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Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková 

organizace 

REDIZO: 600010295 | IZO: 000081833 | IČO: 61342751 

Sídlo: 5. května 620, 432 01 Kadaň 

Tel.: 474 342 718 | e-mail: info@gymnazium-kadan.cz | www.gymka.cz 

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

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 byla 

již ve středověku 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, 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. 

Orgány školy a další organizace 

Školská rada 

Školská rada je jedním z orgánů školy. Školská rada pracuje v počtu 6 členů (2 za zřizovatele, 

2 za rodiče a žáky, 2 za pedagogy). Během školního roku se seznamuje s podklady o činnosti 

školy, navrhuje náměty ke zlepšení. členové: Iveta Ferencová (předsedkyně) | Bc. Alena 

Benešová | Ing. Monika Froňková | Mgr. Bc. et Bc. et Bc. Jan Richter | Mgr. Martina Truhlářová 

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 může řediteli sama navrhovat 

koncepční změny rozvoje gymnázia.  

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

http://www.gymka.cz/
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Studentská rada 

Na začátku školního roku proběhnou volby ve třídách do studentské rady. Studentská rada se 

každý týden pravidelně schází s vedením školy na zasedáních, kde jsou zástupci informováni 

o akcích školy a možnostmi jejich zapojení. Zároveň mohou zástupci tříd vznášet návrhy na 

různá zlepšení chodu školy. 

Spolek přátel Gymnázia Kadaň 

Od roku 2003 na škole působí Spolek 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 je od roku 2017 rozloučení se školou pod názvem "Hurá prázdniny".  

Každý žák platí příspěvek 340 Kč. 

Lidé ve škole 

Ředitel školy 

Mgr. Tomáš Oršulák, Ph.D. 

zástupkyně ředitele: Mgr. Alena Marková 

ekonomka: Ladislava Hutníková, administrativní pracovnice: Hana Brotánková 

Metodickými pracovníky jsou: 

 výchovná a kariérní poradkyně (Mgr. Šárka Lendvorská) 

 metodička prevence sociálně patologických jevů (Mgr. Martina Truhlářová) 

 metodik EVVO (Mgr. Šárka Lendvorská) 

 psycholožka (Mgr. Věra Smolíková) 

Všichni pedagogičtí pracovníci jsou kvalifikovaní, přičemž čtyři z nich mají ukončené 

doktorské vzdělání. Metodičtí pracovníci mají odborné vzdělání a dále si doplňují kvalifikaci o 

nejmodernější poznatky v daných oborech. 

Pedagogický sbor 

Mgr. Alena Benešová (HV, UMK) 

Mgr. Ivan Bílek (BIO, CH) 

Dagmar Bubelová (ČJ) 

Ing. Kristýna Bulejová (MA, FY, IVT) 

Mgr. Jaroslava Částková (ČJ, D) 

Mgr. Lenka De Bolle (ČJ, OV, ZSV) 

Mgr. David Ďulík (AJ) 

Mgr. Nikola Dunková (VV, UMK) 

Mgr. Lenka Fišerová (BIO, CH) 

Mgr. Tereza Gvoždiáková (AJ, ČJ) 

Mgr. Andrea Horčicová (NJ, BIO) 

Mgr. Šárka Hlaváčková (AJ, HV) 

Mgr. Dagmar Hrdinová (ČJ) 

Mgr. Sabina Fejsáková (DEJ, OV, ZSV) 

PaedDr. Hana Kožíšková (BIO, CH) 

Mgr. Dita Kuchtaninová (BIO, TV) 

Mgr. Šárka Lendvorská (BIO, TV) 

Mgr. Alena Marková (MA, FY) 

Mgr. Tomáš Oršulák, Ph.D. (MA, Z, IVT) 

Mgr. Dana Peštová, Ph.D. (AJ) 

Mgr. Jan Peštuka (Z, TV) 

Bc. Lucie Podhorská (AJ) 

Mgr. Tomáš Řehák (VV, UMK, TV) 

Mgr. Eva Shánělová (D, OV, ZSV) 
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Mgr. Lenka Stratinská (MA, IVT) 

Pavel Syrovátka (IVT) 

Mgr. Marcela Svejkovská (ČJ, D) 

Mgr. Jaroslav Šmahel (MA, FY) 

Mgr. Kateřina Šmahelová (NJ, ČJ) 

Mgr. Martina Truhlářová (MA, Z) 

Mgr. Valentýna Tsoka (AJ, RJ) 

Mgr. Nikola Višněvská (NJ) 

Mgr. Olga Živnůstková (ČJ, D) 

Třídní učitelé: 

Třída Třídní profesor Třída Třídní profesor 

P Mgr. Andrea Horčicová 1. A Mgr. David Ďulík 

S Mgr. Dagmar Hrdinová 2. A Mgr. Alena Benešová 

T Mgr. Marcela Svejkovská 2. B Mgr. Šárka Hlaváčková 

K Ing. Kristýna Bulejová 3. A Mgr. Ivan Bílek 

KV Mgr. Šárka Lendvorská 3. B Mgr. Zdena Tropková 

SX Mgr. Martina Truhlářová 4. A Mgr. Eva Shánělová 

SP Mgr. Tomáš Řehák   

OK Mgr. Jaroslav Šmahel   

Organizace školního roku 2022/2023 

Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve všech základních školách, 

středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích  ve čtvrtek 1. září 2022. 

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2023. Období školního 

vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023. 

 Podzimní prázdniny: středa 26. října a čtvrtek 27. října 2022 

 Vánoční prázdniny: 23. prosince 2022 - 2. ledna 2023. 

 Pololetní prázdniny: 3. února 2023 

 Jarní prázdniny:  27. 2. – 5. 3. 2023 

 Velikonoční prázdniny:  6. dubna 2023 

 Hlavní prázdniny:  od 1. července 2023 do středy 31. srpna 2023.. 

Studium 

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 kladen 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.  
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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).  

Studenti na gymnáziu mají za povinnost studovat dva cizí jazyky, vybírají si druhý cizí jazyk, u 

čtyřletého studia od 1. ročníku, u osmiletého od tercie.  

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. 

Žákovská 

Pro informování o výsledcích žáků používáme tzv. elektronickou žákovskou - program 

Bakaláři. Přístup do tohoto systému získá každý rodič a vstup je přes webové stránky školy. 

Žáci nemají tištěnou žákovskou knížku, pouze omluvný list. 

Stravování  

Stravování je zajištěno v partnerské škole v budově na adrese Fibichova 1129, Kadaň. Vedoucí 

školní jídelny: tel. 474 316 018. 

Jídelna nabízí: 

 možnost celodenního stravování (snídaně 33,00 + oběd 43,00 (39 Kč 11-14 let)+ 

večeře 49,00) 

Výdej stravy 

 Snídaně: 6:30 hod. – 7:30 hod. 

 Obědy: 12:00 hod. – 14:30 hod. 

 Večeře: 17:00 hod. – 17:30 hod. 

Způsoby úhrady: 

 v hotovosti do pokladny školní jídelny (lze od 1. dne v měsíci mimo posledních dvou 

pracovních dnů v daném měsíci v čase od 10:00 do 14:00 hod., 

 bezhotovostně na účet školy (5638441/0100) pod přiděleným variabilním symbolem, 

 srážkou ze mzdy (pouze u zaměstnanců školy), 

 smluvně uzavřené vztahy (tzv. cizí strávníci) fakturou. 

Přihlášky a odhlášky stravy 

 strávník musí mít zaplacenou zálohu, aby si mohl navolit jídlo (podle výše zálohy lze 

navolit počet jídel), 

 volbu lze provést na terminálu ve školní jídelně nebo prostřednictvím internetu (heslo 

i uživatelské jméno obdrží strávník při přihlášení se k odběru stravy), 
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 odhlášku stravy lze provést den předem do 9 hodin (tj. zrušení stravy např. na středu 

je nutné provést v úterý do 9 hodin) na terminálu ve školní jídelně nebo 

prostřednictvím internetu, případně telefonicky či osobně u vedoucí školní jídelny. 

Učební plán 

Předmět Prima Sekunda Tercie Kvarta Celkem 

Český jazyk a literatura 5 5 4 4 18 

Anglický jazyk 4 3 3 3 13 

Matematika a její aplikace 5 5 4 4 18 

Informační a komunikační technologie 0 0 1 1 2 

Dějepis 2 2 2 2 8 

Občanská výchova 1 1 1 2 5 

Fyzika 2 2 2 2 8 

Chemie 0 0 2 2 4 

Biologie 2 2 2 2 8 

Zeměpis 2 2 2 2 8 

Hudební výchova 1 1 1 1 5 

Výtvarná výchova 2 2 1 1 5 

Tělesná výchova 2 2 2 2 8 

Svět práce 0 0 1 0 1 

Digitální technologie 1 1 0 0 2 

Laboratorní dovednosti 0 0 0 1 1 

Další cizí jazyk 0 0 3 3 6 

Volitelný předmět 0 1 1 0 2 

Celkem 29 29 32 32 122 
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Předmět 1R/KVINTA 2R/SEXTA 3R/SEPTIMA 4R/OKTÁVA Celkem 

Český jazyk 4 4 4 4 16 

Anglický jazyk 3 3 3 3 12 

Další cizí jazyk 3 3 3 3 12 

Matematika 4 4 3 3 14 

Fyzika 2 2,5 2 0 6,5 

Chemie 2,5 2,5 2 0 7 

Biologie 2,5 2 2 0 6,5 

Zeměpis 2 2 2 0 6 

ZSV 2 2 2 0 6 

Dějepis 2 2 2 0 6 

Estetická výchova 2 2 0 0 4 

Tělesná výchova 2 2 2 2 8 

IVT 2 0 2 0 4 

Konverzace v AJ 0 2 0 0 2 

Volitelné předměty 0 0 4 18 22 

celkem 33 33 33 33 132 

 

Zájmové kroužky 

Studentům jsou nabízeny mimoškolní aktivity v podobě zájmových kroužků specializovaných 

(ekologický, astronomie, geologie, 3d tisk a programování), předmětových (matematika, 

chemie) a sportovních. 

Všechny kroužky byly bezplatné, čímž se výrazně odlišujeme od jiných základních a středních 

škol v regionu. Kroužky se otevírají na základě zájmu. 

Výměnné pobyty 

Ve školním roce probíhají setkání studentů naší školy s dětmi z celé Evropy a s bilingvní 

školou v Nizozemí.  

Exkurze a kulturní představení 

Ve školním roce byly zorganizovány přes čtyři desítky výchovně-vzdělávacích akcí, které 

propojují a doplňují klasickou výuku o další formy. Níže uvedené alce jsou pouze výběrem 

aktivit. V polovině září proběhne týdenní poznávací zájezd do Skandinávie. Z dalších 

vzdělávacích, sportovních a kulturních akcí se koná: přivítání nových studentů, 

seznamovací kurz pro nové studenty, sportovní a turistický kurz, maturitní plesy, 
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slavnostní předávání maturitních vysvědčení v kostelíku Stětí sv. Jana Křtitele, 

výchovný koncert, Majáles v Kadani, adventní koncerty, jarní a letní koncert, koncerty 

pro ZŠ, vánoční zpívání, mezigenerační setkávání v Domově pro seniory v Kadani 

apod. 

Zajímavou aktivitou je rozsvěcení vánočního stromku před budovou Gymnázia v Kadani, které 

je spojeno s charitativní akcí. 

Návštěva divadelních představení je tradicí, dlouhodobě organizují zájezdy do divadel v Praze 

vyučující českého jazyka.  

Vybrané hlavní exkurze (cca nad 300 Kč/den) 

 1. ročník 

o Svět knihy 

o Muzea v Praze 

o Planetárium + Národní technické 

muzeum v Praze 

o Úpravna a čistička odpadních vod (okolí 

Kadaně) 

 2. ročník 

o Pražský hrad a památky 

o Parlament ČR 

 3. ročník 

o Národní galerie 

o Týden vědy v Praze 

 4. ročník 

o Památná místa 2. světové války 

 1. – 4. ročník: divadlo a koncert v Kadani 

Škola v přírodě (dle zájmu): prima-kvarta 

Zahraniční exkurze: žáci celého gymnázia / cca 10 000 Kč 

Kulturní představení: kino cca 80-100 Kč/měsíc, divadlo cca 100-300 Kč 

Sportovní kurzy 

Gymnázium Kadaň pořádá pro první ročníky lyžařský kurz na Klínovci a pro 3. ročníky kurz turistiky a 

sportovních her. 

Dle vybavení a výkonnosti jsou studenti rozděleni do družstev. Dopolední program je zaměřen na nácvik 

sportovních aktivit. Večer je osobní volno a společenský program v areálu tábora. 

Kurzy vedou zkušení učitelé tělesné výchovy a pomáhají jim naši studenti/absolventi, příp. další 

profesionálové.  

Seznamovací kurz pro 1. ročníky 

Termín konání:  

 1. 9. 2022 - 3. 9. 2022 (čtvrtek - sobota) 

 odjezd 1. 9. v 10.00 z autobusového nádraží, sraz v 9:45 

 návrat do Kadaně 4. 9. 2021 do 14:00 hod. 

Místo konání: Penzion Daniela a Arnika, Boží Dar 

Kurzu se zúčastní třídy s e svými třídními profesory. Oba penziony, ve kterých budou studenti ubytováni, 

prošly v roce 2012 celkovou rekonstrukcí. Stravování bude poskytováno třikrát denně, včetně pitného 

režimu, a lze ho přizpůsobit jakýmkoliv požadavkům nebo potřebám.  

Cíl: Hlavní náplní pobytu je vzájemné sebepoznávání, navázání kamarádských vztahů ve třídě. Naučit se 

navzájem si pomáhat a zdolávat společné úkoly. Třídní učitelé mají možnost lépe poznat charakterové 

vlastnosti svých budoucích žáků a lépe potom reagovat na případné problémy ve třídě. Spolužáci se 

rychleji poznají a vytvoří vazby, učí se pracovat v kolektivu.  
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S sebou: oblečení na tři dny, převážně sportovního rázu a podle počasí, hygienické potřeby, potřeby na 

psaní a nějaký zápisník, přezůvky na pokoj, kapesné, kartičku, zdravotního pojištění. Potřeby na kreslení 

(pastelky, vodovky). 

Při odjezdu odevzdají studenti třídnímu učiteli doklad o bezinfekčnosti, a pokud žák užívá nějaké léky 

nebo vyžaduje speciální potřeby, také předá písemně třídnímu učiteli. 

Předpokládané náklady na pobyt a jízdné: 1 500,- Kč. Rodiče tuto částku uhradí převodem na účet školy. 

V případě neúčasti dítěte ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů vám bude částka vrácena. 

Projektová činnost 

Mezi dlouhodobé cíle školy patří práce v projektech, které si učitelé sami tvoří nebo využívají projektů 

externích. V současné době jsme se zapojili do řešení těchto projektů: 

 GLOBE – celosvětový projekt sledující životní prostředí v okolí školy  

 Ekoškola – celoškolní projekt směřující k udržení mezinárodního titulu Eco-school.  

 Mini GLOBE Games – ekologická soutěž 

 ERASMUS 

Projekty koncepčně pokrývají hlavní oblasti výchovy a vzdělávání na naší škole. Projektová činnost je 

tradičně silnou stránkou školy.  

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 třetí období držitelem mezinárodního 

titulu Ekoškola (Ecoschool).  

Škola má uzavřenou spolupráci s několika fakultami Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Před 

dvěma lety jsme se díky naší úrovni spolupráce a kvality staly fakultní školou Přírodovědecké fakulty 

Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. 

Škola se pravidelně umísťuje v žebříčku MŠMT z pohledu úspěchu žáků ve vědomostních soutěžích na 

1-2. místech v Ústeckém kraji. 

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. Dosažené výsledky nás opravňují ke spokojenosti s nastaveným 

vývojem v rámci školy. 

Z důvodu posílení motivace našich žáků zapojovat se do soutěží a získávat úspěchy ve vzdělávací a 

výchovné oblasti, byl vyhlášen projekt dvou nejúspěšnějších studentů školního roku.  
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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. 

Předání maturitních vysvědčení a slavnostní vyřazení ze studia se uskutečňuje v kostele Stětí sv. Jana 

Křtitele v Kadani. Poslední akcí zčásti také určená pro absolventy je rozloučení se školou „Hurá 

prázdniny“... 

Převážná část našich absolventů volila po maturitě studium na vysoké škole. Rozložení zájmu o typ 

vysokých škol ukazuje tento graf:  

 

  


