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1/ Základní údaje o škole 
 

- Název: Gymnázium Ostrov, příspěvková organizace 

- Adresa: Studentská 1205, 363 01 Ostrov 

- Právní forma: Příspěvková organizace 

- Zřizovatel: Karlovarský kraj (Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary) 

- IČO: 49753771 

- RED – IZO: 600 009 297 

- IZO: 049 753 771 

- Vedení školy:  Mgr. Jaroslav Šafránek, ředitel školy 

Mgr. Miroslava Vaicová, statutární zástupce ředitele školy  

Mgr. Jiří Fresser, zástupce ředitele školy  

- Adresa pro dálkový přístup: safranek@gymostrov.cz 

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. 
 

Výuka podle ŠVP RVP začala v osmiletém oboru vzdělání od 1. 9. 2007, ve čtyřletém oboru vzdělání od 
1. 9. 2009 (název: Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání vytvořený podle RVP ZV). 
 

Školská rada 
 

Školská rada byla zřízena při Gymnáziu Ostrov v souladu s ustanovením § 167 odst. 2 zákona č. 561/2005Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu 
s volebním řádem pro volby do školských rad vydaným Radou Karlovarského kraje. Školská rada byla zřízena 
Rozhodnutí Rady Karlovarského kraje s účinností od 1. září 2005. 
Školská rada je šestičlenná. Nové volby proběhly 23. a 24. listopadu 2017 s následujícími výsledky: 
 
Radou krajského úřadu Karlovarského kraje byli jmenováni: 
  

Ing. Jan Bureš, člen Rady kraje, radní pro oblast zdravotnictví, starosta  města  Ostrov 
Mgr. Petr Šindelář – právník  
  

Za kurii žákovskou byli zvoleni: 
  

Mgr. Zdenka Přádová 
MUDr. David Štěpánek 
  

Za kurii pedagogickou: 
  

Mgr. Eva Jílková 
Mgr. Ivan Machek 
  

Předsedou školské rady byl zvolen Mgr. Petr Šindelář. 
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2/ Přehled oborů vzdělání 
 

A) Obory vzdělání 
1. 79-41-K/81 Gymnázium: třídy V1.A,B, V2.A,B a V3.A,B, V4.A,B, V5.A,B V6.A,B,V7A,B, V8A,B 
2. 79-41-K/41 Gymnázium: 1.A, 2.A, 3.A, 4.A 
 

B) Počty tříd a počty žáků podle oborů vzdělání 

 Ve školním roce 2019/2020 studovalo na Gymnáziu Ostrov celkem 594 žáků ve dvaceti třídách. 
Průměr na třídu činil 29,7 žáků - aktuálně jsme tedy těsně pod plnou kapacitou, čili máme 
vyprodáno, zájemce o přestup jsme museli odmítat    - viz příloha P 1. 

 V osmiletém oboru vzdělání 79-41-K/81 studovalo v šestnácti třídách (V1.A,B, V2.A,B a V3.A,B, 
V4.A,B, V5.A,B a V6.A,B, V7A,B, V 8A,B)  472 žáků (průměr na třídu je 29,5 žáků, což je  mírně více 
než v loňském roce ). 

 Ve čtyřletém oboru vzdělání 79-41-K/41 studovalo ve čtyřech třídách (1.A , 2.A 3.A a 4.A) 122 
žáků (průměr na třídu je 30 ,5 žáků, což je rovněž nepatrně více než  vloni). 

C) Učební plány, přehled volitelných a nepovinných předmětů 
 

Od 1. 9. 2007 začala výuka v osmiletém oboru vzdělání podle ŠVP RVP. Ve čtyřletém oboru vzdělání pak od 
1. 9. 2009.  

Aktuální učební plány jsou koncipovány tak, aby umožňovaly profilaci studentů ve 3. a 4. ročníku podle jejich 
zájmu a budoucí profesní orientace. Tomu odpovídají bloky volitelných předmětů. Volitelné předměty jsou 
v nabídce i pro studenty nižšího gymnázia podle ŠVP, který vstoupil v platnost dne 1. 9. 2007 

Studenti 3. a 4. ročníku si vybírají z pestré nabídky povinně volitelných předmětů – seminářů. 
 3. ročníky a septimy volí 2 předměty s celkovou časovou dotací 4 hodiny týdně. 
 4. ročníky a oktávy volí další dva předměty s časovou dotací 6 hodin týdně. Celkem se tedy jedná 

v závěrečném ročníku o 12 hodin týdně.  
 
Volitelné předměty by měly napomáhat přípravě studentů k maturitě a pro jejich další studium  
či působení po ukončení střední školy. 
  

Ve třetím ročníku a septimách byly otevřeny: 
  

konverzace v anglickém jazyce 
konverzace v německém jazyce 
konverzace ve francouzském jazyce 
seminář z anglického jazyka  
seminář z matematiky  
společenskovědní seminář 
seminář z českého jazyka 
seminář z chemie 
seminář z dějepisu 
seminář z biologie 
seminář z fyziky 
 
  

Ve čtvrtém ročníku a oktávách: 
  

konverzace v anglickém jazyce 
seminář z anglického jazyka 
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seminář z ruského jazyka  
seminář z českého jazyka  
společenskovědní seminář  
konverzace v německém jazyce 
konverzace ve francouzském jazyce 
italský jazyk  
seminář ze zeměpisu  
informatika a výpočetní techniky 
seminář z dějepisu 
seminář z chemie 
seminář z matematiky 
seminář z biologie 
seminář z fyziky 
 
Stále se nám bohužel nedaří získat potřebný počet zájemců o latinu a deskriptivní geometrii. S touto 
nesporně tradiční dvojicí gymnaziálních seminárních předmětů do budoucna vedení školy počítá, na otevření 
těchto seminárních předmětů mu velmi záleží a určitě zůstanou v nabídce pro v obou variantách – dvouleté i 
roční. Žádoucí je i posun v žákovském  vnímání volitelných předmětů  –nejen jako přípravu  k maturitě, ale 
také jako zajímavou rozšířenou nabídku všeobecného gymnaziálního  vzdělání nad rámec tradičních 
povinných předmětů.  
 

 

Nabídka kroužků a nepovinných předmětů:  

gymnaziální kroužky tradičně doplňují kroužky DDM Ostrov a podle stávajících pravidel je opět  hradíme ze 
sponzorských prostředků  školy,  s čímž bohužel souvisí jejich postupný kvantitativní pokles.   Otevřeli jsme 
jen nejtradičnější následující kroužky vedené našimi učitelkami a učiteli :  sborového zpěvu, odbíjené, 
košíkové a kopané. 

 Pokračoval také astronomický kroužek výsledek úspěšné  spolupráce našich fyziků s karlovarskou 
hvězdárnou  a našeho předchozího  partnerství v jejím projektu. Děkujeme především  dnes už bývalému, 
mimořádně obětavému,  zaměstnanci hvězdárny panu Maxovi. 

 První úspěchy slavili naši šachisté, pokračuje šachový kroužek, v rámci projektu „Šachy do škol“. Vše  
kompletně organizují kolega  Mgr. Jaroslav Chromec se svou dcerou Lenkou a vnukem Jakubem – mimořádně 
nadaným a úspěšných šachistou na mezinárodní úrovni. Všem třem děkujeme za báječný nápad, škoda jen, 
že jarní nouzový stav byl směrem ke sportovním aktivitám a soutěžím nekompromisní, družstvo šachistů 
v kraji zvítězilo, ale republikové finále se nekonalo.     
 
Učební plán Gymnázia Ostrov pro školní rok 2019/2020 viz přílohaP2. 
 

3/ Personální zabezpečení činnosti školy 

A)  Pedagogický sbor gymnázia  
Pedagogický sbor je stabilizovaný a  vykazuje  stoprocentní  kvalifikovanost. Věkový průměr se blíží k 
padesátce, jeho postupné snižování  by mělo nastat už příští školní rok.  Na škole vyučovalo 34 žen a 23 
mužů, z toho osm externích  učitelů s dílčími úvazky.  - viz příloha P3 . Ve funkci výchovného poradce pracuje 
Mgr. Ivan Váňa. Ve funkci školního metodika prevence pracuje Mgr. Ivan Machek  
 Širší vedení školy tvoří kromě ředitele školy a obou zástupců ředitele školy právě výše uvedená dvojice 
školních poradců.  
 

Vedoucí předmětových komisí a knihovny:  

český jazyk:     Ivana Alfonsová 
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německý jazyk:     Petr Fiala 
anglický jazyk:     Jana Kitzbergerová 
ruský jazyk:     Jitka Brychtová 
francouzský jazyk     Ivana Šlemrová  
dějepis:      Jiří Fresser 
zeměpis:      Libor Velička  
základy společenských věd a občanská výchova:  Ivan Machek 
matematika      Drahomíra Kišová  
fyzika      Michal Štěpánek  
tělesná výchova:     Radim Vrba 
biologie:     Eva Zekuciová 
chemie:     Vladimír Vít  
estetická výchova:     Jana Matoušková 
informatika:     Miroslava Vaicová 
knihovna:     Ivana Alfonsová 

 

 Seznam pedagogických pracovníků viz příloha P3. 

 

 

B) Provozní zaměstnanci 
 
Ekonomické oddělení:   Bc. Irena Zátrochová (vedoucí ekonomického oddělení) 
       Miluše Boková (mzdová účetní a personalista)  
 
Sekretářka školy a pokladník:  Věra Kuchařová  
 
Recepce a kopírování:   Dagmar Adamovská   
  
Správce budov:    Jan Kubaš 
 
Údržbář:     Jiří Bunčo 
 

Úklid - rozsáhlý areál spravují čtyři uklízečky 

 

Rovněž desetičlenný tým provozních zaměstnanců je stabilizovaný, přičemž lze konstatovat, že provozní chod 
školy je sice zajišťován nižším počtem zaměstnanců, než stanovují normativy, není to však na úkor kvality. 
Pokračuje služba v recepci školy ve všech exponovaných časech korespondující s  požadavkem maximální  
bezpečnosti  žáků ve škole, recepce má navíc v novém koridoru důstojné zcela nové nábytkové vybavení.    
Dokončený krajský projekt „Bezpečná škola“ splnil očekávání ,  všichni máme čipy  nebo  ISIC karty  a vstupy 
do školy jsou monitorovány kamerovým systémem. Docházka žáků jejich příchody a odchody jsou evidovány 
v informačním systému“ Bakalář“, stejně tak máme dokonalý přehled o všech návštěvách rodičů či hostů.  
Poděkování patří našemu zřizovateli i dodavatelské karlovarské firmě „Sára servis“ . 

Školní a závodní stravování gymnázia zajišťuje stejně jako v ostatních školách ve městě firma „Scolarest“ 
v příjemném prostředí nově rekonstruované školní výdejny. Trvají bohužel dva  problémy  jednak  kolísavá 
spokojenost strávníků (jejich nároky jsou ovšem mnohdy nad rámec možností standardního školního 
stravování a letošní školní rok přinesl posun k lepšímu) jednak velké fronty na výdej jídla ve dnech, kdy 
většina tříd končí po šesté vyučovací hodině. Pokud nechceme vzhledem k velkému počtu žáků prodlužovat 
odpolední výuku, nezbývá jiné řešení, než  dosavadní  individuální   úpravy  přestávek ve třídách, všude  kde 
to  rozvrh  umožňuje. Což se postupně daří úspěšně aplikovat.    



   Výroční zpráva za šk. rok 2019/2020 

 

 

 

5  

(Seznam provozních viz příloha P4.) 

4/ Údaje o přijímacím řízení 

A) Stanovení limitního počtu přijímaných žáků 
V souladu se stanoviskem Krajského úřadu OŠMT jsme přijímali studenty do dvou tříd osmiletého oboru (kód: 
79-41-K/81 Gymnázium) vzdělání a do jedné třídy čtyřletého oboru vzdělání (kód: 79-41-K/41 Gymnázium). 

 

B)  Údaje o přijímacím řízení 
Žáci byli přijati podle kritérií přijímacího řízení pro oba obory vzdělání a  - viz příloha P5., přijímací řízení 
proběhlo v mimořádném červnovém termínu pro každý obor jen v jednom dni. Testy pro přijímací zkoušku 
kvalitně připravila a vyhodnotila opět společnost  Cermat.  V obou studijních oborech absolvovali uchazeči 
test z českého jazyka a matematiky.  Zájemců o studium bylo navzdory všem komplikacím opět potěšitelně a 
dostatečně. Srovnatelně s konkurenčním  karlovarským gymnáziem  - v osmiletém oboru to byl téměř 
trojnásobek ve čtyřletém více než dvojnásobek. Nesporně také díky 3D laboratoři kam přijíždějí během roku 
pravidelně žáci našich spádových škol, novým přírodovědným učebnám, šatnám a koridoru, ale hlavně díky 
dlouhodobě příznivému klimatu školy. Tradiční  sobotní  lednový  Den otevřených dveří se po všech stránkách 
vydařil, zatímco oba tradiční  březnové  sobotní semináře ke zkouškám z obou výše uvedených předmětů 
jsme byli nuceni zrušit. 

5/ Údaje o výsledcích vzdělávání žáků  

A) Celkový přehled klasifikace 
Statistické údaje o výsledcích vzdělávání žáků školy jsou součástí příloh této zprávy.  

Třídy osmiletého oboru vzdělání jsou v počítačových statistikách označovány V1.A až V8.A. 

Třídy čtyřletého oboru vzdělání jsou označeny 1.A až 4.B. 

 

Celkový počet hodnocených žáků na konci školního roku školního roku 2017/2018 byl 594 
 

Z toho prospělo s vyznamenáním 335, tj. 56,4 %  ( potěšitelný nárůst téměř o 10%  proti  loňskému  roku) 
Prospělo 257, tj.43,3 % 
Neprospělo 2 tj. 0,3%    
 

Z toho na nižším gymnáziu v rámci osmiletého oboru vzdělávání studovalo 240 žáků.  
198 žáků prospělo s vyznamenáním, tj.82,5 %   ( další nárůst o 7% - asi lepší práce ZŠ i větší konkurence u 
přijímacích zkoušek ? ) 
42 žáků prospělo, tj. 17,5 % 
Nikdo neprospěl 
 

Na vyšším gymnáziu v rámci osmiletého oboru vzdělávání studovalo 232 studentů.  
96  studentů prospělo s vyznamenáním, tj.41.4 %  (loňský překvapivý pokles se naštěstí neopakoval ) 
135 studentů prospělo, tj.58,2% 
1  neprospěl tj. 0,4%   
 

Na vyšším gymnáziu v rámci čtyřletého oboru vzdělání studovalo 122 studentů. 
s vyznamenáním prospělo 41   studentů, tj. 33,6 % (další mírný nárůst asi o 3%)  
Prospělo 80 studentů,  tj.65,6 % 
1 neprospěl tj.0,8 % 
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Nižší gymnázium: třídy V1.A(B) – V4.A (B) 
 
Přehled klasifikace nižšího gymnázia - viz přílohy P 7, P8 a P9. 
  
Nejlepších studijních výsledků v tomto školním roce dosáhla třída V3.B s  průměrem   prospěchu   1,09. 
( zopakovala  tak svoje loňské prvenství -  blahopřejeme - TU Mgr. Ivan Šupík ) 
 Nejslabší byla třída V4.A s prospěchem 1,30. 
 

Z pohledu celého nižšího gymnázia byly podle klasifikace nejnáročnějšími předměty 
Matematika 1.64 
Fyzika  1,40 
Chemie  1,33    
(stejná trojice jako v předchozích letech) 
 
Celkový průměr prospěchu na nižším gymnáziu je 1,20 ( o dalších  0,9 lepší než v loňském školním roce) 
 

Vyšší gymnázium: V5.A – V8.A (osmiletý obor vzdělání) a 1.A (B) –  4.A (B) (čtyřletý obor vzdělání) 
 
Přehled klasifikace vyššího gymnázia - viz přílohy P7, P 8 a P9. 
 

Nejlepší třídou vyššího gymnázia podle prospěchu byla třída V6.A s průměrným prospěchem 1,33 
( blahopřejeme – TU Mgr. et Ing. Petra Karchňáková)  
 Nejslabší prospěch měla třída V7.B – 1,72.     
 

Z pohledu celého vyššího gymnázia byly podle klasifikace nejnáročnějšími předměty ( povinnými) 
Biologie 1,96  
Matematika 1,95     
Chemie  1,94   
( rovněž stejná tradiční trojice tentokrát s vyrovnanou bilancí)  
 
Celkový průměr na vyšším gymnáziu je 1,50  (  proti loňskému roku výrazné zlepšení -0,26  ) 
 
Další statistické údaje, které vyhodnocují třídní učitelé a předmětové komise týkající se prospěchu a docházky 
žáků najdete ve výše uvedených přílohách P7, P8 a P9. Nutno poznamenat, že objektivita poměrně výrazně 
vylepšené prospěchové  bilance je nesporně zkreslena mimořádnou situací po 11.březnu 2020, kdy tradiční 
prezenční výuku vystřídala až do konce školního roku pandemií vynucená distanční forma, nová pro žáky i 
vyučující a  provázená zcela jinou komunikací se žáky a z toho vyplývající doporučenou mírnější klasifikací.   
K docházce – bilance omluvené absence i neomluvené absence je tradičně  výrazně lepší na nižším gymnáziu 
-  omluvená  19 hodin na žáka oproti 27 hodinám na vyšším gymnáziu, neomluvená 0 hodin na žáka oproti 
119 hodinám na vyšším gymnáziu (většina je dílem jednotlivce, který ukončil studium – nedostavil se  v srpnu 
k doklasifikaci ). Také tahle výrazně lepší statistika je nesporně zkreslena mimořádnou situací ve druhém 
pololetí školního roku.  Obecně k absenci – snažíme se, aby každý žák poctivou docházku do školy vnímal jako 
nutnou podmínku pro své nejlepší studijní výsledky. 

B) Maturitní zkoušky  
Ve školním roce 2019/2020 maturovali studenti tří tříd, z toho dvě třídy osmiletého a jedna třída čtyřletého 
oboru vzdělání. Maturitní zkoušky proběhly v obou částech se zpožděním až v první polovině června. Jak ve 
společné státní části (v jazycích se zkouška redukovala jen na didaktické testy),  tak také následně ve školní 
profilové části se odmaturovalo bez zásadních problémů navzdory zcela mimořádné situaci termínové i 
organizační.   
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Maturitní komise zaslouží velkou pochvalu za zcela výjimečný počin – uprostřed „války“ s koronavirem 
dokázaly bezchybně maturitní finále zvládnout. Bohužel chyběla tradiční slavnostní tečka -  předávání 
maturitních vysvědčení spojené s vyhlášením nejlepších absolventů jednotlivých maturitních tříd i celého 
ročníku v ostrovském klášterním areálu. 
 
Bilance maturitních zkoušek po opravných a náhradních zkouškách je následující:  
 
Třída 4.A (třídní učitel Mgr. Velička) : 
Maturovalo 32 studentů ,  osobností třídy byl Pavel Bubelíni 
Z toho 20 s vyznamenáním, tj.62,5 %  
12 prospělo,  tj.37,5 % 
 
Třída V8.A (třídní učitelka Mgr. Matoušková): 
Maturovalo 30 studentů, osobností třídy byl  Le Manh Tuan, osobností ročníku Adéla Přádová 
Z toho 15 s vyznamenáním, tj.50,0% 
15 prospělo tj.50,0 % 
 
Třída V 8.B (třídní učitelka RNDr. Kateřina Ledvinová): 
Maturit se zúčastnilo 30 studentů, osobností třídy byla Tereza Kubíková  
Z toho 9 s vyznamenáním, tj.30,0%  
20 prospělo, tj.67,8% 
1 neprospěl tj.2,2% 
 
Opravné a náhradní zkoušky v poprázdninovém zářijovém termínu konali tři  žákyně ( z toho jedna 
z minulého maturitního ročníku) a dva žáci s tím, že neúspěšný nakonec  zůstal jen jeden maturant , který 
neuspěl z maturitního testu z matematiky.  Většina studentů se v prvním termínu připravila velmi 
zodpovědně a zkoušky zvládla velmi dobře, přičemž je nesporné, že distanční příprava k maturitě byla pro 
školu spíše nevýhodou, větším rizikem, bez záruky.  Potěšitelné je počet  vyznamenaných  absolventů se proti 
loňskému roku o 6% zvýšil na jistě velmi dobrých 51%.  V prestižní bilanci výsledků společné státní maturity 
zůstává vše při starém. S  výjimkou matematiky jsme si  udrželi mírně nadprůměrné výsledky mezi gymnázii, 
jak v krajském, tak v celostátním měřítku.  Nejlepší výsledky mají oba cizí jazyky v pořadí anglický i německý, 
přiblížil se k nim také český jazyk. V matematice se stále platí, že si ji volí studenti dlouhodobě prospěchově 
problematičtí v domnění, že pro ně bude matematika menším rizikem nežli cizí jazyk (má jen jednu část a 
k dispozici jsou tabulky a kalkulačka). Současně se ukazuje jako nezbytné, zvýšit náročnost v matematice, 
zejména v dvouletém semináři z tohoto obecně klíčového a obávaného gymnaziálního předmětu. Podrobný 
přehled výsledků a porovnání  lze nalézt na internetové adrese http://výsledky.cermat.cz. 
(Statistika výsledků maturitních zkoušek - viz příloha P9.) 

C) Evaluační nástroje školy 
Pokračovali jsme v bezplatné pilotáži evaluačního projektu České školní inspekce, jehož cílem je ověřit 
logistiku projektu a výsledky za ČR jsou „ neoficiálně“ zmiňovány v její výroční zprávě. Stejně tak  
pokračujeme  v úspěšné spolupráci s firmou SCIO a využíváme balíček „ Vektor 1“ k testování přidané 
hodnoty na vyšším gymnáziu tedy za čtyři roky studia v obou studijních oborech  je to záležitost dlouhodobá 
– aktuálně máme stále jen vstupní data, přidanou hodnotu na výstupu přinese až rok 2020.  Interní evaluaci 
garantují předmětové komise jak tematicky, tak ročníkově. Novinkou mělo být využití profesionálního 
dotazníkového šetření „Učitelé“ od  firmy Kalibro – na jaře 2020. Žáci se v něm spolu s rodiči  anonymně 
vyjadřují k práci svých vyučujících, pro které by to měla být především motivující zpětná vazba v  diskrétním 
pojetí tj. výsledkově neveřejném a ryze soukromém. Vzhledem k první vlně „koronavirové“ a jarními 
starostmi s distanční výukou jsme celou záležitost odložili.         
  

http://výsledky.cermat.cz/
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D) Úspěchy studentů ve vědomostních a sportovních soutěžích 
Velmi nás těší, že i přes zkrácený školní rok a tím pádem zrušená krajská i celostátní kola většiny 
vědomostních soutěží, se řadě našich žáků podařilo dosáhnout skvělých umístění a našim učitelským 
osobnostem se tak stále daří úspěšně vychovávat své následovníky. Podrobnou bilanci naší práce 
s talentovanými žáky v jednotlivých předmětech najdete v příloze P11 
 Na tomto místě uvedeme pouze velmi stručné informace o našich nejvýraznějších umístěních: 

 na mezinárodní úrovni tentokrát pouze tým historiků ve složení Kristián Šťastný, Kateřina Fedorová a 
Marta Šafářová obsadil v česko-slovenském finále dějepisné soutěže družstev gymnázií výborné 31. 
místo, což bylo zároveň nejlepší umístění gymnaziálních týmů z Plzeňského i Karlovarského kraje. 
Studenty na tuto velice náročnou soutěž systematicky připravuje Mgr. Jakub Hecht 

  na republikové úrovni stejně jako v loňském roce zazářila Magdalena Hlízová v celostátní soutěži  
Frankofonie, kde vybojovala skvělou bronzovou medaili. Krajská i celostátní kola dalších jazykových 
soutěží, v nichž naši žáci dosahují každoročně výborných výsledků, se bohužel tentokrát nekonala.  

 tradičně skvělých výsledků dosáhly naše sportovní týmy. Šachisté se probojovali do republikového 
finále, přespolní běžci, sáloví fotbalisté, házenkáři a plavci dosáhli na medaile v krajských finálových 
soutěžích. 

 dvojitého vítězství, v kategorii mladších i starších žáků, dosáhli svěřenci Mgr. Alfonsové v krajské 
dějepisné soutěži O pohár Královské mincovny 

 okresní vítěze a medailisty měly v letošním roce tyto předměty: 
český jazyk, německý jazyk, anglický jazyk, biologie, dějepis, informatika a výpočetní technika  
a tělesná výchova  

6/ Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

Metodikem školní prevence sociálně patologických jevů je Mgr. Ivan Machek. Náplň své činnosti přesně 
specifikoval v minimálním preventivním programu na školní rok 2019/2020. 
Prevence probíhá při vyučování dle osnov a časových plánů, například formou promítání dokumentárních a 
vzdělávacích filmů, tematice je vyhrazen informační panel s velmi zajímavou a měnící se obsahovou 
nabídkou. Příklady uskutečněných aktivit: 

 Tělocvična naší školy se 18. října  2019 proměnila v multifunkční výukový prostor. Národní program 
podpory zdraví nenásilnou a poutavou formou informoval naše studentky a studenty o infekci virem 
HIV o způsobu přenosu a možnostech ochrany. (Ve spolupráci se Střední zdravotnickou školou 
v Karlových Varech a pracovnicemi Krajské hygienické stanice) 

 1. prosince 2019  jsme si připomenuli světový den boje s AIDS  

 2. března 2020  proběhla  stihli tradiční úspěšná  akce pro žáky kvart a prvního ročníku čtyřletého 
studia – setkání s Romanem Povalou , DiS, který si prošel peklem drogové závislosti, dnes je vyléčený, 
má rodinu a věnuje se přednáškové činnosti   

 Dalším aktuálním tématem byla kyberšikana, přednášky na toto téma jsou organizovány společně 
s ostrovskou knihovnou 

 

  
Pro komunikaci se studenty a rodiči slouží tradiční konzultační hodiny a schránka důvěry. 
S  potěšením můžeme také letos konstatovat, že  školní rok 2019 /2020  proběhl   bez zásadních problémů  

7/ Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

Požadavky předmětových komisí i jednotlivých učitelů jsme se letos snažili plnit – téměř polovina členů 
pedagogického sboru se zúčastnila alespoň jedné vzdělávací akce, pochvalu zaslouží výchovný poradce Mgr. 
Váňa i metodik školní prevence Mgr. Machek za průběžnou osvětu kolegyň a kolegů v metodách  práce se 
žáky s individuálními plány studia, ovšem transfer do výuky by měl být zřetelnější. Trvá dlouhodobý   
koncepční  záměr intenzivního tréninku nových ICT didaktických technologií a efektivního využití naší  3D 
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laboratoře nejen v přírodovědných předmětech. Aktivní zapojení školy do projektu „ Zvyšování kvality výuky  
II“ velmi dobře řídí Mgr. Jiří Fressser, zástupce ředitele školy. Z nabízených aktivit mělo největší úspěch 
„Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol“, které přineslo naší škole mnoho inspirativních podnětů. 
Pokračovalo také zapojení pedagogů školy do projektu NPI ČR Karlovy Vary „Podpora společného vzdělávání 
v pedagogické praxi“, projekt APIV B, zaměřeném na práci s nadanými žáky, v jehož rámci pedagogové 
absolvovali hodnotné semináře a workshopy. 

8/ Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

A) Informační systém školy  
Gymnázium Ostrov informuje prostřednictvím všech dostupných prostředků veřejnost (nejen rodičovskou)  
o veškerých činnostech školy. 

 
Bakaláři:  
Rodičovská veřejnost stále aktivněji využívá  internetovou databázi krajských středních škol „ Bakaláři“. Tento 
systém umožňuje informovat se o rozvrhu hodin a suplování, klasifikaci i o všech organizovaných akcí 
gymnázia, jeho prostřednictvím mohou navíc rodiče komunikovat s učiteli i vedením školy 
 
Informační rodičovské schůzky  
Konaly se jen podzimní 21.11.2019 a když  druhé tradiční jarní, dubnové musely být zrušeny a rovněž s rodiči 
jsme v krizovém období čile komunikovali distančně a průběžně jsme žáky i rodiče informovali o 
vyhlašovaných mimořádných opatřeních našeho ministerstva či zřizovatele. ( viz. příloha P13) . V normálním 
režimu tudíž proběhlo pouze první pololetí - kromě obvyklých informací o prospěchu a chování byli rodiče 
informováni o všech důležitých aktivitách prostřednictvím informačního zpravodaje, který připravuje vedení 
školy. Případné připomínky z třídních schůzek projednává ředitel školy také se  Sdružením  při  gymnáziu 
Ostrov  z.s., kde má rodičovské zastoupení každá třída. Rodiče všech tří prvních ročníků mají navíc úvodní 
informační schůzky v polovině září. 
Našemu Sdružení při gymnáziu Ostrov z.s. patří poděkování za pořadatelství maturitního plesu – vydařil se 
společensky i  ekonomicky –pochvalu si  zaslouží všichni tři třídní maturitních tříd i paní Mgr. Marcela 
Sachlová,  zkušená a velmi úspěšná „ manažerka“ našich  maturitních plesů.  

 

Internet 
Škola informuje o svých činnostech i na svých internetových stránkách. Stránky mají podobu, která umožňuje 
mnohem pružněji informovat o činnosti školy. V základní nabídce mají také německou a anglickou verzi. Na 
webových stránkách jsou mj. aktuální novinky, aktuality ze života předmětových komisí, o prospěchu a 
výchovných opatřeních žáků (Bakaláři) nebo o suplování. Internetové stránky jsou neustále aktualizovány a 
průběžně doplňovány. Trvá koncepční záměr je modernizovat ve spolupráci s nově vytvářeným týmem 
interních vyučujících informatiky a výpočetní techniky. 

  
Denní tisk 
Naše škola udržuje pravidelné kontakty s denním tiskem. Informuje veřejnost o chystaných či uskutečněných 
akcích i významných úspěších studentů. Informace o škole vycházely pravidelně v Ostrovském měsíčníku, 
aktuálně pak v denících MF Dnes a Karlovarské noviny. Ústřední postavou v naší prezentaci v tisku je pan 
zástupce ředitele Mgr. Jiří Fresser. 

 

Rozhlas a televize 
Významné informace o činnosti školy byly rovněž zveřejňovány v českém i regionálním rozhlase a televizi.  
Pravidelná a průběžná informovanost probíhala tradičně prostřednictvím Kabelové televize Ostrov, její 
spolupráce se školou je stejně neformální a výborná jako s radnicí. Letos se nenatáčelo tradiční okénko ze 
života naší školy – Kabelová televize měnila provozovatele.      

 
Den otevřených dveří 
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Den otevřených dveří se konal sobotu 11. ledna 2019 je dlouhodobě úspěšnou propagační akcí školy, na 
které se podílejí jak učitelé tak také i studenti školy. Tuto naši tradiční víkendovou akci, určenou zájemcům o 
studium a jejich rodičům, provázel tradičně potěšitelný zájem a měla opět velmi příznivý ohlas, soudě podle 
našich rozhovorů s návštěvníky z řad dětí i rodičů.  

 
Informační bulletin 
Vzhledem k mimořádně dramatickému druhému pololetí a rušení všech žákovských soutěží a plánovaných 
akcí předmětových komisí jsme po dohodě se  šéfredaktorem  Mgr. Libor Veličkou jeho letošní vydání zrušili. 
 
 
 
Výstava „Škola 2019“ 
Tradiční celokrajná prezentace v sousedním moderním areálu ostrovské průmyslové školy – přesněji 
technického centra. Představili jsme naše nejmodernější učební pomůcky a metody výuky, nabídli propagační 
materiály včetně prezentace na PC. Tým pana Mgr. Veličky také letos zvládl náročnou krajskou propagační 
akci na výbornou.  

B) Koncepce kulturních akcí školy 
Záměrem bylo zachování stejný principu jako v minulosti, výběr jednotlivých představení určovaly 
kompetentní předmětové komise a vždy vycházel kromě aktuálních nabídek a možností zohledňoval mimo 
jiné věk studentů, souvislost s probíraným učivem i na návaznost na představení z minulých let. Snažíme se   
nabídnout studentům co nejpestřejší mozaiku hudebních, divadelních i jiných žánrů i forem  a v současné 
době Facebooku a Internetu ctít  klasickou kulturní výchovu našich žáků. Velmi dobrá je naše spolupráce 
s Domem kultury v Ostrově. První pololetí proběhlo k naší spokojenosti tradičním vrcholem  byly  vánoční 
koncerty v Ostrově a v Hofu i výše vzpomínaný maturitní ples školy. 
 V  druhém pololetí zůstala naše přání nenaplněna, stejně tak se nám nepodařilo ve spolupráci 
s žákovským parlamentem obnovit vydávání školního časopisu, naposledy to byl Gogue. Stále věříme, že se 
žákovský redaktorský tým najde.   
 .    

C) Pěvecký sbor gymnázia 
Zmiňovaný  koronavirus  v tomto školním roce výrazně zkrátil činnost sboru a ukončil ji rázně 12. března 
2020. Během  prvního pololetí se alespoň podařilo sestavit vánoční program a představit ho divákům na 
tradičním vánočním koncertu v ostrovské Oranžérii V. Havla  12. prosince 2019. O týden později vystoupil 
v německém Hofu. Koncert pořádalo naše tamní partnerské gymnázium, hudebně zaměřené a naše 
vystoupení sklidilo v silné domácí konkurenci veliký potlesk. Velmi potěšitelné je, že se panu sbormistrovi 
Mgr. Veličkovi podařilo získat nové posily nejen z řad prvního ročníku a prim. Bohužel, na straně druhé, 
některé téměř nenahraditelné opory po úspěšném složení maturitních zkoušek sbor opouštějí. Díky covidu i 
bez rozloučení . Tak jim spolu s panem sbormistrem „ distančně“ alespoň máváme na rozloučenou. 

D)  Charitativní aktivity studentů. 
Žáci ostrovského gymnázia pomáhají prostřednictvím mnoha nadací nemocným a handicapovaným lidem. 
Postupně se střídáme v tradičních charitativních akcích „Světluška“, „Srdíčkový den“, „Bílá pastelka“ a 
„Tříkrálová sbírka“. Vybrané částky a poděkování pořadatelů svědčí o tom, že studenti přistupují k těmto 
dobročinným aktivitám nanejvýš zodpovědně.  
Podobně jsou oceňovány naše dobročinné aktivity směrem ke Kojeneckému ústavu v Karlových Varech . 
Finanční  dary, které tam naši studenti, vedeni  kolegyní Mgr. Evou  Zekuciovou, odevzdávají , jsou výsledkem 
sbírek ( např. Mikulášská) nebo prodeje  žákovských“ uměleckých“  nápadů.     
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E) Návštěvy osobností na naší škole  
Dokud to bylo možné pokračoval oblíbený „ seriál“ besed našich studentů s významnými českými 
osobnostmi, které stále s chutí organizuje a moderuje Mgr. Ivan Machek. Letos měli největší úspěch jeho 
následující  hosté : 
 

 Michael Kocáb ( hudebník a autor knihy Vabank o roce 1989) 

 Václava Jandečková (  spisovatelka a badatelka  představila své knihy Falešné hranice, Akce „Kámen“, 
Oběti a strůjci nejutajovanějších zločinů StB 1948 – 1951 

 Maria Kordovská a Jan Kordovský ( vnoučata architektů Věry a Vladimíra  Machoninových) – 
prezentovali se přednáškou o brutalismu ( architektonickém) a o hotelu Thermal 

  mimo jiné byl po 11. březnu 2020 kolega Mgr. Machek  nucen zrušit již domluvenou besedu 
s plzeňským biskupem Mons.Tomášem Holubem    

  

F) Zahraniční aktivity školy 
 

S lítostí konstatujeme, že prakticky všechny naše cestovní plány byly směrovány na jaro - takže letos 

máme jen úspěšnou  dvojici ( podzimní a zimní ) 

 

 zmiňovaný společný  vánoční koncert v Hofu    

 mimořádně zajímavá  a náročná zářijová  expedice našich studentek a studentů pod vedením tradiční 
trojice zkušených cestovatelů – Mgr.Machek, Mgr. Fiala, Mgr. Hecht. Tentokrát vycestovali do 
Pobaltí, Finska  a největším zážitkem byl podle očekávání rusky Petrohrad 

 
Věříme , že si ostatní plánované,  velmi žádoucí a oblíbené   zahraniční aktivity předmětových komisí jen 

posuneme o rok.  
 

9/ Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

Česká školní inspekce nás zařadila mezi střední školy, které sloužily k celostátnímu monitorování 
jarní distanční výuky formou řízeného telefonického rozhovoru s vedením škol tj. bez inspekční 
zprávy.  Na základě toho nám následně  dopisem pana ministra školství byla přislíbena metodická 
pomoc zaměřená na optimální jednotnou formu   synchronní i asynchronní distanční výuky - 
předběžně přejdeme k aplikaci Microsoft Teams. Technicky i metodicky tento náš aktuální klíčový 
projekt povede paní zástupkyně Mgr. et Bc. Vaicová mj. vedoucí krajského metodického kabinetu 
pro výpočetní techniku.      
 
  
 

10/ Základní údaje o hospodaření školy 

Celý tým ekonomického úseku odvádí po všech stránkách velmi dobrou práci, podrobné údaje o 

hospodaření jsou uvedeny v příloze P12. 
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11/ Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

Předmětová komise německého jazyka pokračuje v aktivní účasti v projektu EU organizujícím pro české 
střední školy roční stáže českých studentů na německých gymnáziích – v letošním školním roce jsme  bohužel 
po dlouhé době neměli  v tomto žádaném projektu žádné žákovské zastoupení (asi jsme se vyčerpali 
rekordními počty v minulosti - až sedm stážistů) – projekt slaví už dvaadvacáté výročí a naše škola  v něm  
má- letošnímu výpadku navzdory- jedno z nejvýraznějších zastoupení v celostátním měřítku 

12/ Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

Gymnázium Ostrov tuto možnost vzdělávání ve školním roce 2016/2017 neposkytovalo. 

13/ Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 
financovaných z cizích zdrojů 

Metodička projektu „ 3D laboratoř“ RNDr. Kateřina Ledvinová se svým týmem pokračuje v rámci udržitelnosti 
projektu ve spolupráci s partnerskými školami i dalšími zájemci o naši laboratoř. Podařilo se zdárně dokončit 
projekt navazující na 3D laboratoř „ Kompetenční centrum pro 3D, rozšíření 3D laboratoře“, který statečně 
zastřešila opět RNDr. Kateřina Ledvinová. V rámci projektu byla vybudována a otevřena multifunkční 
přírodovědná učebna, která umožní propojení teoretické výuky (praktikované ve stávající 3D laboratoři) 
s praktickými pokusy z oblasti přírodních věd. Zástupci ředitele školy Mgr. Jiřímu Fresserovi se podařilo 
pedagogický sbor aktivně zapojit do projektu „Zvyšování kvality výuky II“ financovaného z Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, který byl zahájen v tomto školním roce a končí v roce 2021.  
Pokračovalo také zapojení pedagogů školy do projektu NPI ČR Karlovy Vary „Podpora společného vzdělávání 
v pedagogické praxi“, projekt APIV B, zaměřeném na práci s nadanými žáky. 
   

14/ Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

Na naší škole aktivně funguje místní odborová organizace ČMOS jejíž spolupráce s vedením školy je 
díky osobnosti její předsedkyně Mgr. Evy Jílkové naprosto bezproblémová. Trvá náš záměr zahájit 
spolupráci s „Centrem vědeckého výzkumu“ při ZU v Plzni a jednat s přírodovědeckou fakultou UK 
v Praze  a pokusit se získat status jejího fakultního gymnázia ( přislíbeno bývalým proděkanem prof. 
Jánským). A konečna,jak již bylo uvedeno výše, dlouhodobě  spolupracujeme s Českou školní 
inspekcí při pilotním ověřování testování žáků základních a středních škol.  
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