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1. Základní údaje o škole 
 
1.1. Úvodem 
 

Školní rok 2012/2013 byl pro naši školu v několika bodech významný. Do prvních ročníků 
nastoupili žáci primy a čtyřletých oborů Gymnázia a obchodní akademie. Hned v prvních dnech 
prošli noví žáci již tradičním adaptačním kurzem, kde se seznámili s novým třídním kolektivem, 
s třídním učitelem, výchovnou poradkyní a s vedením školy.  
Naposledy maturovaly čtyři třídy – osmileté a čtyřleté gymnázium, obchodní akademie a poslední 
ročník ekonomického lycea. Po podzimním termínu maturitních zkoušek činil celkový výsledek 
maturit ve školním roce 2012/2013 velmi pěkných 95,28 %, což znamená oproti loňskému 
školnímu roku výrazné zlepšení. Stejně jako v minulém školním roce plnila naše škola roli 
spádové školy podzimního termínu pro mariánskolázeňský region.  
Naši žáci navázali na tradici minulých let v úspěšné reprezentaci školy na veřejnosti. Ve 
sportovních soutěžích jsme se sice prosadili pouze v soutěžích na okresní úrovni, zato se nám 
dařilo ve vědomostních soutěžích. Naši soutěžící se umístili například na 2. místě krajského kola 
logické olympiády, 2. místě krajského kola zeměpisné i biologické olympiády, 2. místě krajského 
kola konverzace v německém i anglickém jazyce. Naši žáci se prosadili také na celostátní úrovni, 
kde obsadili například 10. místo v biologické olympiádě nebo 2. místo v soutěži studentské 
odborné činnosti. V úvodu školního roku reprezentovala školu na mezinárodním veletrhu 
fiktivních firem v Bratislavě naše fiktivní firma Tispo, která zde obsadila 3. místo v soutěži o 
nejlepší stánek a získala cenu za nejlepší logo. Na jarním mezinárodním veletrhu fiktivních firem 
v Praze vybojovala tato firma v konkurenci 143 českých i zahraničních firem 3. místo 
v nejdůležitější kategorii nejlepší stánek a navíc přidala ještě 3. místo v kategorii nejlepší katalog. 
Školní rok 2012/2013 zakončily fiktivní firmy konferencí fiktivních firem a uspořádáním již 
4. obchodního dne naší školy. Ten proběhl dne 21. června 2013. 
V tomto školním roce naši žáci opět využili možnosti zahraničních studijních pobytů. Do 
projektu ,,Euregio Egrensis“ se zapojili 3 žáci školy, kteří strávili celý školní rok v Německu. 
Jedna žákyně se zúčastnila studijního pobytu v USA. 
Škola se také zapojila do celostátně významného projektu Evropské unie „Peníze středním 
školám“, ze kterého byly zakoupeny nové počítače do dvou učeben a nový server v celkové 
hodnotě 819 380,- Kč. Od zřizovatele školy, Karlovarského kraje, jsme na tento školní rok získali 
dotaci ve výši 2 milionů korun na opravu budovy - ,,Nová fasáda budovy včetně odizolování 
budovy a drenáž". Práce započaly v červnu a v srpnových dnech byly ukončeny. Máme splněnu 
první etapu oprav – část fasády od jižní strany budovy ke hlavnímu vchodu a hydroizolaci v trase 
A (západní strana budovy směrem k Ruské ulici). V příštích letech by se měla budova dočkat celé 
nové fasády a odizolování včetně drenáže z východní strany – zadní trakt budovy.  

 

Mgr. Miloslav Pelc, ředitel školy 
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1.2. Obecná charakteristika školy 
 
Název školy:    Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně 
Adresa školy:    Ruská 355, 353 69 Mariánské Lázně 
Adresa pro dálkový přístup:  www.goaml.cz 
Číslo telefonu:   354 624 166 
Číslo faxu:    354 602 526 
E-mail:    goaml@goaml.cz 
Právní subjekt:   ano 
Právní forma:    příspěvková organizace 
Zřizovatel:    Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary 
Doplňková činnost:   - pronájem bytových a nebytových prostor a  

  poskytování služeb s tím spojených  
- vyučování v oboru cizích jazyků 
- vyučování v oboru informatiky a počítačové techniky 
- pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích 

   akcí 
IČ:     47 723 394 
IZO – součásti:   000 478 423 
Identifikátor školy:   600008991 
Číslo účtu:    Běžný účet 8875340207/0100 Komerční banka ML 
     Účet FKSP 8875400257/0100 Komerční banka ML 
 
Ředitel školy:    Mgr. Miloslav Pelc 
      
Zástupci ředitele:   Mgr. Ladislav Jíša 
     Mgr. Klára Tesařová 
      
Rada rodičů: bližší informace na www.goaml.cz   
 Mgr. Ladislav Jíša, Ing. Věra Havlíčková 

 
Školská rada:    Ing. Petr Řezník (předseda) 

Ing. Pavla Trčová 
     Mgr. Dagmar Klepáčková (zapisovatelka) 
     Mgr. Ladislav Jíša  

Mgr. Luboš Vosecký 
     Mgr. Petr Pudil 
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2. Přehled oborů vzdělání 
 
OBOR ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM: 
 
a) číselný kód studijního oboru   79-41-K/41 
 
b) zaměření  všeobecné  
 
c) délka a druh vzdělávání   čtyřleté denní  
 
d) dosažený stupeň vzdělání  střední vzdělání s maturitní zkouškou 
     
 
OBOR OSMILETÉ GYMNÁZIUM: 
 
a) číselný kód studijního oboru  79-41-K/81  
 
b) zaměření     všeobecné  
 
c) délka a druh vzdělávání   osmileté denní  
  
d) dosažený stupeň vzdělání  střední vzdělání s maturitní zkouškou 
 
 
OBOR OBCHODNÍ AKADEMIE: 
 
a) číselný kód studijního oboru  63-41-M/02 
 
b) zaměření  obchodní akademie  
 
c) délka a druh vzdělávání   čtyřleté denní  
 
d) dosažený stupeň vzdělání  střední vzdělání s maturitní zkouškou 
 
     
OBOR EKONOMICKÉ LYCEUM: 
 
a) číselný kód studijního oboru  78-42-M/02 
     
b) zaměření  ekonomické lyceum  
 
c) délka a druh vzdělávání   čtyřleté denní  
  
d) dosažený stupeň vzdělání  střední vzdělání s maturitní zkouškou 
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3. Rámcový popis personálního 
zabezpečení činnosti školy 

 
3.1. Počet pracovníků 
 
Ve škole k 31. 8. 2013 zajišťovalo výkon všech činností celkem 44 pedagogických i nepedago-
gických zaměstnanců. Bližší údaje jsou shrnuty v následujících tabulkách. 
 

Celkový stav FO k 31. 8. 2012 Průměrný přepočtený stav k 31. 8. 2012 
47 43,547 

z toho pedagogičtí pracovníci z toho pedagogičtí pracovníci 
36 35,047 

Celkový stav FO k 31. 8. 2013 Přepočtený stav FO k 31. 8. 2013 
44 41,560 

z toho pedagogičtí pracovníci z toho pedagogičtí pracovníci 
35 33,810 

  

3.2. Věková a vzdělanostní struktura pracovníků (k 31. 8. 2013) 
  

Věk Počet zaměstnanců Stupeň vzdělání 
Počet 

zaměstnanců 
do 30 3 základní 1 

31 – 40 10 střední odborné 4 
41 – 50 13 úplné střední odborné a všeobecné 4 
51 – 60 17 vysokoškolské bakalářské 0 
nad 61 1 vysokoškolské magisterské a vyšší 35 

 
Při zahájení školního roku bylo z pedagogického sboru plně kvalifikováno 35 osob. K 30. 6. 2013 
ukončil pracovní poměr jeden zaměstnanec (na vlastní žádost). K 1. 9. 2012 se z rodičovské 
dovolené vrátily dvě pracovnice. K 30. 9. 2012 a k 15. 10. 2012 odešly dvě pracovnice na 
mateřskou dovolenou. Na dohodu o provedení práce pracují tři pedagogové (HV, NJ). 
 
Škola každoročně umožňuje realizaci studentské praxe Západočeské univerzitě v Plzni, Jihočeské 
univerzitě v Českých Budějovicích a rovněž dalším vzdělávacím institucím Plzeňského a 
Karlovarského kraje. Ve školním roce 2012/2013 jsme umožnili konání praxe jedné studentce 
pedagogické fakulty. 
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4. Přijímací řízení 2013/2014 
 
4.1. Výsledky přijímacího řízení 

 
 

Termíny 
přijímacích 
zkoušek 
datum 

Studijní obory 
79-41-K/41 (4G) 79-41-K/81 (8G) 63-41-M/02 (OA) 

přihlášeno 
přijato/ 

odevzdané 
ZL  

přihlášeno 
přijato/ 

odevzdané ZL 
 

přihlášeno 
přijato/ 

odevzdané 
ZL 

22. 4. 2013    
23. 4. 2013  40 30/20 50 30/30 54 30/25 
CELKEM 40 20 50 30 54 25 
 
 
Vysvětlivky k tabulce: 
ZL – zápisový lístek  
 
Na všechny tři studijní obory žáci konají zkoušku od společnosti SCIO a to z OSP (obecné 
studijní předpoklady), ČJ (český jazyk) a M (matematika). 
 
Dne 9. 3. 2013 a 16. 3. 2013 se konaly Testy SCIO NANEČISTO pro 33 zájemců z řad 5. tříd a 
27 zájemců z řad 9. tříd.  
 
 
4.2. Změny ve stavech žáků k 10. 9. 2013 – 1. ročníky 
 
79-41-K/41 22 žáků  + 2 žáci přestup z jiné SŠ  
79-41-K/81 30 žáků  
63-41-M/02 27 žáků - 2 žáci nenastoupili, + 4 žáci přestup  z jiné SŠ i změna oboru 
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5. Výsledky vzdělávání žáků podle cílů 
stanovených ŠVP, maturitní zkoušky 

 

5.1. Souhrn výsledků vzdělávání za 1. a 2. pololetí 
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5.2. Výsledky maturitních zkoušek 
 

TŘÍDA 4.C Předseda maturitní komise: Mgr. Vladimír Prokop 
20. – 23. 5. 2013 Gymnázium Sokolov 
11. 9. 2013  Místopředsedkyně maturitní komise: Mgr. Vladimíra Špetová 
   Třídní učitel: Mgr. Dušan Drexler  
  

TŘÍDA 8.A  Předsedkyně maturitní komise: Mgr. Daniela Částková 
20. – 23. 5. 2013 Gymnázium Sokolov 
11. 9. 2013  Místopředsedkyně maturitní komise: PhDr. Miroslava Vokatá 
   Třídní učitelka: Mgr. Pavlína Borská 
 

TŘÍDA 4.OA  Předsedkyně maturitní komise: Mgr. Kateřina Růžičková,  
20. – 23. 5. 2013 Mgr. Soňa Rajtrová (podzimní termín) 
11. 9. 2013 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková 

škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary 
Místopředsedkyně maturitní komise: Ing. Zdeňka Zigmundová 

   Třídní učitelka: Ing. Věra Havlíčková 
     

TŘÍDA 4.EL     Předsedkyně maturitní komise: Mgr. Karla Šmejkalová 
20. – 23. 5. 2013 Gymnázium Cheb 
11. 9. 2013  Místopředseda maturitní komise: Mgr. Petr Pudil 
   Třídní učitelka: Ing. Lenka Suchánková 
 
STATISTIKA MZ2013 - jaro 

Třída celkem žáků připuštěno uspělo neuspělo 
z toho 

profilová část společná část  
8.A 25 21 19 2 2 0 
4.C 27 26 26 0 0 0 
4.EL 26 26 23 3 0 3 
4.OA 29 27 24 3 0 3 
Celkem           107 100 92 8 2 6 
 
STATISTIKA MZ2013 - podzim 

Třída celkem žáků připuštěno uspělo neuspělo 
z toho 

profilová část společná část  
8.A --- 5 4 1 1 0 
4.C --- 1 1 0 0 0 
4.EL --- 3 2 1 0 1 
4.OA --- 5 2 3 2 2 
Celkem        --- 14 9 5 3 3 
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STATISTIKA MZ2013 – celkově po obou termínech 

Celkem maturantů připuštěno uspělo neuspělo 
z toho 

profilová část společná část  
107 1071 101 5 3 3 

   CELKOVÝ VÝSLEDEK: 95,28 % 
 

 
5.3. Předsedové maturitních komisí vysílaní na jiné školy 
 
Titul, jméno a příjmení:  Mgr. Jan Kubát 
Do školy:    Gymnázium Sokolov, Husitská 2053, 356 11 Sokolov 
 
Titul, jméno a příjmení:  Mgr. Lukáš Kučera 
Do školy: Gymnázium Sokolov, Husitská 2053, 356 11 Sokolov 
 
Titul, jméno a příjmení:  Mgr. Ivana Hlaváčová 
Do školy:    Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a VOŠ 
     Karlovy Vary, Bezručova 1312/17, 360 01 Karlovy Vary 
 
Titul, jméno a příjmení:  Mgr. Ivana Hlaváčová 
Do školy: Střední škola diplomacie a veřejné správy s.r.o.  

Ulice A. Jiráska 1887, 434 01 Most 
 
Titul, jméno a příjmení:  Mgr. Miloslava Velíková 
Do školy:    Gymnázium Cheb, Nerudova 2283/7, 350 02 Cheb 
 
Titul, jméno a příjmení:  Mgr. Ladislav Jíša 
Do školy: Střední škola diplomacie a veřejné správy s.r.o.  

Ulice A. Jiráska 1887, 434 01 Most 
 
Titul, jméno a příjmení:  Mgr. Klára Tesařová 
Do školy:    Jezdecká akademie – střední odborná škola Mariánské  

Lázně s. r. o., Plzeňská 608/17, 353 01 Mariánské Lázně 
 
 
  

                                                 
1 Jedna žákyně se k maturitní zkoušce nedostavila, ale byla následně řádně omluvena. 
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5.4. Školní vzdělávací program ve výuce 

Ve školním roce 2012/13 se podle ŠVP vyučovalo ve všech ročnících školy a byl završen 
přechod od osnov k ŠVP.  

V rámci naplňování ŠVP byly realizovány již tradiční aktivity: 

• projektový týden NG na téma Voda 
• oborové dny VG 
• adaptační kurzy pro nové ročníky 
• e-learningové kurzy VG 
• lyžařský kurz (sekunda, 1. ročníky a kvinta) apod. 
• výuka předmětu Seminární práce ve 3. a nově ve 4. ročníku 
• organizace sportovně turistického kurzu ve 3. ročníku 

ŠVP je průběžně kontrolován a případné úpravy jsou řešeny dodatky k ŠVP, jejichž počet je ale 
minimalizován. Veškeré informace k ŠVP najdou rodiče a žáci školy na webových stránkách. 

Ve školním roce 2012/13 došlo k úpravě ŠVP pro NG, a to v souladu s novým RVP ZV.        
Od školního roku 2013/14 bude v kvartě vyučována Finanční gramotnost, od roku 2014/15 pak 
v tercii laboratorní cvičení z biologie a chemie. V sekundě bude posílena výuka matematiky.  

Ve školním roce 2012/2013 pokračovala výuka v souladu s ŠVP také v oborech obchodní 
akademie i ekonomické lyceum (tento obor byl na naší škole ukončen). Žádné odchylky nebyly 
při praktické výuce dle učebních osnov ŠVP zaznamenány. 
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6. Prevence sociálně patologických jevů a výchovné 
poradenství 
 
6.1.  Zpráva metodika prevence sociálně patologických jevů 

 
Ve spolupráci s odbornými pracovišti byl vypracován Minimální preventivní program 
OPTIMÁLNÍ ŠKOLNÍ KLIMA zahrnující program proti šikanování.  
 
Systematicky jsme navázali na předchozí léta, využili zkušeností a zaměřili jsme se na získání 
financí pro důslednou realizaci prevence společensky nežádoucích jevů.  

 
Primární preventivní program byl v minulých letech realizován také prostřednictvím neinvestiční 
dotace MŠMT, a to konkrétně v Oblasti protidrogové politiky a v Oblasti prevence kriminality. 
K 31. 10. 2012 byla podána žádost o dotaci v programu PREVENCE RIZIKOVÉHO 
CHOVÁNÍ, letos škola bohužel úspěch nezaznamenala a prostředky z MŠMT přiděleny nebyly. 
V reakci na to jsme se zúčastnili regionálního dotačního řízení a podali v dubnu 2013 dvě žádosti, 
jednak žádost o dotaci ve výši 48 112 Kč na konání Integračních seminářů pro nastupující 
ročníky s celkovým rozpočtem 66 860 Kč a dále na konání Semináře pro pedagogy hrazeného 
z dotace v celkové výši 7 600 Kč. Druhé žádosti bylo vyhověno a seminář pro pedagogické 
pracovníky byl hrazen z dotace Karlovarského kraje. 
 
Preventivní aktivity se zaměřily na dlouhodobé i krátkodobé cíle. Po vyhodnocení prevence 
z minulého školního roku, kdy jsme se cíleně zaměřili na zákonné zástupce a z jejich strany jsme 
zaznamenali minimální zájem o problematiku, jsme se v roce 2012/2013 věnovali přednostně 
cílové skupině žáků, a to zejména žákům tří nastupujících ročníků, a již opakovaně skupině 
pedagogických pracovníků. 
 
Můžeme konstatovat, že došlo k pozitivnímu posunu v následujících oblastech:  
 
a) Cílová skupina žáků  
• V prvních dnech školního roku se v rámci integrace nových žáků již tradičně uskutečnily 

adaptační semináře pro nastupující ročníky, tentokrát vzhledem k financím v kempu Betlém  
u Teplé. Aktivity kurzu byly v souladu se ŠVP organizovány samotnými učiteli, a to hlavně 
učiteli tělesné výchovy, třídními, vyučujícími jednotlivých předmětů, metodikem prevence      
a výchovným poradcem. Byla provedena následná evaluace a s výsledky byli seznámeni rodiče 
na rodičovských schůzkách. Adaptačních seminářů se opět zúčastnilo i několik žáků z vyšších 
ročníků, navázali jsme tak na tradici peer programu.  
 

• Prostřednictvím realizace ŠVP a konkrétních akcí, jako jsou Projektový týden a Oborové dny, 
jsme se snažili o zvýšení názorové tolerance studentů, vytváření sociálních dovedností  
a upevnění návyku zdravého způsobu života.  
V průběhu školního roku dle harmonogramu proběhly následující akce: 
adaptační kurz, aktivity společenskovědního semináře, Projektový týden, Oborové dny, 
exkurze, divadelní představení, sportovní akce a další. 
Pokračovali jsme ve spolupráci s regionálními centry, hlavně prostřednictvím SVS s Kotcem  
v Mariánských Lázních.   

 
Opět jsme se zapojili do projektu Otevřené dveře Domova Pramen. 
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• Zaměřili jsme se individuálně na nadané žáky, kteří reprezentovali školu v různých soutěžích. 

 
• Ve spolupráci s PPP Tachov studenti maturitních ročníků gymnaziálního oboru opět využili 

pro volbu budoucího studijního oboru testů profesní orientace a individuálních konzultací 
s psychologem. 
 

• Pokusili jsme se o řešení vandalismu žáků. Zaměřili jsme se prostřednictvím práce 
výchovné komise na řešení výchovných problémů.  
 

• Aktuálně jsme realizovali včasnou intervenci a řešení problematiky projevů nežádoucích 
společenských jevů. 
 

Vzhledem k problémům mezi žáky a žádostem rodičů i učitelů jsme se cíleně zaměřili                
na konkrétní třídu, vstoupili jsme do jednání s PPP Cheb, která nám vyhověla a bez časového 
prodlení byla poradnou ve spolupráci s metodičkou prevence, třídní a se souhlasem rodičů 
realizována intervence. Nejdříve bylo provedeno sociometrické šetření, s jehož výsledky byli 
seznámeni na individuálních konzultacích rodiče, samotní žáci a následně i učitelé. Ještě před 
lyžařským kurzem dané třídy se konaly tři dopolední intervenční semináře v dané třídě, pohovory 
s vyučujícími a rodiči.  
Následně se pracovnice poradny věnovaly skupině ještě v jarních měsících, bylo doporučeno 
konání výjezdového stmelovacího semináře, dále po konzultaci s vedením byla ve třídě 
doporučena změna vyučujících. Situace ve třídě se na konci školního roku stabilizovala. 
Kohezivní výjezd žáků za přítomnost dvou etopedů se bude konat v září 2013 a bude hrazen 
z dotace Karlovarského kraje, která byla přidělena na základě žádosti z dubna 2013.  

 
b) Cílová skupina pedagogických pracovníků 
Opět jsme navázali na tradici předchozích let a realizovali seminář na téma Agrese učitelů jako 
důsledek i příčina konfliktů s žáky a rodiči opět pod vedením PhDr. Jana Svobody, pedagoga 
Ostravské univerzity. Seminář se uskutečnil 27. 8. 2013 a zúčastnilo se jej 24 pedagogických 
pracovníků a dva nepedagogičtí. Byl financován z prostředků kraje. Dle výsledků evaluační 
ankety byla akce přítomnými hodnocena jako výborná (23 pedagogů z celkového počtu 24 
oslovených z pětistupňové stupnice ohodnotilo stupněm výborný, jeden použil stupeň 
chvalitebně, učitelé mají zájem o další seminář, aktivně navrhují témata vycházející důsledně 
z praxe). Opět jsme požádali o dotaci s cílem realizace dalšího semináře v srpnu 2014.  

 

• Ke zvýšení své odbornosti využila metodička prevence kurzů, seminářů a školení 
nabízených regionálními centry (například krajská konference věnovaná prevenci, seminář 
Záchranného kruhu a další). 

 
Dále aktivně spolupracovala se PPP Tachov, Cheb.  

 
c) Cílová skupina zákonní zástupci a veřejnost  
• Dle harmonogramu se uskutečnily rodičovské schůzky, na kterých byli rodiče seznámeni 

s aktivitami MPP. 
• Vzhledem k cílené intervenci v problémové skupině se opakovaně konaly individuální            

i skupinové pohovory s metodičkou, vedením školy a pracovnicemi poradny. 
 

Díky aktualizaci webových stránek, spoluprací s Mariánskolázeňskými listy i s místní TV se 
zlepšila informovanost o preventivních akcích školy.  
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Důsledně jsme se zaměřili na získávání financí na příští školní rok formou projektů.  
K  30. 9. 2012 byly opět podány dvě žádosti na MŠMT, kterým ale letos nebylo vyhověno, dále 
jsme v dubnu podali celkem tři žádosti o dotaci KÚ Karlovarského kraje, a to na tři aktivity: 
integrační seminář pro cílovou skupinu nastupujících žáků, dále seminář pro učitele pod vedením 
PhDr. Jana Svobody a dále kohezní výjezd pro již zmíněnou vytipovanou třídu. Všem žádostem 
na další příští rok bylo vyhověno.  
 
Konkrétní akce, které byly naplánovány v rámci MPP, se podařilo realizovat během 
školního roku dle harmonogramu. 

 
Jako největší pozitivum letošního školního roku můžeme vyzdvihnout zaměření             
na aktuální problém a jeho systematické řešení.  

 
Nepodařilo se úplně eliminovat užívání návykových látek (cigaret) v bezprostředním 
okolí školy. 
 
 
V Mariánských Lázních 6. 8. 2013        PhDr. Miroslava Vokatá 

 školní metodička prevence 
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6.2. Zpráva výchovné poradkyně 
 
Dne 30. srpna 2012 jsem se zúčastnila setkání výchovných poradců základních a středních škol  
na Úřadu práce v Chebu, kde jsem přítomným předala informace o přijímacím řízení a možnosti 
studia na naší škole. 
 
Na začátku školního roku jsem kontaktovala absolventy všech oborů vzdělávání kvůli zjištění, 
kde studují po absolvování školy, tabulka s těmito údaji je součástí výroční zprávy školy. 
 
Ve dnech 16. - 18. října 2012 se jako každý rok konala akce ŠKOLA 2013, kde jsme spolu 
s ředitelem školy Mgr. Pelcem informovali zájemce o možnosti studia na naší škole. Na tuto akci 
byla aktualizována powerpointová prezentace spolu s informačními materiály. Ty byly následně 
využity i na dalších burzách středních škol, které se konaly 9. listopadu 2012 v Chebu                   
a 13. listopadu 2012 v Tachově. 
 
Ve všech prvních ročnících proběhla přednáška „Jak studovat na střední škole“ společně 
s anonymním testováním soustředění a paměti. Žáci obdrželi informační materiály o dospívání    
a sexuální problematice. 
 
V maturitních ročnících jsem zařadila podle plánu besedu o možnostech uplatnění po ukončení 
studia s informacemi o Scio testech. Proběhla také beseda s lektorem firmy Scio, kde měli žáci 
možnost podrobněji se informovat o testování. 
 
Prakticky ihned po obdržení materiálů z jednotlivých vysokých škol je umisťuji na nástěnku VP. 
Ta nyní obsahuje aktuální informace o VŠ, počet přihlášených a přijímaných apod. Žáci mají také 
k dispozici informace o tom, jak vyplnit přihlášku, co má obsahovat, jak se píše životopis atd.  
Do jednotlivých tříd jsem průběžně distribuovala materiály, které jsme obdrželi od SCIa, Kam na 
školu, časopisy o přípravných kurzech apod.  Na začátku roku jsem aktualizovala webové stránky 
výchovné poradkyně.  
 
Na konci měsíce ledna se žáci maturitních ročníků zúčastnili veletrhu Gaudeamus v Praze. Zde 
měli možnost seznámit se s možností studia na téměř všech veřejných, státních i soukromých 
vysokých školách v ČR i v zahraničí. 
 
Průběžně během roku doplňuji karty problémových žáků.  Nejčastěji řeším studijní neúspěchy, 
přestupy na jinou školu, ale i osobní či rodinné problémy. Úzce spolupracujeme s Mgr. Jíšou, 
který vytváří individuální vzdělávací plány žáků. 
 
Žákům maturitních ročníků  jsem poskytovala v případě jejich zájmu individuální konzultace     
ke studiu na VŠ. 
 
Během školního roku  byla několikrát svolána výchovná komise, která řešila převážně případy 
záškoláctví, porušení školního řádu a nevhodného chování.  
 
Dne 28. listopadu 2012 se uskutečnila schůzka s paní Mastnou z SPC pro sluch. postižené           
v Plzni, která vyšetřila naše dva žáky a přislíbila vypracování posudku, který je nutný pro přiznané 
uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky. 
 
Posudky pro žáky se SPU vypracovala PPP v Chebu na základě dotazníků,  které  jsme zaslali. 
V letošním roce došlo vzhledem k problematické situaci v jedné třídě nižšího gymnázia k užší  
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spolupráci s Pedagogickou poradnou v Chebu, pro kterou bylo nutné vypracovat i dvě podrobné 
kazuistiky.  
 
Dne 15. listopadu 2012 jsem se zúčastnila semináře věnovaného problematice záškoláctví            
a absence. 
 
Během 2. pololetí jsem individuálně kontaktovala především žáky, u kterých se projevily studijní 
problémy, které jsme se snažili společně řešit. S třídními učiteli také spolupracuji při zjištěných 
neomluvených absencích žáků. Ve spolupráci s  vedením školy, třídním učitelem a rodiči jsme 
řešili na výchovných komisích neomluvenou absenci.  
 
Od měsíce ledna do konce dubna jsem kontrolovala přihlášky ke studiu na vysokých a vyšších 
odborných školách. Některé VŠ požadují jako součást přihlášky ke studiu ověřený výpis 
z třídních výkazů, ty jsem žákům zajistila. Stejně jako v minulém roce předpokládám vyšší 
úspěšnost při přijetí na VŠ,  neboť někteří žáci nemuseli absolvovat přijímací zkoušky a byli 
přijati na základě výsledků studia na naší škole. Zvýšil se počet přihlášek na soukromé vysoké 
školy. 
 
Žáci 4. ročníků získávali informace o VŠ a VOŠ z webových stránek VP a nástěnek. Ty obsahují  
materiály, které zasílají jednotlivé vysoké školy, vycházejí v tisku a na internetu. Uvedeny jsou 
např. adresy škol, rady jak vyplnit přihlášky ke studiu, vzory životopisu, informace o naší škole, 
které jsou potřebné pro přihlášky atd.  
 
Zájemci o studium na VŠ navštěvovali  dny otevřených dveří jednotlivých vysokých škol, na které 
se hlásí. Sami se také přihlašovali a skládali Scio testy, které u mnoha  fakult nahrazují  klasické 
přijímací řízení. Maturanti také měli možnost zjistit své zaměření pomocí testů profesní orientace. 
 
V letošním roce jsem pro maturanty zajistila tisk i distribuci tzv. Europassů – dodatků 
k osvědčení - v českém a anglickém jazyce, které obdrželi společně s maturitním vysvědčením. 
Tyto dokumenty usnadňují držitelům uznání kvalifikace v zahraničí.  
 
 
 
V Mariánských Lázních 23. června 2013   Mgr. Ivana Hlaváčová            
        výchovná poradkyně G a OA M. Lázně 
 
 

 
 
 
Dále viz příloha č. 1 – uplatnění absolventů  
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7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků  
ve školním roce 2012/2013 
 

7.1. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
Vzhledem k omezenému fondu určenému na další vzdělávání pedagogických pracovníků jsme se 
v tomto školním roce zaměřili na vzdělávání, které je pro školu prioritní. Jednalo se především    
o funkční studia: studium koordinátora EVVO a studium budoucího výchovného 
poradce. Dále jsme akcentovali účast výchovné poradkyně a metodičky prevence na seminářích 
rozšiřujících jejich znalosti a přinášejících novinky. K získání certifikátu hodnotitelů ústní 
maturitní zkoušky z českého jazyka jsme vyslali dvě vyučující. Oproti předchozím letům jsme 
omezili účast pedagogů všeobecně vzdělávacích předmětů. Školení DVPP se zúčastnily dvě 
vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů (M, De) a jeden vyučující tělesné výchovy. Omezení 
se relativně málo dotklo dalšího vzdělávání učitelů ekonomických předmětů. 
 
V souvislosti se zavedením nového vyučovacího předmětu finanční gramotnost jsme vyslali dva 
pedagogy na seminář věnovaný výuce tohoto předmětu, hrazený z prostředků projektu EU peníze 
středním školám. Jeden z těchto pedagogů si dále rozšiřoval své znalosti prostřednictvím               
dálkového kurzu. 
 
 
7.2. Semináře při realizaci grantových projektů OP VK a jiné semináře 
 
Srpen 2013 – G a OA Mariánské Lázně 
Téma: Agrese učitelů jako důsledek i příčina konfliktů s žáky a rodiči 
Lektor: PhDr. Jan Svoboda  
Účastníci: celý pedagogický sbor 
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8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 
8.1. Výsledky žáků v soutěžích 
 

SPORTOVNÍ AKCE 

Termín Akce Kategorie Garant/organizátor Umístění 

září 2012 CORNY atletika SŠ, okresní kolo, GOAML Do 1. místo - dívky, 2. místo - hoši 

září 2012 CORNY atletika SŠ, krajské kolo, Karlovy Vary SPŠ Karlovy Vary 2. místo - dívky, 5. místo - hoši 

prosinec 2012 ORION florbal ZŠ, okrskové kolo - III. kat., GOAML Do 2. místo - dívky, 3. místo - hoši 

prosinec 2012 ORION florbal ZŠ, okrskové kolo - IV. kat., GOAML Tu 2. místo - dívky, 3. místo - hoši 

leden 2013 FLORBAL SŠ SŠ, okresní kolo, Cheb Gymnázium Cheb 1. místo - hoši, 2. místo - dívky 

leden 2013 FLORBAL SŠ SŠ, krajské kolo, Cheb Gymnázium Cheb 2. místo hoši 

březen 2013 Basketbal SŠ, okresní kolo, Cheb Gymnázium Cheb 1. místo - hoši 

květen 2013 POHÁR ROZHLASU atletika ZŠ, okrskové kolo, GOAML Do 2. místo - hoši, 3. místo - dívky 

květen 2013 POHÁR ROZHLASU atletika ZŠ, okresní kolo, GOAML Do 4. místo - hoši 

 
KOMISE BIOLOGIE a CHEMIE 

5. 4. 2012 Olympiáda Bi kategorie A - krajské kolo So 2. a 5. místo 

12. 4. 2012 Olympiáda Bi kategorie B - krajské kolo So 2. místo 

25. 4. 2013 Olympiáda Bi kategorie A - ústřední kolo So 10. místo 
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KOMISE - MATEMATIKA, FYZIKA, INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 

 2. 11. 2012 matematika - kvarta Logická olympiáda - krajské kolo  
s postupem do celostátního  Di 2. místo 

  matematika - kvarta KLOKAN – krajské kolo Di 3. místo 

  matematika NG Finanční gramotnost - krajské kolo Kb 2. (tým 3 žáků) 

  matematika Pythagoriáda - okresní kolo Kb 2. místo 

23. 1. 2013 matematika - kvarta Matematická olympiáda Z9 - okresní kolo Kb 2. místo 

21. 3. 2013 matematika - kvarta Matematická olympiáda Z9 - krajské kolo Kb 1. místo 

 
 

KOMISE - ANGLICKÝ JAZYK 

13. 2. 2013 Konverzace v AJ Okresní kolo, kategorie III. Kr 1. místo 

25. 3. 2013 Konverzace v AJ Krajské kolo, kategorie III. Kr 2. místo 

 
 

KOMISE - NĚMECKÝ JAZYK 

15. 3. 2013 Konverzace v NJ Krajské kolo, kategorie II.C Va 2. místo 

 
 

KOMISE – ZEMĚPIS 

11. 4. 2013 Zeměpisná olympiáda Krajské kolo – kategorie D Ku 2. místo 
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EKONOMICKÁ KOMISE 

28. - 30. 11. 2012 FIF Mezinárodní veletrh FIF Bratislava Hv, Ga, 4 žáci 
4.EL 

1. místo za logo, 3. místo za 
stánek 

12. - 13. 12. 2012 FIF Veletrh FIF Plzeň Hv, Ga, 8 žáků 
3.OA 

1. a 3. místo za katalog, 2. místo 
za prezentaci, 1. místo za stánek 

březen 2013 PEK Krajské kolo soutěže v grafických 
disciplinách (KT, WP, psaní na PC) 

Hč, 6 žáků školy Účast 

únor 2013 Finanční gramotnost Okresní kolo soutěže Finanční gramotnost  Zg 2. místo 

20. 3. 2013 EKO Celostátní finále EKO tým Zg Účast 

březen 2013 Mezinárodní veletrh FIF Praha soutěž o nejlepší stánek Hv, Ga, žáci 3.OA, 3.EL 3. místo stánek Tispo, 3. místo 
nejlepší katalog. 

17. 4. 2013 SOČ – EKO Krajské kolo Cheb Zg 2. místo 

květen 2013 PEK INTERSTENO Mezinárodní soutěž 
v psaní na PC (1440 účastníků) Hč Nejlepší umístění - 66., 130., 131. 

28. 2. 2013 FIF veletrh FIF Sokolov Hv, Ga, žáci 3.OA, 
3.EL 

Firma Lares 2. místo a firma 
Tispo 3. místo, obě v kategorii 
nejlepší vizitka 

 
KOMISE - ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD, DĚJEPIS, VÝTVARNÁ A HUDEBNÍ VÝCHOVA 

26. 3. 2013 Dějepisná olympiáda krajské kolo Ve 2. místo 

17. 4. 2013 SOČ krajské kolo Cheb Kz 1. místo 

14. – 16. 
června 2013 SOČ ústřední kolo Kz 2. místo 

celoročně Výtvarná výchova účast na mezinárodním projektu 
„Přenosné muzeum“, Ny  

celoročně Výtvarná výchova účast na mezinárodní soutěži „Moje první 
ryba“ Ny  

červen 2013 Výtvarná výchova účast na projektu "Chebské dvorky" Ny  
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8.2. Středoškolská odborná činnost 
 
V letošním roce se tři žáci po absolvování školního kola zúčastnili krajského kola přehlídky 
Středoškolské odborné činnosti konané na půdě chebského gymnázia. Letos poprvé se kromě 
maturantky, Lady Zadranské z oktávy A, zapojili i žáci třetích ročníků, Martin Liška z 3. C    
a Kateřina Lopatová z 3. OA. 
Martin Liška pod vedením Mgr. Soukupa soutěžil v oboru 4. biologie s prací Vodní ptáci 
Tachovska, Lada Zadranská v oboru 14. pedagogika, psychologie, sociologie a problematika 
volného času s prací Hudební psychologie pod vedením Mgr. Kříže a Kateřina Lopatová v oboru 
17. filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory s prací Získávání 
pracovních příležitostí a informační zdroje pod vedením Ing. Zigmundové. 
Ve dnech 14. – 16. června 2013 se v Brně konala 35. Celostátní přehlídka Středoškolské 
odborné činnosti, Martin Liška se svou prací Vodní ptáci Tachovska obsadil v oboru 
Biologie 13. místo. Lada Zadranská z 18 soutěžících v oboru Pedagogika, psychologie, 
sociologie a problematika volného času s prací na téma Hudební psychologie obsadila  2. místo  
a získala tato ocenění: cena MŠMT, cena CZ. NIC, cena FF UK v Praze a cena JCMM.  
 

Školní garant SOČ  PhDr. Miroslava Vokatá  
 
 
 
8.3. Fiktivní firmy a jejich prezentace na veřejnosti  
 
Žáci třetího ročníku oboru obchodní akademie na Gymnáziu a obchodní akademii v Mariánských 
Lázních již mnoho let vedou fiktivní firmy, ve kterých využívají znalosti získané v odborných 
předmětech, a díky nim získávají dovednosti a zkušenosti potřebné pro skutečné podnikání. Ty 
v průběhu celého roku prověřují na veletrzích fiktivních firem, kde musí prokázat své obchodní 
dovednosti při obchodování s ostatními firmami a mají možnost zúčastnit se vyhlašovaných 
soutěží. Pro letošní školní rok jsme si ze zavedených fiktivních firem vybrali firmu Tispo, s. r. o., 
která se zabývá prodejem kancelářských potřeb, a firmu Lares, s. r. o., která zprostředkuje 
lázeňské a rekreační pobyty. 
Pro firmu Tispo jsme se rozhodli i proto, aby její loňští pracovníci mohli navázat na svůj 
obrovský loňský úspěch. Na 18. mezinárodním veletrhu fiktivních firem v Praze totiž firma 
Tispo, s. r. o., zvítězila v nejprestižnější soutěži o nejlepší stánek a odměnou jí byl i příspěvek 
20.000 Kč od Centra fiktivních firem na účast na dalším mezinárodním veletrhu. Díky němu se 
žáci, kteří loni firmu vedli, mohli v listopadu zúčastnit 15. mezinárodního veletrhu fiktivních 
firem v Bratislavě a ani z něj se nevrátili s prázdnou. Získali totiž cenu za nejlepší logo a 3. místo 
v kategorii nejlepší stánek. 
Laťka tedy byla již na podzim nastavena velmi vysoko a žáci, kteří v tomto školním roce firmy 
převzali a teprve začali sbírat zkušenosti, měli nelehkou úlohu. Zhostili se jí však na výbornou     
a tvrdá příprava se vyplatila. Už na svém prvním veletrhu fiktivních firem v Plzni několikrát stáli 
na stupních vítězů, dvakrát dokonce na stupni nejvyšším - firma Lares v kategorii nejlepší stánek 
a firma Tispo v kategorii nejlepší katalog. Na veletrhu v Sokolově obě firmy přidaly ke svým 
úspěchům další. Firma Lares získala 2. místo a firma Tispo 3. místo, obě v kategorii nejlepší 
vizitka. Nejvýznamnějším však pro nás byl 19. mezinárodní veletrh fiktivních firem v Praze, který 
se konal 19. - 21. března 2013. Zúčastnilo se ho celkem 143 českých i zahraničních firem. I zde se 
naši žáci se svými firmami skvěle umístili. Firma Tispo získala 3. místo v nejdůležitější kategorii 
nejlepší stánek a navíc přidala ještě 3. místo v kategorii nejlepší katalog. V celkovém hodnocení 
Tispo zaujalo 8. místo a Lares 11. místo.  
Během roku se naši žáci rovněž účastní celorepublikových soutěží vyhlašovaných Centrem 
fiktivních firem. V soutěži o nejlepší slogan se letos firma Lares umístila na 5. místě z celkového  
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počtu 53 přihlášených. Obě firmy se také objevily na desce cti Centra fiktivních firem za řádné 
placení pojistného po dobu nejméně pěti měsíců. 
Školní rok zakončily fiktivní firmy konferencí fiktivních firem a uspořádáním již 4. obchodního 
dne naší školy 21. června 2013. 
         

Ing. Jana Gaszczyková 
 

9. Výsledky inspekční činnosti  
(Česká školní inspekce) 
 
9.1. Inspekční činnost na škole 
 
Česká školní inspekce v tomto roce neprováděla inspekční činnost na naší škole. 
 
 

10. Základní údaje o hospodaření školy 
(viz příloha č. 2) 
 
 

11. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 
programů 
 
11.1. Studium v zahraničí: Bavorsko český školní rok EUREGIA EGRENSIS 
 
Školní rok 2012/2013 na bavorském gymnáziu v rámci projektu Euregia 
Egrensis Výměnný školní rok (Gastschuljahr) absolvovali úspěšně tři žáci. 
Eliška Pešková na gymnáziu v Bayreuthu (složila komisionální zkoušky     
a ve školním roce 2013/2014 pokračuje ve studiu ve třídě 4. OA), Jan 
Buchlovský v Neustadtu (postoupil o ročník níže) a Petr Hanzlík            
na gymnáziu v Selbu (vykonal rozdílové zkoušky a pokračuje ve studiu   
v 8. A).  
Také se podařilo uskutečnit setkání s partnerským gymnáziem v Neustadtu. Společného dne, 
který se konal v březnu v Mariánských Lázních, se zúčastnila třída 3. C a němečtí spolužáci Jana 
Buchlovského ze třídy 10a gymnázia v Neustadtu. Na programu byla jazyková animace, sportovní 
utkání ve fotbale, oběd a fotoprocházka městem se závěrečnou prezentací před třídou v českém a 
německém jazyce. Žáky pozdravili ředitelé obou škol, pan Mgr. Miloslav Pelc a Dr. Anton 
Hochberger. Jazyková animace byla hrazena z finančních prostředků Rady rodičů. 
V listopadu 2012 se uskutečnilo již potřetí informační setkání o Výměnném školním roce, které 
má žáky o akci informovat a motivovat je pro studium na gymnáziu v Bavorsku. Přednášku 
zajistil pan Alexander Dietz z organizace Euregio Egrensis. Přítomny byly také Tereza Matoušová 
a Karin Tylová, které výměnný školní rok absolvovaly a odpovídaly na otázky spolužáků. 
Přihlášky pro školní rok 2013/2014 podali 3 žáci ze 6. A a 3 žáci z 5. A.  
 
V následujícím školním roce se počítá s pokračováním této aktivity.  

 
Mgr. Marie Lehocká, kontaktní učitelka 
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11.2 Projekt „Přenosné muzeum“ 
 
Ve školním roce 2012/2013 se vybraní žáci GOAML zúčastnili výtvarného projektu „Přenosné 
muzeum“, který je dalším v pořadí, na kterém GOAML spolupracuje s partnerskou školou 
Kepler Gymnasium Weiden. 
Projekt se zaměřil na vzájemnou česko německou spolupráci, založenou na poznávání oblasti 
zvané Egerlandsko. Šlo především o seznámení se s lidovou hrázděnou architekturou, která je 
typická pro tento region České republiky a která je historicky propojena s Bavorskem. 
V několika etapách projektu navštívili čeští studenti Weiden, němečtí Mariánské Lázně a při obou 
návštěvách společně tvořili výtvarné dílo. Následně byla uspořádána společná výstava v obou 
městech a v závěru projektu prezentovali účastníci svůj výtvor na festivalu Chebské dvorky. 
Použitou výtvarnou technikou byla dnes často opomíjená technika dřevořezu a její další 
propojení s počítačově upravenými fotografiemi skleněných objektů českých a německých 
výtvarníků. Od konkrétních forem jsme se přes abstrahování dostali k vlastnímu ztvárnění zadané 
problematiky – jakéhosi muzea v původní lidové architektuře. Finální tisk byl proveden na sklo, 
složením skel v celek vznikla hrázděná stavba.  
V projektu se studenti GOAML zajisté zdokonalili v německém a anglickém jazyce, 
komunikativních dovednostech i schopnosti spolupráce.  
 
 

Mgr. Marta Nyklesová a Mgr. Lukáš Kučera, koordinátoři projektu 

  



 

 

 
12. Zapojení školy do 
celoživotního učení
 

12.1. Doplňková činnost školy

Příloha č. 3 zřizovací listiny  
V souladu s § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je organizace oprávněna provozovat doplňkovou činnost 
v těchto oblastech: 
- vyučování v oboru cizích jazyků
- vyučování v oboru informatiky a počítačové techniky
- pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí 
 
Dodatek č. 7 zřizovací listiny PO Gymnázium Mariánské Lázně:
bod 2) V „Příloze č. 3 zřizovací listiny 
činnosti doplňuje 
- pronájem bytových a nebytových prostor a poskytování služeb s
 
 
 
 
 
 
 
 
Ve školním roce 2012/2013 bylo akreditované středisko CZ087 při Gymnáziu a obchodní 
akademii Mariánské Lázně opět 
z řad našich žáků bohužel nepřibylo, ale to
techniku. Žáci, kteří měli v letošním roce dokončit certifikát, jej neukončili se všemi moduly, 
někteří si nechali vystavit potvrzení START. 
na Gymnázium Cheb a Základní školu Aš. Pro lepší přehlednost uvádíme úspěšnost tohoto 
školního roku v číslech.  
 
Počet testování ve školním roce 2012/2013:
Testovací místnost v Aši  
Testovací místnost v Chebu  
Testovací místnost v Mariánských Lázních
 
Počet nakoupených ECDL Indexů ve školním roce 2012/2013: 
Počet vydaných ECDL dokladů ve školním roce 2012/2013 po 
místnostech: 
Uchazeči Základní školy Aš  
Uchazeči Gymnázia Cheb  
Uchazeči Gymnázia a OA Mariánské Lázně
 
 

apojení školy do dalšího vzdělávání 
celoživotního učení 

12.1. Doplňková činnost školy 

 
souladu s § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je organizace oprávněna provozovat doplňkovou činnost 

ru cizích jazyků 
oboru informatiky a počítačové techniky 

pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí  

Dodatek č. 7 zřizovací listiny PO Gymnázium Mariánské Lázně: 
„Příloze č. 3 zřizovací listiny – Doplňková činnost“ se do vymezení oblastí doplňkové 

pronájem bytových a nebytových prostor a poskytování služeb s tím spojených

Ve školním roce 2012/2013 bylo akreditované středisko CZ087 při Gymnáziu a obchodní 
opět velmi aktivní. Během tohoto školního roku 

žáků bohužel nepřibylo, ale to bylo především způsobeno přípravou na novou PC 
techniku. Žáci, kteří měli v letošním roce dokončit certifikát, jej neukončili se všemi moduly, 

i nechali vystavit potvrzení START. Středisko a jeho lektoři 
na Gymnázium Cheb a Základní školu Aš. Pro lepší přehlednost uvádíme úspěšnost tohoto 

Počet testování ve školním roce 2012/2013: 
  17 testování 
  6 testování 

Testovací místnost v Mariánských Lázních 0 testování 

Počet nakoupených ECDL Indexů ve školním roce 2012/2013:   26 vydaných
Počet vydaných ECDL dokladů ve školním roce 2012/2013 po jednotlivých testovacích 

  1 osvědčení ECDL Start a 20 ECDL Core
  23 certifikátů ECDL Core 

Uchazeči Gymnázia a OA Mariánské Lázně 2 osvědčení ECDL Start 

Mgr. Klára Tesařová, školitel a tester ECDL
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alšího vzdělávání v rámci 

souladu s § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je organizace oprávněna provozovat doplňkovou činnost 

se do vymezení oblastí doplňkové 

tím spojených 

Ve školním roce 2012/2013 bylo akreditované středisko CZ087 při Gymnáziu a obchodní 
. Během tohoto školního roku středisku zájemců 

bylo především způsobeno přípravou na novou PC 
techniku. Žáci, kteří měli v letošním roce dokončit certifikát, jej neukončili se všemi moduly, 

tředisko a jeho lektoři pravidelně dojíždí              
na Gymnázium Cheb a Základní školu Aš. Pro lepší přehlednost uvádíme úspěšnost tohoto 

26 vydaných 
jednotlivých testovacích 

1 osvědčení ECDL Start a 20 ECDL Core 

Mgr. Klára Tesařová, školitel a tester ECDL
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13. Předložené a realizované projekty  
     financované z cizích zdrojů 
 
13.1. Projekty z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

 
Během školního roku 2012/13 byl realizován jeden nový projekt a v době udržitelnosti se 
nacházely celkem čtyři další projekty z operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost. 
 
V době udržitelnosti se nacházejí projekty: Tvorba digitálních učebních materiálů a jejich 
databáze; Realizace, inovace a propagace ŠVP na nižším stupni gymnázia; Podpora 
výuky chemie – teoretická a laboratorní cvičení a projekt Fiktivní firma jako forma 
moderní výuky. 
V rámci těchto aktivit zůstaly zachovány některé aktivity – projektový týden, obchodní den. 
Vznikaly některé nové DUMy a žáci pracovali s materiály, které byly připraveny během realizace 
projektů. 
U všech čtyř projektů byly odevzdány Monitorovací zprávy o udržitelnosti projektů. 
 
V rámci projektu EU peníze středním školám - GOAML, který se začal realizovat v srpnu 
2012, vznikají nové digitální učební materiály v různých oblastech vzdělávání. V rámci projektu 
byli proškoleni dva učitelé pro výuku Finanční gramotnosti. Z prostředků tohoto projektu bylo 
odučeno celkem 384 individualizovaných hodin. 
Z finančních prostředků projektu bylo pořízeno nové vybavení ICT v hodnotě cca. 650 000,-Kč. 
Jedná se o nové PC, monitory, notebooky a zálohovací zařízení. 
Projekt se bude realizovat do července 2014.  
 

Mgr. Dušan Drexler – projektový manažer 
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14. Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů a 
dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 
 
Při plnění úkolů ve vzdělávání spolupracujeme s následujícími partnery: 
 

• Euregio Egrensis – studijní pobyty v SRN 
• Gymnasium Weiden – partnerská škola, společné projekty (výtvarné, jazykové) 
• Městské muzeum Mariánské Lázně 
• Občanské sdružení metodik.cz – příprava digitálních učebních materiálů 
• ÚSP PRAMEN v Mnichově u Mariánských Lázní 
• DDM Dráček Mariánské Lázně 
• Léčebné lázně Mariánské Lázně, a.s. – sociální partner projektu fiktivních firem  
• PPP Cheb – žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, diagnostika, odborná pomoc 
• PPP Tachov – žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, diagnostika, odborná pomoc 
• SPC Plzeň 
• SPC Mariánské Lázně 
• Úřad práce Cheb – burzy škol, uplatnění absolventů 
• Úřad práce Tachov - burzy škol, uplatnění absolventů 
• TOP Info Karlovy Vary – burzy škol 
• CEFIF Praha – fiktivní firmy 
• Policie České republiky – přednášky k prevenci sociálně patologických jevů 

 
 
 
Ve škole nepracuje žádná odborová organizace. 
  





 

 

 
PŘÍLOHY VÝROČNÍ ZPRÁVY 

ŠKOLNÍ ROK 2012 – 2013 
 
 
 

Příloha č. 1 – Uplatnění absolventů 

Příloha č. 2 – Základní údaje o hospodaření školy 

Příloha č. 3 – Zpráva o činnosti školské rady 

Příloha č. 4 – Důležité události školního roku  

Příloha č. 5 – Zpráva o činnosti Rady rodičů 



 

Příloha č. 1 – Uplatnění absolventů 

Absolventi Gymnázia a obchodní akademie Mariánské Lázně 2013 

  Ročník 
Celkem 

  oktáva IV.C 4.OA 4.EL 

UK Praha           
přírodovědecká fakulta   1     3 
pedagogická fakulta 1         
fakulta tělesné výchovy a sportu   1       
VŠCHT Praha 1 1     2 
VŠE Praha   1 1 2 4 
Jihočeská univerzita Č. Budějovice   3   1 4 
Česká zemědělská univerzita 1 2 2   5 
ČVUT Praha 2 4   2 8 
UJEP Ústí nad Labem 1       1 
Západočeská univerzita Plzeň           
pedagogická fakulta 1 1       
ekonomická fakulta 1 3 11 3 28 
fakulta aplikovaných věd 1   1     
filozofická fakulta 1 3   2   
Technická univerzita Liberec 1       1 
Vysoká škola finanční a správní Praha       2 2 
Metropolitní univerzita Praha/Plzeň     2 2 4 
Univerzita J. A. Komenského Praha       1 1 
Škoda Auto Mladá Boleslav       1 1 
VOŠ elektrotechnická Plzeň       1 1 
Pomaturitní studium jazyků 1   1   2 
UJOP Mariánské Lázně 2 2     4 
Konzervatoř Plzeň   1 0   1 
Zaměstnání 1 1  3 8 13 
Úřad práce 2 1   0 3 
Nezjištěno 6 2 6 0 14 
Nesložili maturitní zkoušku 2   2 1 5 

Ukončení studia na naší škole před MZ     1   1 

Celkem 25 27 30 26 108 

Pozn.: Tabulka byla vypracována na základě informací uveřejněných žáky k 22. 9. 2013. 

Mgr. Ivana Hlaváčová 
VP Gymnázia a obchodní akademie Mariánské Lázně 

 



 

Příloha č. 2 - Základní údaje o hospodaření školy 
 
Ekonomická část výroční zprávy o činnosti školy a školského zařízení za školní rok 
2012/2013 
 
Základní údaje o hospodaření školy 
Základní údaje o hospodaření 

školy v tis. Kč 
k 31. 12. 2013 k 30. 6. 2013 

činnost činnost 
hlavní doplňková hlavní doplňková 

1. Náklady celkem 26 515 186,28 307 655,03   
2. Výnosy celkem 26 553 481,36 466 780,40   
3. Hospodářský výsledek před 

zdaněním 
+ 38 313,08 + 159 125,37   

 
Přijaté příspěvky a dotace 
Přijaté příspěvky a dotace k 31. 12. 2012 

1. Přijaté příspěvky na dlouhodobý majetek z rozpočtu zřizovatele 
celkem 

1 500 000,-- 

    z toho: oprava střechy 1 500 000,-- 
  
2. Přijaté příspěvky na neinvestiční výdaje z rozpočtu zřizovatele celkem 3 767 961,14 
    toho:  
           běžné provozní výdaje 3 767 961,14 
  
  
  
3. Přijaté příspěvky na neinvestiční výdaje prostřednictvím rozpočtu   
    zřizovatele celkem 

19 791 312,-- 

    z toho:   
             ÚZ  33353 19 714 457,-- 
  
  
4. Příspěvky a dotace z jiných zdrojů 1 006 485,82 
  z toho: 971 228,82 
  
 
Přehled přijatých darů za období školního roku  
Sponzor - dárce Účel daru částka 
Ing. J. Kukanová, Plzeň Účast žáků na ek. školení 26 730,-- 
MUDr. Petr Hůrka Finanční dar – bez účelu 10 000,-- 
   
 



 

Výsledky kontrolní činnosti v ekonomické oblasti   
(výsledky a závěry externích kontrol, nápravná opatření) 
 
- Kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při 

odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti (kontrolováno bylo období od 1. 7. 2010 do 30. 9. 2012). 

Kontrola byla provedena v listopadu 2012 Okresní správou sociálního zabezpečení v Chebu. 
Nedostatky nebyly zjištěny. 
 
- Kontrola plnění povinností stanovených v § 7 zákona č. 258/2000 Sb., o hygienických 

požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí 
a mladistvých v platném znění   

Kontrola byla provedena v listopadu 2012 Krajskou hygienickou stanicí Karlovarského kraje se 
sídlem v Karlových Varech. Všechna školská prostranství vyhovovala hygienickým podmínkám.  
Bylo pouze doporučeno vyměnit 3 okenní tabule v tělocvičně (dle finančních možností školy) a 
vybudovat 2 bidety (provedeno).  
 
- Veřejnosprávní kontrola – Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky za období od 

1. 1. 2010 do 31. 12. 2011 a období účetně související 
Kontrola byla provedena v době od 26. 9. – 14. 12. 2012 krajským úřadem Karlovarského kraje, 
odborem veřejnosprávní kontroly KÚ. 
 
Kontrolní skupina neshledala žádné nedostatky. Nápravná opatření ani pokuty nebyly uloženy. 
 
Žádná z kontrol neuložila organizaci nápravná opatření, finanční sankce ani pokuty. 
 
 
V Mariánských Lázních dne 5. 9. 2013    Vyhotovila: Brtníková Jana 
 
 
 
 



 

Příloha č. 3 – Zpráva o činnosti školské rady 
 
 
Zpráva o činnosti Školské rady ve školním roce 2012 – 2013 
 
Školská rada se sešla v tomto školním roce v termínech 15. října 2012, 7. března 2013 a konečně 
27. června 2013. ŠR pracuje ve složení: Ing. Petr Řezník, předseda ŠR, Mgr. Ladislav Jíša,       
Mgr. Dagmar Klepáčková (zapisovatelka), Mgr. Petr Pudil, Ing. Pavla Trčová a Mgr. Luboš 
Vosecký. 
 
Dne 15. 10. 2012 ŠR schválila výroční zprávu, byla seznámena s výsledky maturitních zkoušek  
po opravném termínu a s naplněností prvních ročníků. Jednala také o uplatnění absolventů školy. 
Dne 7. 3. 2013 ŠR na svém jednání jednohlasně delegovala Ing. Petra Řezníka jako člena 
konkurzní komise pro konkurzní řízení na místo ředitele školy. 
 
Na schůzi ŠR dne 27. 6. 2013 byla projednána personální opatření v pedagogickém sboru, 
výsledky maturitních zkoušek a naplněnost 1. ročníků. Ředitel školy Mgr. Pelc informoval o svém 
potvrzení ve funkci ředitele školy a předložil jmenovací dekret. Členové ŠR byli informováni       
o naplánovaných opravách školní budovy. 
 
Zpráva o činnosti ŠR bude předložena pedagogickým pracovníkům, Radě rodičů a zaslána Radě 
KV kraje. Je součástí výroční zprávy. 
 
 
V Mariánských Lázních 26. srpna 2013 

 
Dagmar Klepáčková, zapisovatelka ŠR 

 



 

Příloha č. 4 – Důležité události školního roku 
 
Exkurze do Provence  

 
 
Slavnostní vítání nastupujících ročníků 2012 

 
 
Adaptační kurzy pro nastupující první ročníky 

 



 

Exkurze žáků do Evropského parlamentu 

 
Mezinárodní veletrh FIF Bratislava 28. - 30. 11. 2012 

 
 



 

3. místo v krajském kole turnaje ve florbalu 

 
 

 
Spolupráce s německým Gymnáziem Weiden - projekt „Přenosné muzeum“ 

 
 
 
 
 
Slavnostní předávání maturitních vysvědčení 

 



 

4. Obchodní den 
 



 

Příloha č. 5 – Zpráva o činnosti Rady rodičů 
 
Ve školním roce 2012/2013 byly finanční prostředky získané z darů Rodičů žáků školy použity 
především na následující aktivity a akce: 
 
• podpora rozvoji mezinárodní spolupráce, zejména podpora družebních akcí a projektů 

spolupráce se zahraničními partnerskými školami 
• podpora kulturních a sportovních aktivit žáků, včetně exkurzí, soutěží, výstav, olympiád, 

návštěv divadel atd. = formou příspěvku na vstupné, proplácení cestovného na soutěže 
částečně nebo v plné výši  

• ocenění mimořádných studijních úspěchů žáků formou věcných odměn a to na závěr 
školního roku a za mimořádné výsledky u maturitních zkoušek. 

 
Z dalších podporovaných aktivit se konkrétně jednalo o finanční příspěvek na zajištění 
adaptačních kurzů nastupujících ročníků. Hrazeno bylo stravování žáků, sportovní materiál, 
pronájem sportovního vybavení a spotřební materiál použitý k přípravě her a aktivit při pobytu 
na adaptačních kurzech. 
 
Žákům celé školy, kteří se zúčastňovali kulturních, sportovních a družebních akcí bylo 
propláceno jízdné buď v plné výši, nebo formou příspěvku nákladů na dopravu autobusy 
objednanými školou. Účtem Rady rodičů protekla také grantová částka na financování exkurze 
našich žáků do Evropského parlamentu. 
 
Prostředky z fondu Rady rodičů byly použity na pomoc při financování účasti fiktivních firem   
na veletrzích v rámci České republiky i v zahraničí (Bratislava). Na konci školního roku byly 
prostředky z fondu Rady rodičů využity také na úhradu knižních a věcných odměn pro nejlepší 
maturanty a žáky s nejlepšími studijními výsledky. 
 
Z prostředků Rady rodičů byla částečně financována obnova vybavení jedné učebny (židle). 
 
Občanské sdružení Rada rodičů se rovněž stalo jedním z garantů maturitních plesů především 
zprostředkováním převodu peněžních a věcných darů maturantům. 
 
 
 

Mgr. Ladislav Jíša 
osoba oprávněná jednat za Radu rodičů GOAML 


