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Informace Gymnázia Cheb, příspěvkové organizace, pro zákonné 
zástupce žáků přijatých od školního roku 2018/2019 
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1. Organizace školního roku 2018/2019       

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne ve všech základních školách, 
středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 3. 9. 2018. 
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2019. Období školního 
vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2019. 

Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018. Vánoční 
prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 
2019. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.  

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.  

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro okres Cheb stanoveny na 18. 2. až  22. 2. 2019. 

Nově přijatí žáci se dostaví v pondělí 3. 9. 2018 v 9:00 hodin do velkého sálu Fakulty 
ekonomické ZČU v Chebu, Hradební ulice 22, kde proběhne slavnostní zahájení nového školního 
roku.  
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2. Školní vzdělávací program: Gymnázium Cheb – brána na VŠ   
Gymnázium Cheb vyučuje od 1. 9. 2007 podle Školního vzdělávacího programu (ŠVP) Gymnázia 
Cheb, který vychází z platných rámcových vzdělávacích programů. Se školním vzdělávacím 
programem je možno se seznámit na webových stránkách Gymnázia Cheb (www.gymcheb.cz). 

3. Systém Bakaláři                  
Gymnázium Cheb využívá elektronický systém Bakaláři. Tento systém umožňuje 24 hodin denně, 
7 dní v týdnu získávat informace o studiu vašeho dítěte prostřednictvím internetové sítě. Umožní 
vám okamžitě zjistit, zda vaše dítě dochází do školy, jaké má výsledky a mnoho dalších informací 
spojených se školou, kterou navštěvuje. Zajímavou informací rovněž je, že přístup k vlastním 
datům mají díky zabezpečenému přístupu přes originální uživatelské jméno a heslo zároveň také 
žáci. Mohou si tak udržovat přehled o všech známkách z jednotlivých předmětů a sledovat rozvrh 
včetně jeho změn. Všichni, kteří systém využívají, mají své osobní heslo, pomocí kterého jsou 
zpřístupněny pouze jim určené informace. Rodiče důrazně žádáme, aby heslo pro přístup do 
systému Bakaláři nesdělovali svým dětem.       

Nejdůležitější funkce systému Bakaláři:  

 
• omluvené i neomluvené hodiny žáka, aktuální přítomnost ve škole, studijní výsledky 

• kázeňská opatření 

• aktuální informace o známkách a jejich průměru, chování žáka 

• osobní kalendář  

• zobrazení rozvrhu s přehledem akcí v daném dni 

• rozvrhy žáka, třídy 

• probrané učivo – přehled probraného učiva za zvolené období v libovolném předmětu 

• možnost komunikace s rodiči a žáky prostřednictvím zpráv v tomto systému 

4. Školská rada           
Gymnázium Cheb má dle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) zřízenu Školskou 
radu. Pravidla pro zřizování a pravomoci této rady se řídí výše uvedeným zákonem a pokyny 
zřizovatele školy – Krajského úřadu Karlovarského kraje. Rada má 5 členů.  
 
Za školskou veřejnost 
  MUDr. Yvetta Sochová 
  MUDr. Karel Tyrpekl  
Za pedagogické pracovníky: 
  Mgr. Jaroslav Strach (místopředseda) 
  Mgr. Marie Opekarová 
Členové jmenovaní zřizovatelem: 
    Doc. Ing. Dr. Miroslav Plevný (předseda rady)  
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5. Sdružení rodičů a příznivců Gymnázia Cheb (SRPGCh)    
Při Gymnáziu Cheb je zřízeno jako samostatná právnická osoba Sdružení rodičů a příznivců 
Gymnázia Cheb, které z dobrovolných příspěvků rodičů a výtěžků maturitních plesů financuje 
aktivity žáků Gymnázia Cheb nebo na ně částečně přispívá. Jedná se např. o odměňování žáků za 
úspěchy v předmětových a sportovních soutěžích, zahraniční výměny studentů, cestovné žáků na 
soutěže, maturitní plesy žáků závěrečných ročníků apod.  Členství v SRPGCh je dobrovolné, 
příspěvek činí 300 Kč na rok. V případě, že na Gymnáziu Cheb studují sourozenci, přípěvek se 
vybírá pouze od jednoho z nich. Každou třídu v předsednictvu SRPGCh zastupuje jeden zvolený 
zákonný zástupce. 
 

6. Stravování 
Žáci Gymnázia Cheb mají možnost se stravovat ve třech zařízeních. Žáci nižšího stupně 
osmiletého cyklu studia se stravují převážně v jídelně 4. ZŠ Cheb v Brandlově ulici (cena oběda 
pro žáky nižšího gymnázia je 22 Kč, v případě patnáctiletých narozených do 31. 8. je cena za oběd 
23 Kč). Dále se naši žáci stravují v jídelně Integrované střední školy v ulici Obrněné brigády 
(u Západočeského divadla v Chebu). Cena oběda pro všechny žáky je v tomto stravovacím 
zařízení 27 Kč. V této jídelně se stravují žáci vyššího stupně osmiletého gymnázia a žáci 
čtyřletého cyklu studia. Mají možnost výběru ze tří jídel. Výběr je možné provádět na internetu 
nebo prostřednictvím čipové karty a terminálu v jídelně. Více informací je uvedeno na webových 
stránkách ISŠ Cheb (http://www.iss-cheb.cz/).  
Další možnost stravování pro žáky vyššího gymnázia je v jídelně Střední zdravotnické školy a 
VOŠ v Hradební ulici. Cena oběda je 24 Kč. 
Žáci prvních ročníků se mohou přihlásit ke stravování přímo v kancelářích těchto jídelen. 
Doporučujeme přihlásit se nejpozději v posledním týdnu měsíce srpna. Začátkem září bývají vždy 
v kancelářích velké fronty. 
 

7. Ubytování 
Gymnázium Cheb nemá vlastní ubytovací zařízení pro žáky. V případě zájmu o ubytování je 
možno využít Domov mládeže Střední zdravotnické školy a VOŠ  Cheb v Javorové ulici č. 7. 
Bližší informace podají v Domově mládeže SZŠ a VOŠ Cheb – 774 001 886, 739 322 346. 
 

8. Předpokládané finanční náklady spojené se studiem    
Všichni žáci si kupují sešity včetně pracovních a další pomůcky potřebné pro výuku jednotlivých 
předmětů. 
Na vyšším stupni gymnázia (po skončení povinné školní docházky) si žáci již musí kupovat 
učebnice samostatně dle pokynů vyučujících. Pro první ročníky čtyřletého cyklu bude zpracován 
seznam učebnic, který bude koncem června k dispozici v knihkupectví Emilie, které je přímo 
v areálu školy. V tomto knihkupectví je možné koupit i starší učebnice a také je prodat. 
Další předpokládané finanční náklady souvisí s kurzy Gymnázia Cheb probíhajícími v souladu 
s ŠVP. 
 
 
 
 



 

 4 

 

9. Integrační a sportovní kurzy        
Pro žáky gymnázia jsou pořádány integrační kurzy, lyžařské výcvikové kurzy (LVK) a sportovně-
turistické kurzy (STK).  
Žáci prvních ročníků čtyřletého i osmiletého cyklu studia se zúčastní tzv. integračních kurzů. 
Jejich cílem je poznání nového třídního kolektivu a navázání vztahů s třídním učitelem. Kurzy 
budou probíhat v tuzemsku v září 2018, jsou třídenní a jejich předpokládaná cena je 900 Kč. Pro 
osmiletý cyklus studia je organizován lyžařský výcvikový kurz (LVK) v sekundě (odpovídá 
7. třídě ZŠ) a v sextě (odpovídá druhému ročníku střední školy). LVK v sekundě probíhá většinou 
v Krušných horách. Aby se LVK v sekundě uskutečnil, musí se závazně přihlásit (zaplatit zálohu) 
minimálně 80 % žáků třídy. Částka, kterou žáci platí, je cca 3 500 Kč. LVK v sextě a druhém 
ročníku probíhá jako výběrový buď v rakouských Alpách (cena se pohybuje mezi 9 000 až 9 500 
Kč), nebo v Krkonoších (cca 5 000 Kč).  
Sportovní lyžařskou výzbroj je možno si za přiměřený poplatek zapůjčit přímo ve škole. 
Sportovně-turistický kurz (STK) se uskuteční v některých tuzemských rekreačních zařízeních 
(5denní kurz s předpokládanou cenou 3 500 Kč) nebo jako prezenční kurz s denní docházkou.  
Účast na těchto kurzech je povinná, protože jsou součástí Školního vzdělávacího programu. Žáci, 
kteří se nemohou kurzů zúčastnit, absolvují jejich teoretickou variantu - seminární práci. 
 

10. Cizí jazyky          
Gymnázium Cheb se zaměřuje na výuku cizích jazyků. Žáci v primě pokračují většinou v jazyce, 
kterému se učili na ZŠ. Ti žáci, kteří měli v příloze přihlášky uvedeny zkratky obou dvou jazyků, 
budou zařazeni do skupiny s výukou německého jazyka.  V tercii si žáci volí další jazyk 
(z nabídky němčina - NJ, angličtina - AJ, francouzština - FJ, ruština - RJ). Ve třídě, kde mají 
všichni žáci AJ jako první jazyk, bude otevřena jedna skupina s výukou FJ. V sextě pak mají 
možnost studia třetího cizího jazyka jako volitelného předmětu (NJ, FJ, RJ). Všichni žáci absolvují 
výuku anglického jazyka (buď jako první, nebo jako druhý jazyk). Při rozhodnutí o druhém cizím 
jazyce (v tercii) se vychází ze zájmu žáků, ale konečné rozhodnutí záleží na technických a 
personálních možnostech školy. Ve čtyřletém cyklu studia mají žáci již od 1. ročníku dva cizí 
jazyky. 
Výuka cizích jazyků je na takové úrovni, že žáci mají možnost přípravy na státní jazykovou 
zkoušku. V německém jazyce mají v závěrečném roce studia naši žáci možnost složení prestižní 
jazykové zkoušky Jazykového diplomu konference ministrů školství SRN (tzv. Sprachdiplomu), 
která je uznávána pro ev. studium na VŠ v SRN, resp. všude, kde je vyžadován doklad jazykové 
způsobilosti.  
Žáci, kteří se v rámci volitelných předmětů připravují na složení jazykové zkoušky z anglického 
jazyka, skládají tuto zkoušku v průběhu sedmého, v případě čtyřletého cyklu studia třetího 
ročníku. To samé se týká žáků, kteří skládají certifikované zkoušky z francouzského jazyka. 
  

11. Volitelné předměty 
V posledních třech letech studia si mohou žáci volit některé předměty dle svého zaměření, resp. 
vysoké školy, kterou chtějí studovat. V posledním ročníku si žáci volí až třetinu vyučovacích 
předmětů. Daní za tuto velkou volitelnost je zhoršující se rozvrh s přibývajícím rokem studia. 
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12. Možnost skládání zkoušek souvisejících s využíváním ICT techniky Gymnázia 
Cheb  

Gymnázium v Chebu je akreditováno jako školicí středisko pro získání komplexní řady kurzů na 
PC, určených jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé. Nabídka je připravena pro žáky školy 
v rámci volitelných a nepovinných předmětů. Žáci tak mají možnost složit např. zkoušku ECDL 
(European Computer Driving Licence), což je mezinárodně uznávaný certifikát dokládající 
schopnost aktivního zvládnutí základních praktických dovedností pro všestranné a efektivní 
využívání současné výpočetní techniky. Další státní zkouškou, na kterou se mohou žáci 
připravovat v rámci výuky předmětu písemná a elektronická komunikace, je státní zkouška z psaní 
na klávesnici počítače.  
V celé škole je možné se připojit ke školní síti WIFI. Výuka probíhá ve špičkově vybavených 
odborných učebnách připojených k internetu vysokou přenosovou rychlostí (100 Mb/1s). Některé 
učebny jsou pro žáky zdarma přístupné i po skončení vyučování, a to do 19:30 h.  
 
Je patrná systematická snaha o maximální využití informační a výpočetní techniky jak žáky, tak 
zaměstnanci školy.  
 

13. Schůzky s rodiči a komunikace rodičů s učiteli 
Setkání rodičů s učiteli školy se konají dvakrát v roce. První schůzky jsou vždy v listopadu 
(předběžný termín je čtvrtek 22. 11. 2018), druhé se konají třetí týden v dubnu. Na toto setkání 
jsou rodiče vždy pozváni, u žáků čtyřletého cyklu a žáků vyššího stupně osmiletého cyklu studia 
formou pozvánky s návratkou nebo zápisem do elektronického systému Bakaláři a u žáků nižšího 
gymnázia zápisem do žákovských knížek.  
Schůzky s rodiči jsou organizovány tak, že rodiče žáků dané třídy čekají v kmenové učebně této 
třídy a jednotliví vyučující obcházejí třídy. Zvolili jsme tento způsob konání schůzek, protože se 
domníváme, že klady této organizace převažují nad jejími zápory. Jsme si vědomi, že nedostatkem 
je to, že může trvat poměrně dlouhou dobu, než učitelé obejdou všechny třídy. Žádáme proto 
rodiče při rodičovských schůzkách o trpělivost. 
Rodiče mohou s vedením a učiteli školy komunikovat písemně, telefonicky, pomocí 
elektronického systému Bakaláři nebo pomocí e-mailové pošty. Většina adres je tvořena: 

 
  příjmením učitele bez diakritiky@gymcheb.cz  
 (např. kocvara@gymcheb.cz, hazi@gymcheb.cz, zidek@gymcheb.cz) 
 

Oficiální e-mailová adresa pro komunikaci se školou je: gymcheb@gymcheb.cz 
 

14. Prevence rizik 
Na škole působí: 
• výchovná a studijní poradkyně paní Mgr. Marie Opekarová (opekarova@gymcheb.cz),  
• preventistka sociálně - patologických jevů Mgr. Blanka Stehlíková (stehlikova@gymcheb.cz)  
 
Školní areál je v rámci prevence rizik a předcházení mimořádným událostem monitorován 
kamerovým systémem. 
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15. Maturitní zkouška 
Všechny nově přijaté žáky čeká při ukončování studia maturitní zkouška. Maturitní zkouška má od 
školního roku 2010/2011 dvě části, společnou a profilovou. Žák získá střední vzdělání s maturitní 
zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části. Současná základní struktura maturitní zkoušky je 
uvedena v tabulce. 
 
 
Společná část (státní) 
český jazyk 

cizí jazyk 

matematika 
 
Profilová část (školní) 
1. profilová zkouška z vybraného předmětu 

2. profilová zkouška z vybraného předmětu 
Povinná maturitní zkouška z matematiky by se měla poprvé uskutečnit ve školním roce 
2020/2021. 
Více informací o maturitní zkoušce na stránce www.novamaturita.cz  
 

16. Další informace 
• partnerské kontakty a výměnné pobyty se zahraničními školami 
• možnosti mimoškolní činnosti (např. hudební soubor, studentský klub Sušenky, sportovní 

kroužky, pěvecký sbor Canzona, astronomický kroužek) 
• seznámení se školním řádem 
• informace o školní Nadaci Gaudeamus igitur a školním Nadačním fondu Gaudeamus 
• zájezdy za významnými osobnostmi 
• předmětové soutěže a olympiády 
• souhlas zákonných zástupců se zveřejňováním osobních údajů žáků (jméno a příjmení, 

datum narození, foto, video)         
 

17.  Kontaktní údaje 
• školní webové stránky: www.gymcheb.cz 
• e-mail: gymcheb@gymcheb 
• telefon: 739 322 319 
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18.  Seznamy a rozdělení žáků do jednotlivých tříd    
Seznamy žáků 1. A a 1. B (osmiletý cyklus studia) a přidělení cizích jazyků  
 
Byla přijata kritéria pro rozdělování do jednotlivých tříd (v pořadí, jak jsou uvedena): 

1. volba 1. cizího jazyka (zjišťována pomocí přílohy k přihláškám; žáci osmiletého programu 
studia, jejichž zákonní zástupci vyplnili v kolonce požadovaného jazyka AJ/NJ, byli 
zařazeni do třídy 1. B a budou mít NJ jako 1. cizí jazyk stejně jako všichni, kteří vyplnili 
NJ) 

2. původní škola (spolužáci ze základní školy byli pokud možno zařazeni do stejné třídy) 
 
Toto rozdělení je konečné a případná změna třídy nebo jazyka je možná jen ve výjimečných a 
odůvodněných případech. 
 

 
Poznámka: předpokládaný stav k 3. 9. 2018 
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Seznam žáků 1. E (čtyřletý cyklus studia) a přidělení cizích jazyků 
 
Nebylo možné všem požadavkům vyhovět, proto byla přijata kritéria pro přidělování jazyka: 

1. jakým jazykům se učil žák na základní škole 
2. technické a personální možnosti školy 
3. zájem o studium daného jazyka vyjádřený na příloze k přihlášce 
4. umístění v pořadí přijatých žáků 

1.E  

 
 

   
Jméno P říjmení P řidělený 1.c.j.  Přidělený 2.c.j.  

1  Adéla Cenknerová AJ NJ 

2  Marcel Čeloud AJ NJ 

3  Tereza Dolanská AJ NJ 

4  Kateřina Dolejšová AJ NJ 

5  Anna Duongová AJ FrJ 

6  Alexandra Dvořáková AJ NJ 

7  Vítek Dytrych AJ NJ 

8  Anastasiia Gordiienko AJ NJ 

9  Anne Mary Hrubošová AJ FrJ 

10  Aneta Jadlovská AJ NJ 

11  Martin Jelínek AJ NJ 

12  Martin Komorous AJ NJ 

13  Markéta Kraus AJ NJ 

14  Jiří Kušnír AJ FrJ 

15  Jan Libich AJ FrJ 

16  Filip Mandous AJ NJ 

17  Tereza Michalcová AJ NJ 

18  Viktoriia Morozova AJ FrJ 

19  Kateřina Nejedlá AJ NJ 

20  Anna Nováková AJ NJ 

21  Jana Odrážková AJ FrJ 

22  Tuan Anh Pham AJ FrJ 

23  Václav Ponikelský AJ FrJ 

24  Adam Sedláček AJ NJ 

25  Filip Šramhauser AJ FrJ 

26  Štěpánka  Šturmová AJ NJ 

27  Lukáš Urbánek AJ NJ 

      
Poznámka: předpokládaný stav k 3. 9. 2018 
   
Toto rozdělení cizího jazyka je konečné a případná změna jazyka je možná jen ve výjimečných a 
odůvodněných případech. 
 
 
Zpracoval: Jan Žídek 


