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Vážení rodiče, milí příznivci šumperského gymnázia! 
 
Dostáváte do rukou informační bulletin, první svého typu. V letošním roce 
jsme provedli změnu – formát ročenky, známý z let minulých, jsme nahradili 
kalendářem. Ten přebírá funkci jakéhosi zrcadla minulého školního roku; jsou 
v něm prezentovány úspěchy studentek a studentů, a tím celé školy, 
uskutečněné akce, okamžiky zachycené na fotografiích. Ročenka nebyla jen 
repetice minulého období, ale také zdroj informací pro žáky a rodiče (což 
v kalendáři chybí). Inicioval jsem proto vznik této brožury. Měla by být 
pomocníkem zejména Vám – rodičům. Najdete v ní kontakty na učitele, 
vedení školy i správní zaměstnance a mnoho dalších užitečných informací. 
Věřím, že těchto pár stránek se stane Vaším pojítkem se školou 
v následujících deseti měsících. Každá škola je služba veřejnosti a já si přeji, 
aby gymnázium vykonávalo své poslání s dokonalostí odpovídající jeho 
postavení ve středním školství našeho regionu. Přál bych si, aby naše 
spolupráce směřovala ke stejnému cíli – zajistit Vašim dětem a našim 
studentkám a studentům kvalitní výuku, dobré studium a úspěšnou 
budoucnost. 
 

Mgr. Milan Maceček, ředitel školy 

1. ročník, číslo 1 

 

 

„Rád Vás uvítám a vyslechnu Vaše náměty, připomínky, pomohu vyřešit problémy…“ 

http://www.gymspk.cz/
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Důležité akce – večírek, ples  
 
 

Motto: Gaudeamus igitur – radujme se! 

 

Stužkovací večírek maturantek a maturantů  15. 11. 2013 v Divadle 

 

Stužkovací a absolventský ples gymnázia     7. 12. 2013 v DK 

 

 

Gymnázium Šumperk je společensky trojjediné: ve smyslu zářijové Imatrikulace, tedy 

slavnostního uvítání primánek a primánů a studentek a studentů prvního ročníku; v podobě 

Stužkovacího plesu – tedy pasování maturantek a maturantů v podzimním čase posledního 

ročníku; a v nostalgii závěrečného - pomaturitního vyřazení absolventek a absolventů z řad 

gymnaziálních… 

 
 

Víte že…? Pojištění 

Věříme, že uvedené informace 
pomohou Vám, rodičům, předejít 
problémům při jednání s úřady. 
Stát platí pojistné za studenty (podle 
§7 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., 
v platném znění) měsíčně ve výši 
13,5% z částky rovnající se 
vyměřovacímu základu pro platbu 
pojistného státem. 
Podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní 
sociální podpoře, v platném znění, se 
považuje dítě do ukončení povinné 
školní docházky, a poté do 26. roku 
věku, za nezaopatřené dítě, jestliže se 
soustavně připravuje na budoucí 
povolání na SŠ. Studenti gymnázia 
tedy nemusí platit výše uvedené 
pojistné. 
Střední škola nemá povinnost 
dokládat na zdravotní pojišťovny 
seznam zapsaných studentů. Bylo by 
to i technicky obtížné při současném 
stavu, kdy existuje větší množství 
různých zdravotních pojišťoven. 
Povinnost potvrdit studium svých 
nezaopatřených dětí mají zákonní 
zástupci, tedy rodiče. U žáků mladších 
18 let se předpokládá, že někde 
studují. U starších studentů už může 
být nedodání dokladu o studiu 
problém.         Pokr. na str. 3 

 

Schůzky vedení školy, pedagogického sboru a rodičů se konají ve dnech        13. listopadu 2013  

      9. dubna 2014  

 

Vyučování 
 

I. pololetí  po 2. 9. 2013 – čt 30. 1. 2014 
II. pololetí  po 3. 2. – pá 27. 6. 2014 

 
Prázdniny 
  
  Podzimní  út + st = 29. + 30. 10. 2013 
  Vánoční  so 21. 12. 2013 – ne 5. 1. 2014  

Vyučování započne 6. 1. 2014 
 
  Pololetní  pá 31. 1. 2014  
  Jarní  po 3. 2. – pá 9. 2. 2014 
  Velikonoční čt + pá = 17. + 18. 4. 2014  
  Hlavní  28. 6. – 31. 8. 2014  

Nástup do školy 1. 9. 2014 
 
Maturitní zkoušky       
  

Jarní zkušební  období   2. 5. – 10. 6. 2014 
Podzimí    1. 9. – 20. 9. 2014 

  
Maturitní zkoušky se uskuteční podle modelu, který oficiálně navrhlo MŠMT.  
Státní společná maturita – model 2 + 3, povinně Čj a volba mezi Cj a M.  
Profilová maturita - model 2 + 2 z předmětů schválených ředitelstvím školy.  
Za „+“ jsou uvedeny povolené počty nepovinných předmětů. 
 
Schůzky s rodiči 

 
Úvodní = s rodiči prvních ročníků 25. 9. 2013 
Následné     13. 11. 2013 

  9. 4. 2014   



Zpět na obsah 
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Gymnázium Šumperk 

Masarykovo nám. 8 
787 58   Šumperk 
588 188 511 | www.gymspk.cz  
[Číslo faxu] 
[E-mailová adresa] 

[Slogan společnosti] 

Na webu nás najdete zde: 
[Adresa URL společnosti] 

 

 

Víte, že … ? 

Pokr. ze str. 2… 
Upozorňuji rodiče, aby si vyžádali 
potvrzení o studiu svých dětí a donesli 
je na zdravotní pojišťovnu, na sociálku 
(zejména uplatňují-li státní příspěvky 
nebo úlevy); potvrzení je žádáno také 
v bankách, které poskytují studentům 
slevy na vedení studentského 
účetního konta. Pro tyto případy 
vydává škola potvrzení o studiu. 
Zejména na počátku školního roku je 
možné vyžádat si potvrzení v počtu, 
které žák/rodič požaduje. Potvrzení 
vydáváme i v průběhu školního roku. 
Stačí, aby si student sám zašel do 
kanceláře školy, vyplnil formulář, 
který bude následně pracovnicí 
sekretariátu potvrzen. 
Za zmínku stojí rovněž fakt, že při 
přerušení vzdělávání na střední škole 
musí za dítě platit státu pojistné 
rodiče. Výjimkou je případ, kdy 
k přerušení studia dojde z důvodu 
nemoci nebo úrazu a dítě nebo jeho 
zákonný zástupce předloží 
příslušnému pracovišti zdravotní 
pojišťovny potvrzení ošetřujícího 
lékaře, že dítě v průběhu této nemoci 
nebo léčení úrazu nemůže studovat. 
Dalším potvrzením ošetřujícího lékaře 
je pak nutno doložit, dokdy nemoc 
nebo léčení úrazu znemožňovaly 
studium, a pouze do tohoto data je 
dítě považováno za nezaopatřené. 
A jak je to o prázdninách, nebo po 
skončení studia? Doba od skončení 
výuky v jednom školním roce do 
počátku následujícího školního roku, 
tj. prázdniny mezi jednotlivými ročníky 
střední školy, doba od skončení studia 
na střední škole do dne, kdy se dítě 
stalo studentem vysoké školy, se 
považuje za studium a pojistné se 
platit nemusí! Po maturitní zkoušce – 
pokud žák nepokračuje v dalším 
studiu na VŠ, se považuje žák za 
studenta školy do 30. 6. V případě, že 
se absolvent střední školy nezaeviduje 
na úřadu práce, platí za něj zdravotní 
pojištění stát do konce posledních 
prázdnin, tedy do 31. srpna. Pokud 
dítě na gymnáziu nedokončí výuku ve 
školním roce, např. z důvodu 
vyloučení ze studia nebo zanechání 
studia, je nezaopatřeným dítětem 
pouze do dne ukončení studia.  

Den otevřených dveří pro uchazeče o studium na G  20. 11. 2013  (9 – 17 h)    
Ve stejný  den se v tělocvičně G koná prezentace škol - Scholaris   
 
Kurzy 
 
Adaptační  Třídy 1. A, B, C   1. – 6. 9. 2013  
   

Prima 3. – 5. 9. 2013   
Prima listopad 2013 (kultivační) 

 
LVVK  Třídy sekunda, 1. A, B, C  únor 2014   
 
STK  Třídy septima, 3. A, B, C  16. – 20. 6. 2014 
 
Plavání  Třídy I. + 2. ročníku   od listopadu 2013 
 
Rodinná výchova Septima a 2. ročník    pět dní v týdnu maturit  
 
 
Exkurze a výlety 
Praha pro maturitní ročník    září, říjen 2013 
Anglie        9. – 16. 9. 2013 
Poznávací a jazykově zdokonalovací Španělsko  16. – 30. 9. 2013  
Bad Hersfeld reciproční    7. – 11. 10. 2013 
Integrované odborné exkurze sexty a 2. ročníku  od 16. 6. 2013 
 
Výlety tříd VG dva vyučovací dny v měsíci červnu 24. – 26. 6. 2014 
  
Výlety tříd NG jeden vyučovací den v měsíci červnu 24. – 26. 6. 2014 

 



Zpět na obsah 
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Úprava ceny obědů 

k 1. 11. 2013 

Oznamujeme všem strávníkům a 
zároveň také rodičům žáků, že 
počínaje dnem 1. 11. 2013 
proběhne úprava ceny oběda. Dojde 
ke zdražení o 2 Kč na oběd. 
Finanční normativ nebyl upravován 
od roku 2010. Ve srovnání s jinými 
školními jídelnami patřily ceny 
obědů na gymnáziu k těm menším. 
Jelikož v letošním roce došlo k 
vyššímu nárůstu vstupních cen 
potravin, je nutné finanční normativ 
upravit směrem nahoru dle Vyhlášky 
ze dne 23. prosince 2011, kterou se 
mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o 
školním stravování, v platném znění. 
 
Po zahájení školního roku 2013/14 , 
kdy jsou vstupy vyšší o 100% 
u brambor, u ovoce o 30%,  u masa 
a všech potravin o 5 až 20%, 
u mléčných výrobků o 20%,  je 
obtížné dodržovat nutriční hodnoty 
potravin v rámci výživových norem a 
předpisů. Proto musíme přistoupit 
od 1. 11. 2013 ke zvýšení cen 
stravného. Vyhláška stanovuje 
rozmezí ceny pro obědy žáků takto: 
 
strávníci 11-14 let:   

oběd         19,-   až  34,- Kč   
 
strávníci  nad 14 let:          

oběd         20,-   až  37,- Kč 
      
Rozhodl jsem o navýšení finančních 
normativů o 2,- Kč za oběd. Cena se 
tak změní následovně: 
    

strávníci 9 – 14 let           
oběd  25,- Kč 
 

 strávníci nad 14 let          
oběd  27,- Kč 

 
Doufáme, že pochopíte změnu jako 
cestu k zabezpečení toho, aby 
obědy byly pestřejší, kuchyně vařila 
z kvalitních druhů potravin a zajistila 
bohatší nabídku zeleninových příloh, 
dezertů a jiných doplňků, kterými se 
plní předepsané limity spotřebního 
koše v racionální výživě. 
 

Informace o školním stravování 
 

Gymnázium Šumperk má svou vlastní školní jídelnu. Poskytuje obědy asi pěti stům 

strávníků, občas slouží i účastníkům a hostům akcí pořádaných ve škole a v tělocvičně.  

 

Vysvětlivky k přihlášce ke stravování:  

 

*Jméno strávníka, třída, kategorie (údaje o platbě a kontakty na strávníka / rodiče). 

*Úhrada stravného se provádí zálohově – jeden měsíc předem, bezhotovostně, 

bankovním převodem z jakéhokoli peněžního ústavu. 

*Během roku lze také změnit druh platby a provést další potřebné změny (např. banka, 

číslo účtu)... 

*Platba na září se vždy provede již kolem 15. srpna INKASEM Z ÚČTU! 

*Pokud není dodán příkaz povolení k inkasu, platba musí být provedena před započetím 

stravování ve školní jídelně.  

*Vedoucí ŠJ se řídí výživovými normami a při vaření postupuje podle receptur pokrmů 

pro školní stravování. Strávník platí pouze cenu potravin, a to: 

Do věku 14 let 25 Kč / oběd měsíční částka pro inkaso je limit = 600,- Kč 

Od věku 14 let 27 Kč / oběd měsíční částka pro inkaso je limit = 600,- Kč 

*Výdej obědů je v době od 11:30 do 14 hodin. Probíhá u výdejního okénka, strávníci                    

se hlásí přes snímač bezkontaktními žetony.  

*Cena žetonu (čipu) je 116 Kč v hotovosti. Čip není vratný, je majetkem strávníka.                

V případě ztráty nebo poškození je nutno zakoupit nový. 

*Jídelna připravuje denně jeden druh jídla - s výjimkou dnů, kdy se vaří sladké bezmasé 

jídlo a druhá volba je paralelní slané bezmasé jídlo. Na objednávkovém terminálu                 

u jídelny lze samostatně objednat nebo odhlásit stravu a navolit druh jídla dle jídelníčku. 

*POZOR! Podle novely Vyhlášky 107/2008 Sb. má žák nárok na zvýhodněnou cenu oběda, 

jen pokud je přítomný ve škole. V případě nemoci (apod.) si lze první den oběd 

vyzvednout do jídlonosiče, v době od 12 do 12:30 hod., nebo od 13 do 13:30 hod., pro 

ostatní dny se musí strava odhlásit. Pokud zákonný zástupce své dítě v uvedených 

případech řádně neodhlásí ze stravování a dítě si stravu neodebere, ale školní jídelna ji 

připravila, musí zákonný zástupce uhradit veškeré finanční náklady na přípravu stravy 

(tj. včetně režijních nákladů, cena je v důsledku dvojnásobná). 

*Přihlásit nebo odhlásit stravu lze den předem do 14:30 hod. na tel. 588 188 529                       

a internetovou cestou na www.strava.cz dle aktivační přihlášky (do 6:55 hod. téhož dne). 

*Strávník, který se z nějakého důvodu v následujícím měsíci nebude stravovat, musí toto 

ohlásit vedoucí školní jídelny (přestože je stále přihlášen). 

*U nově nastupujících žáků se první měsíc, tj. září, zaplatí hotově, pokud nebylo zřízeno 

inkaso u peněžního ústavu a platba neproběhla bezhotovostně na účet školy. 

*Platba stravného se provádí zálohovým systémem měsíc dopředu s doplatkem v dalším 

měsíci dle využitých (obědem) dnů; a to s konečným vyúčtováním v měsíci červenci, kdy 

dojde k vyrovnání přeplatků stravného na účet rodičů. U stravného placeného hotově se 

vyúčtování nezasílá automaticky, je možno si jej vyzvednout v kanceláři u vedoucí ŠJ.  

*Úřední hodiny: 8 – 14:00 h! 

*Informace k přihláškám strávníků a určení variabilního symbolu poskytne vedoucí školní 

jídelny - paní Jarmila Golová. 

*Provozní řád jídelny si můžete najít na našich webových stránkách. 
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Úprava ceny obědů 

k 1. 11. 2013 

 
Oznamujeme všem strávníkům, 
tedy i jejich rodičům, že počínaje 
dnem 1. 11. 2013 proběhne úprava 
ceny oběda. Dojde k navýšení o 2 Kč 
za oběd! 
 
Zdůvodnění 
Finanční normativ nebyl upravován 
od roku 2010. Ve srovnání s jinými 
školními jídelnami patřily ceny 
obědů na gymnáziu k těm nižším.      
V letošním roce došlo k vyššímu 
nárůstu vstupních cen potravin, 
proto je nutné finanční normativ 
upravit směrem nahoru dle Vyhlášky 
ze dne 23. prosince 2011, kterou        
se mění vyhláška č. 107/2005 Sb.,         
o školním stravování, v platném 
znění. 
Po zahájení školního roku 2013/14, 
kdy jsou vstupy vyšší o 100 % 
u brambor, u ovoce o 30 %, u masa     
až o 20 %, u mléčných výrobků             
o 20 % atd., je obtížné dodržovat 
nutriční hodnoty potravin v rámci 
výživových norem a předpisů. Proto 
ono zvýšení cen stravného.  
Vyhláška stanovuje rozmezí ceny 
pro obědy žáků takto: 
Strávníci 11 - 14 let:          19 – 34 Kč   
Strávníci nad 14 let:          20 – 37 Kč 
 
 
Cena se tedy mění následovně: 

 
Strávníci 11 – 14 let:               25 Kč 
Strávníci nad 14 let:                27 Kč 
 
 
Doufáme, že pochopíte a oceníte 
změnu jako cestu k zabezpečení 
toho, aby kuchyně vařila z kvalitních 
druhů potravin, aby obědy byly 
pestřejší a nabídka zeleninových 
příloh, ovoce či dezertů bohatší!  
Tím se také plní předepsané limity 
spotřebního koše racionální výživy. 
 

http://www.strava.cz/
http://www.gymspk.cz/
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5 Vyúčtování hospodaření Nadačního fondu            
za období roku 2012 

 
V uplynulém školním roce se Nadační fond při Gymnáziu Šumperk opět výrazně podílel 
na financování školní i mimoškolní studentské činnosti. 

 

Hospodaření s prostředky Nadace bylo vyvážené; jak vyplývá z níže uvedeného 

přehledu, bylo uzavřeno s mírným přebytkem. Největším zdrojem příjmů se opět staly 

sponzorské rodičovské příspěvky. Mnoho příjmových položek bylo účelově vázáno na 

konání konkrétních akcí – viz níže! Některé z těchto akcí probíhaly přes dvě účetní 

období, proto nesouhlasí výše vkladů a výdajů (Maarssen, plavání, Bad Hersfeld). 

Výdaje Nadačního fondu pokryly různé studentské aktivity a umožnily finančně dotovat 

zejména tu činnost, kterou škola nemůže hradit ze svých provozních prostředků. 

Celkové příjmy činily 825 392,50 Kč 
Celkové výdaje byly 786 444, -    Kč 
 
PŘÍJMY 
sponzorské rodičovské příspěvky  120 550,- -  Kč 
vklady účastníků družební akce s Maarssenem 48 500,- -  Kč (účelově vázáno) 
vklad prostředků na adaptační kurzy 352 380,- -  Kč (účelově vázáno) 
vklad zisku ze školního plesu 15 079,- -  Kč 
plavecký výcvik  34 097,- -  Kč (vázáno pro primu a 2. ročník) 
vklady účastníků družební akce s Bad Hersfeldem  42 500,- -  Kč (vázáno na družbu) 
vklad projektu Visegrad  118 641,60 Kč (vázáno – dokončení projektu) 
Granty města Šumperka  46 000,- -  Kč 
charitativní akce na podporu Haiti  7 555,- -  Kč 
úroky z prostředků uložených na běžném účtu Nadace 238,90 Kč 
vklad z přefakturací sportovních soutěží  2 000,- -  Kč 
různé drobné příjmy  7 851,- -  Kč 
 
VÝDAJE 
úvodní adaptační kurzy                    374 677,- -  Kč (z účelově vázaných peněz) 
družební akce Šumperk - Maarssen 50 112,--   Kč  (z účelově vázaných peněz) 
družební akce Šumperk - Bad Hersfeld 85 400,- -  Kč  (z účelově vázaných peněz) 
editace a tisk školní ročenky 40 003,- -  Kč 
sportovní aktivity studentů (příspěvek na cestovné, ubytování;  
odměny vítězům soutěží organizovaných školou)  23 635,- -  Kč 
odměny nejlepším studentům školy 44 499,- -  Kč  
odměny a cestovné pro účastníky ostatních soutěží  22 305,--   Kč 
příspěvek na činnost Šachového oddílu 1 127,- -  Kč 
poplatky bance za vedení účtu  3 960,- -  Kč 
plavecký výcvik primy a 2. ročníku  42 699,- -  Kč (účelově vázáno) 
charitativní projekt Haiti   6 504,- -  Kč 
projekt Visegrád, úhrada nákladů  85 474,- -  Kč (účelově vázáno) 
různé drobné výdaje  6 049,--   Kč  
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Nové webové stránky školy   

V říjnových dnech byly spuštěny nové webové stránky školy. Přejeme si, aby se líbily            
a abyste se v nich patřičně orientovali. Stránky nejsou ještě zcela ve finální podobě, 
budeme průběžně doplňovat jednotlivé sekce, články a dokumenty. Za tvorbu jejich 
vzhledu, za jejich funkčnost a za naplnění úvodním obsahem patří velké poděkování 
autorské trojici: Bc. Jakubovi Martinů, Mgr. Martinu Kouteckému a Mgr. Karlu Měšťánkovi. 
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Vážení rodiče, sponzoři 

Děkujeme, že nám jako donátoři 
zachováváte svou přízeň.  
Váš sponzorský příspěvek tvoří  
velmi důležitý finanční základ, 
s nímž Nadace pracuje. Stále však 
máme více nápadů a možností, co 
dotovat, než reálných finančních 
zdrojů. Byli bychom nesmírně 
vděčni za takové sponzory z Vašich 
řad, kteří by mohli přispět i více. 
Peníze bychom mohli použít jako 
výpomoc sociálně slabým 
studentům (příspěvky na školní 
akce, na které nemohou 
z finančních důvodů jet), nebo na 
počítače do nově otevřené 
studentské relax zóny… 
 
Zašlete, prosím, krátkou informaci     
o svým možnostech, o Vaší ochotě 
finančně se podílet na rozvoji 
gymnaziálních nadstandardů! 
Mail  macecek@gymspk.cz 
Ochotné dárce budu rád 
kontaktovat, vystavím dohodu 
o sponzorském daru.  
 
Nadační fond při Gymnáziu, 
Šumperk 
IČO 258 525 74 
Č. ú. - 167 036 080 / 0300 
 

Správní rada fondu 

Devítičlenná Správní rada 
Nadačního fondu pracuje již dlouho 
v prvotním složení. V následujících 
měsících bude nutné provést její 
obměnu.  
V minulosti jsem již jednou vyzval 
Vás, ochotné rodiče, ke spolupráci. 
Přihlásil se pouze jeden zájemce.  
Apeluji proto ještě jednou - Vy, kdo 
byste byli ochotni ve Správní radě 
Nadace pracovat, ozvěte se, prosím, 
na kontaktní mail 
macecek@gymspk.cz , nebo mě 
navštivte během rodičovských 
schůzek či kdykoli po předchozí 
domluvě. Děkuji za pomoc, Vaše 
nabídka spolupráce Nadaci a škole 
prospěje! 
Správní rada Nadačního fondu se 
bude scházet asi dvakrát za rok,  
má kontrolní funkci, poskytuje 
Nadaci organizační a myšlenkovou 
podporu, pomáhá s kontakty  
na další možné sponzory. 
 

Poděkování sponzorům   

Rádi bychom poděkovali všem sponzorům Nadačního fondu, bez nichž by byla jeho činnost  
jen těžko představitelná. Především pěti stům rodičů, jejichž rodičovský příspěvek tvoří 
základ příjmů Nadace. Někteří stanovenou výši příspěvku sami navyšují – děkujeme!  
 
Významnou roli hrají také firmy, které poskytly věcné dary (na odměny a jako ceny do 
soutěží a na ples školy). 
 
Výrazně se na finanční, materiální pomoci a spolupráci při organizování akcí během  
školního období podílejí tyto organizace (a jejich vedoucí osobnosti): 
 

 
 
 

Fa CBA Nuget, s.r.o. 
Expo Barrag, s.r.o. 

Fa Gebauer Gemi SE 
Fa Urdiamant Šumperk, s.r.o. 

NZ-NET, s.r.o. 
Fa Partners, a.s. 

Fa Reda Brno, a.s. 
Sport Start Šumperk  

Divadlo Šumperk 
Dům kultury Šumperk 

Kino Oko Šumperk 
 
 

 

mailto:macecek@gymspk.cz
mailto:macecek@gymspk.cz
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Soupis akcí, které proběhly v loňském školním roce 2012 – 2013 
 
Měsíc Akce 

ZÁŘÍ Adaptační kurzy prvního ročníku, kvinty a primy 

  Účast na mezinárodní konferenci Šetření energií (Kaprálův mlýn, Ochoz u Brna) 

  Třídní exkurze 4. A, B, C a oktávy do Prahy 

  Slavnostní imatrikulace prvního ročníku 

  Představení „Řím - legionáři, gladiátoři a Césarové" - pro NG 

  Besedy o technikách učení pro první ročník 

  Výměnný pobyt a mezinárodní studentská vědecká konference v Melitopolu na Ukrajině 

  Mezinárodní den jazyků v jednotlivých třídách 

  Studentské volby krajské 

  Poznávací zájezd do Itálie 

  Burza učebnic 

    

ŘÍJEN Návštěva studentů z partnerské školy Gesamtschule Bad Hersfeld v Šumperku  

  Beseda Život se závislostí 

  Návštěva divadelního představení v angličtině 

  Testování Vektor první a čtvrtý ročník 

  Zeměpisný program v kině Oko 

    

LISTOPAD Beseda o problematice rizikového chování „Nebezpečí drog“ (druhý ročník a sexta) 

  Ekoprogram: Víme, co všechno jíme? 

  Město čte knihu - Čtenářská štafeta 

  Cestopis USA pro studenty 

  Seminář instruktorů adaptačních kurzů - Hynčice  

  Návštěva Přírodovědecké fakulty UP OLomouc - GIS Day + přednáška 

  Exkurze Osvětim  

  Planeta Země 3000 - zeměpisný program v kině Oko 

  Exkurze chemických seminářů do OP papírny 

  Exkurze pro seminaristy psychologie, ordinace klinického psychologa 

  Divadelní představení pro NG - „Nebe na zemi" 

  Výtvarná exkurze (architektura) do Brna 

  Kultivační pobyt pro primu 

  Jazyková třídenní exkurze pro kvartu 

  Den otevřených dveří; prezentace Scholaris 

  Plavecký výcvik 

  Beseda o jazykových zkouškách C&G 

    

PROSINEC Praha - účast na výstavě  „Neviditelná výstava" 

  Kurz první pomoci pro třetí ročník 

  Zájezd do předvánoční Vídně 

  Přednáška pro kvartu v rámci KPPP; téma - Trestně právní odpovědnost (garant - Policie ČR) 

  Prezidentské studentské volby 

  Ekoprogram pro sekundu - Ekofilm z plastu 

  Historická Vídeň pro tercii a kvartu - aneb české nálezy ve vídeňských muzeích 

  Beseda v rámci KPPP – Naše třída 
Školní kolo recitační soutěže 
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  Přednáška v rámci KPPP: Jak se nestat pachatelem trestného činu? Začínám dospívat – co na to naše právo? 

  Beseda o problematice rizikového chování  

  Exkurze Olomouc, Muzeum moderního umění  - Od Tiziana po Warhola 

  Projektový den pro studenty Nj 

  Maturitní stužkovací ples 

  Studentské prezidentské volby 

  Seminář k výuce moderních dějin 

  Studenti studentům - setkání absolventů školy se studenty vyšších ročníků 

    

LEDEN Ekoprogram pro primu, tercii a kvartu: „Ekofilm z plastu"  

  Ples školy 

  Exkurze do Ústavu normální anatomie LF UP Olomouc 

  Školení první pomoci pro tercii 

  Holocaust – realizace výstavy a vzpomínkové akce (besedy) s pamětníky 

  Den otevřených dveří 

    

ÚNOR Účast dvou jazykových skupin na projektovém dni (mezinárodní setkání mládeže) 

  Besedy na Úřadu práce 

  Lyžařský výcvik sekundy - Hynčice pod Sušinou 

  Výměnný pobyt Šumperk - Maarssen 

  Beseda s panem Janků, politickým vězněm 50. let 

  Exkurze Národní divadlo, Betlémská kaple - po stopách české literatury 

  Přednáška Světlo naděje v temnotě AIDS 

  Beseda s fyzioterapeutem pro zapsané seminaristy psychologie  

  Lyžařský výcvik 1. B, C - Červenohorské sedlo 

  Jazyková animace Nj pro NG, VG 

  Ekofilm v kině OKO 

  Fyzikální exkurze do JE Dukovany a VE Dalešice pro septimu a 3. C 

  Účast na zahájení mezinárodního projektu proti totalitě Mene Tekel v Praze 

  Výstava o Pavlu Tigridovi 

    

BŘEZEN Divadelní představení ve španělském jazyce - Olomouc  

  Exkurze Vincentinum Šternberk pro seminaristy psychologie (čtvrtý ročník) 

  Prezentace španělského jazyka v primě 

  Divadelní představení pro NG – „Strašidlo Cantervillské“ 

  Divadelní představení NG – „Mrazík“ 

  Exkurze do psychiatrické léčebny pro seminaristy psychologie (třetí ročník) 

  Exkurze Brno - HF JAMU, prohlídka, přednáška, představení „Prodaná nevěsta“ 

  Účast na muzikálovém představení „Gen Rosso Streetlight“ 

  Cestopisná beseda o Číně 

    

DUBEN Výchovný koncert etnické hudby 

  Beseda pro tercii -  „Jak si nenechat ublížit" 

  Výměnný pobyt v Bad Hersfeldu  

  Beseda „Zázrak života" 

  Projekce filmu „Ve stínu“ 

  Besedy „S Tebou o Tobě" - pro dívky primy a prvního ročníku 

  Geografické terénní cvičení 

  Exkurze do Ostravy  - tercie 

  Poslední zvonění 
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KVĚTEN Život v okolí vod - přednáška zoologa pro sekundu a kvartu v rámci Mezinárodního roku vody 

  Přednáška hasičů pro primu - „Výchova dětí v požární ochraně“ 

  Besedy v rámci tzv. Rodinné výchovy 

  W. A. Mozart - Kouzelná flétna (Junior balet Praha) 

  Návštěva Solné jeskyně - akce semináře psychologie 

  Exkurze do Jáchymova se seminaristy Moderních dějin 

  Divadelní představení pro NG – „Rozmarné léto“ 

  Soutěž CO pro NG a VG 

  Biologická exkurze pro kvartu 

  Přípravný kurz z matematiky 

  Celostátní testování žáků 9. Tříd, tedy kvarty 

    

ČERVEN Beseda Nutriční poradenství v rámci semináře Psychologie ve třetím ročníku 

  Besedy v rámci KPPP, téma pro sekundu - Výchova k toleranci, pro kvartu - Nebezpečí a rizika drog 

  Exkurze do Olomouce, prohlídka varhan v chrámu sv. Mořice (studentky a studenti Hu) 

  Soutěž Den policistou 

  Natáčení pořadu pro Televizi Óčko 

  Slavnostní předání maturitních vysvědčení v Klášterním kostele 

  Účast na celostátním finále soutěže Eurorebus 

  STK - kurz vodácký, cyklistický, turistický, všesportovní 

  Odborné exkurze pro druhý ročník - historická, společenskovědní, chemicko-biologická, jazyková 

  Projektový den pro NG 

  Třídní výlety NG + prvního a druhého ročníku 

    

PLUS Olympiády, Konverzační soutěže, Sportovní soutěže 

  Humanitární a charitativní akce a sbírky 

  MATURITY 
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Krádeže ve škole  
 
 
 
V minulém školním roce 2012 - 2013 jsme na škole řešili několik případů drobných krádeží     
a jedno poškození osobní věci. Téměř všechny případy měly společného jmenovatele – 
studentky či studenti si nechali cennější věci v šatnách svých tříd. S vědomím skutečnosti, 
že šatny jednotlivých tříd nejsou nedobytným trezorem, a v souladu se školním řádem, 
který tuto problematiku upravuje, znovu upozorňujeme na následující: 
 

1) Důsledně zamykejte své šatny vždy, když je opouštíte a už tam nikdo jiný              
ze spolužáků nezůstává. Nenechávejte šatnové dveře jen zabouchnuté nebo 
dokonce zcela otevřené, právě když tam nikdo není. 
 

2) V žádném případě v šatnách nenechávejte jakékoli cenné předměty - např. 
mobily, peníze, peněženky, drahé učebnice, řetízky, laptopy, iPady a další 
elektroniku. Školní řád tuto skutečnost jasně upravuje - v případě krádeží 
cenností z šatny pohlíží pojišťovna na tuto škodní událost tak, že student porušil 
platný školní řád a nemá tedy žádný nárok na náhradu škody. Cenné předměty 
lze uschovat u vyučujících, v kanceláři školy, během hodin tělesné výchovy pak 
v kabinetu tělesné výchovy nebo v trezoru, který je přímo v hale tělocvičny           
u nářaďovny. 

 
3) Do šaten samozřejmě vůbec nepatří ani třídní kniha. V polední pauze má být          

ve sborovně, kam ji odnese vyučující po poslední dopolední hodině.  
 

Při dodržování výše zmíněných preventivních kroků se riziko krádeží a podobných 
nepříjemností snižuje na naprosté minimum. Nedejte potencionálnímu zloději příležitost 
k jeho zavrženíhodnému chování, které poškozenému člověku přináší tolik nepříjemností! 
 
 
 

 

Co dělat?! Přes veškerou 

prevenci nelze krádežím 

zabránit! 

 
 
V co nejkratší době od zjištění 
krádeže informujte zástupce 
ředitele školy v jeho kanceláři. 
Pokud nebude přítomen, nahlaste 
událost v kanceláři školy, případně 
kterémukoli dostupnému učiteli.  
O škodní události se sepisuje hlášení 
na speciálním formuláři (u zástupců 
ředitele), ten se pak posílá na 
smluvní pojišťovnu k prošetření 
události a k rozhodnutí o případné 
náhradě škody poškozenému. 
K hlášení se přikládá též doklad          
o koupi dané věci - k prokázání její 
hodnoty.  
(Proto si dlouhodobě schovávejte 
doklady od hodnotnějších věcí.)  
 
Velmi děkuji všem poctivým 
nálezcům, kteří v minulém školním 
roce přinesli do kanceláře školy 
různé a různě nalezené věci!  
Jedná se o pestrou směsici věcí         
(oblečení, klíče, pouzdra, učebnice, 
peněženky, brýle, doklady, mobily). 
Všem těm zoufalým studentkám a 
studentům, kteří své ztracené 
poklady později v kanceláři zase 
znovunalezli, jste udělali opravdu 
velkou radost ! 
 
S přáním školního roku bez krádeží 
 

           Mgr. Tomáš Hlavsa, 
                                   zástupce ředitele 
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Materiální stav školy a plánované investice 
 
 
Úvodem malé postesknutí. Jak snadno by se měnila tvář školy, její vybavení, technické 
zázemí, učební pomůcky a didaktická i počítačová technika, kdyby…!!! 
Projdete-li se po škole, musíte vidět, že…  

 sociální zařízení zasluhují rekonstrukci 

 školní kuchyně si vyžaduje poměrně velké investice do varné techniky 

 žákovský nábytek a tabule v několika třídách dosluhují 

 ve velké části tříd je třeba rekonstruovat osvětlení 

 podlaha v několika třídách žádá výměnu krytiny 

 odpisová doba pro počítače v učebnách je proklatě krátká 

 by bylo skvělé vybavit alespoň pět učeben promítací technikou a zatemněním 

 v každé třídě by měl být k dispozici počítač 

 studoven a dalších relax-zón není nikdy dost 

 vybavení školních šaten skříňkami je zatím pouhé zbožné přání… 

Provozní prostředky škole stačí jen na běžný provoz, nutné opravy a drobné investiční akce. 

Určité možnosti skýtá šetření v provozních nákladech školy - podařilo se nám snížit 

spotřebu energií i ceny nákupu služeb. Růst cen v poslední době však tuto možnost úspor 

devalvoval. Některé výdaje byly pokryty pomocí zisku z pronájmu školní tělocvičny. A tak 

důležitým, i když pracně získávaným, zdrojem prostředků jsou Evropské finanční dotace. 

Co se nám v posledním roce (v této nesnadné době) podařilo ve škole změnit, zlepšit,               

zrealizovat?! Prioritou bylo pozvednout úroveň školy především v oblasti výpočetní 

techniky. Více než 1 mil Kč z evropského fondu OPVK jsme utratili za nákupy počítačů, 

notebooků a monitorů pro školní učebny. Škola nyní disponuje třemi rekonstruovanými 

počítačovými učebnami a dvěma servery. Od března 2013 jsme školou s rychlým 

internetovým připojením. Byl centrálně zaveden operační systém Windows 7 a nejnovější 

verze programů MS Office s možností automatického upgrade na verze nové. Interiér 

počítačových učeben má velmi moderní, ale i estetické vybavení - otočné židle a počítačové 

stoly z masivu (mistrovská práce RNDr. Radomíra Strnada), žaluzie, květiny, nástěnné 

tabule. Součástí projektu byla také instalace tří dataprojektorů do učeben. 

Větší finanční výdaje si vyžádala kotelna školy. Monitoring úspor - z důvodu vykázání 
dotace na zateplení školy - nás donutil investovat do rozvodů teplé vody, do instalace 
odpočtového plynoměru a do změny zapojení solárních panelů. Další šetření bude možné 
až po finančně náročné výměně počítače řídícího topný systém školy. Alarmující je fakt, že 
plynové kotle jsou po dvaceti letech provozu na hranici své životnosti. 
V učebnách jsou průběžně obnovovány podlahy, tabule a prováděny rekonstrukce 
zářivkového osvětlení. Každoročně se maluje určitá část školy, postupně jsou do slunných 
tříd instalovány rolety nebo vertikální žaluzie. Za zmínku stojí v minulosti pořízený čipový 
systém kontroly odběru stravy v jídelně. 
Poslední větší investicí (cca 330 000 Kč) bylo zakoupení myčky nádobí do školní jídelny – 
v důsledku kvalita mytí nádobí a úspora vody; nové vybavení kuchyně je však nadále 
aktuální! 
 
V září byla dobudována a prakticky i esteticky vybavena studovna neboli studentská 
relaxační zóna. Je opravdu multifunkční, a záleží jen na studentkách a studentech, jakým 
způsobem (studijním, odpočinkovým, společenským…) ji budou využívat, aby v této 
nadstandardní podobě vydržela co nejdéle.  
 
V tomto školním roce bude v rámci projektu Podpora výuky přírodovědných a technických 
předmětů na školách Olomouckého kraje vybudována nová laboratoř chemie. Škola by 
měla získat nejen laboratorní vybavení, ale také sadu moderních měřicích přístrojů pro 
přírodní vědy a asi dvacet tabletů pro využití ve výuce. 
 
Z výše uvedeného snad plyne, že i když škola „nevlastní tiskárnu na peníze“, snažíme se 
alespoň po malých krůčcích zlepšovat prostředí a vybavení našeho gymnázia.  
Vize je ovšem pesimistická. Pro rok 2014 Olomoucký kraj, pod jehož správu spadáme, 
plánuje další snižování provozních nákladů škol o 5%. Budeme-li spořit v provozu díky 
optimalizaci řízení, snižováním nákladů na nákupy (při zachování nutných objemů), zůstane 
situace přibližně stejná. Bude-li však snižování provozních prostředků plošné, nutně se 
projeví ve zhoršení už tak omezených možností, které máme na opravy a budování nového! 
 

Mgr. Milan Maceček, ředitel školy 
 
 

Evropské projekty 

na gymnáziu 

Ve školním roce 2013/14 probíhají         
na naší škole dva projekty financované 
z fondů ESF. 
 
V rámci podpory z OPVK (oblast 
podpory 1.5, prioritní osa 1 Počáteční 
vzdělávání) se jedná o tento projekt:       
Inovace + kvalita = moderní vzdělávání  
(reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0071). Začal 
v červenci 2012 a potrvá do června 
2014. Celková dotace 1 911 939 Kč 
byla prioritně určena na posílení                
a modernizaci počítačů a počítačové 
sítě na škole (55%), na mzdy 
pedagogů, kteří tvoří elektronické 
učební materiály (32%). Didaktické 
učební materiály tvoří dvacet 
vyučujících v předmětech cizí jazyky, 
matematika, český jazyk, dějepis, 
chemie, biologie, společenské vědy       
a informatika. V rámci projektu také 
probíhala výuka čtenářské a literární 
gramotnosti. 
 
V září 2013 se stala škola partnerem 
krajského projektu s tímto názvem:       
Podpora technického, přírodovědné-
ho vzdělávání v Olomouckém kraji  
(reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0009). 
Projekt je financován Evropským 
sociálním fondem a také státním 
rozpočtem České republiky – z OPVK 
(prioritní osa: 7.1 Počáteční 
vzdělávání, oblast podpory 7.1.1; 
Zvyšování kvality ve vzdělávání). 
Potrvá do června 2015, v rámci 
projektu škola získá asi 2 600 000 Kč, 
z nichž budou realizované následující 
aktivity: vybudování nové laboratoře 
chemie včetně přístrojového vybavení 
(sada tabletů, elektronické měřicí 
aparatury, nová digestoř, doplnění 
laboratoře o patřičné vybavení; výuka 
volnočasových kroužků chemie                  
pro NG i VG, sdílení laboratoře               
se spolupracujícími ZŠ (Nový Malín, 
Libina, I. a VI. ZŠ Šumperk) a vytvoření 
elektronické podoby učebnice chemie. 
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Kontakty 
 
Mgr. Milan Maceček, ředitel školy 
Tel.: 588 188 500,  macecek@gymspk.cz 
 
Mgr. Jana Šrámková, statutární zástupkyně ředitele 
Tel.: 588 188 501,  sramkova@gymspk.cz 
Zástupkyně pro evidenci práce a pedagogické dokumentace, pro organizaci akcí školy, přijímacích zkoušek, 
maturit, pro systematizaci volitelných předmětů, dělení žáků do tříd, testování tříd… 
 
Mgr. Tomáš Hlavsa, zástupce ředitele 
Tel.: 588 188 501,  hlavsa@gymspk.cz 
Zástupce pro organizaci výchovně vzdělávacího procesu, pro tvorbu rozvrhu a suplování, organizaci akcí školy, 
pro přijímání žáků, pro technickou správu školy, pro testování tříd… 
 
Mgr. Miroslava Vinklerová, výchovná poradkyně 
Tel.: 588 188 502,  vinklerova@gymspk.cz 
Výchovný poradce na gymnáziu zajišťuje profesní poradenství hlavně pro třetí a čtvrté ročníky, vykonává 
pedagogickou a psychologickou diagnostiku, poskytuje poradenské služby se zaměřením na pomoc při řešení 
problémů ve vzdělávání, v psychickém a sociálním vývoji žáků, u žáků se zdravotním znevýhodněním či 
zdravotním postižením. Poskytuje poradenství zákonným zástupcům v oblasti vzdělávání žáků a pomáhá při 
řešení osobních problémů, které by mohly narušit průběh vzdělávání.  
Na webových stránkách školy najdete schránku důvěry, do níž mohou studenti anonymně sdělit svůj problém 
a požádat o radu. Tamtéž najdete kontakt umožňující osobní setkání s výchovnou poradkyní… 
 
PhDr. Helena Bihuncová, školní metodička prevence 
Tel.: 588 188 516,  bihuncova@gymspk.cz 
Realizuje Minimální preventivní program na škole, sleduje problematiku rizikového chování žáků a navrhuje 
opatření k eliminaci těchto jevů. Podílí se na organizaci preventivních a vzdělávacích akcí, žákům i rodičům je 
k dispozici jako první pomoc při řešení výše uvedených problémů. Při zjištění problému komunikuje s orgány 
sociálně právní ochrany dítěte a s Policií ČR. Vstupuje do řešení problémů sociálních vztahů mezi žáky, 
organizuje akce k eliminaci jednání vedoucího k šikaně… 
 
 

 

Mgr. Renata Schubertová, koordinátorka environmentální výchovy na škole 
Tel.: 588 188 510,  schubertova@gymspk.cz 
Zajišťuje ekologickou výchovu a výchovu k trvale udržitelnému rozvoji na škole. Získává granty na EVVO, 
koordinuje studenty a učitele při zajištění ekologické výchovy, organizuje akce, řeší projekty související 
s tříděním odpadů a jejich propagaci ve škole, organizuje exkurze ve spolupráci s regionálními organizacemi 
podílejícími se na ochraně životního prostředí… 
 
Ing. Alena Zimáčková, finanční referentka 
Tel.: 588 188 523,  zimackova@gymspk.cz 
Hlavní ekonomka školy, spravuje rozpočet, účtuje, vede celou agendu účetnictví školy. Vystavuje faktury, 
zajišťuje příjem a výdej faktur (mimo Nadaci), pro studenty a rodiče zajišťuje vydávání individuálních faktur 
(např. za pobyt studentů na lyžařském výcviku)… 
 
p. Světlana Dvořáková, sekretářka ředitele 
Tel.: 588 188 511,  dvorakova@gymspk.cz 
Koná administrativní práce pro školu, vydává potvrzení studentům o studiu, přijímá omluvné telefonáty 
rodičů a předává informace třídním učitelům, vede spisovou službu a mailovou korespondenci, kopíruje 
dokumenty a ověřuje je (vysvědčení, maturitní vysvědčení). Vede pokladnu školy… 
 
p. Leona Šinkovská, referentka majetkové správy a doplňkové činnosti 
tel. 588 188 528,  sinkovska@gymspk.cz 
Vede inventarizaci majetku, majetkové inventury, zajišťuje školní matriku a práce s ní související. Organizuje 
doplňkovou činnost – pronájmy majetku (zejména tělocvičny), rozvrh pronájmů, účetnictví doplňkové 
činnosti, objednávky a fakturaci pronájmů… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další kontakty 

Kancelář školy 
Tel.: 588 188 511 
 
IČO: 495 89 792 
 
IZO: 102 692 181 
 

Bankovní spojení 
 
Komerční banka, Šumperk 
Číslo účtu: 86-7476410277/0100 
 
 
Webové stránky školy  
www.gymspk.cz  
  
 
Email učitelů    
prijmeni@gymspk.cz 

 

 
Gymnázium Šumperk 
Masarykovo nám. 8 
787 58 Šumperk 
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                                          Telefonní seznam 

                                         588 188 5XY 
 Přímá telefonní linka na učitele gymnázia: Poslední dvojčíslí XY najdete v níže uvedené tabulce. 

  Zkr. Kab. Tel. 
  

Zkr. Kab. Tel. 

BARTOŠ P., Mgr. Br 205 16   PÁLKOVÁ E. Pv 336 18 

BEZDĚK M., Mgr. Be 275 20   PAPOUŠEK Z., Mgr. Pk 374 21 

BIHUNCOVÁ H., PhDr. Bh 205 16   POLÁŠEK M., PaedDr. Pš 309 8 

BROŽOVÁ H. Bá 309 8   POLIŠENSKÁ H. Po 301 7 

FLEK R., Mgr. Fk 404 6   POSPÍŠILOVÁ R., Mgr. Pp 404 6 

GURIČOVÁ, S., Mgr. Gu 211 13   PROCHÁZKOVÁ D., PaedDr. Pr 209 17 

HAAG G. Ha 211 13   PRŮŠA L., Mgr. Pu 274 24 

HAAG J., Mgr. Hj 301 7   RYŠAVÁ L., Mgr. Rá 344 4 

HEGEROVÁ L., Mgr. Hg 275 20   ŘÍHOVSKÝ F. Ří 344 4 

HLAVSA T., Mgr. Hs 263 1   SCHUBERTOVÁ R., Mgr. Sb 305 10 

HORÁKOVÁ J., Mgr. Hk 244 14   STRNAD R., RNDr. St 369 3 

HRADIŠOVÁ H., Mgr. Hr 201 15   SVATOŇ J., PaedDr. Sv 275 20 

HUDEČKOVÁ P., Mgr. Hu 366 25   ŠRÁMKOVÁ J., Mgr. Šr 263 1 

JÍLKOVÁ P., Mgr. Jp 401 5   TESAŘOVÁ D., Mgr. Ts 401 5 

JÍLKOVÁ R., Ing. Jr 201 15   VAŇKOVÁ H., Mgr. Vh 366 25 

KNÍŘ O. Kn 311 12   VAVŘÍKOVÁ L., Mgr. Vá 167 19 

KUČEROVÁ B., PhDr. Ká 201 15   VINKLEROVÁ M., Mgr. Vi 363 2 

KYSELÁKOVÁ, M. T. Ks 211 13   VIZINOVÁ L., Mgr. Vz 311 12 

LAJŠNER V., Mgr. Lj 244 14   VLKOVÁ M., Mgr. Vm 366 25 

LÓNOVÁ, J., Mgr. Ln 305 10   VORÁČ J. Vo 369 3 

MACEČEK M., Mgr. Mc 268 00   VYKYDAL K. Vy 174 9 

MACHAČOVÁ M., Mgr. Má 401 5   VYKYDAL T., Mgr. Vd 174 9 

McINTOSH, S. Int 211 13   ZÁCHOVÁ H., Mgr. Zc 305 10 

MĚŠŤÁNEK K., Mgr. Mk 374 21   ŽÁKOVÁ L., Mgr. Žá 301 7 

MIKULÁŠ M., Mgr. Mš 174 9   

  
  

MINÁŘOVÁ H., Mgr. Mi 404 6   EKONOM - A. Zimáčková, Ing.   270 23 

MUTINOVÁ L., Mgr. Mu 311 12   KANCELÁŘ - S. Dvořáková   266 11 

NAVRÁTIL L. Nv 174 9   PRONÁJMY Tv - L. Šinkovská   266 28 

NOVÁKOVÁ L., Ing. No 211 13   KANCELÁŘ - 2. telefon   266 22 

OPEKAR P., Mgr. Op 167 19   JÍDELNA, J. Golová   suterén 29 

OPEKAROVÁ V., Mgr. Or 167 19   ŠKOLNÍK - V. Bartoš   234 26 

    
 

  

 

 Ředitel Mgr. Milan Maceček tel. 588 188 500 

 

 

 
Zástupci ředitele 

Mgr. Jana Šrámková 
Mgr. Tomáš Hlavsa 

tel. 588 188 501 

 

 

 Výchovný poradce Mgr. Miroslava Vinklerová tel. 588 188 502 

 

 

 Kancelář školy Světlana Dvořáková tel. 588 188 511 

 

 

 Kancelář, pronájmy 
tělocvičny 

Leona Šinkovská tel. 588 188 528 

 

 

 Ekonom Ing. Alena Zimáčková tel. 588 188 523 

 

 

 Školní jídelna, vedoucí Jarmila Golová tel. 588 188 529 

 

 

 Školník Vlastimil Bartoš tel. 588 188 526 

 

 

 
       

 
 

Technický personál 
školy 

J. Dias, L. Andrés, J. Cikrytová, J. Fischerová, R. Joklová, J. Kesslová, D. Tunysová 

Personál kuchyně J. Golová, E. Karasová, J. Kotrlová, E. Smrčková, D. Škrancová 
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