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Identifika ční údaje 
 

Název školního vzdělávacího programu 
 
Oficiální  název:   Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání  
    vytvořený podle RVP ZV a RVP GV 
 

  
  Vzdělávací program, studijní forma vzdělávání 

Gymnázium v Ostrově lze absolvovat formou denního studia jak ve čtyřletém, tak 
i  v osmiletém vzdělávacím programu. V nižším stupni víceletého (osmiletého) gymnázia je tak 
nadaným žákům pátých tříd ZŠ nabídnuta obsahově hlubší a náročnější alternativa k druhému 
stupni základní školy. 

 
 

   
Předkladatel 
   
 
Oficiální název školy:   Gymnázium Ostrov 
Čestný název školy:     
Adresa: Studentská 1205, 363 01  Ostrov 

Zeměpisné souřadnice školy:  φ = 50
0
 4´ 35´´s.š.  λ =  12

0
 21´ 43´´ v.d. 

 
Statutární zástupce (ředitel): Mgr. Milan Martinek 
Zástupce ředitele pro blok 
humanitních předmětů (statutární): Mgr. Libor Velička 
Zástupce ředitele 
pro blok přírodovědných předmětů: Mgr. Miroslava Vaicová 
Koordinátor tvorby ŠVP: Mgr. Jaroslava Strachoňová, Mgr. Alexandra Šusterová 

   Fax:      +420 / 353 433 791 
 Telefon:     +420 / 353 842 547 , 353 612 753, 353 433 761 

   E-mail:      sekretariat@gymostrov.cz 
     martinek@gymostrov.cz 

  Webová stránka školy:  www.gymostrov.cz 
 
 
 
 
 
Rezortní identifikátor zařízení 
RED-IZO (identifikátor ředitelství):  600 009 297 
Identifikační znak organizace  
IZO 
(identifikátor zařízení):  049753771    
Identifikační číslo organizace  
IČO:      49753771     
Daňové identifikační číslo 
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DIČ:      CZ 49753771 
 
Právní forma:    příspěvková organizace s právní subjektivitou 
 
 
  Zřizovatel školy 

      
Název:     Karlovarský kraj se sídlem v Karlových Varech 
Adresa: Závodní 353/88, 360 01 Karlovy Vary 
 
Kontakty:   

 Telefon:    +420 / 353 502 111 

 Fax:       +420 / 353 331 509 
 E-mail:    epodatelna@kr-karlovarsky.cz 

     knihapraniastiznosti@kr-karlovarsky.cz 
 
 
  Platnost dokumentu 
 
Platnost dokumentu od:  1.9. 2007 
 
 
 
 
Podpis ředitele:     Razítko školy: 
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Charakteristika školy  
 
Gymnázium Ostrov je všeobecně vzdělávací škola, poskytující úplné střední vzdělání zakončené 
maturitní zkouškou. Studenti se zde připravují především k dalšímu studiu na všech typech 
vysokých i vyšších odborných škol. 
Budovy školy jsou umístěny v klidné, zelení obklopené části města. Dobrá dopravní dostupnost 
umožňuje studovat na naší škole nejen ostrovským, ale i dojíždějícím studentům. 
 

Velikost školy : 

Počet žáků i tříd se po rekonstrukci školy v 90. letech postupně zvyšoval. V současnosti studuje 
na škole 555 žáků, výuka probíhá v 19 třídách a průměrný počet žáků ve třídě je 29.                                                                                                                                           
I do budoucnosti počítáme s nabídkou dvou současných vzdělávacích oborů – s čtyřletým a 
osmiletým modelem studia. Záměrem školy je, aby se v dalších letech ustálil počet přijímaných 
tříd, tj. dvě třídy osmiletého a jedna třída čtyřletého studijního oboru. Tím pak bude plně využita 
maximální kapacita  600 žáků. 

Tabulka vývoje celkového počtu žáků a tříd v letech 1997 - 2005 

školní rok 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 

celkový po čet tříd 18 18 17 17 16 18 19 19 19 19 

z toho t říd :               
7leté, 8leté, 4leté 

studium 
7,6,5 5,8,5 4,9,4 2,10,5 0,11,5 0,12,6 0,12,7 0,12,7 0,12,7 0,12,7 

Celkový po čet žáků 507 497 478 474 456 508 538 542 556 574 

 
 
 

Vybavení školy : 
(materiální, prostorové, technické, hygienické a jiné podmínky): 
 
Komplex školy je tvořen dvěma propojenými hlavními budovami, tělocvičnou, školním hřištěm s 
tenisovými kurty a školní jídelnou.  
Všechny budovy prošly postupnou rekonstrukcí - získaly nové valbové střechy, barevné fasády, 
plastová okna, centrální kotelna byla nahrazena moderními plynovými ekologickými kotelnami, 
zrekonstruována byla sociální zařízení. 
Škola je nadstandardně vybavena a poskytuje studentům velmi dobré materiálně-technické 
podmínky ke studiu. 
Škola má 3 počítačové učebny. I v dalších odborných učebnách je k dispozici moderní didaktická 
technika (počítače, dataprojektory, interaktivní tabule). Počítačová síť školy je připojena na 
internet. Škola disponuje přírodovědnými i humanitními odbornými učebnami, včetně laboratoří 
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(chemická, biologická). Vyučujícím i studentům je k dispozici rozsáhlá knihovna. Sportovní 
využití nabízí také fitnesscentrum. 
 
 

Charakteristika pedagogického sboru : 
 
Pedagogický sbor je stabilizovaný a v posledních letech doznával jen malých změn. 
Na naší škole vyučuje v současnosti 25 žen a 19 mužů, věkový průměr je 43 let. Z celkového 
počtu 44 vyučujících je 6 externích.  
Pedagogický sbor vykazuje vysokou aprobovanost – dlouhodobě se pohybuje nad 90%. Škola 
poskytuje maximální možnou podporu dalšímu vzdělávání pedagogů. Pedagogové se zúčastňují 
školení, kurzů a seminářů, které pořádají akreditovaná pracoviště MŠMT ČR. Jedním z těchto 
středisek je i naše škola – v rámci SIPVZ pro školení P a Z. Naši pedagogové sami působí jako 
školitelé i jako odborní pracovníci(metodici) Pedagogického centra v Karlových Varech. 
Na škole působí výchovný poradce i  preventista sociálně patologických jevů. 
 

Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce: 
 
Gymnázium Ostrov realizuje celou řadu projektů a nadstandardních aktivit. Jsou zaměřené hlavně 
na rozvoj jazykových dovedností a na činnosti s výpočetní a informační technikou. 
 
Ve spojitosti s významnými organizacemi (EU, EUREGIO EGRENSIS, program Phare) se 
Gymnázium Ostrov začleňuje do mezinárodních projektů, které podporují nejen výuku cizích 
jazyků, ale směřují také k poznávání a sbližování evropských zemí. V rámci programu Socrates 
realizovala naše škola pro studenty projekt „Kde a jak žijeme“, v němž spolupracovala 
s partnerskými školami v Rakousku, Nizozemsku a v SRN. Tento projekt zúčastněným umožnil 
poznat životní styl v jiných evropských zemích, posílil dovednosti s internetem a vyučujícím 
umožnil studijní stáže v zahraničních školách.  
Škola udržuje kontakty s partnerskými zahraničními školami v  SRN - s gymnázii ve Wunsiedelu, 
Schwarzenberku, Hofu a Bayreuthu.  
Realizujeme s nimi aktivity, které podporují jazykovou výuku – výměnné krátkodobé i 
dlouhodobé studijní pobyty pro skupiny i jednotlivce, společné exkurze, zájezdy atd. Tradiční 
jsou týdenní studijní výjezdy do Anglie. Škola využívá také fondů EUREGIO EGRENSIS, díky 
nimž realizuje opakovaně letní jazykové tábory společně se studenty zahraničních škol. Za 
podpory „Česko – německého fondu budoucnosti“ proběhl v roce 2006 mezinárodní letní tábor 
v Jáchymově. V tomto roce se konal také mezinárodní projekt „Strom, aneb Muž, který okradl 
Goetha“, zaměřený kromě rozvoje jazykových dovedností na výtvarnou výchovu. 
Zájemci z  řad studentů po intenzivní přípravě pod vedením našich vyučujících vykonávají 
náročnou Cambridgeskou jazykovou zkoušku a získávají  mezinárodně uznávaný certifikát. 
Studenti mají možnost složit mezinárodní jazykové zkoušky Zertifikat Deutsch a Mittelstuffe 
Deutsch. 
Tradiční a dlouhodobá je spolupráce s partnerskými školami na poli kulturním a sportovním. 
Uskutečňují se společné koncerty pěveckých sborů, sportovní utkání a soustředění. 
Studenti se pravidelně zúčastňují týdenních seminářů ve Weidenberku v rámci mezinárodního 
projektu POL&IS (simulační hry na politická témata).  
 
V rámci SIPVZ realizuje škola mnoho projektů, které rozvíjejí odbornost vyučujících a výrazně 
obohacují materiální vybavení školy. K těmto projektům patřila „Implementace interaktivní 



Gymnázium Ostrov, Studentská 1205 
 

6 

výuky a prezentace v rámci SIPVZ a výuky matematiky a ostatních předmětů“. Dále 
„Implementace programu Master Eye ve výuce informatiky a ostatních předmětů“, „Počítačová 
grafika a její uplatnění ve vizuálně obrazovém vyjádření ve výuce výtvarné výchovy“, 
„Zvyšování počítačové gramotnosti, podpora, zefektivnění a modernizace výuky přírodovědných 
předmětů“. V současnosti jsou realizovány dva dlouhodobé projekty – „Regionální historie 
Karlovarska v soužití českého a německého etnika“ a „Sbírka přírodovědných úloh v e-
learningovém prostředí“. 
 
 

Spolupráce s rodi či a jinými subjekty : 
 
 
Podle zákona 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (Školský zákon) vznikla po volbách dne 
14. listopadu 2005 Školská rada – nový šestičlenný orgán, který pracuje v souladu 
s vymezenými pravomocemi, a podílí se tak na správě školy. 
Naše škola pracuje dlouhodobě a soustavně s Pedagogicko psychologickou poradnou 
v Karlových Varech. Velmi přínosná jsou sociometrická šetření v problematických třídních 
kolektivech. Ve spolupráci s výchovným poradcem se daří řešit problémy žáků s dysgrafií a 
dyslexií. 
Vedle nově vzniklé Školské rady i nadále pokračuje činnost Občanského sdružení Gymnázia 
Ostrov. Hlavním cílem sdružení je vzájemná informovanost mezi rodiči a vedením školy o výuce 
i provozu školy. 
Veřejnost (nejen rodičovská) je pravidelně a systematicky informována o činnosti školy.  
K tomu jsou využívány všechny dostupné prostředky. Dvakrát do roka se konají třídní schůzky 
pro rodiče žáků. Kromě obvyklých sdělení o prospěchu a chování jsou rodiče informováni o dění 
na gymnáziu prostřednictvím školního zpravodaje, který připravuje vedení školy na každé třídní 
schůzky. 
Škola informuje širokou veřejnost také prostřednictvím médií, na svých průběžně 
aktualizovaných internetových stránkách. Do tvorby stránek jsou zapojeni rovněž studenti. 
Cílem je poskytovat co nekomplexnější nabídku informací a aktualit. 
 

Charakteristika ŠVP 
 

Zaměření školy 
 
Ostrovské gymnázium je výběrovou střední školou, která je určena především zájemcům  o 
budoucí vysokoškolské studium všech směrů. Výuka probíhá podle generalizovaného učebního 
plánu. Ten je sestaven tak, aby se každý student mohl v posledních dvou ročnících svým výběrem 
volitelných předmětů studium profilovat k přípravě na zvolenou vysokou školu. Například 
budoucí právníci mají více společenskovědních předmětů na úkor přírodovědných. Budoucí 
technici nebo lékaři naopak. Výběr seminářů umožňuje kvalitní přípravu k přijímacím zkouškám 
na VŠ i na budoucí studium.    

Škola napomáhá správnému rozhodnutí studentů při volbě vysoké školy spoluprací 
s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Karlových Varech, která po zadání a vyhodnocení 
Profitestů doporučí studentům  3. ročníku a septimy vhodné typy VŠ. 
 



Gymnázium Ostrov, Studentská 1205 
 

7 

Absolventi naší školy odcházejí výborně jazykově vybaveni. Probíhá intenzivní výuka 
angličtiny, němčiny, francouzštiny, ruštiny. Škola udržuje kontakty s partnerskými zahraničními 
školami v  SRN - s gymnázii ve Wunsiedelu, Schwarzenberku, Hofu a Bayreuthu. Realizujeme 
s nimi aktivity, které podporují jazykovou výuku – výměnné krátkodobé i dlouhodobé studijní 
pobyty pro skupiny i jednotlivce, společné exkurze, zájezdy atd. Tradiční jsou týdenní studijní 
výjezdy do Anglie. Škola využívá také fondů Euroregio Egrensis, díky nimž realizovala 
opakovaně letní jazykové tábory společně se studenty zahraničních škol. 
     Zájemci z  řad studentů po intenzivní přípravě pod vedením našich vyučujících vykonávají 
náročnou Cambridgeskou jazykovou zkoušku a získávají  mezinárodně uznávaný certifikát. 
     Studenti mají  možnost složit mezinárodní jazykové zkoušky Zertifikat Deutsch a Mittelstuffe 
Deutsch. 
     V moderních učebnách výpočetní techniky získávají studenti dovednost komunikovat 
s počítačem a pracují s aktuálním výukovým softwarem, navštěvují kurzy programování, pracují 
s internetem, a to i ve svém volném čase. To vše umožňuje dobré zapojení do praxe i těm, kteří 
po maturitě nesměřují na vysokou školu. Z podnikatelských kruhů i ze státní správy máme 
potvrzeno, že se gymnazista díky širokému záběru vzdělání velmi rychle zapracuje po odborné 
stránce v řadě profesí.  
 

     Díky špičkovému pedagogickému vedení dosahují vynikajících studijních výsledků naši 
studenti v přírodovědných předmětech – biologii, chemii. Umisťují se na prvních místech 
v celostátních,  dokonce i v mezinárodních olympiádách. Úspěchů v celostátních soutěžích 
dosahují naši studenti i v soutěžích zeměpisných, dějepisných či literárních. 
 Tělocvikáři vedou studenty k vynikajícím výsledkům ve sportovních soutěžích. Časté jsou 
postupy do celorepublikových soutěží a výborná umístění v nich. Současně probíhají i interní 
mezitřídní turnaje. Pořádáme týdenní lyžařské a týdenní letní sportovní kurzy. 
 Škola má pro studenty zpracovanou dlouhodobou  koncepci kulturních pořadů. 
     V mimoškolní činnosti se studenti realizují v  kroužcích  sportovních her (odbíjené, florbalu a 
kopané), francouzského jazyka či keramiky. Pro zájemce o jazyk a kulturu příslušných 
evropských zemí je určen Německý a Anglický klub. Známý je smíšený pěvecký sbor gymnázia. 
Na škole je také filmový klub a vychází originální studentský časopis Gymploid a Almanach 
studentských prací.  

Charakteristika student ů 

Na Gymnáziu Ostrov studují především žáci z Ostrova a okolí (Jáchymov, Hroznětín, Lesov, 
Sadov, Velichov a Kyselka). V posledních letech narůstá počet dojíždějících studentů také 
z Karlových Varů, Nejdku a Nové Role.  
Vedle naprosté většiny žáků české národnosti  studují na škole i žáci jiné národnosti – 
zejména vietnamské, ukrajinské a ruské. 
 

Profil absolventa 

Ostrovské gymnázium je určeno především zájemcům o budoucí vysokoškolské studium. ŠVP 
Gymnázia Ostrov nabízí žákům školy úplné všeobecné vzdělání a v posledních ročnících studia 
také užší zaměření, které umožňuje profilovat se k přípravě na zvolenou vysokou školu. Studium 
na gymnáziu poskytuje svým absolventům přípravu na všechny typy vysokých a vyšších 
odborných škol. Naši absolventi odcházejí s výbornými jazykovými dovednostmi i se znalostí 
práce s výpočetní technikou. To jim umožňuje snadné zapojení do praxe v jakémkoliv oboru. 
Absolvent Gymnázia Ostrov by měl být otevřenou a kultivovanou osobností s vědomým 
hodnotovým systémem. 
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Organizace p řijímacího řízení 
 
 
Podrobná kritéria přijímacího řízení pro osmiletý i čtyřletý vzdělávací obor jsou vždy zveřejněna 
na webových stránkách školy www.gymostrov.cz  nejpozději do 31.3. toho kalendářního roku, 
v němž uchazeči podávají přihlášku ke studiu na Gymnáziu Ostrov. 
 
V přijímacím řízení jsou využívány testy SCIO. 
 
Pro osmiletý vzdělávací obor využíváme testy spol. Scio – test z matematiky a test z českého 
jazyka. 
 
Pro čtyřletý vzdělávací obor využíváme testy spol. Scio – test z obecných studijních předpokladů, 
matematiky a českého jazyka. 
 
 
Přijímací zkoušky se konají v termínech dle platné legislativy. 
 
 

Organizace maturitní zkoušky 
 
Dosavadní pojetí maturitní zkoušky vychází z platné legislativy. 
V současné době maturují povinně žáci  z českého jazyka a literatury  a z cizího jazyka, další dva 
předměty si volí z široké nabídky školy. 
Úspěšná maturita na ostrovském gymnáziu předznamenává nejčastěji úspěch při  přijetí na 
vysokou školu. V posledních letech se daří zvyšovat počty přijatých maturantů  na vysoké školy, 
a tím gymnázium plní své hlavní poslání. 
 
Statistika  roku  2005/ 2006  
Celkový počet studentů      104 studentů 
Z toho připuštěno k maturitní zkoušce    102 studentů 
Studenti, kteří podali přihlášku na VŠ                94 studentů 
Studenti, kteří byli přijati na VŠ      76 studentů, tedy 80 %.  
   
 
 
Se zavedením nové maturitní zkoušky se systém maturit zásadním způsobem změní. 
Státní maturita je zatím v přípravě a její parametry zveřejníme v ŠVP, jakmile budou k dispozici 
dostatečně zpracované  podklady. 
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Výchovné a vzd ělávací strategie 

Výchovné a vzdělávací strategie, kterými utváříme a rozvíjíme klíčové kompetence žáků, 
odpovídají koncepci naší školy, která vychází z respektování specifických odlišností našeho 
regionu a skutečnosti, že na školu přicházejí i žáci s mimořádným nadáním. 

Klíčové kompetence gymnaziálního vzd ělávání na Gymnáziu Ostrov 

V našem školním RVP realizujeme výchovné a vzdělávací cíle z hlediska rozvoje jednotlivých 
kompetencí  níže uvedenými postupy: 

1. Kompetence k učení  

• učitelé motivují žáky v oblasti poznávání zadáváním problémových úkolů, vedou je k 
využívání odborné literatury a jejímu vyhledávání v rámci dostupných knihoven (školní, 
městská, krajská) 

• učitelé aktivují žáky k samostatné práci s informacemi (vyhledávání, zpracování, 
vyhodnocování) 

• učitelé  vytvářejí žákům prostor pro prezentaci jejich prací (referáty, eseje, seminární 
práce, celoškolní přehlídky, pravidelná prezentace na webu atd.) 

• učitelé podporují žáky v neformální a věcné diskusi, učí je řešit dané problémy  
• učitelé umožňují žákům vyjadřovat se k aktuálním problémům, které souvisí s chodem 

školy 

2. Kompetence k řešení problémů  

• učitelé vedou žáky k věcně správné formulaci problémů  
• učitelé podporují žáky v argumentaci podložené důkazy 
• učitelé umožňují žákům aktivně se podílet na organizaci a řešení  mezioborových projektů 
• učitelé podněcují žáky k přípravě aktivit mimo vyučování 

3. Kompetence komunikativní  

• učitelé umožňují žákům komunikaci v nových skupinách, spolupráci, prezentaci postojů 
( výuka napříč ročníkem, celoškolní projekty, mezitřídní aktivity, jazykové skupiny atd.) 

• učitelé vedou žáky k výstižné a kultivované komunikaci ústní i písemné,  ve výuce jim 
pomáhají s porozuměním oborové terminologii 

• učitelé  vedou žáky k samostatnému projevu a umožňují jim prezentaci jejich vlastních 
aktivit (zájmová činnost, sbor,  výstavy atd.) 

• učitelé pro žáky pravidelně připravují výměnné zahraniční zájezdy, mezinárodní projekty, 
dlouhodobé studijní pobyty  

• učitelé společně s žáky připravují setkání s různými osobnostmi společenského i 
politického života  

•  škola umožňuje žákům, učitelům a ostatním pracovníkům školy přístup k širokému 
spektru informačních zdrojů (internet, laboratoř, knihovna, odborné pracovny) 
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4. Kompetence sociální a personální  

• škola vede žáky k vytváření  a rozvíjení dobrých mezilidských vztahů (respektování 
ostatních, odmítání šikany) 

• učitelé respektováním individuality žáků podporují jejich talent, předpoklady a schopnosti 
• učitelé podporují u žáků organizování různých činností a akcí ( kulturní, společenské, 

sportovní, charitativní např. Špunty pro špunty, atd.) 

5. Kompetence občanské  

• žáci se podílejí na chodu školy (organizace školních akcí např. Den otevřených dveří, 
výzdoba tříd, skladba volitelných a nepovinných předmětů, kroužky atd.) 

• učitelé zapojují žáky do činností občanských sdružení (charitativní sbírky) 
• učitelé vedou žáky k toleranci vůči jiným kulturám, náboženstvím a národnostním 

menšinám (tematické přednášky, filmy, diskuze a besedy) 
• učitelé zařazují pravidelně do výuky návštěvu různých institucí (parlament, zastupitelstvo) 
• učitelé společně se  žáky organizují pravidelná setkání s významnými  osobnostmi  vědy, 

politiky, sportu, kultury a umění 
• učitelé důsledně vyžadují dodržování rovných podmínek pro všechny bez rozdílu 

6. Kompetence pracovní  

• učitelé motivují a vedou žáky k využívání znalostí a zkušeností získaných v jednotlivých 
oblastech pro přípravu na budoucí studium a povolání 

• učitelé vedou žáky při pracovních činnostech k bezpečnému ovládání a uvědomělému  
užívání laboratorní a digitální techniky 

• učitelé vyžadují, aby žáci dodržovali vymezená pravidla týkající se práce s uvedenou 
technikou a zásady bezpečnosti, včetně první pomoci 

• učitelé umožňují žákům kvalitní přípravu pro další studium na VŠ u nás i v zahraničí 
volbou vhodných volitelných předmětů, a tím i jejich další uplatnění na trhu práce 

 

Formy a metody realizace ŠVP ve vztahu k rozvoji ko mpetencí 

Při realizaci záměrů ŠVP se využívají formy a metody preferující dělení žáků do menších skupin, 
které jsou vytvářeny podle jazykové úrovně žáků.    

• V povinných  předmětech jako základní formu využívají učitelé ve všech předmětech 
metody frontálního, skupinového i projektového vyučování. Pro vybrané předměty jsou 
žáci děleni na menší skupiny v rámci tříd (jazyky, matematika, přírodovědné předměty, 
informatika). Učitelé kladou důraz na rozvoj kompetencí k učení, k řešení problému, 
kompetencí komunikativních a kompetencí občanských. 

• Ve skupinách  povinných předmětů je možné využít metody umožňující individuálnější 
přístup. Jedná se o  cizí jazyky, kdy je dělen podle úrovně celý ročník čtyřletého i 
osmiletého programu, dále pak o výuku estetické výchovy, kde žáci volí mezi výtvarnou 
výchovou nebo hudební výchovou. Tyto formy jsou vhodné především k rozvoji 
kompetencí k řešení problému, ale i kompetencí k učení a komunikaci. 

• Laboratorní cvi čení – malé skupiny s možností individuální či skupinové práce, s 
převahou rozvoje praktických dovedností jsou vytvářeny ve všech přírodovědných 
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předmětech především k rozvoji kompetencí k řešení problému, kompetencí pracovních, 
komunikativních a k učení . 

• Cvičení v jednotlivých předmětech – jedná se o skupiny vytvářené především k rozvoji 
kompetencí komunikativních a kompetencí k řešení problémů v předmětech český jazyk a 
literatura, matematika a přírodovědné předměty. 

• Seminární forma volitelných předmětů – s postupujícím ročníkem studia se zvyšuje 
počet volitelných předmětů, které pak slouží k individuální orientaci na další studium i 
naplnění některých průřezových témat – mediální výchova, výchova k myšlení v 
evropských souvislostech, environmentální výchova, pracovní výchova . Tomu jsou 
přizpůsobeny i metody výuky, které staví především na samostatné či skupinové práci. 
Podle zaměření semináře je pak kladen důraz i na rozvoj jednotlivých kompetencí. 
Semináře jsou vypisovány vždy pro žáky celého ročníku.  

• Jednorázové akce – diskuzní akce, charitativní akce, besedy, přehlídky, soutěže, 
exkurze ( Praha Národní muzeum , Technické muzeum, Planetárium, Parlament a 
Senát ČR - součástí těchto akcí jsou večerní divadelní představení),výstavy a 
koncerty, filmová a divadelní představení  a tematická setkání s pamětníky a 
významnými osobnostmi - tvoří součást výchovně vzdělávacího programu školy.Tyto 
aktivity nabízí žákům  možnost rozvoje kompetencí komunikativních, sociálních i 
občanských. Žáci jsou velice často organizátory jednotlivých akcí (filmové projekce, 
besedy, exkurze, maturitní ples a charitativní sbírky atd.). 

• Kurzy - součástí ŠVP je systém kurzů, které slouží k naplnění obsahu a cílů některých 
průřezových témat, ale i jednotlivých vzdělávacích oblastí. Podle povahy pak jsou 
jednotlivé kurzy zaměřeny na rozvoj kompetencí k učení, kompetencí komunikativních, 
sociálních a personálních i kompetencí občanských. K rozvoji různých kompetencí jsou 
využívány i kurzy ( jazykový kurz,  sportovní kurz). 

• Dlouhodobé projekty a soutěže doplňují formy používané k naplnění cílů ŠVP a k 
rozvoji všech základních kompetencí, především se jedná o aktivity dlouhodobé povahy, 
na nichž se podílejí žáci různých ročníků, ale i různých škol (partnerské školy v SRN). V 
současnosti se jedná o projekty školního pěveckého sboru (za účasti zahraničních 
gymnázií), žáci se zapojují a mohou rozvíjet své předpoklady i v soutěžních přehlídkách a 
olympiádách (SOČ, MO, FO, CHO, BiO, literární soutěže, sportovní a jazykové soutěže 
atd.), a to i na mezinárodní úrovni. Desetiletou tradici má naše škola v účasti na projektu 
Pražský model OSN. K dalším dlouhodobým projektům patří drogová prevence 
(přednášky, besedy,  dokumenty, spolupráce s policejními složkami), archeologické 
průzkumy, vycházející ze spolupráce s Muzeem v Karlových Varech. 

Mezipředmětové vztahy budou napl ňovány i v rámci projekt ů a prezentací. 

Zabezpečení výuky žák ů se speciálními vzd ělávacími 
pot řebami 

Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba  
• se zdravotním postižením (tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady řeči, 

souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování) 
• se zdravotním znevýhodněním (zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí 

zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, které vyžadují zohlednění 
při vzdělávání) 

• se sociálním znevýhodněním, jež je způsobeno 
o rodinným prostředím s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožením 

sociálně patologickými jevy 



Gymnázium Ostrov, Studentská 1205 
 

12 

o nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou 
o postavením azylanta a účastníka řízení o udělení azylu na území České 

republiky podle zvláštního právního předpisu 
 
Speciální vzdělávací potřeby žáků zjišťuje školské poradenské zařízení. Žáci se 

speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody 
odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které 
toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení.  

Pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním se při přijímání ke 
vzdělávání a při jeho ukončování stanoví vhodné podmínky odpovídající jejich potřebám.  

Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se individuálně přihlíží 
k povaze postižení nebo znevýhodnění. Délku středního vzdělávání může ředitel školy ve 
výjimečných případech jednotlivým žákům se zdravotním postižením prodloužit (nejvýše však 
o dva školní roky).  

Žáci se zdravotním postižením mají při vzdělávání právo užívat speciální učebnice a 
speciální didaktické a kompenzační učební pomůcky.  

Pokud zákonní zástupci žáka doloží jeho speciální vzdělávací potřeby (vrcholový sport, 
zahraniční studijní pobyty, studium cizinců, zdravotní či jiná omezení), snaží se škola vytvářet 
vhodné podmínky k úspěšnému zvládnutí studia formou 

 
• studia podle individuálního vzdělávacího plánu 
• přerušení studia 
• uvolnění z vyučování  některého předmětu 
• odložení klasifikace 
• individuálního přístupu , včetně individuální konzultace apod.  

 
Při zabezpečování výuky žáků s diagnostikovanými formami určité dysfunkce škola úzce 

spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Karlových Varech. Vzájemnou 
koordinaci práce jednotlivých vyučujících zabezpečuje v takovém případě třídní učitel a 
výchovný poradce školy. Kontrola plnění dohodnutých postupů a výsledků vzdělávání probíhá 
pravidelně v rámci čtvrtletních pedagogických rad. 
 

Zabezpečení výuky žák ů mimo řádně nadaných 
 
Škola vytváří v souladu se svým profilem podmínky pro rozvoj talentovaných žáků.  
K rozvoji jejich nadání může ředitel školy odlišně upravit organizaci vzdělávání.  
Ředitel školy může mimořádně nadaného nezletilého žáka na žádost zákonného zástupce 

či samotného mimořádně nadaného zletilého žáka přeřadit do vyššího ročníku bez absolvování 
předchozího ročníku. Součástí žádosti žáka, který plní povinnou školní docházku, je vyjádření 
školského poradenského zařízení a praktického lékaře pro děti a dorost. Podmínkou přeřazení je 
vykonání zkoušek ze vzdělávacího obsahu nebo části vzdělávacího obsahu ročníku, který žák 
nebude absolvovat. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitel školy.  

Ředitel školy může s písemným doporučením školského poradenského zařízení povolit 
nezletilému žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním na 
žádost jeho zákonného zástupce a zletilému žákovi na jeho žádost vzdělávání podle 
individuálního vzdělávacího plánu.  
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K zajištění rozvoje mimořádně nadaných žáků vytváří škola také materiální zajištění 
moderními didaktickými pomůckami, specializovanými učebnami a laboratořemi, počítačovou 
technikou, dataprojektory, smart tabulemi a počítačovými výukovými programy. 

Podle psychologických testů prováděných pracovníky pedagogicko-psychologické 
poradny a testů obecných studijních předpokladů je naprostá většina žáků diagnostikována 
v pásmu nadprůměrné inteligence, což odpovídá výběrovému charakteru školy. Žáci gymnázia 
projevují také vyšší motivaci a zájem o studium, než je obvyklé na jiných typech škol. Škola 
poskytuje těmto mimořádně nadaným žákům šanci k maximálnímu využití jejich talentu 
(individuální  příprava do nejrůznějších předmětových soutěží a olympiád, škola organizuje 
exkurze, besedy atd.). 

Pro výuku cizích jazyků škola zajišťuje výměnné studijní pobyty pro jednotlivé žáky, 
týdenní jazykové soustředění v Německu pro studijní skupiny, prázdninové jazykové tábory za 
účasti studentů z partnerských škol ze SRN  ( Gymnázium Schwarzenberg, Gymnázium Hof, 
Gymnázium Wunsiedel), dále studijní výjezdy do Velké Británie. 
Finanční krytí škola  zajišťuje prostřednictvím nejrůznějších mimorozpočtových zdrojů ( nadace, 
fondy, finance EU). 
Škola má také výborné zázemí a  podmínky pro rozvoj sportu (tělocvična, hala, atletické hřiště, 
posilovna, tenisové dvorce). 
 

Začlenění průřezových témat 
Průřezová témata jsou formulována v programech RVP ZV a RVP GV. Mají především 

výchovný charakter a měla by přispět k tomu, aby si žáci osvojili určité postoje a hodnoty, a měla 
by stimulovat, ovlivňovat či korigovat jejich postoje, hodnotový systém a jednání. Průřezová 
témata tvoří povinnou součást základního i gymnaziálního vzdělávání, promítají se nejen svým 
výchovným zaměřením, ale i obsahem do vzdělávacích oblastí (oborů) a pomáhají doplňovat či 
propojovat, co si žáci během studia osvojili. Pojetí a funkce průřezových témat příznivě ovlivňují 
i proces osvojování klíčových kompetencí. 

PT jsou na Gymnáziu v Ostrově realizována převážně formou integrace do vyučovacích 
předmětů a do práce třídních učitelů.. Řada dalších projektů je součástí povinně volitelných 
předmětů, a je proto určena žákům podle oboru jejich zájmu.  

Přehled průřezových témat a použitých zkratek: 

OSV   - Osobnostní a sociální výchova 

VDO  - Výchova demokratického občana 

VMEGS  - Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

MkV    - Multikulturní výchova 

EV  - Environmentální výchova 

MV    - Mediální výchova 
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Souhrnná tabulka je v této příloze
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Tabulka 

Rámcový u čební plán  

vzdělávací oblasti vzdělávací obory prima - kvarta prima sekunda tercie kvarta součet   

    

minimální časová 
dotace             

český jazyk a literatura 16 4 4 4 4,5 16,5 0,5 

cizí jazyk 1 12 4 3 4 4 15 4 jazyk a jazyková komunikace 

cizí jazyk 2       6        3 3 6 6 

matematika a její aplikace   16 5 4 4 3 16 1 

Informační a kom. technologie   1 1 1   2 4 3 

dějepis 2 2 2 2 8   
člověk a společnost 

výchova k občanství 
12 

1 1 1 1 4   

fyzika 2 2 2,5 2 8,5   

chemie 0 2 2 2,5 6,5 6,5 

přírodopis 2,5 2 2 2 8,5   

člověk a příroda 

zeměpis 

22 

2 2 2 1 7   

hudební výchova 1 1 1 1 4   umění a kultura 
výtvarná výchova 

10 

2 2 1 1 6   

výchova ke zdraví 0 0 0 0 0 -2 
člověk a zdraví 

tělesná výchova 
11 

3 2 2 2 9   

člověk a environmentální výchova   0 0 0 0 0   

svět práce         0 -1 člověk a svět práce 

laboratorní technika 
4 

    0 0 0 -2 
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digitální technologie 
 

0 0 0 0 0 -1 

průřezová témata P         0   

průřezová témata           0   

povinně volitelný předmět     1 1 1 3 3 

povinně volitelný předmět           0   

disponibilní časová dotace 18         0   

celkem           0   

celková časová dotace 122 29,5 29 31,5 32 122 18 
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Poznámky: 

Vzdělávací oblast Člověk a svět práce - kromě tématu Svět práce  povinně nejméně dva tematické okruhy -  celkem nejméně 132 hodin 

Tematický okruh  Práce s laboratorní technikou integrovat do chemie, biologie, fyziky  - dotace 1 hodina za 14 dnů pro předmět v ročníku, možno také 
2 hodiny za měsíc - v plánu označeno -  0,5 hodiny a dále laboratorní cvičení v dalších ročnících, kde nejsou laboratorní práce  "mimo rozvrh " - 
celkem laboratorních cvičení v cyklu prima až kvarta 80 hodin. Celková časová dotace 2 hodiny. 

Tematický okruh  Využití digitálních technologií integrovat do vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie v kvartě - jedna hodina týdně  - 
tedy 33 hodin za rok. Celková časová dotace 1 hodina. 

Tematický okruh Svět práce v  tercii a kvartě je integrován ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce nejméně po 16 hodinách v každém ročníku - 
celkem 32 -  tematický okruh musí být odučen v plném rozsahu.  
Celková časová dotace 1 hodina. 

Vzdělávací oblast Tělesná výchova a výchova ke zdraví -  Výchova ke zdraví musí mít nejméně 66 hodin a je integrována  do tělesné výchovy v 
průběhu výuky tělocviku, v sekundě blokově odučeno na lyžařském kurzu  4 x 4= 16  část výcviku a přednášky.  Dalších 20 hodin je zařazeno do 
výuky tělocviku v průběhu primy až kvarty s časovou dotací 1 hodina.  Do přírodopisu v rozsahu nejméně 20 hodin v průběhu primy až tercie - těžiště 
v tercii – téma člověk  s časovou dotací 0,5 hodiny.  Do výchovy k občanství v rozsahu nejméně 20 hodin - nejlépe prima a sekunda - v tercii a kvartě 
je již vzdělávací oblast  Člověk a svět práce - s časovou dotací 0,5 hodiny. 

Průřezové téma - Mediální výchova . 
Integrovány všechny tematické okruhy  do samostatného průřezového tématu,  který je součástí českého jazyka jedenkrát za 14 dnů v kvartě - jedna 
hodina - v plánu 0,5 hod. týdně. 
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Hodnocení žák ů a autoevaluace školy 

Východiska 

Hodnocení žáků a autoevaluace školy tvoří důležitou součást Školního vzdělávacího 
programu Gymnázia Ostrov. Směřuje jednak k tomu, aby žáci, respektive jejich rodiče, získali 
dostatečné a hodnověrné informace o tom, jak zvládají požadavky na ně ŠVP GO kladené, a 
jednak k tomu, aby škola (vedení, učitelé), respektive odborná i laická veřejnost, získala 
informace o tom, jak jsou naplňovány cíle, které byly ŠVP GO stanoveny. Důraz je kladen 
nejen na konstatování úrovně stavu, ale také na zjišťování souvislostí a okolností, které 
výsledný stav ovlivňují. Propojením získaných informací tak získávají žáci, učitelé i vedení 
školy důležitou zpětnou vazbu pro svoji další práci. 

Časový plán i obsah  autoevaluačních činností je možné upravovat a přizpůsobovat aktuální 
situaci. 

Hodnocení školy je prováděno  v souladu s § 12 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb. (tzv. školský 
zákon) a dále v souladu s vyhláškou MŠMT č. 15/2005. 

Pravidla pro hodnocení žák ů 

Způsob hodnocení žáka 

(základní všeobecné zásady hodnocení a klasifikace žáka učitelem) 

Nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole je hodnocení žáků. 
Hodnocení žáků je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává průběžně ve výuce (ale 
i mimo ni) po celý školní rok.  

Cílem hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, prostřednictvím které získává 
informace o tom, jak danou problematiku zvládá, jak dovede zacházet s tím, co se naučil, 
v čem se zlepšil a v čem ještě chybuje. Nedílnou součástí hodnocení musí být konkrétní 
návod, jak má žák postupovat, aby přetrvávající nedostatky odstranil.  

Hodnocení je vedeno tak, aby žáka pokud možno pozitivně motivovalo, má 
podněcovat jeho zájem o doplnění získání a upevňování  nových vědomostí, dovedností a 
návyků. 

(Hodnocení nesmí být zaměřeno primárně na srovnávání žáka s jeho spolužáky, mělo 
by se soustředit i na individuální pokrok každého žáka.) 

Základem formálního hodnocení je tradiční klasifikace v pětistupňové stupnici. 

Klasifikaci a její pravidla upravuje Klasifikační řád Gymnázia Ostrov, který je 
součástí Školního řádu školy. 

Klasifikaci doplňuje stručné slovní hodnocení a rozbor, a to v případě dílčí známky i 
známky na vysvědčení, kdy vyučující stručně zrekapituluje a vysvětlí jim daný klasifikační 
stupeň. 

Žáci se pod vedením vyučujícího učí vlastní zpětné vazbě a  přiměřenému 
sebehodnocení. 

Chování žáka žádným způsobem neovlivňuje klasifikaci výsledků ve vyučovacích 
předmětech. 



Gymnázium Ostrov, Studentská 1205 
 

19 

Výstupní hodnocení  žáků kvarty  podává ucelený pohled na dosažení a  osvojení 
klíčových kompetencí, podává obraz o chování a vystupování žáka a informuje i o  jeho 
individuálních schopnostech, zájmech a úspěších. 

Kritéria hodnocení 

Kritéria hodnocení jsou součástí vnitřního Klasifikačního řádu Gymnázia Ostrov, který tvoří 
přílohu Školního řádu. 

Autoevaluace školy 

Autoevaluace je systematické a plánované zjišťování, analyzování a interpretování informací 
o procesech probíhajících uvnitř školy. 

Smyslem autoevaluace je poskytnutí zpětné vazby pro zjištění stávajícího stavu a pro další 
plánování  strategií,  které povedou k dosažení cílů, jež si škola stanovila. 

Vzhledem k tomu, že škola je živý organismus, jedná se spíše  o směřování a tendence, které 
jsou vytyčeny cíli. Oblasti autoevaluace se navzájem ovlivňují a prolínají a je třeba je chápat 
komplexně a v souvislostech. 

 

Oblasti autoevaluace 

Co bude předmětem hodnocení školy, je dáno vyhláškou MŠMT  č.15/2005.  

Jedná se o následující oblasti: 

- podmínky ke vzdělávání (prostorové a materiální, hygienické, bezpečnostní) 

- podmínky ke vzdělávání (zdroje lidské -  psychosociální, personální, organizační)  

- průběh vzdělávání 

- podpora žáků a  podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími   potřebami a 
žáků mimořádně nadaných 

- výsledky vzdělávání 

- řízení školy, personální práce 

- klima – žáci, rodiče, vyučující 

- image školy 

- úroveň výsledků práce školy vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům 

 

Cíle, kritéria a nástroje hodnocení 

Cíl je reálně dosažitelný, měřitelný a jasně zformulovaný záměr, kterého chceme dosáhnout. 

K dosažení cíle jsou stanoveny strategie (nástroje), které popisují jak, kým a kdy má být cíle 
dosaženo. 

Hlavním cílem vzdělávání na Gymnáziu Ostrov je vybavit žáky souborem klíčových 
kompetencí s ohledem na jejich věk a možnosti a umožnit jim bezproblémový přechod do 
vyššího stupně gymnaziálního vzdělávání. 
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Hlavním cílem autoevaluace je zlepšení kvality a efektivity vzdělávacího procesu na škole. 

Takto obecně vymezené cíle v jednotlivých oblastech  se následně rozpracovávají  do dílčích 
cílů a strategií.  

Autoevaluace používá pro splnění cílů nástroje,  kritéria (indikátory) a časové rozvržení. 
Kritéria, indikátory výkonu jsou signály stavu, kterých je použito, abychom poznali, zda bylo 
cíle dosaženo. 

Při posuzování stavu srovnáváme: 

- předchozí a současný stav školy 

- porovnáváme stav ve vztahu k obdobným institucím – gymnáziím 

 

Jako nástroje autoevaluace jsou vybírány, vytvářeny a aplikovány pokud možno vhodné, 
dostatečně vypovídací, objektivní  a spolehlivé nástroje. 

 

Přehled konkrétních autoevaluačních nástrojů: 

 

- pravidelné testování pomocí profesionálních standardizovaných testů jako SCIO, CERMAT, 
ČŠI, a to na uzlových bodech žákovy vzdělávací dráhy. Zjišťovaným výsledkem je 
absolutní výsledek žáka, ale také srovnání výsledků se školami obdobného zaměření 
v regionu, případně ČR a dále tzv. přidaná hodnota žáka, tříd, ročníků. 

- interní hospitace vedením školy a vedoucími PK a dále vzájemné návštěvy kolegů ve 
vyučovacích hodinách 

- SWOT analýza 

- pozorování, prohlídka 

- zápisy předmětových komisí 

- ankety a dotazníky pro žáky, rodiče, vyučující 

- evidence a veřejné vyhodnocení výsledků žáků v předmětových, sportovních soutěžích a 
olympiádách 

- úspěšnost žáků v certifikovaných zkouškách (např. Cambridge certificate……) 

- rozhovor 

- závěry šetření ČŠI 

- marketingový audit 
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Shrnující tabulka podle oblastí autoevaluace: 

OBLAST CÍL INDIKÁTOR NÁSTROJ ČASOVÉ 
ROZVRŽENÍ 

PODMÍNKY KE 

VZDĚLÁVÁNÍ 

Příjemné, praktické, 
inspirativní prostředí, 
kvalitní vybavení a zázemí 
s patřičným využitím 

Objem investovaných 
prostředků, spokojenost 
žáků, rodičů, učitelů 

Požadavky PK, žáků, rodičů, 
TH pracovníků, SWOT 
analýza učitelů 

Průběžně, 
závazně sběr 
požadavků  1krát 
ročně 

Kvalitní práce učitelů při 
naplňování záměrů ŠVP 

Spokojenost žáků a rodičů, 
kvalita výsledků 

Vlastní sebehodnocení 
učiteli, osobnostní rozvoj, 
metodický audit vlastních 
vyučovacích hodin, 
vzájemné hospitace mezi 
vyučujícími, tematické 
hospitace vedení školy, 
srovnávací testy, rozbory s 
vedoucími PK 

Průběžně, 
vyhodnocení 
vedením školy 
1krát ročně 

 

 

 

 

 

PRŮBĚH VZDĚLÁVÁNÍ 
Podpora talentovaným 
žákům a žákům mimořádně 
nadaným 

Počet účastí a dosažené 
výsledky v předmětových a 
sportovních soutěžích a 
olympiádách 

Výsledky školy v bodovací 
soutěži kraje, svod dalších 
výsledků, studium podle 
individuálních studijních 
plánů 

Průběžně, 
vyhodnocení 
1krát ročně 

 

 

 

 

 

 Podpora problémových a 
handicapovaných žáků 

Důvěra žáků a rodičů těchto 
žáků  k vyučujícím a vedení 

Sociometrická šetření, 
porady předmětových 
komisí, práce výchovného 
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školy, dobré klima ve třídách  poradce, spolupráce školy 
s Pedagogicko- 
psychologickou poradnou 
v K. Varech 

VÝSLEDKY 
VZDĚLÁVÁNÍ 

Zvýšení kvality očekávaných 
výstupů 

Růst přidané hodnoty, 
osvojování klíčových 
kompetencí 

Testování Scio, Vektor, 
Cermat, certifikované 
zkoušky 

Hodnocení klíčových 
kompetencí evaluačními 
nástroji, výstupní hodnocení 
žáků v kvartě 

Na výstupu v 
kvartě 

Efektivní chod školy, práce 
s informacemi, vysoká 
úroveň řídících procesů 

Převaha pozitivního 
hodnocení pedagogy, rodiči, 
studenty 

Dotazník pro pedagogy, 
rodiče, absolventy, SWOT 
analýza 

 

Odborný a profesní růst 
učitelů, s akcentem na 
metodiku výuky a na oblast 
ICT 

Vyhodnocení osobních plánů 
rozvoje pedagogů 

Školní plán DVPP 

Osobní plány pedagogů 

Školící plán DVPP 

 

 
 
 
 
ŘÍZENÍ ŠKOLY, 

PERSONÁLNÍ PRÁCE 

Systém finančního 
ohodnocení kvalitní a 
nadstandardní práce 

Diferenciace ve vyplacených 
nenárokových složkách 

Kritéria osobních 
ohodnocení a odměn 

 

 

 


