerzitě ve španělském městě Málaga 

 Zájmový útvar Španělština pro pokročilé na GYMZL 
 

Mimoškolní aktivity: 

 Navázání partnerství se střední školou v Madridu – Colegios Ramón y Cajal 

 Spolupráce s Francouzskou ambasádou v ČR a s Francouzským institutem v Praze 

 Spolupráce s Francouzsko-českým klubem ve Zlíně 

 Evropský den jazyků, Gymnázium TGM Zlín 

 Týden Frankofonie – filmové představení pro žáky a žákyně FJ 

 Zprostředkování kontaktů s rodilými mluvčími s možností následných konverzačních 
hodin 
 

Exkurze a zájezdy: 

 Poznávací zájezd do Katalánska a Itálie (32 žáků) 

 
Aktivity členů komise:  

 Příprava a organizace mezinárodních jazykových zkoušek z francouzštiny DELF na 
GYMZL 

 Podání projektové žádosti EU ERASMUS+, KA2: tříletý projekt - multilaterální 
partnerství škol ČR - Francie - Slovinsko  

 Examinátorky mezinárodních jazykových zkoušek z francouzského jazyka DELF 

 Lektor v Club fanco-tchèque, Zlín 

 Mezinárodní kontaktní seminář e-Twinning v Madridu - Registrace a zahájení projektu 
s partnerskou školou 

 Metodický seminář k učebnicím a elektronickým učebnicím španělštiny-  Klett 

 Školení pro hodnotitelky ústní zkoušky společné části MZ pro žáky s PUP  
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 Porotkyně v celostátním kole Konverzační soutěže ve francouzském a španělském 
jazyce 

 Školení k tvorbě pedagogických materiálů a pro examinátory zkoušky DELF 

 Nákup a distribuce učebnic FJ a ŠJ 
 

 
Společenské vědy a ekonomie 
 
Školní aktivity:  

 Školní kolo Středoškolské odborné činnosti – vedení a oponování prací studentů 

 Přednášky studentů VŠE Praha a UTB Zlín (dlouhodobá spolupráce s těmito VŠ) 

 Odborné přednášky pracovníků KB Zlín na téma bankovní produkty a finanční 
gramotnost 

 Beseda s panem V. Hučínem 

 Povídání a vzpomínání s písničkami K. Kryla a protestsongovým zpěvákem 
Z. Horváthem 

 Beseda s pracovnicemi z o.p.s. Horizont, pomoc handicapovaným, psychická 
onemocnění 

 Protikorupční program CoZaTo, pořádaný o.p.s. BRODEM 

 Mediální výchova, pan T. Fránek, o.p.s. BRODEM 

 Beseda s europoslancem Tomášem Zdechovským 

 Program Společně proti předsudkům – zhlédnutí filmu Gadžo a beseda s jeho 
režisérem Tomášem Kratochvílem 

 Beseda s politoložkou prof. V. Dvořákovou 
 

Mimoškolní aktivity: 

 Festival Skrz Prsty, spolupráce s UTB 

 Odborný seminář pro studenty Ekonomie „Baťa – obuvník či génius“ 

 Marketingová konference na UTB FAME Zlín pro studenty semináře Ekonomie 

 Ekonomicko-manažerská olympiáda pro žáky semináře Ekonomie – celostátní kolo 

 Účast na projektu Nadace Jana Pivečky „Diskuzní fórum“ (pro žáky tercie) 

 Uctění památky pana prezidenta V. Havla, MMZ 

 Návštěva programu Zlínského jara – beseda „Studenti a revoluce“ s Monikou 
MacDonagh-Pajerovou a Jindřichem Šídlem  

 Návštěva programu Zlínského jara – beseda „Média snů a skutečnosti“ s Jakubem 
Patočkou a Jindřichem Šídlem 

 Živá paměť o. p. s. - Romský holocaust, pan P. Voves 

 Zatmění Slunce, Zlínská hvězdárna 

 Trestní soudní řízení - KS Zlín – Louky 

 Realizace cvičných expedic dvou týmů plnících stříbrnou a bronzovou úroveň 
programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu 

 Spolupráce s Baťovským studentským klubem 
 
Exkurze a zájezdy: 

 Konference k odhalení Brány ke svobodě – Památníku obětem železné opony 
v Mikulově 

 Exkurze do brněnské mešity a Muzea romské kultury 

 Mezinárodní projekt proti totalitě - Festival Mene tekel v Praze 

 Výstava Otevři zahradu rajskou, Benediktini v srdci Evropy 800-1300 ve Valdštejnské 
jízdárně v Praze s komentářem hlavního kurátora prof. Víta Vlnase 
 

Aktivity členů komise:  

 Vedení Debatního kroužku Gymnázia Zlín-Lesní čtvrť 
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 Zahájení činnosti a vedení Místního centra Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu, 
účast na semináři pro vedoucí Místních center 

 Letní škola výchovy k občanství, demokracii a evropanství - Evropa2045, pořádá 
Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci 

 OLŠ - "Média - hlídací pes demokracie aneb „Pandořina skříňka" 

 LFŠ - Dub nad Moravou, "Idea řádu v minulosti a v současnosti" 

 Metodický seminář pro učitele – téma „1989: kontinuity a diskontinuity“, pořadatel: 
Ústav pro studium totalitních režimů pořádá s Iniciativou FÓR_UM 

 Účast a participace na odborných seminářích a konferencích s ekonomickou 
tématikou 

 Práce ve Školské radě gymnázia 

 Práce v Nadačním fondu gymnázia 

 Letní škola v Olomouci – odborné přednášky a workshopy  

 Akreditované školení Junior Achievement 

 Seminář EDUKO ,,Nový občanský zákoník" – Olomouc 

 Ekologické dny Olomouc 

 Seminář NIDV - Hodnocení ÚMZ RJ - Ostrava   

 Science Café Zlín – cyklus přednášek UTB - Zlín 

 
 
Dějepis 
 
Školní aktivity:  

 Celodenní akce k 25. výročí sametové revoluce pro studenty vyššího gymnázia 
(beseda s hosty, retro scénky z doby normalizace) 

 Celoroční projekty nižšího gymnázia – Jak se žilo v minulosti 

 Projekt Život za normalizace 

 Příprava studentů na psaní odborných prací – seminárních, SOČ 

 Organizace a příprava studentů na soutěž Dějepisná olympiáda  

 Zapojení studentů do soutěží: 

 dokumentaristická soutěž Příběhy 20. století 

 soutěž Lidice pro 21. století 

 projekt a soutěž Příběhy našich sousedů (Post Bellum)  

 Dvoudenní dějepisná soutěž žákovských týmů Historiáda v Železném Brodě 
 
Mimoškolní aktivity: 

 Vyhlášení dokumentaristické soutěže Příběhy 20. století, spolupořádané organizacemi 
Post bellum a Pant v Památníku na Vítkově v Praze 

 Zapojení studentů do příprav a účast na akci Magistrátu města Zlína k výročí 
osvobození 
 

Exkurze a zájezdy: 

 Exkurze do Brna – brněnská židovská komunita 

 Exkurze do Osvětimi a Krakova 

 Dvoudenní exkurze „Po stopách 20. století“ – návštěva Památníku Lidice, Ústavu pro 
studium totalitních režimů, Archivu bezpečnostních složek a Památníku na Vítkově 

 Podíl na realizaci Literárně-historické exkurze do Prahy  
 

Aktivity členů komise:  

 Organizace a příprava akcí v souvislosti s výročím sametové revoluce 

 Organizace a uspořádání Krajského kola Dějepisné soutěže gymnázií 
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 Exkurze a komentovaná prohlídka hradu Lukova a zlínského hradu s archeoložkou 
dr. Janou Langovou 

 Dotkni se 20. století – seminář pořádaný Národním muzeem ve Vrchotových 
Janovicích 

 Účast na vzdělávacích seminářích ASUD  

 Účast na přednášce dr. Langové v Baťově institutu o nejnovějších objevech starých 
Slovanů 

 Návštěva Státního okresního archívu Zlín na Klečůvce (příprava odborné práce do 
celostátního kola dějepisné olympiády) 

 Odborný seminář o Baťovi – Otrokovice 

 Kolokvium pro učitele dějepisu – Muzeum JV Moravy 

 Porotci soutěže SOČ – od školního po krajské kolo 
 

 
Zeměpis 
 
Školní aktivity:  

 Přednáška agentury Pohodáři - Barma (celá škola) 

 Přednáška – uplatnění absolventů oboru geoinformatika (semináře ZE) - katedra 
geoinformatiky UP Olomouc 

 Diashow Keňa, Tanzánie, Zanzibar (NG + 1. ročníky) 

 Zeměpisná olympiáda – třídní a školní kola 

 Přednáška pro tercie – Tomáš Kubeš „Tam na východě“ 

 Terénní cvičení pro tercie 

 Terénní cvičení pro 3. ročníky ve spolupráci s katedrou geografie UP 
 

Mimoškolní aktivity: 

 Úzká spolupráce s katedrou geografie na UP Olomouc – tvorba výukových materiálů 

 Spolupráce s katedrou geografie PF Brno 
 
Exkurze a zájezdy: 

 Jednodenní exkurze – Dolní Vítkovice, Malý svět techniky U6 Vítkovice 

 Geografické cvičení Jedovnice 
 
Aktivity členů komise:  

 Součást projektu: Zlepšení podmínek pro výuku a praktických dovedností žáků 
v přírodovědných a technicky zaměřených předmětech na ZŠ a SŠ 

 
 

Matematika 
 
Školní aktivity:  

 Realizace školních, okresních a krajských kol soutěží Matematická olympiáda, 
Pythagoriáda, Matematický klokan a Přírodovědný klokan – úspěšná účast našich žáků 

 Účast žáků v dalších matematických soutěžích (Brloh, Internetová matematická 
olympiáda, Mathrace, Náboj, Logická olympiáda, Taktik seminář) 

 Krajské semináře pro řešitele MO - kategorie A, B, C 

 Přednáška prof. Molnára pro žáky 3. ročníků (semináře MA) – Čtyřrozměrná krychle 

 Aktivity v rámci udržitelnosti projektu Práce s talenty (využívání Sbírky 
nadstandardních a žákovských prezentací vytvořených v rámci projektu) 

 Pilotáž úloh v rámci projektu „Matematika pro všechny“ (projekt Gymnázia Jakuba 
Škody Přerov) 

 Aktivity pro 1. ročníky a kvinty v projektových dnech 
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Mimoškolní aktivity: 

 Účast žáků na seminářích k MO (kategorie A, B, C) 

 Účast žáků na soustředění MO v Jevíčku (2 žáci)  
 

Exkurze a zájezdy: 

 Poznávací zájezd Švédsko – Dánsko pro žáky 1. ročníků a kvint 
 
Aktivity členů komise:  

 Účast na seminářích a konferencích 

 Letní škola s didaktikou matematiky (Uherské Hradiště) 

 Letní škola matematiky a fyziky (Janov nad Nisou) 

 Celostátní setkání učitelů matematiky středních škol (Pardubice) 

 Podzimní škola péče o talenty – MAKOS (Dolní Morava) 

 Přednáška: J. Molnár „Jak počítali naši předkové“ (Olomouc) 

 Metodické dny projektu UP Olomouc Matematika pro všechny (Jeseník) 

 Přednáška: J. Molnár „Inspirace vzniku infinitezimálního počtu“ (Zlín) 

 Pracovní seminář Klokani v Jeseníkách (Malá Morávka) 

 Přednáška: J. Švrček „Významné nerovnosti v geometrii trojúhelníku 
(Olomouc) 

 Přednáška: S. Trávníček „Matematika v mimoškolní praxi (Olomouc) 

 Přednáška: J. Polák „Didaktika matematiky a současná realita naší školy“ 
(Olomouc)  

 Přednášková a publikační činnost 

 Metodická činnost v projektu Matematika pro všechny (UP Olomouc) 

 Tvorba i-učebnice středoškolské matematiky pro nakladatelství Fraus 

 Recenze Sbírky úloh ze stereometrie a Metodiky k hlavolamu Cuts pro 
nakladatelství Prometheus 

 Lektorská a examinátorská činnost pro NIDV a ČŠI 

 JČMF pobočka Zlín (místopředseda pobočky, jednatel pobočky), předseda Krajské 
komise MO, člen ústřední komise MO 

 Realizace 19. ročníku korespondenční soutěže Matík pro žáky 5. tříd zlínského okresu 

 Přípravné kurzy MA – tvorba materiálů a jejich prezentace v přípravných kurzech 

 Oprava testů z přijímacích zkoušek a maturitních testů pro Cermat 

 
 
Biologie 
 
Školní aktivity: 

 Přednáška MUDr. Ivety Stavařové – Dárcovství krve  

 Lesní pedagogika pro NG i VG - spolupráce se společností Lesy města Zlína 

 Ekoprogram „Velké šelmy“ – spolupráce s Hnutí Duha 
 
Mimoškolní aktivity: 

 Celoroční udržování čistoty přírodní naučné stezky – Areál Lazy  

 Zájmový útvar pro žáky NG – Biologie v praxi 
 
Exkurze a zájezdy: 

 Botanická exkurze na Pálavu pro žáky semináře 

 Výstava Hry a klamy 
 
Aktivity členů komise:  

 Tvorba části otázek a oprava školního kola soutěže Přírodovědný klokan  

 Kurz Molekulární biologie a genetika pro učitele  
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AKTIVITY JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTŮ 

 Organizace a vyhodnocení šk. kol Biologické olympiády všech kategorií, hodnotitelé 
kr. kol  

 Příprava žáků na účast v Ekologické olympiádě  

 Účast na projektu ČGS a společnosti Erudis, Centre for modern education „Vědou ke 
vzdělání a vzděláním k vědě“, práce s přírodovědným klubem  

 Účast na tematických seminářích a workshopech v ČR a exkurzi v Londýně pro učitele 
v rámci projektu „Vědou ke vzdělání, vzděláním k vědě“ 

 Projekt „Zlepšení podmínek pro výuku a praktických dovedností žáků v 
přírodovědných a technicky zaměřených předmětech na ZŠ a SŠ“, pilotáž v hodinách BI  

 Konzultace – kurzy CTYOnline Olomouc 

 
 
Chemie 
 
Školní aktivity:  

 Chemická olympiáda – školní kolo předmětové soutěže kategorie A, B, C, D 

 Středoškolská odborná činnost, obor 2 fyzika a 3 chemie 

 Michaela Kajšová - prezentace výsledků vědecké činnosti žákyně oktávy B 
realizované na PřF UP v Olomouci na konferenci NYEX v říjnu 2014 v německém Heilbronnu, 
v mezinárodních soutěžích Intel ISEF v květnu 2015 v americkém Pittsburghu a EUCYS v září 
2015 v italském Miláně 

 Přírodovědný klokan – školní kolo soutěže v kategoriích Kadet a Junior 

 Labyrint – korespondenčně-elektronická soutěž PřF UP Olomouc v kategorii mladší 
i starší 

 Zlínská CO2 liga – soutěž s tematikou ochrany klimatu pro žáky ZŠ a SŠ Zlínského 
kraje 

 Kurzy programu CTYOnline pro talentovanou mládež 

 Přednáška Michaela Londesborougha „Tajemství oxidu uhličitého“ v rámci Týdne vědy 
a techniky pro žáky semináře chemie 

 Přednáška Ing. Ondřeje Krejčího, Ph.D. „Přírodní polymery v našem životě“ pro žáky 
semináře chemie a biologie v rámci projektu Roadshow realizovaného FT UTB Zlín 

 Přednáška Ing. Romana Slavíka, Ph.D. „Bez včely to nejde ...“ pro žáky semináře 
chemie a biologie v rámci projektu Roadshow realizovaného FT UTB Zlín 

 Přednáška RNDr. Marka Ingra, Ph.D. „Proteiny - motory živých organismů“ pro žáky 
semináře chemie 

 Inspirativní přednáška „Předmětové soutěže a olympiády“ našich úspěšných žáků 
Michaely Kajšové a Jakuba Smutka pro nadané žáky 

 „Chemický kroužek“ pro žáky nižšího i vyššího gymnázia 
 

Mimoškolní aktivity: 

 Účast žáků na akci „Noc vědců 2014“ ve Zlíně na UTB, odborných přednáškách 
přírodovědného zaměření v Baťově vile nebo v rámci projektu ScienceCafé na UTB 

 Účast talentovaných žáků i vyučujících na přednáškách v Baťově vile: 

 prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc. - Budoucnost české energetiky 

 Ing. Dana Drábová, Ph.D. - Jaderná energie včera, dnes a zítra 

 prof. Ing. Karel Kolomazník, DrSc. - Kam s ním? Budoucnost odpadů 

 Letní odborné soustředění mladých chemiků a biologů Běstvina 2015 pro žáky 
vyššího gymnázia a Běstvinka 2015 pro žáky nižšího gymnázia 

 Letní škola chemie, fyziky, biologie a matematiky 2015, tradiční prázdninová akce PřF 
Univerzity Palackého Olomouc v Jevíčku 

 Letní škola pro středoškolské pedagogy a studenty středních škol „Chemie pro život“, 
VŠCHT Praha 
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AKTIVITY JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTŮ 

Exkurze a zájezdy: 

 Exkurze žáků semináře z chemie na FT a Univerzitní centrum UTB Zlín 

 Exkurze do vědeckotechnického parku Experimentárium v areálu SPŠ Otrokovice a 
zahajovací přednáška Michaela Londesborougha o oxidu uhličitém 

 Exkurze na výstavu Hry a klamy 

 Exkurze do firmy Rudolf Jelínek 

 Exkurze v rámci projektových dnů: 

 Čistírna odpadních vod Zlín-Malenovice 

 Úpravna pitné vody Tlumačov 

 Úpravna pitné vody Klečůvka 
 
Aktivity členů komise:  

 Koordinace činností žáků během roku při realizaci SOČ za chemii a fyziku 

 Příprava žáků na vyšší kola Chemické olympiády všech kategorií a SOČ 

 Semináře k úlohám chemické olympiády kategorie B, C a D pro talentované žáky naší 
školy 

 Účast v komisi a pomoc při opravování prací během krajského kola ChO kat. A, B, C 

 Konzultace s žáky zapojenými do kurzů programu CTYOnline úrovně AP, garance 
programu na naší škole 

 Inovátor partnerské školy projektu „Zlepšení podmínek pro výuku a praktických 
dovedností žáků v přírodovědných a technicky zaměřených předmětech na ZŠ a SŠ“ (09/2014 
- 02/2015) 

 Krajský a okresní důvěrník Přírodovědného klokana (organizace a zpracování 
výsledků za okres a kraj) a účast na semináři „Klokani v Jeseníkách“ 

 Přednášky pro žáky a učitele na Letní škole matematiky a fyziky v Janově nad Nisou 

 Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám 

 Den otevřených dveří na gymnáziu - příprava a realizace chemických pokusů s žáky 

 Absolvování vzdělávací akce projektu COMLAB PřF UK v Praze „Kdo si 
experimentuje, nezlobí!“ zaměřené na využití školních experimentálních systémů ve školní 
praxi 

 Absolvování kurzu pro zadavatele společné části maturitní zkoušky 

 Absolvování „Semináře ČŠI k systému pro úpravy ŠVP podle RVP ZŠ“ 

 Využití IT pro výuku a systému Moodle pro komunikaci s žáky a ukládání připravených 
výukových materiálů 

 
 
Fyzika 
 
Školní aktivity:  

 Organizace školního kola FO kategorie A, B, C, D, E, F, G 

 Astronomická olympiáda 

 Projekt Přírodovědné předměty - implementace ICT techniky do výuky přírodovědných 
předmětů 

 Udržitelnost projektu „Zavedení inovačních metod a forem ve výuce fyziky na 
Gymnáziu Zlín – Lesní čtvrť“ (operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost) 

 Fyzikální soutěž pro žáky prim a sekund 

 Setkání s absolventem Patrikem Štipákem - studium v zahraničí, Formule Student, 
Start Up 

 Přednáška absolventa Petra Cagaše - Moderní astronomie 
 

Mimoškolní aktivity: 

 Přípravné kurzy pro řešitele Fyzikální olympiády ve spolupráci s UPOL 

 Přírodovědný Inspiromat 2015 (workshop Katedry didaktiky fyziky MFF UK) 
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AKTIVITY JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTŮ 

 Týden vědy a techniky AV ČR 

 Projekt Přírodovědné předměty - spolupráce s Gymnáziem Uherské Hradiště 

 Setkání inovátorů a koordinátorů projektu Přírodovědné předměty k implementaci ICT 
technologií do výuky přírodovědných předmětů v Uherském Hradišti 
 

Exkurze a zájezdy: 

 Onkologické centrum KNTB 

 Hvězdárna Zlín 

 Řízená skládka odpadů Suchý důl v lokalitě Zlín – Mladcová 

 Experimentárium – vědecký park v Otrokovicích  

 Fyzikální kaleidoskop - UPOL 
 

Aktivity členů komise:  

 Program EduBase 

 Systém Pasco 

 Lektorská a examinátorská činnost pro NIDV v oblasti ICT 

 
 
Informatika 
 
Školní aktivity:  

 Účast v mezinárodní soutěži Bobřík informatiky 

 Přednáška Svět domén a internetových technologií pro studenty, pořádaná firmou 
nic.cz 

 Kroužek stavění a programování Lego robotů, příprava žáků na soutěže 

 Přehlídka robotů postavených a naprogramovaných v Robotickém kroužku (pro 
studenty nižšího gymnázia) 

 Kroužek Psaní na klávesnici hmatovou metodou – ZAV 
 

Mimoškolní aktivity: 

 Účast v soutěži prezentačních dovedností „Prezentiáda+“   

 Účast na soutěži Robosoutěž v Praze na ČVUT 

 Účast na soutěži pro žáky druhého stupně základních škol Robotiáda v Brně 

 Účast na soutěži Robosumo v Uherském Hradišti 

 Účast na soutěži v programování her „Ludum dare“ 

 Účast na soutěži Mistrovství ČR Open 

 Účast na Letní olympiádě dětí a mládeže Plzeň 2015, psaní na klávesnici 

 Účast na Mistrovství ČR v grafických předmětech 
 

Exkurze a zájezdy: 

 Exkurze do Prahy na „Jeden den s informatikou“ – MFF UK 

 Exkurze do Barum Continental Otrokovice (řízení výroby pomocí počítačů) 

 Návštěva výstavy Hry a klamy 

 Účast na Game Developers Session 
 
Aktivity členů komise:  

 Pokračování projektu „Tvorba mediálního sdělení ve výuce na vyšším stupni 
gymnázia“  

 Účast v projektu „Zlepšení podmínek pro výuku a praktických dovedností žáků 
v přírodovědných a technicky zaměřených předmětech na ZŠ a SŠ“ a pilotní ověřování 
materiálů v hodinách IF 

 Příprava materiálů pro práci s Lego roboty 

 Příprava žáků na Robosoutěž, Robotiádu a Robosumo  
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 Školní maturitní komisař  

 Lektor pro školení Office – cílová skupina učitelé 

 Účast na školení: 

 Programování Lego Mindstorms robotů  

 Účast na školení Programování .NET C# 
 

 
Hudební výchova 
 
Školní aktivity:  

 Vystoupení 100členného hudebního souboru - Orchestru, Pěveckého sboru a 
Komorního souboru zobcových fléten  na slavnostním shromáždění k 25. výročí 17. listopadu 

 Vystoupení  hudebního souboru  na akci „Já a My“ 

 Vystoupení  hudebního souboru při příležitosti návštěvy manželky velvyslance USA 

 Vystoupení  hudebního souboru při předávání francouzských jazykových diplomů 
DELF 

 Vystoupení  Orchestru, Pěveckého sboru a Komorního souboru zobcových fléten na 
slavnostním předávání maturitních vysvědčení v Kongresovém centru Zlín 

 
Mimoškolní aktivity: 

 Festival gymnázií v Otrokovicích,  vystoupení  90členného hudebního souboru - 
Orchestru, Pěveckého sboru a Komorního souboru zobcových fléten 

 Malá scéna - hostování orchestru školy na Jazzovém koncertu ZUŠ Štefánikova         

 Baťův institut - vystoupení  Orchestru, Pěveckého sboru a Komorního souboru 
zobcových fléten na závěrečném koncertu charitativní akce  "Nad oblaky" (pro talentované 
hudebníky s mentálním a zdravotním postižením)   

 
Aktivity členů komise:  

 Vyřízení mimořádných slev vstupného pro žáky na koncertech Filharmonie Bohuslava 
Martinů v Kongresovém centru, na koncertech organizovaných Magistrátem města Zlína 
(kulturní zařízení Alternativa, „ Zelenáčova šopa“ a Bamboo klub), na koncertech pořádaných 
ZUŠ Štefánikova, hotelem Baltaci a v Besedě v Otrokovicích; propagace a zajištění účasti 
přibližně 1000 žáků a jejich pedagogického dozoru na celkem 40ti večerních koncertech  

 Aktivní koncertní činnost s cimbálovou muzikou Kašava 

 Zajištění profesionálního natáčení dokumentu z činnosti hudebního souboru 

 
 
Výtvarná výchova 
 
Školní aktivity:  

 Výzdoba školy 

 Výstava prací ze závěrečných cyklů studentů maturitních ročníků 

 Výroba plaket Matík 2014 a upomínkových předmětů školy 

 Projekt Židovská historie a kultura 

 Přednáška sochaře Radima Hankeho 

 Účast ve výtvarných soutěžích (O putovní pohár Města Zlína) 
 

 
Mimoškolní aktivity: 

 Galerijní a muzejní animace  
 
 
Exkurze a zájezdy: 
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 Exkurze do vídeňských muzeí 

 Exkurze Holandsko a Belgie 

 Exkurze Brno  - Grafické bienále  

 Exkurze Loštice, Úsov v rámci projektu Židovská historie a kultura 

 Návštěva Ateliéru kresby na UTB 
 
Aktivity členů komise:  

 Grafické zpracování tištěných i webových propagačních prostředků gymnázia 

 Diplomy pro studenty (olympiády a soutěže JČ, MA, SOČ apod.) 

 Ročenka, pozvánka pro maturanty 

 Přednášková činnost   

 Odborná a umělecká publikační činnost 

 Autorské výstavy a instalace 

 Spolupráce s KGVUZ a Muzeem JV Moravy 

 
 
Tělesná výchova 
 
Školní aktivity:  

 Turnaje ve vybíjené a florbale pro NG 

 Organizace okresního a krajského kola v plavání 

 Uspořádání okresních kol SŠ v basketbale dívek i chlapců a ve fotbale chlapců 

 Uspořádání krajského kola SŠ v basketbale chlapců 

 Sportovní dny s partnerským gymnáziem z Partizánského ve Zlíně 

 Zájmový útvar pro NG – florbal chlapci  

 Zájmový útvar kondiční posilování pro VG 

 Florbalová liga - VG 
 

Mimoškolní aktivity: 

  Přátelská utkání učitelé – žáci v hokeji a basketbale 
 
Exkurze a zájezdy: 

 Výběrový lyžařský kurz v Rakousku  

 Lyžařský kurz pro 1. ročník a kvarty (Kouty nad Desnou, Nassfeld - Rakousko, Zlín) 

 Lyžařský kurz pro sekundy (Tauplitz - Rakousko) 

 Letní sportovní kurzy pro druhý ročník a sexty (cyklistický – Salcbursko - Rakousko, 
vodácký – Salza - Rakousko, turistický – Krkonoše) 

 Zlínský letní kurz 
 

Aktivity členů komise:  

 Trenér fotbalu licence „A“, trenér amatérské fotbalové reprezentace ČR 

 Školitel fotbalových trenérů licence „C“, „B“ a „A“, profilicence 

 Člen Rescue Team Hostýnské vrchy 

 Trenérka lyžování 

 Lektor lyžování a vodní turistiky 

 Kondiční trenér 

 Cvičitelka aerobiku 

 Instruktoři inline bruslení 

 Tlumočení licencí rakouských hokejových trenérů na Masarykově univerzitě Brno 
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY  

ZA ROK 2014 

 

PŘÍJMY (v tis. Kč) 

 

Hospodářský rok 2013 2014 

Celkové příjmy (tis. Kč) 52 550 51 912 

HLAVNÍ ČINNOST 52 270 51 657 

I) Investiční příjmy - -     

II) Neinvestiční příjmy 52 270 51 657 

1. Dotace a příspěvky 49 287 47 917 

a) od zřizovatele: na provoz 8 261 7 454     

                            účelové - -   

b) od MŠMT: mzdy, odvody a FKSP 37 378 37 916   

                       přímé ONIV 1 017 1 086       

                       účelové 2 631 1 461  

2. Prodej služeb 2 581 2 631  

a) stravné 2 581 2 631  

b) ostatní - -  

3. Úroky 1 1            

4. Ostatní příjmy 317 613            

5. Vlastní zdroje – rezervní fond 84 495            

DOPLŇKOVÁ ČINNOST 280 255 

1. Pořádání kurzů, školení, lektorská činnost 53 52           

2. Pronájem, realitní činnost 227 203     

3. Hostinská činnost - - 

    
VÝDAJE (v tis. Kč) 

 

Hospodářský rok 2013 2014 

Celkové výdaje (tis. Kč) 52 270 51 657 

1. Investiční výdaje - -      

2. Neinvestiční výdaje  52 270 51 657 

z toho: - na mzdy pracovníků školy  27 381 28 022 

           - zdravotní, sociální pojištění, FKSP 9 603 9 823   

            - ostatní platby za prov. práce (OPPP) 1 894 1 001  

            - učebnice, učební texty, pomůcky 291 236     

            - vzdělávání pedag. pracovníků 44 79              

            - ostatní přímé výdaje 682 773        

            - ostatní provozní výdaje 12 375          11 723 
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY  

ZA ROK 2014 

 
 

DOTACE  

Účelová dotace ze státního rozpočtu ČR na základě Rozhodnutí č. 35102-13/2014 v rámci programu 

„Zvýšení platů pracovníků regionálního školství“ ve výši 230 829,- Kč. 

Účelová dotace v rámci Rozvojového programu MŠMT „Zvýšení platů pedagogických pracovníků 

regionálního školství v roce 2014“ ve výši 68 061,- Kč. 

Účelová dotace v rámci Rozvojového programu MŠMT „Podpora výuky vzdělávacího oboru Další cizí 

jazyk RVP ZV v roce 2014“ ve výši 14 100,- Kč. 

Účelová dotace v rámci Rozvojového programu MŠMT „Hodnocení žáků a škol podle výsledků 

v soutěžích v roce 2014 – Excelence středních škol 2014“ ve výši 234 952,- Kč. 

Účelová dotace z MŠMT na organizaci žákovských soutěží a přehlídek ve výši 37 500,- Kč. 

 

INFORMACE O KONTROLÁCH 

V roce 2014 byly provedeny následující veřejnosprávní kontroly: 

1) Kontrolující subjekt: FÚ pro Zlínský kraj, oddělení dotací a finanční kontroly 
Předmět kontroly: Daňová kontrola skutečností rozhodných pro stanovení povinnosti odvodu za 

porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté na základě Rozhodnutí 

č. CZ.1.02/3.1.00/09.04336 od poskytovatele Ministerstva životního prostředí ČR, Rozhodnutí o 

SFŽP a Smlouvy, která je součástí Rozhodnutí od SFŽP na poskytnutí podpory ze Státního fondu 

životního prostředí ČR. 

Kontrola byla zahájena 28. 3. 2014 a ukončena 24. 6. 2014. 

Na základě výsledků kontroly nebyla předána k dalšímu řízení žádná kontrolní zjištění. 

2) Kontrolující subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Odbor kontrol na místě OP 
VK - 40 
Předmět kontroly: Ověření realizace projektu č. CZ.1.07/1.1.38/01.0019 – Voda – koloběh života 

a poznání, v souladu s čl. 13 odst. 2 Nařízení Komise ES č.1828/2006. 

Kontrola byla zahájena 14. 4. 2014 a ukončena 23. 4. 2014. 

Na základě výsledků kontroly nebyly zjištěny nedostatky, k nimž by kontrolovaná osoba byla 

povinna přijmout opatření k jejich odstranění. Na základě ověření realizace projektu bylo 

konstatováno, že výdaje projektu ve výši 1 075,22 Kč jsou nezpůsobilé, byl podán podnět na 

provedení veřejnosprávní kontroly KÚ ZK. 
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY  

ZA ROK 2014 

 

3) Kontrolující subjekt: KÚ Zlínského kraje, Odbor Kanceláře ředitele KÚ ZK, oddělení kontrolní  
Předmět kontroly: Projednání podezření na nesrovnalosti vzniklé v rámci projektu č. 

CZ.1.07/1.1.38/01.0019 – Voda – koloběh života a poznání, na základě Smlouvy o financování 

grantového projektu č D/0066/2012/ŘDP. 

Kontrola byla zahájena 27. 8. 2014 a ukončena 3. 10. 2014. 

Na základě výsledků kontroly byly zjištěny nezpůsobilé výdaje ve výši 1 075,22 Kč. 

4) Kontrolující subjekt: KÚ Zlínského kraje, Odbor Kanceláře ředitele KÚ ZK a Odbor řízení 
dotačních programů 
Předmět kontroly: Realizace projektu č. CZ.1.07/1.1.08/03.0048 – Tvorba mediálního sdělení ve 

výuce na vyšším stupni gymnázia, podpořeném Zlínským krajem v rámci Operačního programu 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1, globálního grantu CZ1.07/1.1.08 

Zvyšování kvality ve vzdělávání ve Zlínském kraji. 

Kontrola byla zahájena 12. 4. 2012 a ukončena 12. 4. 2012. 

Na základě výsledků kontroly nebyla předána k dalšímu řízení žádná kontrolní zjištění.  

5) Kontrolující subjekt: Krajská hygienická stanice Zlínského kraje 
Předmět kontroly: Kontrola plnění hygienických požadavků stanovených nařízením Evropského 

parlamentu a Rady ES č. 852/2004 o hygieně potravin, kontrola plnění povinností stanovených 

nařízením Evropského parlamentu a Rady ES č. 178/2002, kontrola plnění povinností 

stanovených zákonem č. 258/2000 Sb, o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů. 

Kontrola byla zahájena 29. 4. 2014 a ukončena 29. 4. 2014. 

Na základě výsledků kontroly nebyla předána k dalšímu řízení žádná kontrolní zjištění. 

6) Kontrolující subjekt: Okresní zpráva sociálního zabezpečení Zlín 
Předmět kontroly: Plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při 

odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. 

Kontrola byla zahájena 10. 12. 2014 a ukončena 15. 10. 2014. 

Na základě výsledků kontroly nebyla předána k dalšímu řízení žádná kontrolní zjištění. 

 

ÚČETNÍ VÝKAZY 

Účetní výkazy jsou součástí účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2014. 
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NADAČNÍ FOND 

 

 

Název    Nadační fond Gymnázia Zlín 

Sídlo    Lesní čtvrť 1364, 761 37 Zlín 

IČ    617 15 824 

Účel Nadační fond je zřízen za účelem zlepšení podmínek vzdělávání a 

zájmové činnosti žáků Gymnázia Zlín - Lesní čtvrť po dobu jejich 

studia na této škole 

Číslo účtu   379937323 / 0300 

Datum založení   9. 9. 1994 

Správní rada 

 Předseda  Mgr. Leoš Zdráhal 

 Členové  Ing. Jana Starobová 

    MUDr. Dagmar Coufalová 

Revizor    Ivana Jermakovová 

Zřizovatel   Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť 

 
 

Přehled nákladů Nadačního fondu Gymnázia Zlín za rok 2014 

 

V souladu se svým statutem podporoval Nadační fond Gymnázia Zlín naši školu v loňském školním roce 

pořízením nové výpočetní a didaktické techniky, nezbytné pro další zkvalitňování výchovně-vzdělávacího 

procesu na škole. Jednalo se zejména o nákup počítačů a dataprojektorů do odborných učeben. 

Zdrojem finančních prostředků Nadačního fondu Gymnázia Zlín jsou zejména finanční dary  

od partnerů školy a od rodičů žáků školy.  

  

Název nákladové položky Kč 

Nákup multimediální a výpočetní techniky  250 199,00 

Nákup učebních pomůcek 0 

Vybavení školy 0 

Výukové programy, knihy 0 

Kulturní akce 0 

Režijní náklady   23 477,00 

Náklady celkem 273 676,00 
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PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCE 

Mezinárodní spolupráce a projekty 
 

 Realizace projektu Global Classroom ve spolupráci se šesti partnerskými školami z USA, JAR, 

Austrálie, Švédska, Německa, Velké Británie 

 Realizace tradičního sportovního soutěžení našich žáků se studenty z Gymnázia Partizánske 

(SR) a prohloubení spolupráce v oblasti třídních projektů 

 Navázání nové spolupráce s gymnáziem Albert-Schweitzer-Gymnasium Limbach-Oberfrohna 

(SRN) – příprava žákovských mobilit ve školním roce 2015/2016 (září – říjen cca 20 žáků) 

 Realizace výměnného pobytu žákovské skupiny v Limbachu (SRN) v rámci dlouhodobé 

spolupráce s partnerskou školou Gerhart-Hauptmann-Mittelschule. 

 Navázání nové spolupráce s Lycée Alphonse Daudet, Nimes (Francie) – příprava žákovských 

mobilit ve školním roce 2015/2016 (září – říjen cca 20 žáků) 

 Navázání nové spolupráce s Colegios Ramón y Cajal, Madrid, Španělsko – realizace žákovského 

projektu s využitím ICT (eTwinning) 

 Zapojení školy do mezinárodního programu Cena vévody z Edinburghu 

 Organizace a realizace mezinárodních jazykových zkoušek a certifikátů: FCE, CAE (AJ), DSD 

(NJ), DELF (FJ) 

 
 
Spolupráce s institucemi na národní a regionální úrovni 
 

 Spolupráce s UTB ve Zlíně – realizace přednášek a exkurzí, vedení seminářů a zájmových 

útvarů, spolupráce při přípravě žáků v rámci SOČ 

 Rozšíření spolupráce s UTB v oblasti projektů zaměřených na technické a přírodní vědy – 

laboratorní cvičení, přednášky 

 Spolupráce s Univerzitou Palackého v Olomouci – realizace přednášek a exkurzí, vedení 

seminářů, spolupráce při přípravě žáků v rámci SOČ a další soutěže jako MO, ChO, ZO 

 Spolupráce s Nadací Tomáše Bati v rámci akce Týden vědy a dalších reprezentativních aktivit 

školy i nadace 

 Spolupráce s Nadací Jana Pivečky 

 Spolupráce s Magistrátem města Zlína při přípravě a realizaci oslav 70. výročí osvobození města 

Zlína 

 Spolupráce se Zlínským krajem 

 Spolupráce s Krajskou nemocnicí Tomáše Bati (realizace pravidelných přednášek zaměstnanců 

transfuzní stanice, následné dárcovství krve žákyň a žáků naší školy (podzim 2014) 

 Spolupráce s firmou Lesy města Zlína – aktivity v rámci EVVO, úklid okolí školy 

 Nová spolupráce s Českou geologickou společností a vzdělávací agenturou ERUDIS – 

geologický žákovský klub 
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PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM 
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ZÁVĚR VÝROČNÍ ZPRÁVY 

 

Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu s ustanovením § 10 zákona č. 561/2004 

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního 

hodnocení školy. Ve školním roce 2014/2015 naše škola splnila základní cíle a úkoly vzdělávacího a 

výchovného procesu, naši absolventi mají velkou úspěšnost při přijímacích zkouškách na VŠ, žáci se 

účastní celé řady projektů, úspěšně reprezentují školu v soutěžích i v mezinárodních kolech. 

 

Datum zpracování zprávy: 24. srpna 2015 

Datum projednání na poradě pracovníků školy: 31. srpna 2015  

Výroční zpráva byla schválena školskou radou v září 2015 

 

        RNDr. Jan Chudárek 

        ředitel školy 



 

 
 

 

  

Ve středu 17. června 2015 nám bylo potěšením uvítat francouzského velvyslance pana Jeana-

Pierra Asvazadouriana, který při své návštěvě besedoval se žáky a vyučujícími francouzského 

jazyka 

Moderovaná debata s pamětníky k 25. výročí 17. listopadu 



 

 

 


