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Úvodní slovo 
Školní rok 2013/2014 byl pro Gymnázium 
v Kadani velmi významný. Milníků, které ovlivni-
ly naši školu, bylo bezpočet. Z těch nejdůležitěj-
ších je potřeba zmínit koncepci rozvoje školy do 
roku 2020, tzv. "G 2020", která stanovuje zá-
kladní cíle rozvoje školy. Dále obnovu 3 odbor-
ných učeben a laboratoří, které sloužily beze 
změny desítky let. Doplnění a rekonstrukce částí 
školy a jejího vybavení. Významným milníkem je 
rozšíření spolupráce s regionem, konkrétně 
s okolními středními školami a naší regionální 
univerzitou v Ústí nad Labem. Výsledkem této 
spolupráce je několik úspěšných projektů finan-
covaných z OPVK, které pomohou po obsahové 
i finanční stránce škole. Špičkou této spolupráce 
je podpis memoranda o založení pobočky této 
univerzity v Kadani, což by v případě úspěchu 
přineslo škole finanční prostředky v podobě 
nájmu, zvýšení prestiže školy a zároveň by došlo 
k umožnění zaměstnat pedagogy jako učitele v 
některých kurzech této pobočky.  

Významným bodem tohoto školního roku je 
změna technického zázemí, škole se podařilo 
získat po letech významné finanční prostředky 
od sponzorů. Dále vedení školy zpracovalo pro-
jekt tzv. Multifunkčního výukového centra, který 
by v případě úspěchu umožnil rekonstrukci a 

modernizaci vybavení a prostor 2. patra školy 
včetně nové moderní auly. 

Za úspěšné je možné určit působení metodic-
kých orgánů, které plní cíle školy a s jejich po-
mocí se škole daří naplňovat koncepci rozvoje 
školy. Zároveň úspěchy žáků umožňují skvělou 
reprezentaci školy na veřejnosti a v rámci regio-
nu. Škola se v programu Excelence středních 
škol umístila v první desítce škol regionu a po-
dobně má nakročeno i v programu "Dobrá ško-
la" Ústeckého kraje. Samozřejmě je nutné zmínit 
i individuální pocit z úspěchu žáků, který je ve 
vzdělávání a výchově nenahraditelný a velmi 
potřebný. 

Škola se zároveň snaží podporovat vytváření a 
udržení tradic školy. Jedná se např. o oslavy 
svátků (Velikonoce, Vánoce), založení vinice 
žáky školy a mnoho dalších aktivit. 

Velmi kladně je potřeba hodnotit oslavy školy 
v roce 2013, které se především díky zapojení 
profesorů a žáků vydařily a nám všem umožní 
ještě řadu let vzpomínat na příjemné okamžiky 
těchto významných událostí. 

Všechny tyto okolnostia změny nás naplňují 
důvěrou v další rozvoj naší školy, která již 
211 let poskytuje své služby společnosti a své 
místo v regionu si plně zaslouží. 

Tomáš Oršulák | ředitel 
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Významné události roku 2013/2014 
Škola pro žáky a rodiče 
Hurá prázdniny 2014 

Na konci školního roku byla ve 
spolupráci se Sdružením přátel 
Gymnázia v Kadani uspořádána 
akce s cílem strávit příjemný 
neformální den plný soutěží, 
zábavy a dobré nálady. V letoš-
ním roce se akce opakovala 
podruhé a již za účasti dalších 
kadaňských středních škol a 
Základní umělecké školy. Spor-
tovní turnaje, zábavné hry, opé-
kání buřtů a ochutnávka guláše 
zpestřily žákům poslední dny ve 
škole před prázdninami. Velmi 
příjemný den byl doprovázen 
hudebními a uměleckými vy-
stoupeními žáků všech škol. 

Akademie 

V říjnu roku 2013 se Lenka De 
Bolle a řada žáků rozhodla 
představit své nadání v podobě 
vtipného představení v rámci 
tradiční Akademie. Letošní roč-
ník se nesl v duchu oslav 210 let 
školy - Akademie Gymnázia 
Kadaň aneb přijďte poodhalit 
tajemství, které půda Gymnázia 
Kadaň střežila celých 210 let … 
Program byl sestaven jako 
komponované vystoupení řady 
dílčích sportovních a umělec-
kých scének prokláda-
ných vtipným moderováním 
několika žáků. 

Dračí lodě 

Krásný slunečný den s perfektní 
zábavou pro účastníky a fa-
noušky si užili všichni, kdo si 
udělali čas a přišli podpořit naši 
studentskou posádku "Truhlá-
řovictrubkáči" složenou ze stu-
dentek a studentů z primy, 
sekundy a tercie. Posádka tvrdě 
v těžké konkurenci vybojovala 
třetí místo (před nimi se umístili 
profesionální vodáci z Kadaně a 
kluci ze stavebky, kteří měli v 
týmu také několik profivodá-
ků...). Druhý "dospělácký" tým 
tvořili učitelé ze školy, kolegové 
z města Kadaně s rodinami, 
který se umístil na 11. místě. 



 

 

Škola a region 
Hudební koncerty 

Vokálně – instrumentální skupi-
na našeho gymnázia Madrigal 
pořádala několik koncertů a 
vystoupení pro veřejnost (Vítání 
jara, adventní koncerty, Hurá 
prázdniny, Open Gympl 
Fest...).KapelyJ.E.S,soubor Mad-
rigal a mnoho dalších nás neu-
stále perfektně reprezentují na 
akcích gymnázia a různých ve-
řejných vystoupeních. Nejvý-
znamnější hudební akcí byl 
premiérový Open Gympl Fest, o 
kterém se zmiňujeme v části 
věnované oslavám školy. 

Spolupráce s UJEP 

V rámci spolupráce s městem 
Kadaň a Univerzitou J. E. Purky-
ně v Ústí nad Labem se podařilo 
začít další dvouleté studium 
seniorů v rámci U3V. Tomáš 
Oršulák je odborným garantem 
studia a zároveň lektorem části 
kurzů. V letošním roce se kurzy 
odehrávaly i v prostorách naší 
školy. 

Další formou spolupráce jsou 
společné vzdělávací a rozvojové 
aktivity. Díky spolupráci s UJEP 
byla podepsána smlouva s fa-
kultou sociálně-ekonomickou. 
Škola byla zařazena mezi síť 
partnerských škol tematicky 
zaměřená na podporu přírodo-
vědných a technických předmě-
tů. 

Výročí 210 let školy 

V průběhu školního roku 
2013/2014 se odehrála hlavní 
část akcí věnovaná výročí 
210. let gymnaziálního vzdělá-
vání v Kadani. 

Hlavní a tradiční akcí byl Den 
otevřených dveří nazvaný 
v letošním roce Minulost, sou-
časnost a budoucnost. Program 
se večer přesunul do kulturního 
zařízení Střelnice, kde probíhalo 
neformální posezení se spolu-
žáky, přáteli a profesory.Raritou 
letošních oslav byla horolezecká 
soutěž pro širokou veřejnost 
nazvaná "Kadaňský pavouk". 
Z dalších zajímavých akcí byla 
výstava 3 absolventů, tradiční 
prezentace maturitních tabel, 
Síň slávy, výstava slavných 
osobností školy 19. a 20. století. 
Další podrobnosti zmiňujeme 
v části věnované oslavám školy. 

 

 



 

 

Obnova vybavení 
BioChem 

Generace studentů se trápily 
nad chemickými pokusy u vy-
bavení, které již bylo beznaděj-
ně opotřebené. Rekonstrukce 
laboratoře biologie a chemie se 
stala hlavní investiční akcí le-
tošního roku. Díky zvýšené akti-
vitě školy, podpoře ČEZ a.s. a 
města Kadaň se nám podařilo 
tuto nejstaršílaboratoř zrekon-
struovat do modernější podoby. 
Laboratoř sloužila cca od 70. let 
20. století. Učebna biologie byla 
vybavena novým nábytkem 
také. 

ICT 

Obdobně jako biologie a che-
mie, tak i učebna ICT již techno-
logicky stárla a potřebovala 
komplexní obnovu. Díky pro-
středkům z evropského projek-
tu bylo zakoupeno vybavení 
v podobě moderních tabletů a 
o letních prázdninách proběhla 
i rekonstrukce rozvodů a výmě-
na podlahové krytiny. Učebna 
se tak stala jednou z nejhezčích 
v rámci celé školy. 

Osvětlení 

Dlouhodobým problémem ško-
ly bylo nedostatečné osvětlení 
v rámci některých tříd. Tento 
stav bylo třeba urychleně vyře-
šit. Škola na základě žádosti 
zřizovatele získala finanční pro-
středky na rekonstrukci osvět-
lení ve 4 třídách. Díky veřejné 
zakázce, kterou nechalo vedení 
školy vyhlásit, se nakonec za 
stejných finančních prostředků 
podařilo zrekonstruovat osvět-
lení v 10 třídách školy. 

Změny ve vnitřní organizaci školy 
Další vzdělání pedagogů 

Letošní školní rok byl úspěšný 
na dokončení déle trvajících 
studií. Úspěšně dokončil své 
studium zaměřené na rozvoj 
pracovníků Martin Kadeřávek, 
který tím získal titul MBA. Vzdě-
lávání v oblasti školského ma-
nagementu zakončil s titulem 
Bc. i Tomáš Oršulák. 

Obměna školské rady 

V roce 2013/2014 se uskutečni-
ly doplňovací volby do Školské 
rady (zástupce rodičů a zletilých 
studentů). Novým členem se 
stal MUDr. Přemysl Šubrt, který 
nahradil PatrikaNováka, jenž se 
stal po úspěšně složené matu-
ritní zkoušce absolventem školy. 

Doplnění metodických orgánů 
školy 

Novou metodičkou prevence se 
stala Mgr. Martina Truhlářová, 
která nahradila Mgr. Františka 
Kovalčíka, který projevil přání se 
plně věnovat třídnictví. Martina 
Truhlářová začne od září dalšího 
školního roku studovat na PPP 
v Teplicích. Po dokončení bude 
mít škola po letech plně kvalifi-
kované všechny metodické 
orgány. 

  



 

 

Projekty 
Mini Globe Games 

Naše školapořádala již 7.ročník 
terénní ekologické soutěže Mini 
GLOBEGames. Přihlásilo se 29 
tříčlenných družstev ze základ-
ních škol a víceletých gymnázií 
v Chomutově, Kadani, Klášterci, 
Radonicích, Žatci, Podbořanech 
a Ústí nad Labem. 

Soutěž proběhla v kadaňském 
lesoparku, kde na 10 stanoviš-
tích soutěžící plnili praktické 
úkoly zaměřené na životní pro-
středí v tom nejširším slova 
smyslu. Jako každý rok soutěžní 
úkoly a pomůcky na ně připra-
vili studenti 3.ročníku ve volitel-
ném předmětu Seminář 
z ekologie pod vedením dvou 
vyučujících. Spolu s dalšími 
studenty zajistili také přípravu a 
průběh celé soutěže. 

Pozvání na soutěž přijalo také 
několik hostů – paní Hana Bo-
háčková a Ing. Jiří Frajt z MěÚ 
Kadaň, dále Mgr. Lenka Vlčková 
ze Sdružení TEREZA.  

Comenius2013-2015 

BeSUstainable to SUstain the 
WORLD se jmenuje nový pro-
jekt v rámci programu 
COMENIUS Multilateralschool-
partnerships. 

Projekt má především přínos 
v rámci zvyšování kompetencí v 
cizím jazyce a v prohlubování 
znalostí o problematice udrži-
telného rozvoje v oblasti ener-
getiky, povede žáky k samo-
statné práci a multikulturalitě. 
Žáci mají možnost spolupraco-
vat a vytvářet jednotlivé projek-
ty spolu s řadou zajímavých 
partnerských škol. Nezanedba-
telným přínosem je rozvoj jazy-
kových dovedností pedagogic-
kých pracovníků a zvyšování 
prestiže školy. 

V letošním roce se uskutečnilo 
několik setkání, z nichž nejvý-
znamnější bylo to na naší škole. 

Město Kadaň 

Město Kadaň se v roce 
2014rozhodlo podpořit projekt 
naší školy zaměřeného na vy-
tvoření sborníku studentských 
literárních prací, pořádání vý-
stavy k 800 letům školství 
v Kadani; výměnné pobyty 
s gymnázii vněmeckých geogra-
ficky blízkých městech (Anna-
berg, Weißenburg);setkání stu-
dentů, absolventů, profesorů, 
partnerů. 

Síť partnerských škol 

Významným úspěchem se stal 
projekt na podporu spolupráce 
s Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí 
nad Labem. 

Metodické centrum podpory 
přírodovědného a technického 
vzdělávání je budováno v rámci 
projektu Partnerstvím ke zkva-
litnění přípravy lidských zdrojů 
pro přírodovědné a technické 
vzdělávání. 

 



 

 

Úspěchy našich studentů a pedagogů 
Potřetí jsme získali mezinárodní 
titul Ekoškola 

Již v listopadu naše škola potře-
tí obhájila titul Eco-School, ale 
slavnostní předání titulu a vlajky 
proběhlo až 19. června 2014. Za 
školní Ekotým se ho zúčastnili 
studenti Ondřej Chobot, Anto-
nín Špatný a Vít Krátký, dopro-
vázel je ředitel Mgr. Tomáš 
Oršulák, PhD. a koordinátorka 
programu PaedDr. Hana Kožíš-
ková. Místo předávání bylo 
opravdu reprezentativní – Senát 
Parlamentu ČR. 

Jedná se o nejvýznamnější oce-
nění, jaké může získat škola za 
své dlouhodobé a komplexní 
aktivity v EVVO. 

Bronzová medaile MŠMT ČR 

Ministr školství, mládeže a tělo-
výchovy udělil u příležitosti Dne 
učitelů Medaile Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy 
51 vynikajícím pedagogům 
všech stupňů vzdělávací sousta-
vy.Medaile Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy se udě-
lují od roku 1997, a to jako nej-
vyšší ocenění působení v resor-
tu školství. Je oceněním vý-
znamné pedagogické, výchov-
né, vědecké nebo umělecké 
práce, dlouhodobého a vynika-
jícího působení v resortu škol-
ství. V letošním roce byla tato 
medaile také udělena emeritní 
ředitelce PaedDr. Haně Kožíš-
kové. 

Gymnázium Kadaň patří mezi 
Excelentní školy 

Jedním ze způsobů, jak hodno-
tit Excelenci středních škol 
v České republice, je program 
MŠMT ČR, zohledňující úroveň 
kvality a péče o talentované 
žáky na středních školách. Naše 
škola je se svými výsledky beze-
sporu nejlepší v regionu a je 
úspěšná i z pohledu srovná-
níškol v kraji. 

V databázi výsledků máme 
za školní rok 2013/2014 regis-
trováno 42 úspěšných žáků. Při 
srovnání s minulým rokem se 
těšíme ze skoro 100% nárůstu 
úspěšných žáků. 
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Gymnázium, Kadaň, 5.května 620, příspěvková or-
ganizace 
REDIZO: 600010295 | IZO: 000081833 | IČO: 61342751 

Sídlo: 5. května 620, 432 01 Kadaň 

Zřizovatel školy: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem, IČO 70892156 

Ředitel školy: Mgr. Tomáš Oršulák (od 1. 8. 2012) 

tel. 411 410 111 | e-mail: reditel@gymnazium-kadan.cz 

zástupkyně: PhDr. Radka Vaňasová 

tel. 411 410 110  |e-mail: vanasova.radka@gymnazium-kadan.cz 

Adresa pro dálkový přístup 

• Tel. 474322718 

• e-mail: info@gymnazium-kadan.cz | www.gymnazium-kadan.cz 

Datum zřízení (založení) školy, datum zařazení do školského rejstříku, poslední aktualizace 
zařazení 

• Založení školy: 1. 9. 1953 (24. 10. 1803 jako piaristické gymnázium) 

• Zařazení do školského rejstříku: 1. 9. 1996 

Charakteristika školy 
Kadaňské gymnázium patří k nejstarším středním školám Ústeckého kraje a celého českého 
severozápadu. Hrdě navazuje na bohatou tradici městské latinské školy v Kadani, která již 
ve středověku byla předním školským ústavem, vyhledávaným studenty z Čech i okolních 
zemí. Zároveň se hlásí k odkazu humanistické akademie, vedené na hradě Hasištejně u 
Kadaně vzdělaným aristokratem Bohuslavem Hasištejnským z Lobkowicz (†1510). Je také 
nástupcem gymnázia v Doupově, zřízeného již roku 1767, neboť u zrodu gymnaziálního 
ústavu v Kadani stáli právě doupovští piaristé. Od svého založení v roce 1803 představovalo 
kadaňské gymnázium (Gymnasium Caadanense) klíčovou vzdělávací a kulturní instituci 
rozsáhlé oblasti Kadaňska, kterou navštěvovali studenti nejen z Kadaně, ale též z Vejprt, 

mailto:bubelova@gymnazium-kadan.cz�
http://www.gymnazium-kadan.cz/�


 

 

Přísečnice, Kovářské, Perštejna, Klášterce, Radonic, Vilémova, Mašťova či Doupova. 
Gymnázium významně přispívalo k vytváření kadaňských městských a regionálních elit, zdejší 
absolventi mířili na důležité středoevropské univerzity v Praze, Vídni, Innsbrucku, Mnichově, 
Lipsku a Berlíně. 

Za dvě století existence kadaňského gymnázia, nejprve německého a později českého, se 
v jeho pedagogickém sboru i mezi studenty objevila řada vědecky erudovaných a mravně 
obdivuhodných osobností, Čechů, Němců a Židů, jejichž význam dalece přesáhl hranice 
českých zemí a střední Evropy. 

Gymnázium v Kadani prosazuje ve výuce moderní a progresivní metody. Společným cílem 
celého pedagogického sboru je kvalitní příprava pro studium na libovolné české či zahraniční 
vysoké škole. S našimi absolventy se můžete setkat ve vědeckých ústavech, vrcholných 
manažerských pozicích, naši lékaři pomáhají nemocným po celé ČR a mnoho našich 
absolventů dál působí jako učitelé na vysokých, středních a základních školách apod. 

Uchazečům nabízíme studium v osmiletém oboru (pro žáky z 5. tříd ZŠ) a studium 
ve čtyřletém oboru (pro žáky z 9. tříd ZŠ). Studenti mají možnost předmětové profilace 
formou volitelných předmětů po 2. (6.) ročníku. Kromě vzdělání vychováváme naše studenty 
k úctě k lidem, k touze po vědění, k touze po poznání. 

Naši studenti se zapojují do projektů ekologických, společenskovědních, rozvíjejí své 
komunikační dovednosti v rámci výměnných pobytů (např. SRN, Norsko) a aktivní účastí 
ve vzdělávacích zahraničních zájezdech. 

Systematicky pečujeme o talentované žáky. Pod vedením pedagogů se studenti účastní 
různých typů soutěží a olympiád, v nichž dosahují již tradičně vynikajících výsledků v místních, 
regionálních i celostátních kolech. Vyučující jednotlivých předmětů se věnují i žákům se 
speciálními vzdělávacími potřebami. Pro všechny zaměstnance školy je v provozu občerstvení, 
stravování je zajištěno na Domově mládeže v Kadani, kde mohou být studenti také ubytováni. 

Podmínky ke studiu se stále zlepšují. Studenti se učí a pracují v kvalitně vybavených 
odborných učebnách a laboratořích, kde prakticky využívají moderní multimediální techniku, 
také mají možnost sportovního vyžití (dvě tělocvičny, posilovna) a rozvoje estetického cítění 
(pěvecký sbor, hudební skupina). Součástí výuky jsou i exkurze, které studentům umožňují 
poznávat přírodu, vědu, divadlo a provozovat sportovní aktivity. Po vyučování jsou pro 
zájemce otevřeny kroužky sportovní, umělecké, jazykové apod. 



 

 

Gymnázium, Kadaň,5. května 620, příspěvková organizace (dále jen Gymnázium Kadaň) je 
součástí výchovně vzdělávací soustavy; je zařazeno do školského rejstříku pod 
č. j. 3926/2009-21 (poslední výpis) s identifikátorem zařízení 600 010 295. 

Škola je zřízena jako příspěvková organizace s právní subjektivitou. V právních vztazích 
vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. 

Gymnázium Kadaň poskytuje všeobecné střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou. 
Hlavním cílem výchovně vzdělávací práce je připravit žáky ke studiu na vysokých školách 
všech typů. 

Výuka probíhala ve 14 třídách ve 2 oborech79-41-K/41 Gymnázium a 79-41-K/81 
Gymnázium. 

K 30. 9. 2014 měla škola 294 žáků a 25,7 přepočtených pedagogických pracovníků a 5,3 
přepočtených nepedagogických pracovníků. 

Orgány školy a další organizace 
Školská rada 

Školská rada je jedním z nejvýznamnějších orgánů školy. V aktuálním školním roce proběhly 
dvoje doplňovací volby do školské rady (zástupce rodičů a zletilých studentů, zástupce 
pedagogických pracovníků). Pod vedením předsedy Mgr. Michala Voltra pracovala Školská 
rada v počtu 6 členů (2 za zřizovatele, 2 za rodiče a žáky, 2 za pedagogy). Během školního 
roku se seznamovala s podklady o činnosti školy, navrhovala náměty ke zlepšení, podílela se 
na řešení problémů.S pomocí členů rady se podařilo realizovat akci Hurá prázdniny v Amfíku. 

Na konci školního roku skončilo členství Patriku Novákovi z důvodu úspěšného ukončení 
studia a v doplňovacích volbách byl zvolen MUDr. Přemysl Šubrt. 

členové: Mgr. Michal Voltr (předseda) | PhDr. Radka Vaňasová (místopředsedkyně) | Ing. Willy 
De Bolle | Patrik Novák/MUDr. Přemysl Šubrt | Ahmad Raad | Mgr. Hana Vodrážková 

Rada pro rozvoj gymnázia 

V září 2012 byl ustanoven nový významný orgán školy, jehož posláním je vyjadřovat se 
k návrhům výroční zprávy o činnosti, dlouhodobému záměru a dalším významným 
koncepčním dokumentům, které jí předloží ředitel. Rada v tomto školním roce řešila 
především změny školního vzdělávacího programu a otázky rozvoje školy v budoucnosti. 



 

 

V letošním roce byla přizvána ke spolupráci bývalá ředitelka PaedDr. Hana Kožíšková. 
Pro plný stav členů hledá rada ještě jednoho zástupce z řad přátel školy. 

členové: Mgr. Alena Marková (předsedkyně) | Mgr. Lenka de Bolle | Mgr. Martin Kadeřávek | 
Mgr. Šárka Lendvorská. 

Studentská rada 

Na začátku školního roku proběhly ve třídách volby do studentské rady. Studentská rada se 
každý týden pravidelně schází s vedením školy na zasedáních, kde jsou zástupci informováni 
o akcích školy a jejich možnostmi zapojení. Zároveň mohou zástupci tříd vznášet návrhy na 
různá zlepšení chodu školy. 

Sdružení přátel Gymnázia Kadaň 

Od roku 2003 na škole působí Sdružení přátel Gymnázia Kadaň, předsedou je Mgr. Tomáš 
Oršulák, Ph.D., místopředsedkyní je Monika Froňková. Sdružení se podílí na zlepšení 
spolupráce školy s rodiči, pomáhá organizačně zabezpečit maturitní plesy a další akce. 
Významnou akcí v roce 2014 bylo rozloučení se školou pod názvem "Hurá prázdniny". 

Odborová organizace 
Na škole pracuje odborová organizace pod vedením Mgr. Dariny Kováčové. Spolupráce 
s vedením školy se zejména týkala informovanosti o rozpočtu školy, personální situaci a FKSP. 

Hodnocení ČŠI 
Na začátku roku u nás byla provedenakomplexní kontrola ČSI, která měla za cíl 
zkontrolovatnejen dokumentaci školy, ale i pedagogickou činnost. Škola byla v řadě oblastí 
pochválena za mimořádně příznivé výsledky činnosti. Jednalo se např. o zavádění 
projektových činností do výuky, výsledky maturitních zkoušek, spolupráce s vysokými školami 
apod. Několik výtek bylo vyřešeno ještě v rámci inspekční návštěvy. Plánované změny ŠVP se 
promítly do inovace čtyřletého studia. Inovovaný ŠVP bude platit pro 1. ročníky od 1. 9. 2014. 

Základní údaje o hospodaření školy 
Viz přiložená zpráva 



 

 

Konkurenceschopnost školy 
Konkurenceschopnost školy postupně vzrůstá. Škola dokázala stabilizovat pokles žáků, resp. 
se předpokládá v následujících letech mírný nárůst. Z pohledu objektivních hodnocení 
výsledků žáků je škola výsledky srovnatelná s nejlepšími gymnázii v Ústeckém kraji.  

Škola má vizi a na ní založený dlouhodobý záměr školy pod názvem G 2020, který ji umožní 
setrvalý rozvoj v rámci regionu. 

Vize školy 

• Gymnázium je respektovaná instituce v regionu 
• Gymnázium je vyhledávaná instituce poskytující vysoce kvalitní a komplexní vzdělání 
• Gymnázium Kadaň využívá nejmodernější metody a přístupy ke vzdělávání 
• Gymnázium Kadaň je otevřená škola nabízející mimo vzdělávacích služeb takékulturní 

a populárně naučné aktivity pro veřejnost 
• Absolventi Gymnázia studují na prestižních českých a zahraničních vysokých školách 
• Gymnázium Kadaň je zelená škola podporující snižování zátěže životního prostředí 
• Gymnázium má plnou podporu zřizovatelů partnerů (města Kadaně, univerzit a 

významných firem v regionu) 
• Gymnázium je financováno z více nezávislých zdrojů 
• Pedagogové gymnázia: 

o aktivně prosazují a ztotožňují se s hodnotami školy; 
o jsou respektovanými odborníky ve svém oboru; 
o trvale se sebevzdělávají a stanovují si osobní cíle. 

• Studenti gymnázia přijímají a chápou hodnoty školy: 
o vytrvalost a úsilí vede k dosažení cíle; 
o úcta k rozmanitosti a významu mezilidských vztahů; 
o důraz na individualitu a význam jednotlivce; 
o pomoc druhým a své škole je samozřejmostí. 

Poslání školy 

Výchova myslitelů, vůdců a průkopníků, kteří jsou  

významní ve svém oboru a první ve službě společnosti. 



 

 

Propagace školy 
Propagace školy je jedním ze stěžejních úkolů managementu školy. Pro kvalitní práci v oblasti 
PR byla zpracována marketingová strategie, která vymezila cíle a úkoly v těchto oblastech: 

1. Kvalita školy x výsledky školy 

2. Akce školy x spolupráce 

3. Technické vybavení 

4. Vize školy x vymezení školy 

5. Komunikace školy 

Hlavní nástroje propagace byly zvoleny s ohledem na cílové skupiny a důraz byl kladen na 
rozvoj sociálních sítí. Mimo sociální sítě (Facebook, Twitter, LinkedIn) se provedlo opatření 
v podobě aktualizace webových stránek, kde mají všichni vyučující povinnost po uskutečnění 
akce zveřejnit článek. Celkem bylo na webu školy publikováno přes 140 článků. Autoři článků 
se rekrutovali nejenom z řad zaměstnanců, ale i studentů školy. Pro zvýšení informovanosti o 
škole a její historii byl zpracován odkaz na Wikipedii, který se dále upravuje a rozšiřuje. 

Mimo nástroje využívající internet začala škola více využívat reklamní smyčku na regionální 
kabelové televizi, kde informuje o významných akcích a úspěších školy. Pravidelně zasíláme 
články do regionálních novin, kde vyšlo přes 3 desítky článků (z toho 3 v zahraničních 
denících - Švédsko a Itálie). V kabelové televizi TV FOCUS byla promítána desítka reportáží o 
akcích školy. 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

 

3 Lidé ve škole 



 

 



 

 

Charakteristika 
Zaměstnanci školy představují společně se žáky největší bohatství školy, které svoji 
různorodostí a přístupem umožňují vychovat a odborně připravit nové absolventy školy. 

Ředitelem a zároveň statutárním orgánem je Tomáš Oršulák, který má k dispozici řadu dalších 
metodických pracovníků a orgánů školy. Zástupkyní ředitele je PhDr. Radka Vaňasová. Dalšími 
metodickými orgány jsou metodici a předmětové komise, které zodpovídají za kvalitu výuky 
v daných oborech.  

Předmětové komise 

Obor komise  Předseda komise 

Anglický jazyk  Mgr. BYLINA Oldřich 

Český jazyk, estetická výchova  Mgr. DE BOLLE Lenka  

Chemie a biologie  Mgr. BÍLEK Ivan 

Další cizí jazyky  HAŠKOVÁ Margit 

Matematika, fyzika a ICT  Mgr. MARKOVÁ Alena 

Tělesná výchova  Mgr. PEŠTUKA Jan 

Základy společenských věd, dějepis  Mgr. ŽIVNUSTKOVÁ Olga 

Zeměpis  Mgr. PEŠTUKA Jan 

Dalšími metodickými pracovníky jsou: 

• výchovná a kariérní poradkyně (Mgr. Marková Alena) 
• koordinátor pro nadané žáky (Mgr. Kadeřávek Martin) 
• metodik prevence sociálně patologických jevů (Mgr. Kovalčík František; od 1. 6. 2014 

Mgr.TruhlářováMartina) 
• metodik EVVO(Mgr. Lendvorská Šárka) 
• metodik ICT (Ing. De BolleWilly) 

Všichni pedagogičtí pracovníci jsou plně kvalifikovaní, přičemž 3 z nich mají ukončené 
doktorské vzdělání a jedna kolegyně doktorské studium studuje. Metodičtí pracovníci mají 
odborné vzdělání a dále si doplňují kvalifikaci o nejmodernější poznatky v daných oborech. 
Úspěchem bylo získání finančních prostředků na studium metodika prevence, které 



 

 

dlouhodobě metodikovi chybělo. Studium započne v září roku 2014 při PPP v Teplicích. Do 
výuky se zapojila i Mgr. Lenka Stratinská, která je na rodičovské dovolené. 

Pedagogický sbor 

Titul, Příjmení, Jméno  Titul, Příjmení, Jméno 

Mgr. BÍLEK Ivan  Mgr. KUCHTANINOVÁ Dita 

BUBELOVÁ Dagmar  Mgr. LENDVORSKÁ Šárka 

Mgr. BYLINA Oldřich  Mgr. MARKOVÁ Alena 

Mgr. BYLINOVÁ Eva  Mgr. MERTLOVÁ Dagmar 

Mgr. DE BOLLE Lenka  MgA. ONDRÁCKOVÁ Hana 

Ing. DE BOLLE Willy  Mgr. ORŠULÁK Tomáš, Ph.D. 

Mgr. FIŠEROVÁ Lenka  Mgr. PEŠTUKA Jan 

Dipl.–LehrerHAŠKOVÁ Margit  Mgr. ŘEHÁK Tomáš 

Mgr. KADEŘÁVEK Martin  Mgr. STRATINSKÁ Lenka 

Mgr. KORITINA Petr  Mgr. TRUHLÁŘOVÁ Martina 

Mgr. KOVÁČOVÁ Darina  Mgr. TSOKA Valentyna 

Mgr. KOVALČÍK František  PhDr. VAŇASOVÁ Radka 

PaedDr. KOŽÍŠKOVÁ Hana  Mgr. ZÁRYBNICKÝ Martin 

Mgr. KRATOCHVÍLOVÁ Lenka  Mgr. ŽIVNŮSTKOVÁ Olga 

Nepedagogičtí pracovníci zajišťují chod školy po provozní stránce. Ekonomkou a účetní školy 
je Ladislava Hutníková, administrátorkou kanceláře ředitele je Šárka Kučerová, technikem ICT 
je Ing. Willy De Bolle, školníkem pan Jiří Řehák a uklízečkami jsou Alena Loukotová a Monika 
Schreinerová. V průběhu roku jsme se zapojili do projektu ESF “Šance pro lepší 
zaměstnatelnost ohrožených osob“, který umožnil zaměstnat na pomocné práce 
ViktóriiNáciovou (2. 9. 2013 - 28. 2. 2014). Od dubna 2014 jsme díky spolupráci s Úřadem 
práce mohli rozšířit náš kolektiv o Markétu Lédlovou, která pracuje na pozici uklízečky. 

Na vlastní žádost byl rozvázán pracovní poměr s Petrem Koritinou (31. 7. 2014), který 
nastoupil na Gymnázium v Chomutově,a Alenou Loukotovou (k 31. 8. 2014). 



 

 

Organizační schéma 

 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracov-
níků 
Nepedagogičtí pracovníci procházeli během školního roku množstvím vzdělávacích akcí, 
které jim pomáhaly rozšiřovat a prohlubovat znalosti v různých aspektech pedagogického 
působení. Z dlouhodobějších aktivit je nutné zmínit úspěšně ukončené studia školského 
managementu ředitele školy a pokračující studium zástupkyně, dále doktorské studium 
Mgr. Dariny Kováčové na Univerzitě Palackého v Olomouci - obor románské jazyky. Studium 
školského managementu ukončil Mgr. Petr Koritina a Mgr. Martin Kadeřávek úspěšně završil 
studium MBA na univerzitě Cambridge BussinessSchool. 

Systematicky jsou organizovány akce v oblasti výchovy, kdy škola několikrát hostila výchovné 
poradce z celého regionu na vzdělávací akci realizované ve spolupráci s Pedagogicko-
psychologickou poradnou v Kadani. 

V průběhu roku se přes 75 %pedagogických pracovníků účastnilo množství různých 
vzdělávacích akcí, které zvyšovaly jejich kompetence. 

 



 

 



 

 

  



 

 

 

4 Studium 



 

 



 

 

Charakteristika 
Studium na gymnáziu je možné v osmiletém oboru (pro žáky z 5. tříd ZŠ) a ve čtyřletém 
oboru (pro žáky z 9. tříd ZŠ). Studenti mají možnost odborně se profilovat po druhém ročníku 
formou volitelných předmětů. 

Při vzdělávání je dáván důraz na kvalitu a individuální přístup k žákům. Prioritou je pro nás 
kvalitní příprava na vysoké školy spolu se získáním jazykového vybavení na úrovni dvou cizích 
jazyků.  

Mimo vzdělání vychováváme naše studenty k úctě k lidem, k touze po vědění, k touze po 
poznání. Spolupráci mezi žáky podporujeme množstvím projektové výuky, kde jsme velmi 
úspěšní.  

Věnujeme se také žákům v oblasti talentových soutěží, kde na jedné straně systematicky 
pečujeme o talentované žáky a na straně druhé aktivně vyhledáváme další talentované žáky. 

Podmínky ke studiu jsou v rámci regionu nadstandardní, studenti se učí a pracují v kvalitně 
vybavených odborných učebnách a laboratořích, kde prakticky využívají moderní 
multimediální techniku, také mají možnost sportovního vyžití (dvě tělocvičny, posilovna) a 
rozvoje estetického cítění (pěvecký sbor, hudební skupina).  

Vzdělávání ve školním roce 2013/2014probíhalo pouze v rámci nových oborů Gymnázium79-
41-K/81 a 79-41-K/41. 

Výuka probíhala ve shodě se Školním vzdělávacím programem pro obory 79-41-K/81 a 79-
41-K/41.  

Název oboru Kód oboru Počet žáků 
k 30. 9. 2013 

Absolventi  
k 30. 9. 14 

Gymnázium 79-41-K/81 162 13 

Gymnázium 79-41-K/41 125 33 

Celkem 287 46 

V učebních plánech jsou zařazena pravidelná laboratorní cvičení z chemie, fyziky a 
biologie.Nabízíme nejširší škálu cizích jazyků v regionu (jazyk anglický, německý, francouzský, 
ruský, španělský a latinu), žáci jsou pro výuku jazyků děleni do menších skupin, které plně 
vyhovují výuce. Studenti na gymnáziu mají za povinnost studovat dva cizí jazyky, vybírajísi 



 

 

druhý cizí jazyk, u čtyřletého studia od 1. ročníku, u osmiletého od tercie. Od školního roku 
2014/2015 je povinná maturitní zkouška z jednoho cizího jazyka. 

Součástí výuky jsou i terénní cvičení a vzdělávací exkurze, které studentům umožňují 
poznávat teoretické poznatky v praxi. Po vyučování jsou pro zájemce otevřeny kroužky 
sportovní, umělecké, jazykové apod. Škola má vlastní vokálně-instrumentální soubor 
Madrigal. 

Do výuky byla zařazena témata: 

 prevence násilí a šikanování mezi žákydle Metodického pokynu ministra školství 
č. j. 28275/2000-22 -metodik prevence p. Kovalčík a výchovná poradkyně Mgr. Alena 
Marková 

 prevence sociálně patologických jevů dle Metodického pokynu ministra školství, 
mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol č. j. 28275/2000-
22 -Mgr. FrantišekKovalčík a Mgr. Alena Marková 

 ochrana člověka za mimořádných situací dle pokynu MŠMT k začlenění tématiky 
ochrany člověka za mimořádných událostí do vzdělávacích programů č. j.12 050/2003-
22,- vyučující zeměpisu, občanské výchovy, biologie, chemie a tělesné výchovy  

 bezpečnost a ochrana zdraví, požární ochrana – třídní učitelé, vyučující jednotlivých 
předmětů 

 environmentální výchova - dle Metodického pokynu k environmentálnímu vzdělá-
vání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních, MŠMT ČR, č. J. 33 338/2000-
22 – podle plánu EVVO 

Přijímací řízení 

Název oboru vzdělání Kód oboru 

Počet přijatých žáků 
Nastoupili do 

1. ročníků 1. 
kolo 

2. 
kolo 

3. 
kolo 

4. 
kolo 

Gymnázium 79-41-K/41 85 1 - - 46 

 Gymnázium  79-41-K/81 19 1 - - 19 

V roce 2013/2014 uchazeči o studium oboru 79-41-K/41 konali přijímací zkoušky formou 
testů společnosti SCIO. Žáci obou oborů byli přijímáni dle kritérií stanovených ředitelem 
školy, která reflektovala dosažené studijní výsledky v posledních dvou ročnících základní školy 
a další úspěchy v rámci vzdělanostních a sportovních soutěží. 



 

 

Do prvního ročníku čtyřletého studia se letos přihlásilo 118 žáků. Celkem 65 nastoupilo do 
studia (z toho 46 do čtyřletého oboru a 19 do osmiletého). Průměrný prospěch žáků ve 
čtyřletém studiu je 1,21 a v osmiletém 1,07 (z toho 11 jedničkářů). Oproti loňskému školnímu 
roku se výrazně zvýšil zájem studovat na gymnáziu ve čtyřletém oboru. Prezentace naší školy 
na okolních základních školách, nejen v Kadani, se vyplatila. Snížil se naopak počet uchazečů 
o osmileté studium. Důvodem je menší počet žáků v daných ročnících základních škol. 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

Počet vyznamenaných žáků převažuje u žáků osmiletého studijního oboru gymnázia, a to 
především u nižších ročníků. S přibývajícím věkem ubývá motivace a žáci se spokojují 
s průměrnými výsledky. Na rozdíl od minulých let však není již tak patrný rozdíl v prospěchu u 
žáků osmiletého a čtyřletého oboru. 

Název  Kód oboru  

Celkový prospěch v 1. Pololetí 

počet 
žáků 

z toho 

vyznamenáním prospělo neprospělo Ostatní 

Gymnázium 79-41-K/41 125 11 94 17 3 

Gymnázium 79-41-K/81 165 37 112 11 5 

Celkem 290 48 206 28 8 



 

 

Název  Kód obo-
ru 

Celkový prospěch ve 2. Pololetí 

počet 
žáků 

z toho 

vyznamenáním prospělo neprospělo Ostatní 

Gymnázium 79-41-
K/41 124 12 96 16 0 

Gymnázium 79-41-
K/81 160 34 115 11 0 

Celkem 284 46 211 27 0 

Hodnocení chování, docházka do školy 
Problematika výchovného poradenství na škole a prevence sociálně patologických jevů 

Práce výchovné poradkyně se zaměřila na oblasti: 

• péče o integrované studenty pro SPU 
• problémy spojené s neprospěchem, slabým prospěchem a záškoláctvím a šikanou 
• pomoc studentům při plánování kariéry – výběr VŠ, VOŠ, pro žáky z 2. ročníku bylo 

v PPP (pedagogicko-psychologická poradna) zajištěno vyšetření zaměřené na volbu 
povolání. Výchovná poradkyně zajišťuje materiály z VŠ a VOŠ, vyplnění a podání 
přihlášek, odvolání, v rámci možností zpracovala přehled o úspěšnosti absolventů 
(získat ověřené informace je stále obtížnější). 

• spolupráce s PPP Kadaň – účast na pravidelných poradách 
• příprava a realizace seznamovacího kurzu pro nově nastupující studenty 1. ročníku 

Metodik prevence se zaměřil na: 

• informování žáků (nástěnka) a konzultace na téma prevence sociálně nebezpečných 
jevů 

• vlastní vzdělávání 
• spolupráci s vedením školy a třídními učiteli na řešení problémů 
• zajištění zájmových kroužků 
• zpracování metodického plánu na prevenci a řešení šikany na škole 

Během školního roku jsme neřešili žádné závažné porušení školního řádu. Naopak jsme 
udělovali pochvaly ředitele školy za mimořádné aktivity žáků vedoucí k propagaci dobrého 
jména gymnázia. Nutné je ocenit velmi dobrou spolupráci s třídními učiteli a také s rodiči. 



 

 

Na vysoké úrovni je i spolupráce naší školy s Pedagogicko psychologickou poradnou v 
Kadani. PPP Kadaň dokonce pořádá pravidelné porady VP regionu u nás na škole. 

Seznamovací kurz na začátku školního roku proběhl bez problémů, předpokládané přednášky 
a projekty pro žáky maturitních ročníků se také podařilo uskutečnit. Proběhlo vyšetření žáků 
druhých ročníků zaměřené na profesní orientaci pro lepší volbu při zařazení do větví. 

Konkrétní aktivity: 

• Seznamovací kurz pro 1.ročníky - září - Lubenec 
• Přednáška společnosti Scio k přijímacímu řízení NSZ - říjen - 4.ročníky 
• Maturitní trénink - SCIO - listopad - 4.ročníky 
• Profesní orientace psychologické testy - únor - 2.ročníky 
• Výzkumné šetření intelektových předpokladů žáků - ISEA - březen - 4.ročníky 

Integrovaní žáci 

Žáci se zdravotním postižením individuálně integrovaní v běžné třídě podle druhu po-
stižení 

sluchové po-
stižení 

zrakové po-
stižení vady řeči tělesné po-

stižení 

vývojové 
poruchy 

učení 

kombinované 
postižení 

1 - - - 16 - 

Prevence sociálně patologických jevů 
Ve školním roce 2013/2014 se nám podařilo minimalizovat výskyt forem rizikového chování 
na škole v rámci dodržování stanovených opatření. Nadále zůstává nutnost zaměřit se na 
problematiku kyberšikany, kde je nutné upozorňovat studenty na možná rizika a nebezpečí 
při práci s počítačem, zejména psaní mailů a Facebook.  

Od školního roku 2014/2015 bude novým metodikem prevence rizikového chování 
Mgr. Martina Truhlářová, která bude mít možnost doplnit si potřebnou kvalifikaci na základě 
přidělené dotace pro školu. 

Škola se celkově zaměřila na spolupráci s Pedagogicko – psychologickou poradnou Kadaň, 
tato spolupráce funguje již řadu let. Pro studenty byla k dispozici i nástěnka metodika 
prevence s nejrůznějšími tématy.  

Škola pracovala na konkrétních aktivitách dle ročního plánu. Jednalo se zejména o zařazení 
témat rizikového chování do předmětů chemie, biologie, občanská výchova, základy 
společenských věd a tělesná výchova, přednášky o rizikovém chování, spolupráci s PPP, 
sdělování informací k problematice v rámci nástěnky a různých letáků, diskuze s rodiči 



 

 

o problematice v rámci třídních schůzek, realizaci kroužků a dalších volnočasových aktivit pro 
studenty. Nadále zůstává úkolem provést zmapování situace na škole formou dotazníku, 
který připraví společně metodik prevence a výchovný poradce. 

Maturitní zkouška 
Maturitní zkoušky proběhly v 1 třídě osmiletého studia a ve 2 třídách studia čtyřletého. 
Studenti gymnázia úspěšně prokázali své znalosti a v naprosté většině obstáli i ve srovnání 
s dalšími středními školami v regionu. Tím se potvrdila vhodnost studia na gymnáziu, které je 
schopno kvalitně připravit své žáky k maturitní zkoušce.V jarním termínu školního roku 
2013/2014 maturovalo ve třech třídách 38 žáků, 7 žáků nebylo k maturitě puštěno. 10 žáků 
odmaturovalo s vyznamenáním, 27 žáků prospělo a 1 žákyně neprospěla z biologie. 
V písemných zkouškách a didaktických testech uspěli všichni žáci, kteří maturitu konali. 

V porovnání s loňským školním rokem sice letos maturovalo méně žáků, ovšem úspěšnost 
byla mnohem větší, a to jak v počtu vyznamenaných, tak úspěšných absolventů. Zúročilo se 
tak obrovské úsilí pedagogů, kteří ještě zodpovědněji své žáky vedli a na maturitní zkoušku 
žáky řádně připravili. 

obor KKOV 

MZ Jaro MZ Podzim 

ukončili roč-
ník v řádném 

termínu 

z toho u MZ žáci konající MZ v 
dalším termínu  z toho 

Prosp. 
s vyz. Prosp. Neprosp. Prosp. Neprosp. Prosp. neprosp. 

Gymnázium 79-41-
K/41 27 5 21 1 - - 6 1 

Gymnázium 79-41-
K/81 11 5 6 0 - - 1 0 

Celkem 38 10 27 1 - - 7 1 

Zájmové kroužky 
Studentům byly nabízeny mimoškolní aktivity v podobě zájmových kroužků – v tomto 
školním roce působily následující kroužky: 

• Kroužek českého jazyka - Mgr. Lenka De Bolle  
• Kroužek francouzského jazyka a kultury - Mgr. Darina Kováčová  
• Kroužek matematiky - Mgr. Alena Marková 
• Kroužek programování - Ing. Willy De Bolle 
• Kroužek ruského jazyka - Mgr. Valentýna Tsoka  



 

 

• Kroužek SOČ - PaedDr. Hana Kožíšková 
• Kroužek výtvarné výchovy - Mgr. Tomáš Řehák 
• Tajemství chemie - Mgr. Lenka Fišerová 
• Čtení egyptských hieroglyfů - Jindřich Domanja 
• Dějiny umění - MgA. Hana Ondráčková 
• Sportovní kroužek – Florbal  - Mgr. František Kovalčík 
• Sportovní kroužek – Futsal - Mgr. Jan Peštuka 

Všechny kroužky byly bezplatné, čímž se výrazně odlišujeme od jiných základních a středních 
škol v regionu. 

Výměnné pobyty 
Ve dnech 18. – 20. 9. 2013 proběhlo již tradiční setkání našich a německých studentů 
z Evangelického gymnázia v Annabergu. Naše strana připravila pro německé studenty pestrý 
program. I když nám počasí nevyšlo tak, jak jsme si přáli, všichni byli spokojeni. Program byl 
zaměřen na dvě hlavní témata -  ekologii a sport. 

Studenti si během pobytu mohli různými formami vyzkoušet, jak dobře znají problematiku 
výskytu organismů v řece, jací živočichové se vyskytují v různých částech světa, podle čeho 
například zjistíme plochu listu, jak správně sestavit potravní řetězec, jak lze pomocí 
pantomimy představit různé sporty, co vše patří k popisu olympijských her a které sportovní 
osobnosti se zapsaly do historie světovými rekordy. Navíc mohli využít i své nápady na tvorbu 
upoutávek pro dvě nejbližší olympiády a na další akce, jako je například Den bez aut. Pro 
zpestření pobytu měli studenti k dispozici i tělocvičnu školy, kde soutěžily smíšené týmy 
v různých druzích sportu, například v basketbalu, florbalu a přehazované. 

Ve dnech 5. – 7. 5. 2014 došlo k již dalšímu setkání našich a německých studentů 
v Annabergu. Z naší strany se zúčastnili vybraní žáci z tercie, kvarty a kvinty. Německá strana 
pro nás připravila velice pestrý program. Během prvního dne jsme zavítali do Manufaktury 
snů, kde si studenti vyzkoušeli praktické dovednosti v řezbářství a paličkování. Následovala 
odpolední prohlídka města s dokumentací významných míst. 

Na druhý den byl naplánován výlet do okolí města s návštěvou štoly Markuse Röhlinga, kde 
jsme se také seznámili s technikou, která se v minulosti při těžbě kovů v regionu používala. 
Odpoledne probíhaly sportovní aktivity v tělocvičně školy, smíšené týmy soupeřily ve fotbalu 
a basketbalu. Poslední den realizovali studenti tvorbu webových stránek z výměnného 
pobytu, který se vydařil i díky hezkému počasí.  



 

 

 

Spolupráce s gymnáziem v bavorském Weissenburgu: V školním roce 2013/2014 probíhala 
příprava výměnného pobytu žáků. Skupina německých studentů přijela do Kadaně začátkem 
října 2013, čeští studenti odjeli do Weissenburgu v červnu 2014.Ve dnech 5.10. – 11.10. 2013 
se uskutečnil výměnný pobyt s Gymnáziem Wernera-von-Siemense z Weißenburgu 
v Německu pod vedením profesorek Haškové a Kratochvílové. Tohoto výměnného pobytu se 
účastnilo celkem 12 studentů na každé straně, z naší školy se účastnili studenti ze tříd 5.O a 
3.A. Cílem pobytu bylo procvičit sisvé znalosti v oblasti AJ a NJ a poznávat život v České 
republice. 

Nikola Nguyenová díky vyhranému stipendiu měla možnost zúčastnit se na přelomu června a 
července třítýdenního jazykového kurzu v německém univerzitním městě Marburgu. 
Ubytování bylo zajištěno v německých rodinách. Díky tomuto kurzu žákyně poznala nové lidi 
a přátele a zlepšila svou němčinu. 

Významné výměnné pobyty proběhly díky programu Comenius, jednalo se o výjezdy a 
pobyty žáků a pedagogů do Švédska, Itálie a Polska. 

Exkurze a kulturní představení 
V letošním školním roce bylo zorganizováno přes tři desítky významných výchovně-
vzdělávacích akcí, které propojují a doplňují klasickou výuku o další formy. Níže uvedené akce 
jsou pouze výběrem aktivit: 

V letošním roce proběhl tradiční týdenní poznávací zájezd do Velké Británie, vedením exkurze 
byla pověřena Dr. Vaňasová. 

Z dalších vzdělávacích, sportovních a kulturních akcíse konalo přivítání nových studentů, 
seznamovací kurz pro nové studenty, sportovní a turistický kurz, 3 maturitní plesy, slavnostní 
předávání maturitních vysvědčení v kostelíku Stětí sv. Jana Křtitele, výchovné koncerty, 



 

 

Majáles v Kadani. Velkou propagaci škole na veřejnosti a hudební prožitky přinesl náš vokálně 
instrumentální soubor Madrigal pod vedením MgA. Ondráčkové. Madrigal byl velice aktivní - 
kromě účinkování na akcích školy (Výstava SŠ, Den otevřených dveří, koncert k 5 letům 
existence souboru) úspěšně koncertovali na veřejnosti (adventní koncerty, jarní a letní 
koncert, koncerty pro ZŠ, vánoční zpívání, Domov pro seniory v Kadani …). 

Proběhl také druhý ročník rozsvěcení vánočního stromku před budovou Gymnázia v Kadani, 
která byla spojena s charitativní akcí a koncertem Madrigalu spolu se sborem "Věžňáci" z 
Domova seniorů v Kadani. 

Návštěva divadelních představení je tradicí, dlouhodobě organizují zájezdy do divadel v Praze 
vyučující českého jazyka. 

V rámci tělesné výchovy úspěšně proběhl sportovní a turistický kurz ve 3. ročníku v Lubenci a 
lyžařský kurz na Klínovci. Učitelé se věnují studentům i v rámci sportovních kroužků. Škola je 
členem Asociace školních sportovních klubů. Během školního roku vyučující tělesné výchovy 
organizovalifutsalovou ligu a silový víceboj. Poslední týden školy před Vánocemi uspořádala 
Mgr. Šárka Lendvorská sportovní turnaj. Žáci školy se účastnili mnoha sportovních soutěží – 
ve florbalu, sálové kopané, skoku vysokém, šplhu, běhu, aerobiku, přehazované, atletice, 
fotbalu, volejbalu. V rámci těchto akcí také získali mnohá významná ocenění. 

 
Vánoční stromek 2013 

Projektová činnost 
Mezi dlouhodobé cíle školy patří práce v projektech, které si učitelé sami tvoří nebo 
využívají projektů externích včetně spolupráce s partnerem - Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí 
nad Labem. V tomto školním roce jsme se zapojili do řešení těchto projektů: 



 

 

• GLOBE – celosvětový projekt sledující životní prostředí v okolí školy  
• Comenius Student ClimateResearchCampaign (SCRC) - úspěšně ukončen 
• Ekoškola – celoškolní projekt směřující k udržení mezinárodního titulu Eco-school. 

Proběhla řada akcí s ekologickou tématikou 
• Mini GLOBE Games – 7. ročník ekologické soutěže 
• Recyklohraní – soutěž ve sběru elektropřístrojů,  garant: Hana Kožíšková 
• Příběhy bezpráví – promítání dokumentů z historie 20. století, garant: Martin 

Zárybnický 
• ERASMUS: Comenius 2013-2015 (garant: Darina Kováčová) 
• OPVK: EU peníze školám 2012-2014 - úspěšně ukončen 
• OPVK: Partnerstvím ke zkvalitnění přípravy lidských zdrojů pro přírodovědné a 

technické vzdělávání 2014-2015 (garant: Tomáš Oršulák) 
• OPVK: Dotyková zařízení ve výuce(garant: Tomáš Oršulák) 
• OPVK: Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém 

kraji(garant: Martin Kadeřávek) 
• UK: EKO AGRO 2014 (garant: Šárka Lendvorská) 
• UK: Prevencerizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2014 (garant: Tomáš 

Oršulák) 
• Město Kadaň 2014 (garant: Tomáš Oršulák) 
• BioChemLab 2014 (garant: Tomáš Oršulák) 
• Vinice 2014 (garant: Tomáš Oršulák) 
• Osudové devítky (garant: Martin Zárybnický) 

Projekty koncepčně pokrývají hlavní oblasti výchovy a vzdělávání na naší škole. Projektová 
činnost je tradičně silnou stránkou školy a v letošním roce doznala dalšího rozvoje. Z těch 
úspěšných je důležité vybratnový projekt v programu Comenius, jehož projektová žádost byla 
úspěšná a škola bude následující dva roky poskytovat nabídku na výměnné pobyty do 
evropských zemí (Turecka, Polska, Švédska a Itálie) a spolupráci v oblasti environmentální 
výchovy. 

Úspěšně skončil také projekt EU peníze středním školám, který se podařilo v současném roce 
obsahově naplnit a projektový tým vytvořil digitální učební materiály dle projektové žádosti. 
Škola v rámci projektu nakoupila ICT vybavení, které opět posunulo školu v oblasti moderních 
technologií před ostatní školy v regionu. 

Tradičně úspěšní jsme byli s žádostí podanou v rámci vyhlášené výzvy města Kadaně, kde 
jsme soutěžili s projektem zaměřeným především naputovní výstavu „SCHOLA CADANENSIS: 
Osm století středního školství v Kadani“, dále také na sbírku drobných próz a poezie studentů 
gymnázia, projekt "Osudových devítek" a z projektu bude menší částkou přispěno také na 
výměnné pobyty v rámci regionu a aktivity Madrigalu. 



 

 

Důležitým strategickým a koncepčním úspěchem je partnerství v rámci 3 projektů OPVK 
realizovaných Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. 

Partnerstvím ke zkvalitnění přípravy lidských zdrojů pro přírodovědné a technické 
vzdělávání 

Gymnázium, Kadaň byla zapojena do realizace KA4 “Didaktické fórum při UJEP”. Toto 
zapojení partnera souvisí s ambicí a synergickými vazbami projektu EduPartner propojit jeho 
výstupy s výstupy projektu z výzvy č. 34, do jehož řešení je Gymnázium, Kadaň zapojeno a 
spolu s dalším partnerem obsáhnout odborné i všeobecné vzdělávání zájemců o VaV na 
středních školách v regionu. Významné je také dosažení synergie aktivit směřujících k 
podpoře přírodovědného a technického vzdělávání na UJEP a nižších stupních škol. Dalším 
podstatným přínosem je, že Gymnázium, Kadaň je osmileté gymnázium, které obsáhne svým 
zaměřením žáky od 6. třídy základní školy. Konkrétní možnosti propojení projektových 
výstupů budou analyzovány Didaktickým fórem a budou pilotně ověřeny. 

V závěru projektu vytvoří Gymnázium, Kadaň podmínky pro zajištění udržitelnosti výstupů z 
partnerství. I když není ve výzvě č. 45 oblasti podpory 2.3 požadována udržitelnost, KA4 je 
realizována s cílem navázání dlouhodobé spolupráce v této oblasti mezi oběma institucemi. 

Dotyková zařízení ve výuce 

Cílem projektu je další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti moderních dotykových 
technologií a jejich využití při výuce na 44 ZŠ a SŠ v Ústeckém a Libereckém kraji. Projekt 
bude rozvržen do 4 klíčových aktivit: první aktivita bude zaměřena na podporu pedagogů 
formou asistence při pedagogických a technických problémech s využitím ICT ve výuce 
(součástí bude vzdělávání ředitelů ve využívání digitálních technologií pro integraci ICT do 
života školy a zřízení pozice Metodika ICT na škole). Druhá aktivita bude zaměřena na 
volitelné vzdělávání pedagogických pracovníků k integraci ICT do výuky se zaměřením na 
technologie, které školy již mají, které si v rámci projektu pořídí (např. tablety) a využití ICT v 
oborových didaktikách. Třetí aktivita bude zaměřena vytvoření softwarové platformy pro 
didaktické účely. Čtvrtá aktivita bude věnována evaluaci dopadu projektu. Do projektu je 
zapojeno celkem 14 ZŠ do 200 žáků, tvoří 35,89 % z počtu ZŠ. Projekt je realizován v rámci 
PřF a PF UJEP. 

Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji 

Projekt reaguje na zvyšující se požadavky na uplatnitelnost absolventů SŠ v zaměstnání. SŠ 
volají po praktickém vyučování, setkávání studentů s reálnými požadavky zaměstnavatelů, 
řešení úkolů z praxe, které umožní studentům snadnější přechod do pracovního včetně 
podnikatelského života, což je cílem projektu. 

  



 

   



 

 

 

5 Naše úspěchy 



 

 

  



 

 

V letošním roce jsme věnovali zvýšenou pozornost individuálním a skupinovým soutěžím. 
Z pohledu vyhodnocení systémových změn struktury školy jsme významně zúročili novou 
pozici – koordinátor pro talentované žáky, kterou zastává Mgr. Martin Kadeřávek, MBA. 

Pro podpoření soutěživosti našich studentů jsme vyhlásili soutěž o 2 nejlepší studenty školy. 
Každý rok město Kadaň na základě úspěchů v předchozím roce uděluje ceny talentu v oblasti 
kultury a umění (cena Karla Havlíčka) a v oblasti vzdělávání a vědy (cena Josefa Löschnera). Za 
rok 2013 uspěl v oblasti vzdělávánía vědy Dinh Huy Nhat Minh a v oblasti kultury a umění 
uspěla Martina Heroldová.  

 
Dinh Huy Nhat Minh a v Martina Heroldová - nejlepší žáci města Kadaně 

Projekt MŠMT ČR "Excelence" je významným projektem umožňujícím objektivní zhodnocení 
výsledků žáků středních škol v talentových soutěžích. Naše škola díky nastaveným pravidlům 
a při přepočtu žáků na velikost školy obsadila 6. místo v Ústeckém kraji. 

Ocenění pedagogů 
Z pohledu ocenění našich pedagogů je nutné zmínit úspěšnou nominaci PaedDr. Hany 
Kožíškové na Medaili Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2. stupně - za vynikající 
pedagogickou činnost. Medaile jí byla udělena za celoživotní vzdělávací a rozvojovou činnost 
v oblasti ekologických projektů a soutěží. Její působení ovlivnilo stovky studentů, zaváděla do 



 

 

výuky projektové metody, zapojila školu do celosvětového programu Globe. Je aktivní 
organizátorkou soutěží v oblasti ochrany krajiny a životního prostředí, má hlavní zásluhu na 
získání titulu Ekoškola. 

Ocenění školy 
Škola byla za svůj přístup k rodičům a žákům oceněna certifikátem „Rodiče vítáni“. V oblasti 
environmentální výchovy a aktivit v oblasti ekologie je škola již potřetí držitelem 
mezinárodního titulu Ekoškola (Ecoschool).  

Nově jsme v letošním roce převzali v Americkém centru v Praze certifikát Světová škola. 
Projekt Světová škola organizují neziskové organizace Člověk v tísni a Adra. Naše gymnázium 
je školou, která se věnuje globálnímu rozvojovému vzdělávání a vede své studenty k tomu, 
aby se zajímali o život v rozvojových zemích. Uskutečňujeme zajímavé projekty, jejichž 
pomocí upozorňujeme na různé globální problémy. Za svou práci byli naši učitelé, ale 
zejména studenti, oceněni, a získali titul Světová škola. 

Úspěchy žáků 
Úspěchy našich žáků v letošním roce byly velmi významné jak z pohledu různorodosti, která 
prokazuje univerzalitu vzdělání na našem gymnáziu, tak i z pohledu množství a dosažených 
výsledků. Studenti se úspěšně prosazovali na všech úrovních soutěží a v některých případech 
jsme dosáhli celostátního úspěchu. Z nejvýraznějších úspěchů je nutné zmínit naši účast 
v Středoškolské odborné činnosti, v jazykových soutěžích, řečnictví, přírodních vědách a 
ekologii. 

V tomto roce jsme se zapojili do programu MŠMT ČR Excelence, který vyhodnocuje 
úspěšnost škol na základě individuálních výsledků soutěží. Dále také do programu "Dobrá 
škola" Ústeckého kraje. Dosažené výsledky1 nás opravňují ke spokojenosti s nastaveným 
vývojem v rámci školy a potvrdil význam nové pozice - koordinátora pro nadané žáky. 

Vzdělávací 
oblast Název soutěže Organizátor Soutěžící / třída Okres Kraj ČR 

Tělesná 
výchova 

Florbal dívky 
Kuchtaninová dívky / 1. O a 2. O 4. – – 

Lendvorská dívky / 3. O a 4. O 2. – – 
Kadaňský švihák - místní Řehák Kočan / 5. O 1. – – 

                                              

 

1 Vyhodnocení proběhne až v říjnu 2013. 



 

 

Vzdělávací 
oblast Název soutěže Organizátor Soutěžící / třída Okres Kraj ČR 

kolo 

Tenisový turnaj 
Lendvorská Vaško / 1. O 4. – – 
Lendvorská Dvořáková / 1. O 1. – – 

Přehazovaná - místní kolo Lendvorská dívky / 3. O a 4. O 1. – – 

Jarní běh - místní kolo 
Lendvorská Dvořáková / 1. O 3. – – 
Lendvorská Šimána / 4. O 1. – – 

Běh do vrchu - místní kolo 
Lendvorská Vaško, Dvořáková / 

1. O 2. – – 

Lendvorská Šimána / 4. O 3. – – 
Orion Florbal Cup Kovalčík VG dívky 1. 5. – 

Dějepis 

TGM - život, dílo a význam 
pro současnost 

Kováčová Hrbková, Hasinco-
vá, Šesták / 7. O – – 2. 

Kadeřávek Zelenková, Herol-
dová / 3. H – – 3. 

Kováčová Miňhová, Hrdina, 
Mošnová / 3. P – – 3. 

Kováčová Ševčíková, Daníčko-
vá, Vaňková / 3. P – – 3. 

Kadeřávek Nachtigalová, Zuš-
ťáková, Kühnerová – – 4. 

Kadeřávek 
Kožušník, Kostelec-

ká, Hlaváčková, 
Duška / 3. H 

– – 4. 

Kováčová Frimlová, Martinek 
/ 3. P – – 4. 

Kováčová Kroupa, Karpíšek / 
3. P – – 4. 

Kováčová Maršálek, Remšík, 
Šebelová / 3. P – – 4. 

Dějepisná soutěž v Chebu 

Kadeřávek, Živ-
nůstková 

Mistr / 3. A, Fiala / 
5. O, De Bolle / 7. O – – 33. 

Kadeřávek, Živ-
nůstková 

Fiala, Dinh, Podhor-
ný / 5. O – 9. – 

Dějepisná olympiáda Kadeřávek Dobiáš / 4. O 3. 21. – 

Rétorika Mladý Demosthenes 

L. De Bolle, Ka-
deřávek Lendvorský / 2. O 2. – – 

L. De Bolle, Ka-
deřávek Froněk / 4. O 1. 1. 4. - 23. 

L. De Bolle, Ka-
deřávek Fejsáková / 2. A 1. – – 

L. De Bolle, Ka-
deřávek Bohuslavová / 7. O 1. – – 

Cizí jazyky 

Olympiáda v ruském jazyce Tsoka Špirka / 3. A – 3. – 

Němčinář roku Hašková, Kade-
řávek Nguyenová / 3. A – – 487. z 

1340 
Olympiáda v německém 

jazyce kat. II. B Hašková Vršková / 4. O 3. – – 

Olympiáda v německém 
jazyce III. A Hašková Trnka 3. A 5. – – 

Olympiáda v německém 
jazyce II. C 

Hašková, Koval-
čík Balogová/ 4. O – 3. – 

Olympiáda ve francouzském Kováčová Kolářová / 6. O – 9. – 



 

 

Vzdělávací 
oblast Název soutěže Organizátor Soutěžící / třída Okres Kraj ČR 

jazyce B1 
Olympiáda ve francouzském 

jazyce B2 Kováčová Bohuslavová / 7. O – 12. – 

Angličtinář roku Kadeřávek Dvořák / 8. O – – 97. z 
3865 

Olympiáda v anglickém 
jazyce kat. III. A 

Bylina Havránek / 7. O 3. – – 
Bylina Selingrová / 7. O 2. 8. – 
Bylina Lendvorský / 2. O 3. – – 

Olympiáda v anglickém 
jazyce kat. II. B Tsoka Poloček / 4. O 2. – – 

Olympiáda ve španělském 
jazyce Kratochvílová Raadová / 7. O – 2. – 

ZSV Prokaž znalosti ekonoma Kadeřávek Láryšová / 3. A – 14. – 

Zeměpis 

Zeměpisná olympiáda kat. D Peštuka De Bolle / 7. O 1. – – 
Zeměpisná olympiáda kat. C Kovalčík Šubrt / 3. O 12. – – 
Zeměpisná olympiáda kat. B Kovalčík Klusák / 2. O 4. – – 
Zeměpisná olympiáda kat. A Peštuka Vodrážka / 1. O 10. – – 

Eurorebus ZŠ 01 Truhlářová Klusák, Klepp, Ma-
zánek / 2. O – 5. 37. 

Eurorebus ZŠ 02 Truhlářová Pšeničková, Ngu-
yen, Maľa / 3. O – 8. – 

SOČ Středoškolská odborná 
činnost 

Marková Mistr / 3. A 1. 2. – 
Kadeřávek Částková / 3. A 2. 3. – 
Kadeřávek Suchá / 3. A 2. 10. – 

Fyzika 

Fyzikální olympiáda kat. E 
Koritina Šimána / 4. O 7.-8. – – 
Koritina Maľa / 3. O 3. – – 
Koritina Thao Ha / 3. O 4. – – 

Fyzikální olympiáda 6. roč. Koritina Janda L., Novotná / 
1. O 7. – – 

Fyzikální olympiáda kat. D 
Mertlová Hlavatý / 5. O – ÚŘ – 
Mertlová Dinh / 5. O – ÚŘ – 
Mertlová Hrůza / 5. O – ÚŘ – 

Fykosífyziklání kat. B 

Marková 

Frimlová / 4. A, 
Pšeničková / 7. O, 
Dinh / 5. O, Pod-
horný / 5. O, Hrb-

ková / 8. O 

– – 25. 

Marková 

Lacman / 3. A, Friml 
/ 1. A, Neumann / 
3. A, Šebelová / 4. 
A, Hlavatý / 5. O 

– – 30. 

 
Chemie 

 

Chemická olympiáda kat. B Bílek Pšeničková / 7. O – 10. – 
Chemická olympiáda kat. D Fišerová Křížová / 4. O 11. – – 
Chemická olympiáda kat. C Fišerová Hlavatý / 5. O – 10. – 

Biologie 

Biologická olympiáda kat. C 
Lendvorská Fišerová / 4. O 1.  – 
Lendvorská Dobiáš / 4. O 2.  – 

Biologická olympiáda kat. A Kuchtaninová Pšeničková / 7. O – 12. – 

Biologická olympiáda kat. D 
Lendvorská Klusák / 2. O 1. 3. – 
Lendvorská Špatný / 2. O 4. – – 

Matematika 
Matematická olympiáda kat. 

Z6 Truhlářová Helebrandtová / 1. 
O 3. – – 

Matematická olympiáda kat. Koritina Klusák / 2. O 1.-5. – – 



 

 

Vzdělávací 
oblast Název soutěže Organizátor Soutěžící / třída Okres Kraj ČR 

Z7 
Matematická olympiáda kat. 

Z8 Truhlářová Vodrážka B. / 3. O 14.-18. – – 

Matematická olympiáda kat. 
C Marková Hlavatý / 5. O – 12.  

Matematická olympiáda kat. 
A Marková Hrbková / 8. O 8. – – 

Matematický klokan kat. 
Benjamin Koritina Musil / 2. O 4. – – 

Matematický klokan kat. 
Kadet Truhlářová Farkaš / 4. O 5. – – 

Matematický klokan kat. 
Junior Marková Dinh / 5. O 6. – – 

Matematický klokan kat. 
Student Marková De Bolle / 7. O 9. – – 

JÁMA LVOVÁ Truhlářová Svobodová / 1. O – – 5. 

Pythagoriáda pro 6. a 7. roč. 
Truhlářová Janda L. / 1. O 2. – – 

Truhlářová Helebrandtová / 1. 
O 3. – – 

Logická olympiáda kat. B Truhlářová Svobodová / 1. O – 34. - 
36. 

702. - 
769. 

Matematická soutěž Adama 
Riese 

Truhlářová Janda L. / 1. O – ÚŘ 
2. (mezi-
národní 

kolo) 
Truhlářová Zelenková Z. / 1. O – ÚŘ – 
Truhlářová Šulcová / 1. O – ÚŘ – 

Český jazyk 

Olympiáda v českém jazyce 
kat. I Živnůstková Nhat Minh Dinh 

Huy / 5. O 4. – – 

Olympiáda v českém jazyce 
kat. II Živnůstková Froněk / 4. O 39. – – 

Evropa ve škole kat. IV Živnůstková Láryšová / 3. A – 1. – 
Evropa ve škole kat. IV Živnůstková Nguyenová / 3. A – 3. – 
Evropa ve škole kat. III Živnůstková Čeloud / 4. O – 2. – 

Naše Evropa 
Živnůstková Nguyenová / 3. A 1. 1. 4. - 23. 
Živnůstková Hajdanková / 3. A 1. 1. 4. - 23. 
Živnůstková Benešová / 1. A 1. – – 

Literární soutěž Daniel I. kat. De Bolle L. Pšeničková D./ 3. O – – čestné 
uznání 

Nejsem na světě sám - o 
cenu Jiřího Šedivého 

De Bolle L. Zelenková A. / 3. O – – 2. 
De Bolle L. Pšeničková D./ 3. O – – 3. 

De Bolle L. Frlausová P. / 3. O – – 
3. za 

originali-
tu 

Literární soutěž o cenu Fili-
pa Venclíka 

Bubelová Michálková / 1. B – – 5. - 20. 
Bubelová Kolářová / 6. O – – 5. - 20. 

Máme rádi přírodu Bubelová Bílek / 6. O – – 2. 

Literární soutěž Památníku 
Terezín 

De Bolle L. Tudorová / 2. O – – 3. 

De Bolle L. Pšeničková D./ 2. O – – cena J. 
Poláka 

Hudební 
výchova 

Skřivánek - vokální soutěž, 
kat. Dua Ondráčková 

Helebrandtová / 1. 
O a Novotná T. / 1. 

O 
1. 

bude 
se 
ko-  



 

 

Vzdělávací 
oblast Název soutěže Organizátor Soutěžící / třída Okres Kraj ČR 

nat 

Ekologie 

Eko-koumák Kožíšková Bubelová / 5. O – 1. – 

GratiasTibi Kožíšková 
Klusák, Chobot, 
Kaška, Špatný, 

Klepp / 2. O 
– – 

mezi 
nejlep-
šími 10 

Mini GLOBE GAMES 

Kožíšková, 
Lendvorská 

Bradová, Křížová, 
Dávidová / 4. O 1. – – 

Kožíšková, 
Lendvorská 

Špatný, Klusák, 
Klepp / 2. O 1. – – 

IKEA výzva Kožíšková 5. O – – 1. 

Voda spojuje Fišerová, Kožíš-
ková, Koritina 

Klusák, Chobot, 
Kaška, Špatný, 

Klepp / 2. O 
– – 

mezi 5 
nejlep-

šími, 
meziná-

rodní 
kolo 

Ekologická olympiáda Bílek 
Bartoňová, Lacman 
/ 3. A, Pšeničková / 

6. O 
– 4. – 

GLOBE Games Lendvorská, 
Kožíšková 

Pšeničková / 7. O, 
Klímová, Bareš, / 3. 

A, 
– – účast 

Pozn. ÚŘ ... úspěšný řešitel 

Třída kvinta se zúčastnila se svým projektem Vraťme život živočichům soutěže IKEA 
výzva, kde vyhrála třídenní pobyt v Kaprálově mlýně u Moravského krasu. Mlýn, ve 
kterém byli ubytováni, patří Junáku – svazu skautů a skautek ČR.  Ti ho zrekonstruo-
vali na ekologicky šetrný dům, který umožňuje snížit náklady na vlastní provoz na mi-
nimum. Dům je využíván jako ukázkový dům pro studenty z ČUT v Brně. Zpracovávají 
data z provozu domu a analyzují je.V každém dni měli žáci množství aktivit na téma 
ekologie, mezi které patřila například simulační hra o rekonstrukci rodinného domu 
na ekologicky šetrný. Součástí byl také výlet po Moravském krasu. 

Z důvodu posílení motivace našich žáků zapojovat se do soutěží a získávat úspěchy 
ve vzdělávací a výchovné oblasti, byl vyhlášen projekt 2 nejúspěšnějších studentů 
školního roku 2013/2014. Na základě nominací jednotlivých vyučujících a především 
úspěchů samotných studentů budou vybráni 2 nejlepší žáci. Ceny v podobě tabletů 
jim budou předány na slavnostní vernisáži v průběhu října 2014. 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

6 Krajina okolo nás 



 

 



 

 

Aktivity v oblasti ochrany přírody a krajiny a environmentální výchovy a vzdělávání jsou 
jednou z hlavních oblastí zájmu školy.  

Během školního roku úspěšně proběhl a byl ukončen projekt Comenius zaměřený na změny 
klimatu a fenologická pozorování. O průběhu a výsledcích průběžně informovala 
na webových stránkách vedoucí projektu PaedDr. Hana Kožíšková. Projektu se zúčastnili 
studenti 3. ročníku a kvarty (fenologické měření), sexty (zpracování výsledků, prezentace na 
výjezdech – Nizozemí, Španělsko, Lotyšsko). Do projektu byli spolu s vedoucí projektu aktivně 
zapojeni další pedagogové: Ing. Willy De Bolle, Mgr. Eva Bylinová, Mgr. Dita Kuchtaninová. 

Dalším rokem pokračoval projekt Ekoškola pod vedením PaedDr. Kožíškové. Pravidelně se 
schází tzv. ekotým složený z žáků a pedagogů, kde společně vyhodnocují dosažené cíle a 
plánované aktivity. V rámci projektu proběhl celoroční sběr papíru, který organizačně 
zajišťovali studenti 1. ročníku.  

Studenti semináře biologie pod vedením PaedDr. Hany Kožíškové pracovali také v programu 
Globe. 

Zapojili jsme se do projektu Světová škola pod záštitou organizace Člověk v tísni a Adra. Naší 
stěžejní aktivitou, se kterou jsme se do projektu přihlásili, byla ekologická terénní hra Mini 
GlobeGames, letos zaměřená na globální problémy. Kromě toho Mgr. Dita Kuchtaninová 
zapojila téma globálních problémů do výuky předmětu globální výchova v kvartě.  

V září studenti 4. ročníku úspěšně připravili a realizovali ekologické aktivity v rámci akce Den 
bez aut. Akce se aktivně účastnili také žáci primy. 

 

V letošním roce byly prováděny akce přispolupráci na obnově tůňky v Želině. 



 

 

Od roku 1998 se škole daří pracovat v mezinárodním ekologickém projektu GLOBE, který 
vede NASA (USA) a v České republice koordinuje Sdružení TEREZA. Žáci školy provádějí 
měření v okolí školy (denně meteorologie, týdně hydrologie, příležitostně biometrie a 
fenologie) a data odesílají pomocí internetu do NASA, kde se využívají k vyhodnocování 
satelitních snímků povrchu Země. Za dobu měření jsme odeslali již přes 40 000 dat. Program 
GLOBE je využíván především ve volitelném předmětu Seminář z ekologie a určitě přispívá 
k ekologické gramotnosti žáků. 

Projekt splnil předpokládané cíle – informování studentů o počasí a klimatu prostřednictvím 
vyhodnocování praktických měření, tvorbu pracovních listů, spolupráci se zahraničními 
školami a rozvíjení komunikačních dovedností v cizích jazycích. 

Z dalších akcí je nutné zmínit pravidelné čištění Nechranic – město Kadaň zajistilo dopravu a 
občerstvení, do akce se zapojili studenti tercie. Z exkurzí se uskutečnily tyto akce: Lesy 
Klášterec, sekunda; Meteorologická stanice Tušimice – tercie; DNT Tušimice – kvarta; Úpravna 
vody Hradiště a ČOV – 1. ročník a České středohoří – tercie. 

V rámci ekologických témat spolupracujeme s těmito nevládními organizacemi: 

• dlouhodobá spolupráce s ekologickým sdružením Tereza (Globe program, Ekoškola); 

• Člověk v tísni, Adra (Světová škola); 

• Americká odchodní komora (Mini Globe Games); 

• ekologické sdružení Sever. 

 
Třída kvinta v Kaprálově mlýně  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

7 My a region 
  



 

 



 

 

Gymnázium v Kadani působí jako klíčová vzdělávací instituce přes 200 let, po celou dobu své 
existence spolupracovala různými způsoby s regionem Kadaňska a přilehlými oblastmi. Tato 
spolupráce pokračuje i nadále, respektive se ji gymnázium snaží prohlubovat a zkvalitňovat. 
Cílem takto nastavené spolupráce je vytvoření komunitní školy, která poskytuje své služby 
veřejnosti i mimo dobu vzdělávání žáků v rámci studia. Příkladem takové spolupráce může 
být zapojení se do výuky v rámci Univerzity 3. věku, pořádání výstav, přednášková činnost 
pedagogů a mnoho dalších aktivit. 

Spolupráce 
Spolupráce s Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 

V únoru roku 2013 byla podepsána smlouva o partnerství mezi Gymnáziem v Kadani a 
Pedagogickou fakultou Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Tato pro nás významná 
událost ukazovala jeden ze směrů, kam naše Gymnázium v oblasti vzdělávání směřuje. Pro 
kvalitní vzdělávací instituce v rámci středního vzdělávání je klíčová spolupráce s vysokými 
školami. Naším nejbližším geografickým partnerem je právě Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad 
Labem a její součástí Pedagogická fakulta (PF).PF je jedna z nejvýznamnějších pedagogických 
fakult v ČR a největší fakultou v rámci celé univerzity. Další spolupráce byla navázána o rok 
později s další fakultou této univerzity, konkrétně se jednalo o fakultu sociálně-ekonomickou. 
Spolupráce byla symbolicky završena podpisem memoranda o spolupráci mezi Univerzitou, 
městem Kadaň a naší školou v září tohoto roku. Memorandum má za cíl podpořit kroky 
vedoucí k založení pobočky univerzity na naší škole v Kadani. 

Dlouhodobě také spolupracujeme s Přírodovědeckou fakultou stejné univerzity, konkrétně s 
katedrou geografie, která u nás pořádá odborné přednášky a nábor nových studentů. 

Spolupráce ve všech případech byla vymezena v oblastech týkajících se: 

• společných vzdělávacích a odborných projektů; 
• vzdělávání pedagogických pracovníků; 
• realizace pedagogických praxí 
• a založení pobočky univerzity na naší škole. 

Významným úspěchem takto navázané spolupráce jsou úspěšné 3 společné projekty OPVK 
(Partnerstvím ke zkvalitnění přípravy lidských zdrojů pro přírodovědné a technické vzdělávání, 
Dotyková zařízení ve výuce, Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji). 

Spolupráce je navazována i s dalšími vysokými školami a univerzitami v ČR prostřednictvím 
soutěží, dnů otevřených dveří a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. 



 

 

Základní a střední školy v regionu 

V letošním školním roce jsme se rozhodli prohloubit spolupráci s okolními školami. V rámci 
středních škol se jednalo především o navázání spolupráce se SPŠS a OA Kadaň v podobě 
vytváření společných projektů např. "Výročí osudových devítek" nebo "Hurá prázdniny". Další 
formou spolupráce je společné zapojení do 2 projektů OPVK, které garantuje Univerzita J. E. 
Purkyně v Ústí nad Labem. Další spolupráce se otevřela ke konci roku se Střední školou 
technickou, gastronomickou a automobilní, resp. s její částí, která sídlí jako soused naší školy 
v Kadani. Na základě naší spolupráce žáci této školy opravili dolní plot okolo gymnázia, kde 
došlo k stavebním opravám a následnému natírání celé konstrukce. 

 

Oprava plotu naší školy 

V lednu jsme uskutečnili "Den gymnázia", který navázal na dny otevřených dveří. Naši 
pedagogové prezentovali studium na gymnáziu na základních školách a naopak jsme zvali 
jejich žáky na naše soutěže a akce (např. Mini Globe Games). Vokálně instrumentální soubor 
Madrigal pořádal pro místní základní školy vystoupení. 

Město Kadaň 

Podpora města Kadaně je již tradičně na velmi vysoké úrovni a vzájemná spolupráce 
na projektech je pro gymnázium velmi významná. Z nejzdařilejších akcí je nutné zmínit čištění 
a rekonstrukce přítoku tůňky pod kostelem v Želině, která byla prováděna ve spolupráci 
s odborem životního prostředí. Další akcí je podpora výročí gymnaziálního vzdělávání 
v Kadani, kdy finanční prostředky budou sloužit k důstojné reprezentaci gymnázia, žáků a 
města. Ve školním roce se již uskutečnilo několik přednášek, postupně byly odhalovány 
osobnosti gymnázia a výstava je na škole přístupná veřejnostiv prostorách Městského muzea 
v Kadani. 



 

 

Spolupráce s ISEA 

V březnu letošního roku se nám podařilo navázat odbornou spolupráci s výzkumným 
ústavem ISEA Praha. Konkrétní smlouva podporuje společné projekty a aktivity mezi školami 
včetně vzdělávacích aktivit a praxí studentů. V letošním školním roce 2013/2014 se 
Gymnázium účastnilo celostátního výzkumu intelektových předpokladů našich žáků. 

Spolupráce s podniky 

Velmi významným a různorodým způsobem nás podporují firmy a živnostníci. Finančně 
přispěli na výstavu o osobnostech gymnázia Kabelová televize Kadaň, Tepelné hospodářství 
Kadaň a město Kadaň. Díky pomoci firmy Zahradnické centrum Čepelák se nám daří 
kultivovat prostředí školy. Firma Jiří Selinger nám pomohla se zámečnickými pracemi. Díky 
Firmě F.R.K. s.r.o jsme mohli uspořádat akci Hurá prázdniny v prostorách hotelu Split. 
Sponzorské dary poskytly dále firmy Autoškola AA Roman Švarc a PharmDr. Radek Oswald, 
AVIES s.r.o. 

Významnou událostí byla oprava poškozené fasády školy zatečením vody, která byla 
realizována díky pojistnému plnění. 

 

Díky dotaci kraje a ušetřeným prostředkům školy bylo realizováno několik dalších akcí 
týkajících se především těchto oblastí: 

 rekonstrukce osvětlení tříd - reakce na kontrolu KHS; 

 rekonstrukce osvětlení kanceláře školy; 

 doplnění osvětlení u zadního vchodu školy řešící dlouhodobý problém týkající se 
nočního přístupu do tělocvičny; 

 oprava bezpečnostního zařízení školy - reakce na vloupání do školy. 

Spolupráce s dalšími organizacemi 

Dlouhodobou a významnou spolupracující organizací je Sdružení TEREZA,Praha, kdy cílem 
spolupráce je podpora v ekologických projektech typu Mini Globe Games apod. 



 

 

Dalším významným partnerem je UNICEF, se kterým spolupracujeme na projektu "Pigotta 
Project".  

V minulém roce jsme také začali spolupracovat na nové úrovni s důležitou neziskovou 
organizací Člověk v tísni. Konkrétně se jednalo o zapojení do projektu "Světová škola", kdy 
jsme po náročném hodnocení aktivit školy získali titul "Světová škola". 

V rámci regionu spolupracujeme se sdružením Radka, kdy se naši studenti zapojili do 
projektu streetworkerů, škola zaměstnává klienty projektů této organizace. 

Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celo-
životního učení 
Třetím pilířem aktivit školy je celoživotní vzdělávání. Gymnázium se prostřednictvím svých 
pracovníků zapojilo do Univerzity 3. věku v Kadani, která vznikla díky spolupráci Univerzity 
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a městem Kadaň. Tomáš Oršulák je odborným garantem 
studia a lektorem několika kurzů. Další aktivity v oblasti celoživotního vzdělání jsou vytvářené 
prostřednictvím pronájmu učeben pro jazykové kurzy, resp. rekvalifikační kurzy. 

Nakladatelství Gymnázia Kadaň 
Každá řádná instituce zabývající se výukou nebo vědou by měla čas od času vydat knihu pro 
své žáky nebo i ostatní školy a rodiče. Naše škola je takovou institucí, proto založila své 
vlastní nakladatelství, které ji umožní vydávat knihy pod svým jménem “Nakladatelství 
Gymnázium Kadaň, resp. Gymnasium Caadanense". Tímto počinem navázalo naše 
gymnázium na dlouholetou tradici vydávání publikací a ročenek na našem gymnáziu. 

První knihou našeho nakladatelství se stala publikace autora Dr. Hlaváčka Svědkové minulosti 
- inspirace pro budoucnost. V letošním roce se dokončil ve spolupráci s Domovem seniorů v 
Kadani soubor poezie a próz žáků gymnázia, kterou doplnili ilustracemi žáci pod odborným 
vedením Mgr. Tomáše Řeháka, učitele výtvarné výchovy našeho gymnázia. 



 

 

 
Logo Nakladatelství Gymnázia v Kadani 

  

Publikace o významných osobnostech naší školy, 
autorem je absolvent, historik Dr. Petr Hlaváček 

Sborník poezie a próz "Setkání" žáků Gymnázia v 
Kadani a Domova seniorů 

Vydavatelská činnost  

odborné publikace: 

pro podporu výuky dějepisu a základů společenských věd 

09/2013: HLAVÁČEK, Petr. Svědkové minulosti - inspirace pro budoucnost: osobnosti 
kadaňského gymnázia 19. a 20. století. Kadaň: Gymnázium, Kadaň, 2013, 83 s. ISBN 978-80-
87838-00-6. 

pro podporu výuky Českého jazyka a literatury 

06/2014: DE BOLLE, Lenka, Zdeněk MORAVEC a Tomáš ŘEHÁK. Setkání: Literární sborník. 1. 
vyd. Kadaň: Gymnázium, Kadaň, 2014. ISBN 978-80-87838-01-3.  



 

 

 

  



 

 

 

8 Absolventi 
  



 

 



 

 

Absolventi jsou významní pro každou školu. Škola se snaží vyhledávat starší absolventy 
a zároveň získávat kontakty na současné. Pro kontakty s absolventy jsou využívány především 
sociální sítě. Dlouhodobě se předpokládá vznik Klubu absolventů při Gymnáziu Kadaň, který 
by pomáhal sdružovat bývalé absolventy. 

Vedení školy se ve spolupráci s Dr. Petrem Hlaváčkem z Filozofické fakulty UK v Praze 
podařilo sestavit řadu významných absolventů 19. a 20. století. Rozpracováním tohoto tématu 
pak vznikla i publikace pojednávající o našich slavných absolventech, která byla vydána v 
rámci našeho nového nakladatelství. 

 

Publikace o významných osobnostech naší školy,  
autorem je absolvent, historik Dr. Petr Hlaváček 

V letošním školním roce jsme absolventům již po druhé rozeslali dotazník, kde se vyjadřovali 
k různým tématům v rámci školy. Na dotazníky odpověděla více než polovina všech 
absolventů. Dotazníky jsou vyhodnoceny a výsledky budou dále využívány ke zlepšení života 
školy a kvality výuky.  

Absolventi letos po druhé zorganizovali společný maturitní večírek, který probíhal 
v prostorách školy a setkal se velmi kladným hodnocením pedagogů i absolventů. Dle 
vyjádření některých z nich je založena zajímavá tradice, která bude pokračovat i nadále. 

Předání maturitních vysvědčení a slavnostní vyřazení ze studia se uskutečnilo v kostele Stětí 
Sv. Jana Křtitele v Kadani. V rámci této akce byli pozváni a také se zúčastnili zástupci Školské 



 

 

rady a Sdružení přátel gymnázia v Kadani. Vysvědčení bylo nově předáváno ve speciálních 
deskách s logem gymnázia. 

 

Reprezentační desky na maturitní vysvědčení 

Poslední akcí zčásti také určená pro absolventy bylo rozloučení se školou „Hurá prázdniny“, 
kterou více hodnotíme v kapitole věnované akcím školy. 

Naprostá většina našich absolventů volila po maturitě studium na vysoké škole.  

  



 

 

 



 

 

9 Oslavy 210 let školy 



 

 

  



 

 

V roce 2013 oslavila naše škola 210 let výročí od svého založení. 

Pro oslavy a pro připomenutí široké veřejnosti úlohy Gymnázia v Kadani byla připravena řada 
zajímavých akcí. Časově nejdelší a i první akcí (začala již v roce 2012) je výstava „Svědkové 
minulosti – inspirace pro budoucnost“. Výstava si kladla za cíl představit širší veřejnosti města 
Kadaně, Kadaňska a severozápadních Čech několik takových pozoruhodných osobností, 
v jejichž osudech se zrcadlí bouřlivé dějiny 19. a 20. století.  

Další akcí bylo vydání publikace, která shrnula výstavní projekt do tištěné podoby. 
Významnou akcí je založení IQ parku, který bude představovat zajímavé poznatky z mnoha 
vědních disciplín jednoduchou a názornou formou. Z uměleckých aktivit je pak nutné zmínit 
veřejný koncert Madrigalu a dalších kapel, které působily v průběhu existence gymnázia, 
výstava absolventů, veselý průvod městem a setkání absolventů. 

Kadaňské gymnázium, které si v roce 2013 připomnělo slavné 210. výročí svého založení, 
se tímto hlásí ke všem svým dobrým tradicím a s obnovenou hrdostí hledí vstříc budoucnosti 
jakožto pevná součást vzdělanosti a kultury Kadaňska, onoho nejzápadnějšího správního 
obvodu Ústeckého kraje. 

Vybrané významné osobnosti Gymnázia v Kadani 

• Howorka Franciscus Wenzel - (1851-1913) pedagog, přírodovědec, autor učebnice 
rybářství a propagátor lososů v Ohři 

• P. Virgil Grimmich - (1861-1903) filozof, teolog, profesor na univerzitě ve Vídni a Praze 
• Karl Wilhelm Gawalowski - (1861-1945) spisovatel, knihovník, ředitel štýrské zemské 

knihovny 
• Karl Prodinger - (1875-1948) pedagog (1902-1905 profesor na kadaňském gymnáziu), 

alpinista 
• Carl Furtmüller - (1880-1951) pedagog a propagátor individuální psychologie 
• Victor Hadwiger - (1878-1911) básník, spisovatel a literární expresionista 
• Josef Heinrich - (1879-1943) lesní inženýr, ochránce přírody a spisovatel 
• Petr Hlaváček - (1974) historik kulturních a náboženských dějin středověku a raného 

novověku 
• Theodor Innitzer - (1875-1955) kardinál a vídeňský arcibiskup 
• Alfred Kleinberg - (1881-1939) gymnaziální profesor a odpůrce nacionálního 

socialismu 
• Vojtěch Kraus - (1944) gymnaziální profesor a malíř 
• Josef Wilhelm Löschner - (1809-1888) průkopník moderní evropské balneologie 
• Johann Nepomuk Oettl - (1801-1866) zakladatel moderního českého včelařství 
• Robert Anton Pöpl - (1812-1866) františkánský kněz, vzdělanec a otec sirotků 
• Josef Chaim Sagher - (1875-1946) sionista a poslední kadaňský rabín 
• Walter Serner - (1889-1942) spisovatel a spoluzakladatel dadaismu 



 

 

• Heribert Sturm - (1879-1981) historik, vlastivědec a archivář 
• Hugo Karl Tippmann - (1875-1942) americký básník a žurnalista 

 
Část letáků věnovaná oslavám školy 

 



 

 

 
 

  
Podpis o spolupráci mezi SPŠS a  OA a naší školou Průvod k oslavám 210 let školy 

 
Průvod k oslavám 210 let školy 

  
Průvod k oslavám 210 let školy Průvod k oslavám 210 let školy - zakončení na náměstí 

  



 

 

  
Den otevřených dveří - výstava absolventů školy Společenské setkání v KZ Střelnice 

 
Emeritní ředitelka a současný ředitel v KZ Střelnice 

  
Den otevřených dveří Společenské setkání v KZ Střelnice 

  



 

 

  
Předávání tabletů nejúspěšnějším žákům školy Zahájení vernisáže 3 absolventů naší školy 

 
Nejlepší žáci naší školy 

  
Zahájení vernisáže 3 absolventů naší školy Čestní hosté na začátku oslav školy 



 

 

 

Seznam příloh: 

Základní údaje o hospodaření školy 

 

Datum zpracování zprávy:  4. 10. 2014 

Datum předložení Školské radě:   6. 10. 2014 

Datum schválení ve Školské radě:   12. 10 2014 

 

 

 

Podpis ředitele a razítko školy: Mgr. Tomáš Oršulák, Ph.D. 
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Příloha č. 1 Výroční zpráva o hospodaření školy  
za rok 2013 

ORGANIZACE:  Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace 

SÍDLO: Kadaň, 5.května620, PSČ 432 01 

OKRES: Chomutov 

KRAJ: Ústí nad Labem 

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT V KČ 

A. Náklady účet / součet řádek  celkem  

I. Náklady z činnosti ř.2 až 37 1 16 695 089,77 

1. Spotřeba materiálu 501 2 240 751,26 

2. Spotřeba energie  502 3 797 665,15 

3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 4  - 

4. Prodané zboží 504 5  - 

5. Aktivace dlouhodobého majetku 506 6  - 

6. Aktivace oběžného majetku 507 7  - 

7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508 8  - 

8. Opravy a udržování 511 9 324 658,83 

9. Cestovné 512 10 109 894,00 

10. Náklady na reprezentaci 513 11  - 

11. Aktivace vnitroorganizačních složek 516 12  - 

12. Ostatní služby 518 13 758 049,23 

13.  Mzdové náklady 521 14 10 048 485,00 

14. Zákonné sociální pojištění - zdravotnípojistnézaorg.  524 15 2 426 134,00 

15. Zákonné sociální pojištění - sociálnípojistnézaorg.  524 16 839 816,00 

16.  Jiné sociální pojištění 525 17 40 322,00 

17. Zákonné sociální náklady 527 18 96 361,00 

18. Jiné sociální náklady 528 19 7 051,00 

19. Daň silniční 531 20  - 

20. Daň z nemovitosti 532 21  - 

21. Jiné daně a poplatky 538 22  - 

22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 23  - 

23. Jiné pokuty a penále 542 24  - 

24. Dary 543 25  - 

25 Prodaný materiál 544 26  - 



 

 

26. Manka a škody 547 27  - 

27. Tvorba fondů 548 28  - 

28. Ostatní náklady z činnosti 549 29 60 244,30 

29. Odpisy dlouhodobého majetku 551 30 583 115,00 

30. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 31  - 

31. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 32  - 

32. Prodané pozemky 554 33 - 

33. Tvorba a zúčtování rezervy 555 34  - 

34. Tvorba a zúčtování opravných položek 556 35  - 

35. Náklady z vyřazených pohledávek 557 36  - 

36. Odpisy dlouhodobého majetku 558 37 362 543,00 

 II. Finanční náklady ř.39 až 43 38 758,26 

37. Prodané cenné papíry a podíly 561 39  - 

38. Úroky 562 40 758,26 

39. Kurzové ztráty 563 41  - 

40. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 42  - 

41. Ostatní finanční náklady 569 43  - 

 III.  Náklady na transfery ř. 45 až 46 44  - 

42. Náklady vybraných ústředníchvládních institucí na transfery 561 45  - 

43. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 562 46  - 

Náklady celkem ř.1+38+44 48 16 695 848,03 

 B. Výnosy  účet / součet řádek  celkem  

I. Výnosy z činnosti ř.50 až 63 49 797 825,17 

1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 50  - 

2. Výnosyz prodeje služeb 602 51 5 000,00 

3. Výnosy z pronájmu 603 52 224 932,80 

4. Výnosy z prodaného zboží 604 53  - 

5. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 54 300,00 

6. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 55  - 

7. Jiné pokuty a penále 642 56  - 

8. Výnosy z vyřazených pohledávek 643 57  - 

9. Výnosy z prodeje materiálu 644 58  - 

10. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 59  - 

11. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 60  - 

12. Výnosy z prodeje pozemků 647 61  - 

13. Čerpání fondů 648 62 215 734,00 

14. Ostatní výnosy z činnosti 649 63 351 858,37 



 

 

II. Finanční výnosy ř.65 až 69 64 1 915,83 

15. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 65  - 

16. Úroky 662 66 919,83 

17. Kurzové zisky 663 67  - 

18. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 68  - 

19. Ostatní finanční výnosy 669 69 996,00 

III. Výnosy z transferů ř.71 až 72 70 15 896 464,00 

20. Výnosy vybraných ústředně vládních Institucí z transferů 671 71  - 

21. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 672 72 15 896 464,00 

Výnosy celkem ř. 49+64+70 73 16 696 205,00 

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 
  

 celkem  

Výsledek hospodaření před zdaněním ř.73 - 48 74 356,97 

22. Daň z příjmů 591 75  - 

D. Výsledek hospodaření po zdanění 
  

 celkem  

Výsledek hospodaření po zdanění ř.74 - 75 76 356,97 

Výsledek hospodaření 

Kladný hospodářský výsledek: 356,97 Kč 

Výsledekhospodaření-hlavníčinnost - 4 643,03 Kč 

Výsledekhospodaření - doplňková činnost 5 000,00 Kč 

Získání finančních prostředků v doplňkové činnosti za reklamu ve výši 5 000,00 Kč (účet 
602). Kladný hospodářský výsledek doplňkové činnosti byl použit na pokrytí ztráty hlavní 
činnosti.  

Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření by převod do rezervního fondu ve 
výši 356,97 Kč. 

Rozbor výnosů z činnosti 

Výnosy z nároků na prostředky z rozpočtu Ústeckého kraje celkem 2 242 0000 Kč. 
Z toho:dotace na nepřímé náklady – provoz ve výši 1 828 000 Kč, finanční prostředky 
z dotace byly v plné výši vyčerpány; odvod formou zápočtu ve výši 374 000 Kč, který byl 
vyčerpán v plné výši; dotace na motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji 
“Příspěvek na dojíždění“ ve výši 48 000 Kč, z důvodu nesplnění kritérií studentů, se nevy-
platilo studentům 8 000 Kč, proto nevyčerpaná částka byla vrácena do rozpočtu zřizovate-
le. 

Výnosy z transferů ze státního rozpočtu celkem 13 584 464 Kč. Z toho: dotace na závazné 
ukazatele rozpočtu neinvestičních výdajů ve výši 13 382 842 Kč, která byla v plné výši vy-
čerpána. Členění dotace: platy celkem 9 549 612 Kč, OPPP celkem 220 0000 Kč, odvody na 



 

 

pojistné za organizaci celkem 3 291 066 Kč, příděl do fondu FKSP celkem 95497 Kč, ONIV 
přímé celkem 228 665 Kč, závazné ukazatele byly v průběhu roku na základě žádosti upra-
vovány. Čerpání závazných ukazatelů bylo dodrženo a finanční prostředky z dotace byly 
beze zbytku vyčerpány; rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků 
v soutěžích v roce 2012 “Excelence středních škol 2012“ ve výši 9 580 Kč, která byla celá 
vyčerpána; dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z Evropského sociálního 
fondu – OP vzdělávání pro konkurenceschopnost, registrační číslo projektu: 
CZ.1.07/1.5.0034.0442, víceletý projekt, v roce 2013 bylo vyčerpáno 192 042 Kč. 

Ostatní transfery mimo rozpočet Ústeckého kraje celkem 70 000 Kč. Z toho: účelová dota-
ce od Města Kadaň. 

Získání finančních účelových darů ve výši 82 300 Kč. Nejvýznamnější sponzoři: Americká 
obchodní komora v ČR, Praha; Tepelné hospodářství Kadaň, s. r. o.; Intermont Opatrný, 
s r. o., Vrskmaň; Kabelová televize Kadaň, a. s. Oiles Czech Manufacturing, s. r. o., Kadaň; 
Avies s. r. o., Kadaň; Švarc Roman – Autoškola AA, Kadaň 

Účelově přidělené finanční prostředky byly vyčerpány na stanovený účel, další náklady byly 
kryty rozpočtem školy. 

Rozpor nákladů z činnosti 

Nejvýznamnějšími položkami, které se podílejí na celkové výši nákladů: spotřeba energií, 
náklady na opravy a udržování svěřeného majetku a náklady na služby. U tepelné energie 
byl v roce 2013 zaznamenán mírný pokles nákladů, který byl ovlivněn důsledným šetřením 
a vlivem klimatických podmínek. U opravy došlo k nárůstu nákladů z důvodu udělení vý-
jimky z povinného odvodu z odpisů majetku na odstranění nedostatků osvětlení 
v učebnách dle kontroly Krajské hygienické stanice, schválené Radou Ústeckého kraje ve 
výši 166 245 Kč. Čerpání nákladů je v souladu s finančním plánem. 

Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření 

V roce 2013 jsme z fondu finanční prostředky nečerpali. 

Fond odměn 

Finanční prostředky byly použity v souladu s vyhláškou č. 114/2002 Sb., ve znění pozděj-
ších předpisů. 

Fond kulturních a sociálních potřeb 

Tvorba fondu činila 1% ze mzdových nákladů ve výši 96 361 Kč a 90 868 Kč bylo čerpáno 
zejména na příspěvek na stravování zaměstnanců, kulturu, penzijní připojištění, věcné dary. 

Tvorba rezervního fondu ve výši 562 234,19 Kč., ztoho: schválený zlepšený hospodářský 
výsledek z roku 2012 ve výši 8 762,19 Kč Radou Ústeckého kraje usnesením 
č. 56/52/R/2014 A) 3.; nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie ve výši 

Rezervní fond 



 

 

471 172 Kč; účelové peněžní dary ve výši 82 300 Kč. Čerpání ve výši 241 531 Kč, z toho: 
192 042 Kč bylo čerpáno na projekt Tvorba učebních materiálů pro moderní výuku; 
49 489 Kč byly finanční prostředky použity na nákup materiálu nebo služeb dle účelu ze 
Sponzorské smlouvy nebo Darovací smlouvy. 

Investiční fond byl během hodnoceného roku plněn přídělem z odpisů ve výši 583 115 Kč. 
Prostředky fondu byly použity na opravu osvětlení v učebnách ve výši 166 245 Kč a na 
odvod do rozpočtu zřizovatele ve výši 374 000 Kč. 

Investiční fond 

Granty, finanční příspěvky, dotace – projekty 

Příspěvek ve formě dotace na projekt “210 let gymnaziálního zdělávání v Kadani“ ve výši 

Město Kadaň 

70 000 Kč

Kadaňské gymnázium patří k nejstarším středním školám Ústeckého kraje a celého české-
ho severozápadu. V roce 2013 oslavilo Gymnázium Kadaň 210 let gymnaziálního vzdělá-
vání ve svém městě a regionu. Gymnázium Kadaň si plně uvědomuje svoji zodpovědnost 
za přípravu následujících generací vysokoškolsky vzdělaných odborníků, které  

. 

Kadaň i region potřebuje pro svoji konkurenceschopnost. Na základě těchto předpokladů 
a využití oslav výročí pro podporu a propagaci vzdělávání v Kadani a blízkém okolí se rea-
lizovaly tyto akce: Putovní výstava „Svědkové minulosti – inspirace pro budoucnost“; publi-
kace o významných osobnostech gymnázia Kadaň “Gymnasium Caadenense“; veřejné kon-
certy skupiny Madrigal – vokálně-instrumentální skupina 

Projekt “Comenius Partnerství škol v rámci Programu celoživotního učení“ ve výši 

Národní agentura pro evropské vzdělávací programy, Dům zahraničních služeb, Praha 1 

14 000 EUR

Název projektu:Comenius – projekt SCRC (Student Climate Research Campaign) 

. 

Doba trvání projektu: 1. 8. 2011 do 31. 7. 2013 

Jedná se o projekt 12 evropských škol v 9 zemí (Česká republika, Holandsko, Německo, 
Španělsko, Chorvatsko, Norsko, Litva, Maďarsko, Itálie). Společným tématem projektu je 
výzkum změn klimatu, a to v oblasti fenologie (sezónní změny rostlin) a meteorologie. 
Studenti budou pracovat s daty naměřenými v programu GLOBE, vytvářet výukové materi-
ály a setkávat se na společných pobytech. Počítá se také se spoluprací s odborníky. Vše 
bude směřovat k vyhodnocování změn klimatu na základě pozorování a měření v oblasti 
meteorologie a technologie. Do projektu byla zapojena třída kvinta spolu se 3 učiteli. Bylo 
naplánováno 5 společných setkání, které byliuskutečněny na podzim 2011 v Maďarsku, 
v květnu 2012 v Norsku, v září 2012 v Holandsku, v únoru 2013 ve Španělsku a v květnu 
2013 v Lotyšsku. Grant byl plně vyčerpán. 



 

 

Projekt “Comenius Partnerství škol v rámci Programu celoživotního učení“ ve výši 

Národní agentura pro evropské vzdělávací programy, Dům zahraničních služeb, Praha 1 

20 000 EUR

Název projektu:Be Sustainable to Sustain the WORLD“ 

. 

Doba trvání projektu: 1. 8. 2013 do 31. 7. 2015 

Projekt bude mít především přínos v rámci zvyšování kompetencí v cizím jazyce a 
k prohlubování znalostí o problematice udržitelného rozvoje v oblasti energetiky, povede 
žáky k samostatné práce a multikulturalitě. Žáci budou mít možnost spolupracovat a vy-
tvářet jednotlivé projekty spolu s řadou zajímavých partnerských škol. Nezanedbatelným 
přínosem je rozvoj jazykových dovedností pedagogických pracovníků a zvyšování prestiže 
školy. 

Partnerskými školami jsou Itálie, Polsko, Turecko, Švédsko. V listopadu 2013 se uskutečnilo 
setkání ve Švédsku. V roce 2013 bylo z grantu čerpáno celkem 93 291 Kč. 

Dotace z MŠMT z Evropského sociálního fondu – “OP Vzdělávání pro konkurenceschop-
nost“ve výši 

Projekt: Tvorba učebních materiálů pro moderní výuku 

1 177 930 Kč 

Název klíčové aktivity: II/2 – Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na SŠ“; III/2 – Inovace 
a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT“; IV/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující 
k rozvoji matematické gramotnosti žáků SŠ. 

Doba trvání projektu: 1. 2. 2012 do 15. 5. 2014 

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počáteč-
ního vzdělávání na střední škole nebo konzervatoři v České republice. Zkvalitnění a zefek-
tivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním, podpůrnými kurzy a mentoringem 
pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomů-
cek a učebních materiálů ve výuce. Lepší připravenost na trh práce bude podpořena zin-
tenzivněním spolupráce se zaměstnavateli. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných 
prioritních tématech bude probíhat formou individualizace výuky prostřednictvím dělení 
hodin nebo podporou při vzdělávání žáků s ŠVP a žáků mimořádně nadaných. Zlepšení 
klimatu ve školách a podpora rovného přístupu ke vzdělávání budou v projektu podpoře-
ny zapojením asistenta pedagoga, psychologa, speciálního pedagoga a/nebo absolvová-
ním speciálních programů pro pracovníky školy.  

Celkem bylo z dotace vyčerpáno 228 594 Kč, z toho 60 752 Kč bylo vynaloženo na provoz 
projektu a 167 842 Kč na mzdové náklady za tvorbu učebních materiálů. 

Finanční podpora od Rodiče a děti Kadaně o. s. ve výši 

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České re-
publiky 

79 939 Kč 



 

 

Projekt: Šance pro lepší zaměstnatelnost ohrožených osob  

Doba trvání projektu: 2. 9. 2013 do 28. 2. 2014 

Organizace vytvořila podpořené pracovní místo pro účastníka projektu na základě písem-
né Dohody o podpořeném pracovním místě s realizátorem projektu Radka o. s. 

Projekt je zaměřen na skupinu sociálně vyloučených obyvatel z Kadaně a jejího okolí. Pro-
jektem chceme začlenit některé osoby z výše uvedené skupiny na trh práce – a to zejména 
osoby starší 50ti let. 

V roce 2013 byl poskytnut finanční příspěvek ve výši 53 357 Kč. 

Účetní závěrka za rok 2013  

byla schválena usnesením Rady Ústeckého kraje dne 11. 6. 2014 č. 56/52R/2014 a) 1 – viz. 
příloha č. 1. 

Protokol o schválení účetní závěrky k 31. 12. 2013 – viz. příloha č. 2. 

 

V Kadani dne 30. září 2014 

Zpracovala:Ladislava Hutníková 

Schválil: Mgr. Tomáš Oršulák, Ph.D. 
  



 

 

Příloha č. 2 Protokol o schválení účetní závěrky 
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