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Předmět inspekčnƒ činnosti
Inspekčn† činnost podle ustanoven† ‡ 174 odst. 2 p†sm. a) z…kona č. 561/2004 Sb.,
o předškoln†m, z…kladn†m, středn†m, vyšš†m odbornŠm a jinŠm vzděl…v…n† (školskŒ
z…kon), ve zněn† pozdějš†ch předpisů, pro Žčely z†sk…v…n† a analŒzy informac† o vzděl…v…n†
ž…ků, o činnosti školy, sledov…n† a hodnocen† efektivnosti vzděl…vac† soustavy.
Hodnocen† podm†nek, průběhu a vŒsledků vzděl…v…n† poskytovanŠho středn† školou
podle ustanoven† ‡ 174 odst. 2 p†sm. b) školskŠho z…kona.
Zjišťov…n† a hodnocen† podm†nek, průběhu a vŒsledků vzděl…v…n† podle př†slušnŒch
vzděl…vac†ch programů. Zjišťov…n† a hodnocen† naplněn† školn†ch vzděl…vac†ch programů
a jejich souladu s pr…vn†mi předpisy a r…mcovŒmi vzděl…vac†mi programy
podle ustanoven† ‡ 174 odst. 2 p†sm. c) školskŠho z…kona.
Hodnocen† souladu učebn†ch dokumentů s pr…vn†mi předpisy podle ustanoven† ‡ 185 odst.
1 školskŠho z…kona.
Z†sk…n† a analyzov…n† informac† o využ†v…n† finančn†ch prostředků st…tn†ho rozpočtu
poskytnutŒch škol…m a školskŒm zař†zen†m zřizovanŒmi kraji podle ustanoven† ‡ 163
školskŠho z…kona na realizaci pokusnŒch ověřov…n† a rozvojovŒch programů.

Charakteristika školy
Zřizovatelem Gymn…zia Žď…r nad S…zavou je KrajskŒ Žřad kraje Vysočina. Pr…vnick…
osoba vykon…v… činnost středn† školy s nejvyšš†m povolenŒm počtem 510 ž…ků,
do rejstř†ku škol a školskŒch zař†zen† byla zaps…na dne 1. ledna 2005. M†stem
poskytovanŠho vzděl…v…n† je Neumannova 2, Žď…r nad S…zavou.
Středn† škola zabezpečuje vzděl…v…n† v oborech vzděl…n† s maturitn† zkouškou 79-41-K/81
Gymn…zium-všeobecnŠ (denn† forma, dŠlka vzděl…v…n† 8 roků), 79-41-K/801 Gymn…ziumvšeobecnŠ (denn† forma, dŠlka vzděl…v…n† 8 roků, dob†haj†c† obor), 79-41-K/41
Gymn…zium-všeobecnŠ (denn† forma, dŠlka vzděl…v…n† 4 roky) a 79-41-K/401
Gymn…zium-všeobecnŠ (denn† forma, dŠlka vzděl…v…n† 4 roky, dob†haj†c† obor).
K 30. z…ř† 2009 škola vyk…zala v 16 tř†d…ch celkem 477 ž…ků, tj. 93,5 % uvedenŠho
nejvyšš†ho povolenŠho počtu ž…ků. Všechny kmenovŠ tř†dy jsou um†stěny v budově školy.
Škola se vyznačuje stabiln†m počtem ž…ků. Celkov… naplněnost středn† školy v obdob† let
2007 až 2009 se pohybovala v rozmez† od 475 do 477 ž…ků, tj. od 93,1 % do 93,5 %. Škola
dodržuje pro jednotlivŠ obory vzděl…n† stanovenŠ nejvyšš† povolenŠ počty ž…ků.
Ve 2., 3. a 4. ročn†ku čtyřletŠho studijn†ho cyklu se vyučuje podle upravenŠho učebn†ho
pl…nu schv…lenŠho MŠMT dne 5. 5. 1999 pod čj. 20 595/99-22 s platnost† od 1. 9. 1999.
V kvintě osmiletŠho studijn†ho cyklu a v 1. ročn†ku čtyřletŠho studijn†ho cyklu se vyučuje
podle Školn†ho vzděl…vac†ho programu pro vyšš† gymn…zium s platnost† od 1. 9. 2009.
V kvartě, sextě, septimě a okt…vě osmiletŠho studijn†ho cyklu se vyučuje
podle generalizovanŠho učebn†ho pl…nu schv…lenŠho MŠMT dne 5. 5. 1999
pod čj. 20 594/99-22 s platnost† od 1. 9. 1999. V primě, sekundě a tercii osmiletŠho
studijn†ho cyklu se vyučuje podle Školn†ho vzděl…vac†ho programu pro nižš† gymn…zium
s platnost† od 1. 9. 2007.
‘spěšnost přij†m…n† absolventů na vysokŠ školy pro jednotlivŠ školn† roky uv…d†
n…sleduj†c† tabulka:
Školn† rok
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009

Počet maturantů
90
117
91+)
85
87
87
91

Přijato na VŠ
84
108
81
82
86
86
90

Tj. %
93,3
92,3
89,0
96,5
98,9
98,9
98,9

Pozn…mka: Z uvedenŠho počtu se dva ž…ci na vysokou školu nehl…sili.

V době od posledn† inspekčn† činnosti ve školn†m roce 2006/2007 došlo k pozitivn†mu
posunu v materi…ln† oblasti. V oblasti vŒpočetn† techniky se uskutečnila vŒměna poč†tačů
v obou poč†tačovŒch učebn…ch. Byla provedena rekonstrukce učebny biologie a poř†zeno
zatemněn† do tř† učeben v n…vaznosti na realizaci školn†ho projektu NovŠ metody
interaktivn† vŒuky na gymn…zi†ch kraje Vysočina. Hlavn†m c†lem tohoto projektu
je zkvalitněn† vŒuky s využit†m interaktivn†ch tabul†, jejichž počet škola v r…mci projektu
navŒš†, d…le takŠ realizace dalš†ho vzděl…v…n† pedagogickŒch pracovn†ků v tŠto oblasti.
Ž…kům i vyučuj†c†m jsou k dispozici školn† knihovny. Přijet†m tř† novŒch vyučuj†c†ch
ciz†ch jazyků došlo ke zkvalitněn† person…ln†ch podm†nek.
Od ledna 2009 prob†haly v budově školy intenzivn† stavebn† pr…ce směřuj†c† ke sn†žen†
energetickŠ n…ročnosti provozu školy. C†lem rekonstrukce bylo zateplen† obvodovŠho
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pl…ště budovy, zateplen† střešn†ch i stropn†ch konstrukc† a takŠ vŒměna oken a venkovn†ch
dveř† budovy. D†ky těmto Žprav…m se ušetř† 1236 GJ tepla za rok, tj. přibližně 30 %
ročn†ch n…kladů na vyt…pěn†, a sn†ž† se emise CO2 o 125 t za rok. VŒdaje na celkovou
rekonstrukci byly hrazeny z finančn†ch prostředků zřizovatele, z dotace Fondu soudržnosti
EU a z př†spěvku St…tn†ho fondu životn†ho prostřed† ČR.
Škola připravuje projekt v r…mci EvropskŒch soci…ln†ch fondů na vybudov…n†
informačn†ho centra.

Ekonomick‹ a materi•lnƒ předpoklady školy
Př†spěvkov… organizace v hodnocenŠm obdob† 2006 až 2008 hospodařila předevš†m
s peněžn†mi prostředky poskytnutŒmi ze st…tn†ho rozpočtu, tj. s dotacemi na př†mŠ n…klady
na vzděl…v…n†, individu…ln†mi ŽčelovŒmi dotacemi na financov…n† programů, peněžn†mi
prostředky přijatŒmi z rozpočtu zřizovatele a peněžn†mi prostředky z†skanŒmi vlastn†
činnost†. Př†mŠ n…klady na vzděl…v…n† tvoř† největš† pod†l finančn†ch prostředků, kterŒmi
škola zajišťuje svoji činnost. Přev…žn… č…st finančn†ch prostředků ze st…tn†ho rozpočtu byla
čerp…na na mzdovŠ n…klady a z…konnŠ odvody. Z poskytnutŒch finančn†ch prostředků
na ostatn† neinvestičn† vŒdaje pr…vnick… osoba hradila předevš†m n…kup učebnic, učebn†ch
textů a učebn†ch pomůcek, vŒdaje na dalš† vzděl…v…n† pedagogickŒch pracovn†ků (d…le jen
DVPP), n…kup osobn†ch ochrannŒch pracovn†ch pomůcek, cestovnŠ a opotřeben† vŒstroje
na lyžařskŒch vŒcvikovŒch kurzech.
Finančn† prostředky ze st…tn†ho rozpočtu byly pr…vnickŠ osobě poskytov…ny
prostřednictv†m KrajskŠho Žřadu kraje Vysočina. Tyto finančn† prostředky pokryly
v hodnocenŒch letech 2006 až 2008 přibližně 80 % celkovŒch ročn†ch neinvestičn†ch
n…kladů.
Dalš†m zdrojem financov…n† byly prostředky z rozpočtu zřizovatele. Z těchto peněz hradila
škola veškerŠ provozn† n…klady (energie, vodnŠ-stočnŠ, opravy apod.).
V letech 2006 až 2008 byly škole poskytnuty ŽčelovŠ finančn† prostředky z prostředků
MŠMT a prostředků zřizovatele.
V roce 2006 byla pr…vnickŠ osobě poskytnuta Dotace pro zajišťov…n† standardn†ch
Informačn†ch a komunikačn†ch technologi† ve škol…ch v roce 2006. V tomto roce byly d…le
škole přiděleny finančn† prostředky v r…mci doŽčtov…n† zbŒvaj†c†ho pod†lu podpory, kter…
byla poskytnuta v r…mci GrantovŠho programu Fondu Vysočina Ciz† jazyky – br…na
k novŠmu pozn…n† 2004-II. Dalš† prostředky obdržela škola v r…mci Programu
SOCRATES Comenius – Aktivita 1, na z…kladě Smlouvy o poskytnut† finančn†ch
prostředků na evropskŒ projekt ICT in the European Classroom-Teaching and Learning
Strategies. Tento projekt pokračoval i v roce 2007.
V roce 2007 obdržela pr…vnick… osoba finančn† prostředky v r…mci projektu Program
na podporu pokryt† konektivity škol v r…mci St…tn† informačn† politiky ve vzděl…v…n†
a dalš† finančn† prostředky určenŠ na realizaci rozvojovŠho programu ve vzděl…v…n† Dalš†
vzděl…v…n† pedagogickŒch pracovn†ků v souvislosti se zaveden†m novŠ maturitn† zkoušky.
V roce 2008 obdržela pr…vnick… osoba finančn† prostředky od zřizovatele v r…mci projektu
Modernizace vybaven† školy v oblasti ICT a dalš† finančn† prostředky za Žčelem Žhrady
č…sti n…kladů vyplŒvaj†c†ch z Žčasti učitelů na st…ži učitelů fyziky v EvropskŠm centru
pro jadernŒ vŒzkum. D…le byla škole přidělena Žčelov… dotace na realizaci rozvojovŠho
programu ZvŒšen† nen…rokovŒch složek platu a motivačn†ch složek mezd pedagogickŒch
pracovn†ků region…ln†ho školstv† s ohledem na kvalitu jejich pr…ce.
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RozvojovŠ programy přispěly k zajištěn† př†znivějš†ch podm†nek v oblasti ICT
a k motivov…n† pedagogickŒch pracovn†ků. Škola použila finančn† prostředky ze st…tn†ho
rozpočtu v souladu s Žčelem, na kterŒ byly přiděleny. DůslednŒm dodržov…n†m principů
ř†d†c† kontroly pr…vnick… osoba minimalizuje rizika při vynakl…d…n† finančn†ch prostředků
st…tn†ho rozpočtu. V oblastech vzděl…v…n† zohledňuje person…ln† obsazen†, materi…ln†
vybaven† a finančn† možnosti. Na z…kladě hodnocenŒch dokumentů byly tyto finančn†
prostředky st…tn†ho rozpočtu použity opr…vněně. Celkov… vŒše prostředků, se kterŒmi
př†spěvkov… organizace ve sledovanŠm obdob† hospodařila, pokryla z…kladn† finančn†
potřeby, včetně realizace vzděl…vac†ch programů.

Hodnocenƒ školy
Vzděl…vac† nab†dka školy odpov†d… podm†nk…m, za kterŒch byla zařazena do rejstř†ku škol
a školskŒch zař†zen†. Na z…kladě požadavků inovace obsahu vzděl…v…n† a platnŠho
školskŠho z…kona ředitel školy vydal Školn† vzděl…vac† program pro nižš† gymn…zium
(d…le jen ŠVP) s platnost† od 1. z…ř† 2007 a Školn† vzděl…vac† pro vyšš† gymn…zium
s platnost† od 1. z…ř† 2009. Oba ŠVP odpov†daj† re…lnŒm podm†nk…m, možnostem
a profilaci školy, zohledňuj† potřeby a možnosti ž…ků při dosahov…n† c†lů vzděl…v…n†.
Komparativn† analŒza prok…zala, že škola při jejich tvorbě škola postupovala podle z…sad
R…mcovŠho vzděl…vac†ho programu pro z…kladn† vzděl…v…n† (d…le jen RVP ZV)
a podle z…sad R…mcovŠho vzděl…vac†ho programu pro gymnazi…ln† vzděl…v…n† (d…le jen
RVP G).
StrategickŠ c†le směřuj†c† k realizaci kurikul…rn† reformy jsou takŠ stanoveny v p†semně
zpracovanŠ koncepci školy, kter… vych…z† ze současnŒch podm†nek, dlouhodobŒch z…měrů
ČR a kraje Vysočina. Jej† pravideln… inovace navazuje na z…věry vlastn†ho hodnocen†
školy, ve kterŠm jsou koncepčn† z…měry konkrŠtně analyzov…ny, což vede k ŽčinnŠ
propojenosti těchto dokumentů. Škola m… vyhotovenŠ již tři evaluačn† zpr…vy. Dlouhodob…
a pravideln… činnost školy v tŠto oblasti se projevuje na kvalitě zpracov…n† těchto
dokumentů. CharakteristickŒm rysem evaluace je předevš†m vytvořenŒ systŠm, na z…kladě
kterŠho jsou jednotlivŠ oblasti konkrŠtně a podrobně analyzov…ny. Stanoven… opatřen† jsou
průběžně realizov…na a sledov…na, což je podporov…no vytvořenŒm funkčn†m kontroln†m
systŠmem. S vŒsledky vlastn†ho hodnocen† škola d…le pracuje, č†mž je vytvořena Žčinn…
zpětn… vazba. V konečnŠm vŒsledku se takŠ projevuje součinnost a aktivn† zapojen†
pedagogickŠho sboru.
Ředitel školy splňuje požadavky pro vŒkon funkce a pln† pr…vn† povinnosti z n†
vyplŒvaj†c†. Ř†dic† systŠm je podporov…n přenesen†m kompetenc† na jednotlivŠ
pracovn†ky. Funkčnost nastavenŠho systŠmu vych…z† z propojen† pl…nov…n†, organizov…n†
a kontroly. Povinnosti, pravomoci a Žkoly pracovn†ků jsou d…ny organizačn†m ř…dem
a dalš†mi vnitřn†mi dokumenty. Funkčn† je takŠ informačn† systŠm. Pravidelně jsou kon…ny
pedagogickŠ rady, porady veden†, provozn† porady a setk…n† předmětovŒch komis†.
DůležitŒm prvkem jsou takŠ rozhovory s vyučuj†c†mi, včetně rozhovorů po hospitac†ch.
S kritŠrii sledovanŒmi při hospitac†ch jsou pedagogovŠ vždy sezn…meni na zač…tku
školn†ho roku. Nastaven† těchto kritŠri† je v souladu se strategickŒmi c†li školy, což
efektivně podporuje ř†dic† systŠm, předevš†m v z†sk…v…n† zpětnŠ vazby, včetně
vyhodnocov…n† naplňov…n† ŠVP.
Přenos informac† je zajištěn takŠ funkčnost† webovŒch str…nek školy, na jejichž realizaci
se pod†lej† i ž…ci školy. Prostřednictv†m informac† zde sdělenŒch je vytv…řen dostatečnŒ
přehled o děn† ve škole, včetně aktu…ln†ch zpr…v, vyhodnocov…n† akc†, uveřejněn†

4

dokumentů školy atd. Škola zde takŠ informuje veřejnost o vzděl…vac† nab†dce školy
a postupu při přij†m…n† ž…ků ke vzděl…v…n†. K tomu Žčelu je využ†v…n i region…ln† tisk,
poř…d…n† dnů otevřenŒch dveř† a rozn…škov… služba ve Žď…ru nad S…zavou. Přij†mac†
zkoušky vykon…vaj† všichni uchazeči povinně. Pro přij†m…n† uchazečů ke vzděl…v…n† škola
vytv…ř† rovnŠ podm†nky. Ž…ky se speci…ln†mi vzděl…vac†mi potřebami a ž…ky mimoř…dně
nadanŠ škola identifikuje, v letošn†m školn†m roce se jedn… o 9 ž…ků se speci…ln†mi
vzděl…vac†mi potřebami a 46 ž…ků mimoř…dně nadanŒch. Škola systematicky sleduje
a zohledňuje vzděl…vac† potřeby ž…ků a umožňuje vnitřn† diferenciaci vŒuky.
Ředitel školy se pravidelně zŽčastňuje jedn…n† školskŠ rady a umožňuje j† př†stup
k dokumentaci školy. Se školskou radou spolupracuje a pln† povinnosti, kterŠ pro něho
vyplŒvaj† z př†slušnŒch ustanoven† školskŠho z…kona. Vz…jemnŠ vztahy hodnot† ředitel
školy jako vynikaj†c†, což se projevuje např†klad v oblasti spolupr…ce při Žprav…ch
školn†ho ř…du, evaluace školy, vŒročn†ch zpr…v apod. Funkčn† je takŠ spolupr…ce s Radou
rodičů, kter… pravidelně sleduje vŒsledky školy, pom…h… organizovat maturitn† plesy
a přin…š† n…měty pro pr…ci veden† školy. Škola je otevřenou organizac† z…konnŒm
z…stupcům ž…ků a prokazatelnŒm způsobem je informuje o děn†, pl…novanŒch akc†ch
a vŒsledc†ch vzděl…v…n† ž…ků. Ke komunikaci použ†v… nejen obvyklŠ způsoby, ale takŠ
obsahově velmi bohatŠ webovŠ str…nky.
Partnerstv† se zřizovatelem je na velmi dobrŠ Žrovni. D…le je realizov…no partnerstv†
s ČEZ, MU Brno, Hnut† GO!, Českou fyzik…ln† společnost†, z…kladn†mi školami sp…dovŠ
oblasti a dalš†mi organizacemi. Zahraničn†mi partnery školy jsou středn† školy z Anglie,
It…lie, D…nska, ŠvŠdska, Německa, Litvy a Španělska. VŒročn† zpr…va o činnosti školy
standardně uv…d† přehled spolupracuj†c†ch partnerů. Vztahy školy se spolupracuj†c†mi
partnery jsou funkčn† a c†levědomě rozv†jenŠ.
Kvalitn† person…ln† podm†nky přisp†vaj† k formov…n† stabiln†ho pedagogickŠho sboru.
Odbornou kvalifikaci splňuj† kromě jednoho pedagoga všichni vyučuj†c†. Dalš† vzděl…v…n†
pedagogickŒch pracovn†ků (DVPP) je pl…novanŠ, vych…z† z nastavenŒch strategickŒch c†lů
školy a uskutečňuje se s aktivn†m př†stupem učitelů. O kvalitě nastavenŠho systŠmu
v oblasti DVPP svědč† takŠ počet a zaměřen† absolvovanŒch vzděl…vac†ch akc†.
PedagogovŠ jednotlivŠ akce vyhodnocuj†, celkov… analŒza DVPP je souč…st† vlastn†ho
hodnocen† školy. Vzděl…v…n† je takŠ zaměřeno i na zdokonalen† jazykovŒch dovednost†
pedagogů, v důsledku čehož se zvyšuje počet učitelů zapojenŒch do mezin…rodn†
spolupr…ce a realizovanŒch projektů. O motivaci a vŒsledc†ch v tŠto oblasti svědč† takŠ
počet pedagogů, kteř† vykonali jazykovŠ zkoušky, deset učitelů jazykovou zkoušku PET
(Preliminary English Test) a dva učitelŠ jazykovou zkoušku CAE (Certificate in Advanced
English). Veden† školy klade důraz na vytv…řen† př†znivŠho klimatu školy, což potvrzuj†
realizovanŠ aktivity, dotazn†kov… šetřen† a takŠ stanoven… opatřen† vych…zej†c† z vlastn†ho
hodnocen† školy.
Ve všech navšt†venŒch hodin…ch byly zaznamen…ny prvky směřuj†c† k podpoře rozvoje
osobnosti ž…ka. Vyučuj†c† volili vhodnŠ formy a metody pr…ce, kterŠ vedly předevš†m
k aktivn†mu zapojen† ž…ků a jejich vz…jemnŠ komunikaci. Nastaven… a ž…ky dodržovan…
pravidla umožňovala častŠ stř†d…n† aktivit, což vedlo k ŽčinnŠmu využit† času a takŠ
individu…ln†mu př†stupu k ž…kům. ‘čelně byly použ†v…ny motivačn† prvky, včetně oblasti
hodnocen† a formy sebehodnocen† ž…ků. Vhodně bylo takŠ využ†v…no kvalitn† materi…ln†
z…zem†, kterŠ je veden†m školy zajišťov…no a inovov…no v rovině vŒukovŠ i z hlediska
potřeb pedagogů. Rozvoj funkčn†ch gramotnost† ž…ků vych…z† z koncepčn†ch z…měrů školy
a je souč…st† vlastn†ho hodnocen† školy. Možnosti dalš†ho rozv†jen† ž…ků vych…zej† rovněž
z nab†dky volitelnŒch a nepovinnŒch předmětů. Realizov…ny jsou takŠ různŠ aktivity ž…ků
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se zaměřen†m na jejich tvůrč† činnost. Jedn… se předevš†m o zapojov…n† ž…ků do projektovŠ
vŒuky. Škola m… dlouhodobŠ zkušenosti se zapojov…n†m do mezin…rodn†ch projektů.
Na kvalitn† Žrovni jejich realizace se projevuje i st…l… inovace v tŠto oblasti, kter… byla
zaznamen…na od posledn† inspekčn† činnosti. KonkrŠtně se jedn… o rozš†řen† mezin…rodn†
spolupr…ce i pro dalš† předměty (kromě ciz†ch jazyků d…le fyzika, informatika a vŒpočetn†
technika, dějepis, vŒtvarn… vŒchova, č…stečně zeměpis). DVPP v oblasti ciz†ch jazyků
zvŒšilo počet učitelů zapojenŒch do těchto aktivit, t†m takŠ i počet ž…ků. O kvalitě
projektovŠ vŒuky svědč† i dalš† vŒčet uskutečňovanŒch aktivit. Dokl…d… to např†klad
realizace dvouletŠho projektu Fyzika a my s c†lem zvŒšit z…jem ž…ků o fyziku a př†rodn†
vědy. Tento projekt nav…zal na již skončenŒ ŽspěšnŒ projekt Expedice Mikrokosmos, kterŒ
vyvrcholil n…vštěvou studentů a učitelů školy ve švŒcarskŠm vědeckŠm pracovišti CERN.
V r…mci projektu Fyzika a my se uskutečnily na škole předn…šky odborn†ků z Akademie
věd ČR a z vysokŒch škol. Ž…ci navšt†vili různ… pracoviště, muzea a expozice. Souč…st†
projektu byla takŠ Žčast vybranŒch ž…ků ve fyzik…ln†ch soutěž†ch. KaždŒ ž…k vyšš†ho
stupně osmiletŠho studijn†ho cyklu se zŽčastnil alespoň jednŠ z nab†zenŒch akc†.
Za uskutečněn† tohoto projektu z†skala škola oceněn† ČeskŠ fyzik…ln† společnosti. Za trvale
vŒznamnou činnost v popularizaci fyziky z†skala škola toto oceněn† již podruhŠ.
UčitelŠ vedou ž…ky ke schopnosti aplikovat z†skanŠ znalosti na re…lnŠ situace z praxe,
včetně využit† mezipředmětovŒch vztahů. ‘spěšnost ž…ků je soustavně sledov…na
a hodnocena. Hodnocen† ž…ků je systematickŠ. Ž…ci akceptuj† a respektuj† pravidla jedn…n†.
K ověřov…n† Žrovně dosaženŠho stupně znalost† a dovednost† využ†v… škola standardn†
způsoby (Žstn† a p†semnŠ zkoušen†, zad…v…n† projektů, semin…rn†ch prac†, refer…tů,
prezentac† apod.). ŠirokŠ využit† maj† různŠ druhy testů. Jimi se takŠ např†klad zjišťuj†
Žrovně jazykovŒch znalost† a dovednost† při vstupu do školy. K systematickŠmu
vyhodnocov…n† slouž† testy průběžnŠ, srovn…vac† a vŒstupn†. Každoročně se konaj†
přij†mac† zkoušky pro všechny uchazeče z matematiky, českŠho jazyka a anglickŠho
jazyka. Pravidelně je takŠ prov…děno testov…n† znalost† ž…ků v kvartě z matematiky
a českŠho jazyka. Vnějš† hodnocen† vŒsledků vzděl…v…n† bylo provedeno v r…mci
celost…tn†ho testov…n† ž…ků 9. tř†d z…kladn†ch škol a odpov†daj†c†ch ročn†c†ch v†celetŒch
gymn…zi†. Ve srovn…n† s odpov†daj†c†mi školami se vŒsledky pohybovaly na Žrovni
krajskŠho a republikovŠho nadprůměru. Ž…ci maturitn†ch tř†d se dlouhodobě Žčastn†
extern†ho testov…n† s obdobnŒm vŒsledkem. Škola d…le využ†v… smluvně zajištěnŠ
testov…n† firmou SCIO. Analyzov…ny a interpretov…ny jsou takŠ vŒsledky maturitn†ch
zkoušek. Za neform…ln† hodnocen† lze považovat i vysokou Žspěšnost ž…ků v přij†mac†m
ř†zen† na vysokŠ školy. Ž…ci školy jsou každoročně Žspěšn† na krajskŠ i republikovŠ Žrovni
v jazykovŒch soutěž†ch, středoškolskŠ odbornŠ činnosti, předmětovŒch olympi…d…ch,
sportovn†ch a vŒtvarnŒch soutěž†ch. O z†skanŒch dovednostech svědč† takŠ Žspěšnost
a počet ž…ků zapojenŒch do mezin…rodn†ch projektů.
Oblast vŒchovně vzděl…vac† pr…ce podporuje kvalitn† odborn… Žroveň pedagogickŠho
sboru a jeho tŒmov… spolupr…ce.
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Celkov‹ hodnocenƒ školy
Gymn…zium Žď…r nad S…zavou poskytuje vzděl…v…n† v souladu s Ždaji v rejstř†ku škol
a školskŒch zař†zen† a v souladu se vzděl…vac†mi programy uvedenŒmi v ustanoven†ch
školskŠho z…kona. Dodržuje pr…vn† předpisy souvisej†c† s poskytov…n†m vzděl…v…n†
a školskŒch služeb. Škola v průběhu vŒchovně vzděl…vac†ho procesu respektuje z…sady
rovnŠho př†stupu ke vzděl…v…n†, zohledňuje vzděl…vac† potřeby ž…ků, dodržuje podm†nky
k přij†m…n† ž…ků ke vzděl…v…n† a zajišťuje jejich bezpečnost.
Při realizaci vzděl…vac†ch programů celkov… vŒše finančn†ch prostředků, se kterŒmi
pr…vnick… osoba ve sledovanŠm obdob† hospodařila, byla dostačuj†c† k pokryt† jejich
z…kladn†ch potřeb.
VytvořenŠ ŠVP jsou v souladu s RVP ZV a s RVP G. Jejich realizace naplňuje koncepčn†
z…měry školy a je podporov…na strategi† ř†zen† školy, jej†ž souč…st† je takŠ využ†v…n†
různŒch grantů a projektů. StrategickŠ c†le školy jsou konkrŠtně rozpracov…ny a pravidelně
inovov…ny v p†semně zpracovanŒch dokumentech školy. NastavenŒ funkčn† informačn†
a kontroln† systŠm m… systŠmovŒ charakter, což vytv…ř† Žčinnou zpětnou vazbu, kter… je
takŠ z†sk…v…na z kvalitně prov…děnŠ evaluace školy. StrategickŠ ř†zen† školy a zpracov…n†
vlastn†ho hodnocen† školy je hodnoceno jako př†kladnŠ.
VŒuku podporuje kvalitn† materi…ln† a person…ln† z…zem†, což bylo možno sledovat
i v navšt†venŒch hodin…ch, ve kterŒch vyučuj†c† podporovali individualitu ž…ků a rozvoj
jejich osobnosti. Rozvoj kl†čovŒch dovednost† ž…ků škola podporuje širokou nab†dkou
motivačn†ch aktivit, včetně mimoškoln† činnosti. Motivace ž…ků je zvyšov…na zejmŠna
uskutečňov…n†m projektovŠ vŒuky a nastavenŒm systŠmem vyhodnocov…n† vŒsledků
vzděl…v…n† ž…ků. Ke sledov…n† Žspěšnosti ž…ků ve vŒuce škola využ†v… vlastn† postupy
i extern† n…stroje. Z†skanŠ vŒsledky jsou analyzov…ny, interpretov…ny a v př†padě potřeby
jsou přij†m…na opatřen†. ProkazatelnŒm vŒsledkem Žrovně kl†čovŒch kompetenc†
dosahovanŒch prostřednictv†m vzděl…vac†ho obsahu jsou takŠ pravidelnŠ Žspěchy ž…ků
v různŒch krajskŒch, republikovŒch i mezin…rodn†ch soutěž†ch a aktivit…ch. ‘roveň
realizovanŒch projektů včetně mezin…rodn† spolupr…ce je hodnocena jako př†kladn….
VŒstupy tematickŠho šetřen† VŒchova ke zdrav†, kterŠ bylo v r…mci inspekčn† činnosti
provedeno, budou souč…st† tematickŠ zpr…vy vydanŠ ČŠI, zveřejněnŠ na webovŒch
str…nk…ch ČŠI.
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Seznam pƒsemnostƒ, o kter‹ se inspekčnƒ zjištěnƒ opƒr•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Zřizovac† listina Gymn…zia Žď…r nad S…zavou, Neumannova 2, vydan… KrajskŒm
Žřadem kraje Vysočina, ze dne 17. 6. 2003
Dodatek č. 1 Zřizovac† listiny Gymn…zia Žď…r nad S…zavou, Neumannova 2, ze dne
28. 3. 2006
Dodatek č. 2 Zřizovac† listiny Gymn…zia Žď…r nad S…zavou, Neumannova 2, ze dne
15. 9. 2009
Jmenov…n† do funkce ředitele, vydanŠ hejtmanem kraje Vysočina, ze dne 16. 6.
2003
Rozhodnut† KrajskŠho Žřadu kraje Vysočina, čj. KUJI 41890/21008 OSMS, ze dne
14. 4. 2009
Rozhodnut† Ministerstva školstv†, ml…deže a tělovŒchovy, čj. 8 464/2009-21,
ze dne 14. 4. 2009
VŒpis z rejstř†ku škol a školskŒch zař†zen†, ze dne 11. 12. 2009
VŒkaz R 13-01 o ředitelstv† škol podle stavu k 30. 9. 2007, ze dne 26. 9. 2007
VŒkaz R 13-01 o ředitelstv† škol podle stavu k 30. 9. 2008, ze dne 29. 9. 2008
VŒkaz R 13-01 o ředitelstv† škol podle stavu k 30. 9. 2009, ze dne 16. 10. 2009
VŒkaz S 8-01 o středn† škole podle stavu k 30. 9. 2007, ze dne 26. 9. 2007
VŒkaz S 8-01 o středn† škole podle stavu k 30. 9. 2008, ze dne 29. 9. 2008
VŒkaz S 8-01 o středn† škole podle stavu k 30. 9. 2009, ze dne 8. 10. 2009
VŒkaz R 36-01 o Žrazovosti dět† a ml…deže ve škol…ch a školskŒch zař†zen†ch
za školn† rok 2006/2007, ze dne 18. 9. 2007
VŒkaz R 36-01 o Žrazovosti dět† a ml…deže ve škol…ch a školskŒch zař†zen†ch
za školn† rok 2007/2008, ze dne 16. 9. 2008
VŒkaz R 36-01 o Žrazovosti dět† a ml…deže ve škol…ch a školskŒch zař†zen†ch
za školn† rok 2008/2009, ze dne 2. 9. 2009
VŒkaz S 5-01 o přihl…šenŒch a přijatŒch uchazeč†ch do 1. ročn†ku denn† formy
vzděl…v…n† ve středn†ch škol…ch a konzervatoř†ch podle stavu k 31. 5. 2007, ze dne
11. 6. 2007
VŒkaz S 5-01 o přihl…šenŒch a přijatŒch uchazeč†ch do 1. ročn†ku denn† formy
vzděl…v…n† ve středn†ch škol…ch a konzervatoř†ch podle stavu k 31. 5. 2008, ze dne
14. 5. 2008
VŒkaz S 5-01 o přihl…šenŒch a přijatŒch uchazeč†ch do 1. ročn†ku denn† formy
vzděl…v…n† ve středn†ch škol…ch a konzervatoř†ch podle stavu k 31. 5. 2009, ze dne
27. 5. 2009
Pl…n činnosti školy na školn† rok 2009/2010, ze dne 14. 9. 2009
Pl…n rozvoje školy a vnitřn† evaluace školy, ze dne 14. 9. 2006
Vlastn† hodnocen† školy, z…ř† 1998, z…ř† 2007 a z…ř† 2009
Provozn† ř…d školy, ze dne 1. 9. 2009
Organizačn† ř…d, ze dne 4. 9. 2009
Pl…n kontroln† činnosti, ze dne 31. 8. 2009
Pl…n pr…ce vŒchovnŠho poradce pro školn† rok 2008/2009, ze dne 2. 9. 2008
Pl…n pr…ce vŒchovnŠho poradce pro školn† rok 2009/2010, ze dne 1. 9. 2009
Minim…ln† program prevence soci…lně patologickŒch jevů, ze dne 1. 9. 2009
Evidence soci…lně patologickŒch jevů, veden… od 23. 1. 2003
Školn† ř…d Gymn…zia Žď…r nad S…zavou, ze dne 1. 9. 2009
Pl…n dalš†ho vzděl…v…n†, ze dne 11. 9. 2009
Přehled vzděl…v…n† učitelů ve školn†m roce 2002/2003 až 2008/2009, ze dne 7. 12.
2009
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33. Ž…ci se speci…ln†mi vzděl…vac†mi potřebami ve školn†m roce 2007/2008,
2008/2009 a 2009/2010
34. KritŠria vŒběru talentovanŒch ž…ků, ze dne 1. 9. 2007
35. Nadan† studenti, ze dne 16. 10. 2006
36. Z…pisy z jedn…n† s rodiči, vedenŠ od 12. 10. 2006
37. ‘spěchy školy, soutěže a olympi…dy za školn† roky 2006/2007, 2007/2008
a 2008/2009
38. Přij†mac† ř†zen† na vysokŠ školy pro školn† roky 2006/2007, 2007/2008
a 2008/2009
39. VŒročn† zpr…vy školy za školn† roky 2006/2007, 2007/2008 a 2008/2009
40. Testov…n† kvarty (SCIO), ze dne 18. 11. 2008
41. AgregovanŠ vŒsledky – projekt MAG•09 – 1, ze dne 30. 6. 2009
42. Granty a mimoř…dnŠ dotace v průběhu let 2005 až 2009, ze dne 14. 12. 2009
43. Protokoly o vŒsledc†ch ze společnŠ č…sti Maturita nanečisto 2006
44. Hodnocen† vŒsledků vzděl…v…n† ž…ků 9. tř†d ZŠ a odpov†daj†c†ch ročn†ků
v†celetŒch gymn…zi† 2007
45. Fyzik…ln† projekty školy Expedice mikrokosmos, Fyzika a my, PozoruhodnŒ
křem†k
46. Oceněn† učitelům fyziky za vŒznamnŒ čin v popularizaci tohoto předmětu, vydanŠ
Českou fyzik…ln† společnost†, sekce Jednoty českŒch matematiků a fyziků, ze dne
4. 12. 2007
47. Oceněn† učitelům fyziky za trvaj†c† vŒznamnou činnost v popularizaci tohoto
předmětu, vydanŠ Českou fyzik…ln† společnost†, sekce Jednoty českŒch
matematiků a fyziků, ze dne 8. 12. 2009
48. Pr…ce ž…ků v r…mci středoškolskŠ odbornŠ činnosti
49. Smlouva o spolupr…ci uzavřen… podle ustanoven† ‡ 51 občanskŠho z…kon†ku mezi
Masarykovou univerzitou Brno a Gymn…ziem Žď…r nad S…zavou, ze dne 17. 4.
2008
50. Dokumenty k projektu Partnerstv† ve vzděl…v…n†
51. Dokumenty k projektu NovŠ metody interaktivn† vŒuky na gymn…zi†ch kraje
Vysočina
52. Rozhodnut† vyd…van… ředitelem školy v r…mci přij†m…n† ke vzděl…v…n†
do 1. ročn†ku, o přerušen† vzděl…v…n†, o přijet† po přerušen† studia, přestupu
53. Doklad o dosaženŠm vzděl…n† diplom G 052332, ze dne 2. 6. 1986
54. Doklady o dosaženŠm vzděl…n† pedagogickŒch pracovn†ků
55. Dokumentace ž…ků se speci…ln†mi vzděl…vac†mi potřebami
56. P†semn… dokumentace k ž…kům vŒjimečně nadanŒch
57. P†semnŠ z…znamy z jedn…n† školskŠ rady
58. P†semnŠ z…znamy k evidenci soci…lně patologickŒch jevů
59. Přehled vŒsledků přij†mac†ho ř†zen† na vysokŠ školy od školn†ho roku 1998/1999
60. VŒsledky testov…n† v oblasti šikany a vztahů ž…ků ve tř†d…ch
61. Vyhodnocen† ž…kovskŒch testů o šikaně
62. Tř†dn† vŒkazy a rozvrhy hodin tř†d a učitelů pro školn† rok 2009/2010
63. Tř†dn† knihy pro školn† rok 2009/2010
64. P†semnŠ z…znamy o maturitn†ch zkoušk…ch ve školn†m roce 2008/2009
65. P†semnŠ z…znamy o provedenŒch kontrol…ch
66. Dotace pro zajišťov…n† standardn†ch Informačn†ch a komunikačn†ch technologi†
ve škol…ch v roce 2006, dopis KrajskŠho Žřadu kraje Vysočina, čj. KUJI
41373/2006, ze dne 31. 5. 2006
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67. Ozn…men† o přidělen† dotace a podm†nky jej†ho čerp…n†, čj. KUJI 22974/2006,
ze dne 14. 3. 2006
68. DoŽčtov…n† zbŒvaj†c†ho pod†lu podpory, kter… byla poskytnuta v r…mci GrantovŠho
programu Fondu Vysočina Ciz† jazyky – br…na k novŠmu pozn…n† 2004-II, dopis
KrajskŠho Žřadu kraje Vysočina, ze dne 30. 11. 2006
69. Program SOCRATES Comenius – Aktivita 1, Smlouva o poskytnut† finančn†ch
prostředků na evropskŒ projekt ICT in the European Classroom-Teaching and
Learning Strategies, ze dne 7. 9. 2006
70. Smlouva o poskytnut† dotace uzavřen… na z…kladě dohody smluvn†ch stran
za Žčelem dofinancov…n† projektu ICT in the European Classroom – Teaching and
Learning Strategies, ze dne 20. 4. 2007
71. Ozn…men† o přidělen† dotace, dopis KrajskŠho Žřadu kraje Vysočina, čj. KUJI
26768/2007, ze dne 24. 4. 2007
72. VyŽčtov…n† rozvojovŠho programu ve vzděl…v…n† MŠMT Program na podporu
pokryt† konektivity škol v r…mci St…tn† informačn† politiky ve vzděl…v…n† v roce
2007, bez data vyhotoven†
73. Rozhodnut† o přidělen† finančn†ch prostředků určenŒch na realizaci rozvojovŠho
programu ve vzděl…v…n† Dalš† vzděl…v…n† pedagogickŒch pracovn†ků v souvislosti
se zaveden†m novŠ maturitn† zkoušky, dopis KrajskŠho Žřadu kraje Vysočina, čj.
KUJI 80105/2007, ze dne 30. 11. 2007
74. Av†zo k platbě – rozhodnut† o poskytnut† finančn†ch prostředků za Žčelem Žhrady
č…sti n…kladů vyplŒvaj†c†ch z Žčasti učitelů na st…ži učitelů fyziky v EvropskŠm
centru pro jadernŒ vŒzkum, ze dne 27. 2. 2008
75. Ž…dost př†spěvkovŠ organizace o dotaci v r…mci projektů na ICT kraje Vysočina
v roce 2008, ze dne 28. 4. 2008
76. Poskytnut† ŽčelovŠ dotace na realizaci rozvojovŠho programu ZvŒšen†
nen…rokovŒch složek platů a motivačn†ch složek mezd pedagogickŒch pracovn†ků
region…ln†ho školstv† s ohledem na kvalitu jejich pr…ce, dopis KrajskŠho Žřadu
kraje Vysočina čj. KUJI 62770/2008/OSMS, ze dne 28. 8. 2008
77. Z…věrečn… zpr…va Poskytnut… podpora na ICT od kraje Vysočina na projekt
Modernizace vybaven† školy v oblasti ICT, ze dne 30. 9. 2008
78. Čtvrtletn† vŒkaz o zaměstnanc†ch a mzdovŒch prostředc†ch v region…ln†m školstv†
P 1-04 za 1. – 4. čtvrtlet† 2006, ze dne 26. l. 2007
79. Čtvrtletn† vŒkaz o zaměstnanc†ch a mzdovŒch prostředc†ch v region…ln†m školstv†
P 1-04 za 1. – 4. čtvrtlet† 2007, ze dne 15. l. 2008
80. Čtvrtletn† vŒkaz o zaměstnanc†ch a mzdovŒch prostředc†ch v region…ln†m školstv†
P 1-04 za 1. – 4. čtvrtlet† 2008, ze dne 15. l. 2009
81. Finančn† vypoř…d…n† dotac† poskytnutŒch škol…m a školskŒm zař†zen†m s vŒjimkou
dotac† poskytnutŒch na projekty spolufinancovanŠ z rozpočtu EvropskŠ unie,
k 31. 12. 2006, př†loha č. 1, ze dne 10. 1. 2007
82. Finančn† vypoř…d…n† dotac† poskytnutŒch škol…m a školskŒm zař†zen†m, poskytnutŠ
na projekty spolufinancovanŠ z rozpočtu EvropskŠ unie, k 31. 12. 2006, př†loha
č. 1a, ze dne 10. 1. 2007
83. Finančn† vypoř…d…n† dotac† poskytnutŒch škol…m a školskŒm zař†zen†m, UZ 33245
– St…tn† informačn† politika – neinvestice a UZ 33625 – St…tn† informačn† politika –
investice, k 31. 12. 2006, př†loha č. 1b, ze dne 10. 1. 2007
84. Finančn† vypoř…d…n† dotac† poskytnutŒch škol…m a školskŒm zař†zen†m s vŒjimkou
dotac† poskytnutŒch na projekty spolufinancovanŠ z rozpočtu EvropskŠ unie,
k 31. 12. 2007, př†loha č. 1, ze dne 15. 1. 2008
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85. Finančn† vypoř…d…n† dotac† poskytnutŒch škol…m a školskŒm zař†zen†m s vŒjimkou
dotac† poskytnutŒch na projekty spolufinancovanŠ z rozpočtu EvropskŠ unie,
k 31. 12. 2008, př†loha č. 1, ze dne 12. 1. 2009
86. Finančn† vypoř…d…n† dotac† poskytnutŒch škol…m a školskŒm zař†zen†m, poskytnutŠ
na projekty spolufinancovanŠ z rozpočtu EvropskŠ unie, k 31. 12. 2008, př†loha
č. 1a, ze dne 12. 1. 2009
87. ‘prava rozpočtu př†mŒch vŒdajů NIV k 15. 11. 2006, ze dne 22. 11. 2006
88. ‘prava rozpočtu př†mŒch vŒdajů NIV k 27. 11. 2007, ze dne 27. 11. 2007
89. ‘prava rozpočtu př†mŒch vŒdajů NIV k 20. 11. 2008, ze dne 20. 11. 2008
90. VŒkaz vŒnosů a n…kladů sestavenŒ k 31. 12. 2006, ze dne 23. 1. 2007
91. VŒkaz vŒnosů a n…kladů sestavenŒ k 31. 12. 2007, ze dne 24. 1. 2008
92. VŒkaz vŒnosů a n…kladů sestavenŒ k 31. 12. 2008, ze dne 21. 1. 2009
93. ‘četn† z…věrka sestaven… k 31. 12. 2006, ze dne 14. 2. 2007
94. ‘četn† z…věrka sestaven… k 31. 12. 2007, ze dne 24. 1. 2008
95. ‘četn† z…věrka sestaven… k 31. 12. 2008, ze dne 28. 1. 2009
96. VŒkaz zisku a ztr…ty za obdob† 12/2006, ze dne 14. 2. 2007
97. VŒkaz zisku a ztr…ty za obdob† 12/2007, ze dne 24. 1. 2008
98. VŒkaz zisku a ztr…ty za obdob† 12/2008, ze dne 28. 1. 2009
99. Kniha Žčetnictv† – IV. a obdob† 12/2006, ze dne 14. 2. 2007
100. Kniha Žčetnictv† – IV. a obdob† 12/2007, ze dne 12. 2. 2008
101. Kniha Žčetnictv† – IV. a obdob† 12/2008, ze dne 18. 1. 2009
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Dle € 174 odst. 13 z•kona č. 561/2004 Sb., o předškoln…m, z•kladn…m, středn…m, vyšš…m
odborn†m a jin†m vzděl•v•n… (školskˆ z•kon) ve zněn… pozdějš…ch předpisů, může ředitel
školy podat připom…nky k obsahu inspekčn… zpr•vy Česk† školn… inspekci do 14 dnů po
jej…m převzet… na adresu Česk• školn… inspekce, PhDr. Ludmila Sl•nsk•, Doln… 3, 591 01
Žď•r nad S•zavou.
Inspekčn… zpr•vu společně s připom…nkami a stanoviskem Česk† školn… inspekce k jejich
obsahu zas…l• Česk• školn… inspekce zřizovateli a školsk† radě. Inspekčn… zpr•va včetně
připom…nek je veřejn• a je uložena po dobu 10 let ve škole nebo školsk†m zař…zen…, jichž
se tˆk•, a v př…slušn†m inspektor•tu Česk† školn… inspekce.

Složenƒ inspekčnƒho t•mu
(raz†tko)

Titul, jm‹no a přƒjmenƒ

Podpis

PhDr. Ludmila Sl…nsk…

…………………………………………..

PhDr. Mgr. Milan Matějů

…………………………………………..

Bc. Lubom†r Mr…ček

…………………………………………..

Ing. Hana Vejvodov…

…………………………………………..

Žď•r nad S•zavou 12. ledna 2010

Podpis ředitele školy stvrzujƒcƒ projedn•nƒ a převzetƒ inspekčnƒ zpr•vy

(raz†tko)

Titul, jm‹no a přƒjmenƒ

Podpis

Mgr. Vlastimil Čepel…k

…………………………………………..

Žď•r nad S•zavou ................................
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