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Úvodní slovo ředitele školy 
 

Předkládáme desátou výroční zprávu školy, ve které se pokoušíme zachytit úsilí zaměstnanců 

gymnázia a zapojení studentů do akcí školy i jejich úspěchy ve studiu i  různých soutěžích. Byl to opět 

náročný školní rok. 

Jedna vyučující odešla na mateřskou dovolenou (Mgr.Zelenková), celkem jsou na mateřské 

dovolené čtyři vyučující školy (Mgr.Zelenková, Mgr. Dubravcová, Mgr. Tlolková a Mgr. Konečná). 

Na místo koordinátora ICT byl od 1.2.2004 jmenován Mgr.Jiří Pavlíček, který na škole realizoval 

školení učitelů úrovně P. Po výběrovém řízení ze 107 uchazeček byla na místo tajemnice školy přijata 

od 2.8.2004 pí Monika Sikorová a od 1.8.2004 na místo školníka z 23 uchazečů M.Pinčák. V tomto 

školním roce skončila éra civilní vojenské služby dne 13.4.2004 ing.Beremlijským a dne 26.7.2004 

Martinem Hlaváčem. Jejich odchod byl citelně znát a tak jsme začali hledat na jejich místo náhradu. 

Zákonnou změnou padla možnost využití půlročních odborných stáží a zatím řešíme pomoc v úklidu a 

údržbě několika pracovníky probační služby. Z důvodu velkého 1,5 ha pozemku školy a vlastní 

výměníkové stanice se podařil udržet počet nepedagogických pracovníků školy. Z ekonomických 

důvodů byli vystřídáni vyučující v důchodu mladými absolventy Mgr.Robertem Hegedǘsem, 

Mgr.Michalem Matuškou a Mgr.Terezou Weberovou. Mgr.Michal Matuška byl přijat na poloviční 

úvazek také jako správce počítačové sítě. I tuto činnost nám v minulosti ve velké míře zajišťovala 

právě končící civilní vojenská služba. 

Celý školní rok provázelo mnoho zdařilých akcí k 50.výročí založení školy. Předcházelo tomu 

mnoho jednání především se sponzory, rodiči našich studentů, ale také s bývalými zaměstnanci a 

absolventy školy. Mnoho zdařilých akcí bylo připraveno v rámci předmětových komisí školy, do 

konkrétních akcí se podařilo zapojit prakticky celý profesorský sbor i provozní zaměstnance školy. 

Podařilo se shromáždit podklady k vydání almanachu i CD k výročí školy. Vyvrcholením oslav byl 

společenský ples zejména pro absolventy školy a slavnostní setkání bývalých i současných 

zaměstnanců školy, absolventů školy a akademie k výročí školy. Trvalejší připomínkou výročí školy je 

třináct prosklených skřínek na chodbách školy a další nástěnky, ve kterých je připomenuta padesátiletá 

historie školy, její význační absolventi a výstava tabel z historie školy. 

Podařilo se nám během prázdnin zajistit, až na kabinety, vymalování celé školy. Rovněž do 

přípravy odstranění nedostatků v souvislosti s novými hygienickými předpisy jsme museli investovat 

mnoho prostředků. Na pozemku školy bylo odstraněno 29 vzrostlých topolů, které jednak stínily do 

oken školy a také byly příčinou zvýšené alergie studentů. Byly zapojeny elektrorozvody pro přípravu 

teplé vody na WC školy a opraven rozvod počítačové sítě na škole i rozvody nn k serveru školy a 

počítačovým učebnám. 

Po několikaletém úsilí došlo před zahájením školního roku ke kolaudaci školní výměníkové stanice 

s datem 30.8.2003 a na podzim k „zafoukání“ nefunkčního 139 metrového teplovodního kanálu 

původního sekundárního připojení dálkového topení školy. Máme za sebou první školní rok 

efektivnějšího vytápění školní budovy, ušetřené finanční prostředky budeme potřebovat na investice, 

které jsme nemohli realizovat díky této rozsáhlé investiční akci. Také bude obtížné spořit investice na 
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náročnou údržbu regulace tepla a výměníkové stanice školy. 

Závěrem úvodního slova k desáté výroční zprávě školy chci poděkovat hlavně všem vyučujícím, 

kterým se podařilo v pozitivní pracovní atmosféře školy realizovat všechny akce uvedené v této zprávě, 

zejména mnoho akcí k připomenutí padesátiletého výročí založení školy. Rovněž také děkuji všem 

našim absolventům – maturantům za úspěšnost u maturitních zkoušek a zejména u přijímacích 

zkoušek na vysokých školách. Všem vyučujícím také děkuji za soustavnou výchovnou práci nejen ve 

škole, ale také na mnoha zdařilých akcích mimoškolních. 

         Mgr.Josef Svrčina 

 

 

Charakteristika školy 
 

Gymnázium Ostrava-Hrabůvka je zřízeno jako příspěvková organizace s právní subjektivitou. Bylo 

zařazeno do sítě škol Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, a to dne 

1.2.1999 pod čj. 11437/99-21. Poskytuje úplné střední vzdělání zakončené maturitou. Kromě 

standardních všeobecně vzdělávacích předmětů jsou zde vyučovány i dva předměty experimentální - 

zdravý životní styl a aplikovaná ekonomie.  

Škola se nachází na okraji sídliště, obklopena zelení. Má třicet sedm učeben. K dispozici jsou speciální 

učebny pro výuku chemie, fyziky, biologie, zeměpisu, hudební výchovy, výtvarné výchovy, dvě učebny 

výpočetní techniky s napojením na internet, dvě tělocvičny, posilovna a venkovní sportovní areál 

s několika hřišti a běžeckou dráhou. 

Všem studentům škola nabízí k odkládání svršků individuální uzamykatelné skříňky. 

Naše gymnázium disponuje učitelskou knihovnou s odbornou literaturou a učebnicemi a žákovskou 

knihovnou určenou studentům. Studenti mohou dále využívat mincovní automaty na telefonování, 

kopírování, zakoupení nápojů. K drobným nákupům potravin slouží školní bufet, pro kulturní a 

společenské akce klubovna. 

Od školního roku 2001/2002 mohou studenti používat fotovoltaický článek a od šk. roku 2003/2004 

fototermický článek, k demonstraci praktické proměny a využití sluneční energie.  

Ve školním roce 2003/2004 byly na škole otevřeny celkem dvacet jedna tříd – šestnáct tříd osmiletého 

studia a pět tříd čtyřletého studia. Školu navštěvovalo v průměru šest set dvacet studentů, tedy 

průměrný počet studentů na třídu byl 29,5. 

 

 

50. výročí založení naší školy 
 

Školní rok 2003/2004 byl významný především tím, že to byl 51. školní rok našeho gymnázia a 
zároveň jsme si připomněli 30 let od chvíle, kdy jsme opustili starou a nevyhovující budovu v Ostravě 
- Vítkovicích a přestěhovali jsme se do nové budovy v Ostravě – Hrabůvce. 
Celý školní rok byl ve znamení těchto oslav, do kterých se zapojili nejen pedagogové, ale i studenti a 
absolventi naší školy. Každá předmětová komise přispěla významně k oslavám školního jubilea. O tom 
svědčí i zprávy jednotlivých garantů, ve kterých se dočteme o všech konaných akcích. Proto jen stručná 
rekapitulace těch nejdůležitějších akcí v datech: 
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Září 2003 -  v prostorách Galerie byla zahájena výstava výtvarných prací stávajících vyučujících naší 
školy Mgr. Magdalény Musialové a PaedDr. Radovana Tokarského.  
 
 

V pátek 10. 10. 2003 se uskutečnilo 
utkání v odbíjené v rámci oslav 50. 
výročí založení školy mezi bývalými 
studenty maturitního ročníku 1973 a 
profesorským sborem gymnázia v 
Ostravě - Hrabůvce. Absolventi 
vedení senátorem Ing. Františkem 
Kopeckým zvítězili 3:2 na sety. Vše 
probíhalo v přátelské atmosféře plné 
vzpomínek na minulá léta.  

 
 
Listopad 2003 – zahájení výstavy výtvarných prací absolventky naší školy Radky Coufalové – 
Vidlákové. 
18. prosince 2003 – vánoční koncert k 50. výročí. 

 
 
27. ledna 2004 – 1. ročník mezitřídního turnaje ve volejbale k 50. výročí. 
6. března 2004 – slavnostní školní ples, který se konal v prostorách Porubského zámečku. 
14. května 2004 – v dopoledních hodinách slavnostní akademie pro studenty školy. Odpoledne se 
uskutečnilo setkání více než 100 zaměstnanců školy, současných a bývalých. 
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15. květen 2004 – dopoledne - Den otevřených dveří a setkání absolventů školy se svými pedagogy 
nejen v prostorách  současné budovy v Ostravě – Hrabůvce, ale i v původní budově v Ostravě - 
Vítkovicích.  

 
15. května 2004 – v odpoledních hodinách se uskutečnila slavnostní akademie pro absolventy v DK 
NH v Ostravě – Zábřehu. 
 
Součástí oslav 50. výročí bylo i vydání slavnostního Almanachu školy a také propagačního CD. Při 
jejich realizaci velmi pomohli Ing. Petr Beremlijski a Martin Hlaváč, kteří vykonávali na naší škole 
civilní službu. 
 
 

Organizace školy 
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•••• pedagogičtí zaměstnanci, jejich zkratka jména, aprobace 

  
 Austová Jana Au JN, JR Najbrtová Marta Na Bi, Ch 
 Besperát Jan Bt TV Nechvátalová Dana Ne JA, ZSV 

Besperátová Jana Be JA, JN Pavlíček Jiří Pa M, IVT 
Blaťáková Ludmila Bl TV, M Petruška David Pe JA 
Böhmová Michaela Bö JČ, D Pinková Vendulka Pi M, F 
Brachaczková Jana Ba  JČ, JF Radková Daniela Ra CH,Bi, ZŽS 
Brudná Marta Br JČ, JA Rozehnal Jiří Ro Bi, M 
Drápalová Věra Dr IVT Skácelová Jana Sc JČ, JA 
Dubravcová Jitka Du F, IVT Skála Jiří Sl  ZSV, TV 
Dudková Jarmila Dd JN, JA Skupinová Petra Sk Bi, Ch 
Fialová Miroslava Fi JČ, D Slouka Lukáš Sa Bi, Z 
Heinzová Jarmila He CH, Ge Stádníková Eva St  M, Bi 
Holubová Jarmila Hl JČ, JA Staníčková Šárka So ZSV,JR,AE 
Hortvik Jan Ho JF, D Svrčina Josef Sv M, F 
Chybová Miluše Chy M, F Szlaurová Taťána Sz TV, ZSV 
Kolašín Pavel Ka M, F Šloufová Ludmila Šf IVT 
Konečná Tereza Kn JA, JN Šmíd Vlastimil Šm M, F 
Kopečková Erika Kk JČ, JŠ Štensová Dagmar Št JF, D, JR 
Kotassková Jana Ks M, F Štěpán Kamil Šp M, DG 
Kotek Martin Ko M, F Tlolková Pavla Tl JČ, JA 
Kroupová Alena Kp M, TV Tokarský Radovan To JČ, VV 
Kuldan Radek Ku TV, Z Vašíčková Marie Va JČ, HV 
Kvasnicová Ivana Kv JČ, JN Vévodová Bohdana Ve CH, M 
Milatová Gabriela Ml TV, Z Vlček Vojtěch Vl JČ, D 
Mittnerová Eva Mi JA, HV Zahutová Eva Za M,CH, ZŽS 
Musialová Magdaléna Mu JČ, VV Záškodná Pavla Zš JA, JČ 
Veselá Jana Vs JČ, HV Zelenková Martina Ze JČ, HV 

 

Pro příští školní rok od 1.8.2004 na naší školu nastoupili Mgr. Hegedǘs Robert (Bi,TV), 

Mgr.Matuška Michal (M,IVT), Mgr. Weberová Tereza(JA,JŠ). 
 

•••• vedení školy, administrativní pracovníci, výkonné funkce 

 

 ředitel    Josef Svrčina 

 statutární zástupce ředitele  Kamil Štěpán 

 zástupce ředitele  Šárka Staníčková 

 výchovný poradce  Vendulka Pinková pro vyšší gymnázium 

    Šárka Staníčková pro nižší gymnázium 

  protidrogový preventista  Jarmila Heinzová 

 správce počítačové sítě  Věra Drápalová, od 1.8.2004 také Michal Matuška 

 tajemnice    Ivona Kaššaiová, od 2.8.2004 Monika Sikorová 

 hospodářka, účetní  Irena Kopcová 

 PAM   Pavla Kučová 

 bezpečnostní technik,údržbář  František Vychodil 

 údržbář   Jiří Samohrd od 1.8.2004 
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 školník   Jaroslav Filip, od 1.8.2004 Milan Pinčák 

 preventista PO  Jan Hortvik 

  

 Civilní služba:  Ing. Petr Beremlijski do 13.4.2004 

    Martin Hlaváč do 26.7.2004 

 

• garanti 
 

český jazyk I.Kvasnicová biologie M.Najbrtová 

cizí jazyky J.Holubová chemie J.Heinzová 

základy spol.věd D.Nechvátalová estetická výchova M.Vašíčková 

dějepis,zeměpis D.Štensová  tělesná výchova J.Skála 

matematika, des.geom. J.Kotassková zdravý životní styl D.Radková 

fyzika P.Kolašín TU vyššího gymnázia V.Pinková 

programování P. Kolašín TU nižšího gymnázia Š.Staníčková 
  

•••• třídní profesoři, zástupci třídních profesorů 

 

 I.a Zahutová Milatová  VII.a  Najbrtová Brudná 

 I.b Radková Peruška  VII.b  Brachaczková Blaťáková 

 II.a Böhmová Skála  VIII.a Kotassková Dudková 

 II.b Nechvátalová Kopečková  VIII.b Skupinová Besperát 

 III.a Slouka Szlaurová 1.A Fialová  Pavlíček 

 III.b Vlček Musialová 2.A Kolašín Holubová 

 IV.a Kuldan Šmíd 3.A Štensová Šloufová 

 IV.b Rozehnal Heinzová  3.B Tokarský Hortvík 

 V.a Veselá Pinková  4.A Vašíčková Austová 

 V.b Mittnerová Drápalová 

 VI.a Kotek Vévodová 

 VI.b Kvasnicová Skácelová 

 

 

 

 

Školní rok v datech 

 

• zahájení školního roku: vyučující  25.8.2003 v 9,00 hod. (porada - 1. část) 

        29.8.2003 v 9,00 hod. (porada - 2. část) 

 studenti 1.9.2003 v 7,50 hod. - ve škole (z důvodů stávky 

většiny zaměstnanců školy bylo zahájení školního roku 

posunuto na 2.9.2003) 
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• pravidelné vyučování: 1. pol.  začalo v úterý 2.9.2003 podle RH 

  končilo ve čtvrtek 29.1.2004 

 2. pol. začalo v pondělí  2.2.2004 

  končilo ve středu 30.6.2004 

• podzimní prázdniny: pondělí 27. a středa 29.10.2003 

• vánoční prázdniny: začaly v pondělí  22.12.2003, končily v pátek 2.1.2004  

 vyučování začalo v pondělí 5.1.2004 

• pololetní prázdniny: v pátek 30.1.2004 

• jarní prázdniny: začaly v pondělí 23.2.2004 

 končily v neděli 29.2.2004 

 vyučování začalo v pondělí 1.3.2004 

• velikonoční prázdniny: čtvrtek 8. a pátek 9.4.2004 

• hlavní prázdniny: od čtvrtku 1.7.2004 do úterý 31.8.2004 

• adaptační pobyty: I.a,b - Budišov 27.8.-29.8.2004 

 ped.dozor -  Za, Ra, Ku, Kv, Mi, Sk 

 1.A – Budišov 28.8.-29.8.2003 

 ped.dozor – Fi, He, Pi 

• klimatické pobyty: I.a,b – Budišov 20.4. – 28.4.2004 

  III.a,b – Podolánky 6. - 12.5.2004 

• sportovní kurzy: Itálie  5.9.-14.9.2003  – Sz, So, Bt 

  Nežárka 7.9. - 12.9.2003 – Ku, Ko, Ml, Sv 

 Vysoké Tatry 7.9. – 12.9.2003 – Bl, Kp, Sl 

 Slovinko 14.9. – 21.9.2003 – Kp, Bl, Ml 

• LVVZ: II.a,b; V.a,b a 1. ročník  

  1.3. - 6.3.2004 – Velké Karlovice ( Bl, Ku) 

  13.3. – 20.3.2004 – Velké Karlovice (Sl) 

  21.3.-27.3.2004 – Praděd (Ml) 

• přijímací zkoušky do 1. ročníku čtyřletého studia (l. kolo) a prim osmiletého studia se konaly  

 v pondělí 19.4.2004, do 1. ročníku čtyřletého studia (2. kolo) ve čtvrtek 20.5.2004 

• malá maturitní zkouška pro IV.a,b proběhla v pondělí 19.4.2004 

• maturitní zkoušky: písemná maturitní zkouška z JČ ve středu 7.4.2004 

  ústní maturitní zkoušky   17.-20.5.2004 (VIII.a,b, 4.A) 

• Den otevřených dveří se konal ve středu 14.1.2004 od 14,00 do 18,00 hodin 

Učební plány 
 

•••• Učební plán č.1a - Gymnázia v Ostravě-Hrabůvce s osmiletým studijním  cyklem 

(schválen dne 5.5.1999 MŠMT ČR , č.j.20 594/99-22) 

 
 a) nižší gymnázium b) vyšší gymnázium 
ve šk.r.2003/2004 platí pro                  VIII.a, b 

Předmět   I. II. III. IV.  V. VI. VII. VIII. 
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Český jazyk a literatura [1] 5 4 4 3  3 3 3 3 

Cizí jazyk 1 [2]   5(1) 4(1) 3 3  3 3 3 3 

Cizí jazyk 2 [2]   - - 2(2) 3(3)  3 3 3 3 

Občanská výchova  1 1 1 1  - - - - 

Základy společenských věd - - - -  1 1 2 2 

Dějepis    2 2 2 2  2 2 2(2) - 

Zeměpis    2 2 2 2  2 2 - 1(1) 

Matematika [3]   5 5 4 4(1)  4(1) 3 4(1) 3 

Fyzika [4]   2 2 2 2  2 2   2 2(2) 

Chemie [4]   - 2 2 2  2  +(2) 2  +(2) 2  +(2) 2(2) 

Biologie/geologie [4]  2 2 2 2  2 2 2 2(2) 

Informatika a výp.technika [5] - - 2 2(2)  - - - - 

Estetická výchova [6]  3 3 2 2  2 2 - - 

Tělesná výchova [7]  3(1) 3(1) 3(1) 3(1)  3(1) 2 2 2 

Volitelný předmět 1 [9]  - - - -  -  2(2)   2 2 

Volitelný předmět 2 [9]  - - - -  - - 2 2 

Volitelný předmět 3 [9]  - - - -  - - - 2 

Nepovinné předměty [10] 

Zdravý životní styl [8]   1 1 1 1  - - - - 

Celkem    31 31 32 32  31 31 31 31 

Hodiny přidělené ŘG (*)  (2) (2) (3) (7)  (4) (4) (5) (9) 

 

[1] V každém ročníku se jedna hodina může dělit na skupiny. 

[2] Cizí jazyky lze zavést podle zájmů žáků a možností školy, třída se může dělit na skupiny ve všech hodinách. 

[3] V každém ročníku se aspoň jedna hodina vyčleňuje na cvičení, při čtyřhodinové a vícehodinové dotaci se vyčleňují na 

cvičení aspoň dvě hodiny, při cvičení se třída může dělit na skupiny. 

[4] Při dvouhodinové dotaci může ŘG na úkor svých přidělovaných hodin zřídit blok cvičení, na cvičení se třída může dělit 

na skupiny. 

[5] Třída se může dělit na tři skupiny ve všech hodinách (podle podmínek školy i na čtyři skupiny ve všech hodinách). 

[6] Zahrnuje hudební a výtvarnou výchovu, hudební nebo výtvarnou výchovu. V případě zařazení výtvarné výchovy je 

nutná její aspoň dvouhodinová dotace. Třída se může ve všech hodinách dělit na skupiny. 

[7] Gymnázia organizují v rámci těl.výchovy  týdenní LVK ve druhém ročníku a týdenní sportovně turistický kurz v 

sedmém ročníku. 

[8] Předmět stanovený v rámci experimentu MŠMT. 

[9] Volitelné předměty zavádí ŘG ve své kompetenci, především podle zájmů žáků a s přihlédnutím k podmínkám 

gymnázia a potřebám regionu. Pro výuku vol. předmětů je možno vytvářet skupiny ze žáků různých tříd i ročníků. 

[10]Nepovinné předměty zavádí ŘG. Je možno vytvářet skupiny žáků různých tříd a ročníků. 

(*) Hodiny uvedené v závorce jsou hodiny přidělené ŘG. 

 

 

•••• Učební plán č.1b - Gymnázia v Ostravě-Hrabůvce s osmiletým studijním  cyklem 

(schválen dne 5.5.1999 MŠMT ČR , č.j.20 594/99-22) 

 
 a) nižší gymnázium b) vyšší gymnázium 
ve šk.r.2003/2004 platí pro            I.a,b       II.a,b     III.a,b    IV.a,b                 V.a,b      VI.a,b   VII.a,b     

Předmět   I. II. III. IV.  V. VI. VII. VIII. 
Český jazyk a literatura [1]  5 4 4 3  3 3 3 3 

Cizí jazyk 1 [2]   5(1) 4(1) 3 3  3 3 3 3 

Cizí jazyk 2 [2]   - - 2(2) 3(3)  3 3 3 3 
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Občanská výchova  1 1 1 1  - - - - 

Základy společenských věd - - - -  1 1 2 2 

Dějepis    2 2 2 2  2 2 2(2) 1(1) 

Zeměpis    2 2 2 2  2 2 - 2(2) 

Matematika [3]   5 5 4 4(1)  3 3 4(1) 3 

Fyzika [4]   2 2 2 2  2 2   2 1(1) 

Chemie [4]   - 2 2 2  2  +(2) 2  +(2) 2  +(2) 2(2) 

Biologie/geologie [4]  2 2 2 2  2 2 2 2(2) 

Informatika a výp.technika [5] - - 2 2(2)  2(2) - - - 

Estetická výchova [6]  3 3 2 2  2 2 - - 

Tělesná výchova [7]  3(1) 3(1) 3(1) 3(1)  2 2 2 2 

Volitelný předmět 1 [9]  - - - -  -  2(2)   2 2 

Volitelný předmět 2 [9]  - - - -  - - 2 2 

Volitelný předmět 3 [9]  - - - -  - - - 2 

Nepovinné předměty [10] 

Zdravý životní styl [8]   1 1 1 1  - - - - 

Celkem    31 31 32 32  31 31 31 31 

Hodiny přidělené ŘG (*)  (2) (2) (3) (7)  (4) (4) (5) (9) 

 

[1] V každém ročníku se jedna hodina může dělit na skupiny. 

[2] Cizí jazyky lze zavést podle zájmů žáků a možností školy, třída se může dělit na skupiny ve všech hodinách. 

[3] V každém ročníku se aspoň jedna hodina vyčleňuje na cvičení, při čtyřhodinové a vícehodinové dotaci se vyčleňují na 

cvičení aspoň dvě hodiny, při cvičení se třída může dělit na skupiny. 

[4] Při dvouhodinové dotaci může ŘG na úkor svých přidělovaných hodin zřídit blok cvičení, na cvičení se třída může dělit 

na skupiny. 

[5] Třída se může dělit na tři skupiny ve všech hodinách (podle podmínek školy i na čtyři skupiny ve všech hodinách). 

[6] Zahrnuje hudební a výtvarnou výchovu, hudební nebo výtvarnou výchovu. V případě zařazení výtvarné výchovy je 

nutná její aspoň dvouhodinová dotace. Třída se může ve všech hodinách dělit na skupiny. 

[7] Gymnázia organizují v rámci těl.výchovy  týdenní LVK ve druhém ročníku a týdenní sportovně turistický kurz v 

sedmém ročníku. 

[8] Předmět stanovený v rámci experimentu MŠMT. 

[9] Volitelné předměty zavádí ŘG ve své kompetenci, především podle zájmů žáků a s přihlédnutím k podmínkám 

gymnázia a potřebám regionu. Pro výuku vol. předmětů je možno  vytvářet skupiny ze žáků různých tříd i ročníků. 

[10]Nepovinné předměty zavádí ŘG. Je možno vytvářet skupiny žáků různých tříd a ročníků. 

(*) Hodiny uvedené v závorce jsou hodiny přidělené ŘG. 

 

 

 

 

•••• Učební plán č.2 - Gymnázia v Ostravě-Hrabůvce se čtyřletým učebním cyklem 

(schválen dne 5.5.1999 MŠMT ČR, č.j. 20 595/99-22) 

 
 všeobecná orientace  
ve šk.r.2003/2004 platí pro 1.A       2.A         3.A, B                  

Předmět 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 
Český jazyk a literatura [1] 3 3 3 3 

Cizí jazyk 1 [2] 3 3 3 3 

Cizí jazyk 2 [2] 3 3 3 3 

Základy spol.věd 1 1 2 2 
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Dějepis 2 2 2 1(1) 

Zeměpis 2 2 - 2(2) 

Matematika [3] 3 3 4(2) 3(1) 

Fyzika [4] 2 2 2 2(2) 

Chemie [4] 2  +(2) 2  +(2) 2  +(2) 2(2) 

Biologie/geologie [4[ 2 2 2 2(2) 

Inform. a výp.technika [5] 2 - - - 

Estetická výchova  [6] 2 2 - - 

Tělesná výchova [7] 2 2 2 2 

Zdravý životní styl [8] 1 1 - - 

Volitelný předmět 1 [9] - 2(2) 2 2 

Volitelný předmět 2 [9] - - 2 2 

Volitelný předmět 3 [9] - - - 2 

Volitelný předmět 4 [9] - - - - 

Nepovinné předměty [10]   

Celkem 32 32 31 31 

Hod.přidělené ŘG (*) (2) (4) (4) (10) 

 

[1] V každém ročníku může výt třída dělena na skupiny v 1 vyučovací hodině týdně. 

[2] Cizí jazyky lze zavést podle zájmů žáků a možností školy, třída se může dělit na skupiny ve všech hodinách. 

[3] V každém ročníku se aspoň jedna hodina vyčleňuje na cvičení, při čtyřhodinové a vícehodinové dotaci se vyčleňují na 

cvičení aspoň dvě hodiny, při cvičení se třída může dělit na skupiny. 

[4] Při dvouhodinové dotaci může ŘG na úkor svých přidělovaných hodin zřídit blok cvičení, na cvičení se třída může dělit 

na skupiny. 

[5] Třída se může dělit na tři skupiny ve všech hodinách (podle podmínek školy i na čtyři skupiny ve všech hodinách). 

[6] Zahrnuje hudební a výtvarnou výchovu. V případě zařazení výtvarné výchovy je nutná její aspoň dvouhodinová dotace. 

Pro 1.ročník si žák zvolí povinně jeden z uvedených předmětů. Třída se může ve všech hodinách dělit na skupiny. 

[7] V rámci výuky lze organizovat týdenní lyžařský kurz zpravidla v 1.ročníku a týdenní sportovně turistický kurz ve 

3.ročníku. 

[8] Předmět stanovený v rámci experimentu MŠMT. 

[9] Volitelné předměty č.1,2,3 navazují na některý povinný předmět, prohlubují a funkčně rozvíjejí jeho vzdělávací obsah. 

Nejsou samostatným předmětem maturitní zkoušky. Pro výuku je možno vytvářet skupiny ze žáků různých tříd a 

ročníků. 

(*) O rozdělení disponibilních hodin rozhoduje ŘG. 

 

 

 

 

•••• Učební plán č.2a - Gymnázia v Ostravě-Hrabůvce se čtyřletým učebním cyklem 

(schválen dne 5.5.1999 MŠMT ČR, č.j. 20 595/99-22) 

 
 všeobecná orientace  
ve šk.r.2003/2004 platí pro  4.A 

Předmět 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 
Český jazyk a literatura [1] 3 3 3 3 

Cizí jazyk 1 [2] 3 3 3 3 

Cizí jazyk 2 [2] 3 3 3 3 

Základy spol.věd 1 1 2 2 
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Dějepis 2 2 2 2(2) 

Zeměpis 2 2 - - 

Matematika [3] 3 3 4(2) 2 

Fyzika [4] 2 2 2 2(2) 

Chemie [4] 2  +(2) 2  +(2) 2  +(2) 2(2) 

Biologie/geologie [4[ 2 2 2 2(2) 

Inform. a výp.technika [5] 2 - - - 

Estetická výchova  [6] 2 2 - - 

Tělesná výchova [7] 2 2 2 2 

Zdravý životní styl [8] 1 1 - - 

Volitelný předmět 1 [9] - 2(2) 2 2 

Volitelný předmět 2 [9] - - 2 2 

Volitelný předmět 3 [9] - - - 2 

Volitelný předmět 4 [9] - - - 2(2) 

Nepovinné předměty [10]   

Celkem 32 32 31 31 

Hod.přidělené ŘG (*) (2) (4) (4) (10) 

 

[1] V každém ročníku může výt třída dělena na skupiny v 1 vyučovací hodině týdně. 

[2] Cizí jazyky lze zavést podle zájmů žáků a možností školy, třída se může dělit na skupiny ve všech hodinách. 

[3] V každém ročníku se aspoň jedna hodina vyčleňuje na cvičení, při čtyřhodinové a vícehodinové dotaci se vyčleňují na 

cvičení aspoň dvě hodiny, při cvičení se třída může dělit na skupiny. 

[4] Při dvouhodinové dotaci může ŘG na úkor svých přidělovaných hodin zřídit blok cvičení, na cvičení se třída může dělit 

na skupiny. 

[5] Třída se může dělit na tři skupiny ve všech hodinách (podle podmínek školy i na čtyři skupiny ve všech hodinách). 

[6] Zahrnuje hudební a výtvarnou výchovu. V případě zařazení výtvarné výchovy je nutná její aspoň dvouhodinová dotace. 

Pro 1.ročník si žák zvolí povinně jeden z uvedených předmětů. Třída se může ve všech hodinách dělit na skupiny. 

[7] V rámci výuky lze organizovat týdenní lyžařský kurz zpravidla v 1.ročníku a týdenní sportovně turistický kurz ve 

3.ročníku. 

[8] Předmět stanovený v rámci experimentu MŠMT. 

[9] Volitelné předměty č.1,2,3 navazují na některý povinný předmět, prohlubují a funkčně rozvíjejí jeho vzdělávací obsah. 

Nejsou samostatným předmětem maturitní zkoušky. Pro výuku je možno vytvářet skupiny ze žáků různých tříd a 

ročníků. 

(*) O rozdělení disponibilních hodin rozhoduje ŘG. 

 

 

Přijímací řízení 
 

Dne 19.4.2004 proběhly na gymnáziu přijímací zkoušky pro školní rok 2004/2005. Přihlásilo se 

celkem 246 uchazečů, z toho 190 do osmiletého a 56 do čtyřletého studia. 

Škola letos opět přistoupila k projektu přijímacích zkoušek nadace SCIO a podřídila tomu podmínky 

organizace přijímacího řízení. 

 

• 8leté studium: 190 uchazečů  bylo rozděleno do 6 skupin po 15 a 7 skupin po 14 do učeben k 

písemným zkouškám. Ze 190 přihlášených uchazečů bylo přítomno 189,jedna uchazečka se 

nedostavila – bez omluvy. V každé učebně byli na každý předmět přítomni dva dozírající 

pedagogové. 
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Uchazeči byli testováni takto - 

OSP – test obecných studijních předpokladů - 60´, max. 60 bodů 

M  – test z matematiky - 45´, max. 30 bodů 

JČ – test z jazyka českého - 45´, max. 55 bodů 

Maximální možné bodové ohodnocení -  celkem 145 bodů. 

Při rovnosti celkového součtu bodů rozhodoval dosažený počet bodů v testu OSP, při rovnosti bodů 

v testu OSP rozhodoval počet bodů v testu JČ. 

Na základě výsledků získaných vyhodnocením tří testů  počítačovým programem nadace SCIO bylo  

přijato 58 uchazečů, dva pak na odvolání změnou rozhodnutí ŘŠ, celkem tedy 60 uchazečů. 

 

• 4leté studium: 56 uchazečů bylo rozděleno do jedné skupiny po 12, jedné skupiny po 14 a do dvou 

skupin po 15 do  učeben k písemným zkouškám. V každé učebně byli na každý předmět přítomni 

dva dozírající pedagogové. 

Uchazeči byli testováni takto - 

OSP – test obecných studijních předpokladů – 60´, max. 60 bodů 

M  –  test z matematiky - 45´, max. 30 bodů 

JČ – test z jazyka českého - 45´, max. 55 bodů 

Maximální možné bodové ohodnocení - celkem 145 bodů. 

Při rovnosti celkového součtu bodů rozhodoval dosažený počet bodů v testu OSP, při rovnosti bodů 

v testu OSP rozhodoval počet bodů v testu JČ. 

Na základě výsledků získaných vyhodnocením testů počítačovým programem nadace SCIO bylo 

přijato 27 uchazečů. 1 uchazečka byla přijata změnou původního rozhodnutí ředitele školy. 

Dne 20.5.2004 se konalo 2. kolo přijímacích zkoušek do 1. ročníku čtyřletého studijního cyklu pro 

školní rok 2004/2005. Ke zkouškám se přihlásilo celkem 16 uchazečů, 9 uchazečů se zkoušek 

zúčastnilo. Uchazeči nedosáhli počet bodů, který stačil k přijetí v prvém kole, proto nebyl přijat žádný 

uchazeč. Na odvolání byl OŠ MSK přijat jeden uchazeč, jedna uchazečka pak rozhodnutím ředitele 

školy, protože splňovala stanovená kritéria přijetí. 
         Mgr.Josef Svrčina 

 

Přípravné kurzy 
 Na žádost mnoha rodičů a dětí jsme ve školním roce 2003/2004 připravili nabídku přípravných 

kurzů k přijímacím zkouškám v rozsahu 20 vyučovacích hodin (10 z jazyka českého a 10 

z matematiky). Zájem o tyto kurzy byl překvapivě velký. Přihlásilo se 84 zájemců. 

Podle ohlasů ze strany dětí byly tyto kurzy velmi přínosné. Proto bychom v jejich realizaci rádi 

pokračovali i ve školním roce následujícím.  

 

 

Maturitní zkoušky 
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Stejně jako v minulých letech se naše škola přihlásila do programu vytvořeného Centrem pro 

reformu maturitní zkoušky a nazvaného Maturita nanečisto 2004. Testování se zúčastnilo 86 studentů 

všech tří maturitních tříd jak čtyřletého, tak osmiletého studia. Vyhověli našemu doporučení a vykonali 

testy z těch předmětů, ze kterých později skutečně maturovali (jazyk český, jazyk anglický, jazyk 

německý, jazyk francouzský, matematika, biologie, chemie, fyzika, zeměpis, dějepis, společenskovědní 

základ). Na základě celkového hodnocení jsme zjistili, v kterých předmětech dosahujeme průměrných, 

ale také podprůměrných a nadprůměrných výsledků ve srovnání se školami stejného typu.  

Kladem letošního testování byly individuální výsledky jednotlivých studentů, bohužel opět nám byly 

výsledky doručeny těsně před odchodem studentů na „svatý týden“. Nebylo tedy možno vyhodnotit 

výsledky testování s celou třídou.  

 

Ve školním roce 2003/2004 maturovaly dvě třídy osmiletého studia a jedna třída čtyřletého 

studia. 

Písemná maturitní zkouška z jazyka českého se konala ve středu 7.4.2004. 

Ústní maturitní zkoušky proběhly na naší škole v termínu od 17.5. do 20.5.2004. 

Slavnostní předání maturitních vysvědčení pro všechny absolventy se konalo 21.5.2004 ve 14 hodin za 

přítomnosti absolventů, rodičů a místostarosty Městského obvodu Ostrava – Jih Lubomíra Košíka. 

Předsedové maturitních komisí k nám tentokrát zavítali z Gymnázia v Orlové – Lutyni: Mgr. Pavel 

Kubínek, Ing. Marie Stupková, Mgr. Ivana Hamříková. 

 
Výsledky maturitních zkoušek byly následující: 

Třída Třídní profesor Celkem maturovalo S vyznamenáním Prospělo Neprospělo 

VIII.a RNDr.Jana Kotassková 26 studentů 
15 studentů  

7 s průměrem 1,00 
11 studentů   0 

VIII.b Mgr. Petra Skupinová   29 studentů 
18 studentů  

8 s průměrem 1,00 
10 studentů   0 

4.A PhDr. Marie Vašíčková 31 studentů 
18 studentů  

6 s průměrem 1,00 
13 studentů   0 

 

V termínu od 10. do 14. května 2004 byl Mgr. Pavel Kolašín  jmenován do funkce předsedy 
maturitní komise na Gymnáziu v Karviné. V týdnu od 24. do 28. května 2004 naše kolegyně 
Mgr.Ludmila Blaťáková a PhDr.Marie Vašíčková vykonávaly funkci předsedkyň maturitních komisí 
na Gymnáziu v Orlové – Lutyni. 

 

Malé maturity  
 

Letos již poosmé 59 studentů kvart skládalo tzv. malou maturitu, což v praxi znamená, že si 
19.4.2004 vyzkoušeli přijímací zkoušky nadace Scio spolu se skutečnými uchazeči o studium na naší 
škole. I přesto, že jejich motivace nebyla zdaleka tak silná jako u 56 uchazečů ze základních škol, 
jejich výsledky byly velmi dobré.  
Při porovnávání podle celkového součtu bodů mezi prvními dvaceti bylo 15 našich studentů kvart. 
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Myslím si, že i toto je jeden z mnoha argumentů pro zachování a další rozvoj víceletých gymnázií. 
 

         Mgr.Šárka Staníčková 

 

 

Zprávy garantů 
 

1.  Český jazyk 
 
Předmětová komise pracovala ve školním roce 2003/2004 v tomto složení: 
PhDr. Marie Vašíčková, Mgr. Michaela Böhmová, Mgr. Jana Brachaczková,PaedDr. Radovan 
Tokarský, 
 
Mgr. Vojtěch Vlček, Mgr. Miroslava Fialová, Mgr. Magdaléna Musialová, Mgr. Jana Veselá, Mgr. 
Erika Kopečková, Mgr. Ivana Kvasnicová. 

Pravidelnými schůzkami byly řešeny aktuální problémy týkající se komise, rovněž byla 
zajišťována včasná výměna informací. 
 
Olympiáda v JČ 

Školní kolo olympiády v JČ se nekonalo, neboť nám v uvedeném termínu nebylo posláno 
zadání. Organizátor byl o tomto informován, ale to už bylo po termínu olympiády. 
 
Recitační soutěže 

18. 2. 2004 bylo pod vedením Mgr. Jany Veselé uspořádáno školní kolo recitační soutěže. 
Porotu tentokrát tvořily profesorky M. Musialová, J. Veselá a prof. V. Vlček. Soutěžilo se ve třech 
kategoriích a výherkyně (Martina Kučerová – I.a, Tereza Králová – IV.a, Adina Bálková – 2.A) 
zastupovaly naši školu v dalších recitačních soutěžích. 

19. 3. 2004 se konal 13. ročník celoostravské dětské recitační soutěže „Porubská rolnička“. 
Naše škola byla reprezentována celkem 12 studenty ve 2 kategoriích, z nichž Michaela Petrovová 
(IV.b) obdržela čestné uznání. 

Do soutěže „Wolkrův Prostějov 2004“, která se konala 8. 3. 2004, byly přihlášeny studentky 
Adina Bálková (2.A) a Michaela Petrovová (IV.b). Obě obsadily 1. místa, a tím si zaručily postup do 
krajského kola v Karviné dne 27. 3. 2004. I zde získala Adina Bálková 1. místo. 
 
 
Literární soutěže 

V prosinci 2003 vyhlásila naše škola spolu se základní školou Mjr. Nováka soutěž „Škola – 
základ života“. Z celkového počtu 41 přihlášených zájemců obsadila 1. místo studentka Lucie 
Blahutová (IV.b), 2. místo Kristýna Kulová (IV.b) a 3. místo Gabriela Orlitová (IV.b). Výherkyně 
obdržely publikace a věcné ceny. 

Do autorské soutěže „Děti dětem“ se přihlásilo celkem 14 zájemců, převážně z nižšího 
gymnázia, avšak nikdo nezískal žádnou cenu. 

Obrovský úspěch pro naše gymnázium znamenala lit. soutěž „Ostrava – minulost a 
současnost“, neboť studentka Adéla Krnovská (II.a) vyhrála 1. místo, a tím i věcnou cenu. Kolektiv 
žáků IV.b – Lucie Blahutová a Martina Dohnalová – získal 2. místo v soutěži kolektivů, a tedy finanční 
cenu 5000 Kč. 

O soutěže „Cena Maxe Broda“, „Pábitelé kolem nás“, „Hlavnice A. C. Nora 2004“, 
„Komenský a my“ nikdo ze studentů zájem neprojevil. 
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Písemná maturitní zkouška 
Proběhla dne 7. 4. 2004 a žádná slohová práce nebyla hodnocena stupněm nedostatečným. 

 
Ústní maturitní zkoušky 

Všichni studenti závěrečných ročníků VIII.a, VIII.b a 4.A postoupili v řádném termínu k ústním 
maturitním zkouškám. Tyto se konaly v týdnu od 17. do 20.5.2004, nikdo nebyl klasifikován 
nedostatečně. 

Z průběhu všech konaných schůzek předmětové komise JČ vyvstává návrh, zda by hodinová 
dotace (zejména v maturitních ročnících) nemohla být zvýšena alespoň o 1 hodinu. Při dosavadní 
dotaci je totiž velmi složité skloubit výklad literárního vývoje s rozborem textu. 
 

Mgr. Ivana Kvasnicová 
 

 

2.   Cizí jazyky 
 

Předmětová komise sdružovala vyučující pěti cizích jazyků: 

Jazyk anglický 
Mgr. Besperátová, Mgr. Brachaczková, Mgr. Dudková, Mgr. Holubová, Mgr. Mittnerová, Mgr. 

Nechvátalová, Mgr. Skácelová,  Mgr.Záškodná, Bc. Petruška 

Jazyk francouzský 
Mgr. Brachaczková, Mgr. Hortvík, Mgr. Štensová 

Jazyk německý 

Mgr. Austová, Mgr. Dudková, Mgr. Kvasnicová 

Jazyk ruský 
Mgr. Staníčková 

Jazyk španělský 

Mgr. Kopečková 
 
Učebnice, učební pomůcky 

 
V jazyce anglickém jsme začali pracovat v septimách s novou učebnicí Matrix, která mnohem 

lépe než dosud užívané učebnice vyhovuje požadavkům připravované státní maturity, případně 
mezinárodním zkouškám z jazyka anglického. Od příštího školního roku budeme tuto učebnici užívat i 
v kvartách, kvintách a ve 3. ročníku. S novou učebnicí On y va  se pracuje také v JF. Co se týče 
materiálového vybavení cizích jazyků, podařilo se nám získat finance na zakoupení tří CD přehrávačů, 
nákup slovníků pro jazyk francouzský a jazyk španělský a nástěnnou mapu pro jazyk německý. 
V plánu máme zakoupení dalších CD přehrávačů, televizního přístroje a videopřehrávače a dalších 
pomůcek, vše však závisí na finančních možnostech školy. 
 
Soutěže 

I v tomto školním roce se konala školní kola konverzačních soutěží v jazyce anglickém, 
německém, španělském i francouzském. Každá soutěž byla složena ze dvou částí, soutěžící 
prokazovali své komunikační schopnosti jednak při rozhovoru s porotou na dané téma, jednak řešili 
úkoly na základě poslechu neznámého textu. 
Výsledky: 
JA  kat.I.B:  1. Veronika Orlitová II.b 
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  2. Markéta Libová II.a, Pavlína Hrstková I.a 
   3. Zuzana Ritzová I.b 

kat. II.B :  1. Ondřej Zvonár III.b 
  2. Filip Veselý III.b 

3. Tomáš Oramus III.b, Michaela Petrovová IV.b 
kat. III:  1. Daniela Štensová  VII.a 

2. Darja Temlová VII.a 
3. Radka Klimíčková V.b 

 
JN kat. II.b: 1. Petra Babinská IV.b 

kat. III: 1. Jana Beránková V.b 
 
JF kat.III:  1. Tereza Štalcerová V.b, Soňa Pavlovská V.a 
 
JŠ I.kat.  1. Dita Bičanovská IV.a, Michal Kabát IV.b 

2. Zuzana Kolářová IV.b  
3. Lucie Blahutová IV.b 

II.kat.: 1. Leona Škrachová 3.B 
   2. Veronika Olbrechtová VI.a, Barbora Planková VI.a 
   3. Dalie Peterová V.b 
 

V okresním kole soutěže v JA obsadili ve svých kategoriích 3. místo Ondřej Zvonár (III.b) a 
Daniela Štensová (VII.a) 2. místo. V krajském kole v JF a JŠ (okresní kola se nekonají) se naši studenti 
neumístili na bodovaných místech, v JF byla podána připomínka, že naši studenti byli zařazeni do 
stejné kategorie jako studenti gymnázií s rozšířenou výukou JF. 
 
Akce k 50. výročí školy 
 Naši studenti se od října 2004 zúčastnili několika divadelních a filmových představení, na 
kterých si ověřili svoji schopnost porozumět CJ v originálním provedení. V rámci divadelního festivalu 
S pectaculi interese to byla představení Zazie dans le metro ve francouzštině a Hamlet v němčině. 59 
studentů zhlédlo film Félix a Rose, který byl promítán jako součást Francouzského podzimu. Velmi 
zdařilou akcí bylo divadelní představení TNT Theatre Britain Oliver Twist, kterého se zúčastnili 
studenti 4.A. Studenti už v semináři mohli pracovat s textem této hry, protože nám s předstihem byl 
zaslán scénář hry. Zajímavou zkušeností bylo také představení Jack the Ripper v provedení studentů 
Gymnázia O.Havlové. 
 V průběhu celého školního roku se uskutečnilo několik besed o životě, zajímavostech a studiu 
v zahraničí, které byly určeny především studentům seminářů JA a JF. Na besedách vystoupili se svými 
postřehy vyučující Hl, Št,a Ho a studentka VII.b Hana Kunčarová, která ve školním roce 2002/03 
studovala jako stipendistka na střední škole ve Velké Británii. 

V dubnu byly vytvořeny tři vitríny představující fotografiemi a jinými názornými  materiály 
poznávací a vzdělávací zájezdy do Velké Británie a Francie. 
 Jednou z aktivit, kterou se naši studenti zapojili do oslav 50. výročí školy, byly projekty 
věnované této události. V drtivé většině to byli studenti angličtiny 2. až 4. ročníků a jim odpovídajících 
tříd osmiletého gymnázia, jeden projekt zpracovali studenti v JN. Práce mohli zhlédnout studenti i 
učitelé, ale i rodičovská veřejnost v době třídních schůzek 14. až 16. dubna. Studenti pojali svůj úkol 
různým způsobem, někteří natočili videofilm, někteří vytvořili internetové stránky, jiní plakáty, 
fotoalba či trojrozměrné objekty. Ačkoli měly jednotlivé projekty různou úroveň, nedá se jim upřít 
velká snaha a nápaditost. V každém případě si všichni vyzkoušeli na praktickém úkolu své znalosti 
cizího jazyka, k čemuž by naše snažení v hodinách mělo směřovat především. 

Skupina studentů 3.B připravila na školní akademii píseň ve španělském jazyce doprovozenou 
zajímavou taneční choreografií. 
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Maturity nanečisto 
 Také v tomto školním roce se podrobili studenti maturitních ročníků tzv. Maturity nanečisto 
2004. Tentokrát byly testy zaměřeny na čtení s porozuměním. Ačkoli testy byly napsány s dostatečným 
předstihem před ústními  maturitními zkouškami, výsledky jednotlivých studentů byly předány pouze 
jim těsně před maturitami. Nebyli s nimi seznámeni jejich vyučující. Považuji to za velký nedostatek 
tohoto programu, protože souhrnné tabulky výsledků jednotlivých tříd nemají velkou vypovídací 
hodnotu především v JA, kde v každé třídě učí dva učitelé, a tudíž jim chybí zpětná vazba pro jejich 
další práci. 
 
Další vzdělávání učitelů 
 Další vzdělávání je realizováno především prostřednictvím PC Ostrava, pro JF připravuje 
semináře i Francouzský institut. Nabídka PC je poměrně omezená, chybí nám častější kontakt 
s rodilými mluvčími  (semináře jsou z 90% vedeny Čechy), velká část seminářů je také určena 
neaprobovaným učitelům CJ nebo učitelům na ZŠ. Zajímavým zpestřením byly akce Domu knihy 
Librex věnované zemím EU. Součástí těchto akcí bývají přednášky a workshopy o historii, geografii a 
kultuře těchto zemí. Několika takových přednášel a kulturních vystoupení se zúčastnili i naši učitelé. 
 

Tento školní rok byl velmi náročný a hektický, těšíme se, že v příštím školním roce budeme mít 
na svou práci daleko více klidu. 
 

Mgr. Jarmila Holubová  

 

 

3.   Základy společenských věd 
 

Ve školním roce 2003/2004 pracovala komise základů společenských věd a občanské výchovy v tomto 

složení: garant PK Mgr. Dana Nechvátalová, další členové Mgr. Jiří Skála, Mgr. Šárka Staníčková, 

Mgr. Taťána Szlaurová.  
Na pravidelných a operativních poradách členova PK řešili záležitosti týkající se organizace 

výuky, zabezpečení akcí pořádaných PK a předávali si informace ze seminářů a jiných vzdělávacích 
programů, kterým se zúčastnili. 

V tomto školním roce naši studenti navštěvovali tříleté a dvouleté semináře. Studenti 
maturitních ročníků se zúčastnili programu Maturita nanečisto 2004. 38 studentů si zvolilo ZSV jako 
maturitní předmět. Studenti tříletého semináře se v druhém pololetí zúčastnili besedy v Renarkonu. 

V dubnu jsme na našem gymnáziu přivítali hejtmana Moravskoslezského kraje ing. Evžena 
Tošenovského. Hejtman se studenty vyššího gymnázia besedoval o regionální politice (minulost, 
současnost a výhled do budoucna). Byli jsme rádi, že pan hejtman přijal pozvání, neboť jako významná 
osobnost regionu je také absolventem našeho gymnázia. V červnu na naše gymnázium zavítal předseda 
Sněmovny Parlamentu České republiky Lubomír Zaorálek. Hlavním obsahem otázek, se kterými se 
studenti na L.Zaorálka obraceli, bylo naše postavení v rámci EU, povinnosti, závazky a výhody 
vyplývající z členství. 
I v letošním roce se členové předmětové komise zapojili do DVPP. V prvním pololetí školního roku 
proběhl seminář „Cože? Já, a rasista?“, „Československo z pohledu národnostních menšin v letech 
1918 – 1938.“  
Ve druhém pololetí pedagogické centrum připravilo seminář o buddhismu. 
K 50. výročí založení našeho gymnázia předmětová komise připravila projekt „Naši absolventi ve 
státní správě.“ 
Při svém dalším vzdělávání členové komise využívali informací na internetu a v odborných časopisech 
(např. EURO, Psychologie). 
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Mgr. Dana Nechvátalová 

 

 

4. Dějepis, zeměpis 
 

Ve školním roce 2003/ 2004 pracovala komise v tomto složení:  

Dějepis: Mgr. Böhmová, Mgr. Fialová, Mgr. Hortvík, Mgr. Štensová, Mgr. Vlček 

Zeměpis: Mgr. Kuldan, Mgr. Milatová, Mgr. Slouka 

 

 Zeměpis 
V březnu byli vysláni do krajského kola Olympiády v zeměpisu naši zástupci. V nižší kategorii 

reprezentoval gymnázium Petr Sadílek (III. a), Lukáš David (VIII. a)  pak ve vyšší kategorii. Bohužel i 
přes urgování nám ani dodatečně nebyly sděleny výsledky, patrně se nejednalo o přední místa. 
V letošním školním roce je dosti často využíváno elektronické pošty pro závažná sdělení, ale ne k plné 
spokojenosti škol, protože se k nám často z nevysvětlených důvodů tyto informace nedostanou. 

Školního kola SOČ přírodovědné sekce se zúčastnila Markéta Pasečná ze 4.A. Práce se týkala  
těžby uhlí na Ostravsku. 
Dne 8. 6. 2004 uspořádala  prof. Milatová  zeměpisnou exkurzi pro 2. a 3. ročníky na Jesenicko. 
Studenti navštívili papírnu ve Velkých Losinách a elektrárnu Dlouhé Stráně. 

K 50. výročí školy byly rozmístěny po budově vitríny, které mají přiblížit aktivity různých 
předmětů. Naše komise má skříňku v  hlavní budově v 1. patře. Jsou v ní předvedeny odborné 
časopisy, které si mohou zapůjčit i studenti. Dále je možné shlédnout ukázky prací SOČ za oba obory. 
Zájemci si mohou přečíst i podrobné informace o studentské odborné činnosti. Jsou tam ukázky 
studentských aktivit i projekty, kterých jsme se účastnili, např. Zmizelí sousedé. Zájem ze strany 
studentů svědčí o tom, že vitrína skutečně plní svoji informativní funkci. 

V tomto školním roce jsme se rozhodli odebírat časopis National Geographic. Abychom ušetřili 
finanční prostředky, ukončili jsme předplatné periodika Země a lidé a tím jsme částečně kryli 
financování nového časopisu. Ten je u prof. Slouky a je možno jej vypůjčit pro studijní účely. 
Vzhledem k tomu, že jsou pomůcky i knihy pro zeměpis značně opotřebované a zastaralé, je nutno je 
obnovit. Byly zakoupeny nové mapy světadílů, které se používají hlavně u maturitních zkoušek. 
Z omezených prostředků byly zakoupeny i nové knihy. Obnovení knihovny a pomůcek pak bude patřit 
k hlavním úkolům naší předmětové komise v nadcházejícím školním roce. 

 
Dějepis 

V průběhu uplynulého školního roku se odehrálo množství akcí, které svědčí o obětavosti 
pedagogů a o zájmu studentů o tento obor. V září oslavil Archiv města Ostravy 80. výročí založení. 
Pracovníci nabídli školám  přednášky spolu s prohlídkou. Zajistili jsme celkem 4 besedy pro studenty 
všech dějepisných seminářů. Využila jsem návštěvy a chtěla jsem se seznámit s materiály, které se 
týkají naší školy. Bylo mi sděleno, že žádné kroniky ani materiály nemají. Pracovnice mi předala pouze 
stručnou historii, které školy byly v budově bývalého gymnázia ve Vítkovicích. 

V  říjnu zorganizoval prof. Vlček besedu s politickými vězni pro studenty 3. a 4. ročníků . Akce 
úspěšně přispěla k pochopení souvislostí v  naší novodobé historii. V tomto měsíci tradičně probíhá 
školní kolo soutěže městského muzea. Zájemci  odevzdají  korespondenčně práce přímo do muzea, z 
 nich potom pracovníci vyberou nejlepší a ty se utkají v městském kole. Letos jsme zaznamenali velký 
úspěch. Studenti  IV. b prof. Fialové obsadili první tři místa ( Lišková, Kabát a Pavlasová ). 
Na listopad připravil prof.Vlček exkurzi pro studenty seminářů do koncentračního tábora Osvětim.  
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Dne 12. 11 proběhla beseda s absolventem školy Davidem Šeremkem, který pracuje jako 
soudce. Celkem 40 studentů ze 7 tříd bylo seznámeno s druhy práva, se způsobem a náplní studia, 
jednotlivými právními profesemi a s požadavky na přijímací řízení. Zájemci nahlédli i do studijních 
programů. Byla navázána  užitečná spolupráce, neboť David je ochoten přijít i příští rok. Besedu 
zajistila prof. Štensová. 

Prosinec je měsíc, kdy probíhá školní kolo dějepisné olympiády. O průběhu vyššího kola a o 
zjištěných skutečnostech jsem se zmínila již v minulé zprávě. Školu reprezentovali studenti Lišková a 
Kabát, kteří obsadili 14. a 11. místo. Opět  jako každý rok vyhrál reprezentant ZŠ Mitušova 8  

Prof. Böhmová připravila na únor soutěž pro nižší gymnázium Poznej památky Ostravy. Soutěž 
měla dvě kola. První korespondenční, ze kterého byli vybráni nejlepší, ti se utkali ve školním kole. 
Studenti, kteří se chtěli zúčastnit přehlídky SOČ, měli odevzdat práce k posouzení. 
Organizováním školního kola SOČ jsem na podzim pověřila profesora Hortvíka, kterému jsem nabídla 
pomoc. O svěřený úkol se vůbec nezajímal. Nakonec jsem musela školní přehlídku připravit sama. 
Ačkoliv se téměř vždy účastnili hlavně studenti seminářů 4. ročníků, letos je vyučující nedokázali 
získat. Práce jsme rozdělili do dvou oborů. Za obor historie zvítězila Lucie Tošenovská s prací o 
Třebovicích. 
Jan Wrobel, vítěz školního kola v sekci filosofie, s prací o satanovi obsadil v  krajské přehlídce 3. 
místo. Školní kolo se konalo 22. 3. 2004, krajská přehlídka pak 7. 5. 2004. 
Studenti  společenskovědních a dějepisných seminářů spolu s vyučujícími Š. Staníčkovou a D. 
Štensovou se zúčastnili projekce filmů v rámci festivalu „Jeden svět“ a 21. 4. jsme shlédli 2 filmy, 
které se týkaly ožehavých problémů ve světě, a sice terorismu a genocidy. Autoři se pokusili objasnit 
situaci kolem útoku Čečenců  v průběhu představení v Moskvě.  

V červnu proběhla beseda s účastníkem druhého odboje ing. J. Pavlíčkem, který se dostal 
balkánskou cestou na západ, byl v jednotkách v Anglii a bojoval na západní frontě. Besedu zajistil 
prof. Vlček. 

Každá předmětová komise měla za úkol připravit za svůj obor složku na intranet. Při tvorbě 
nám měli pomoci  zejména mladí kolegové. Někteří jsou již hodně vytíženi jak v dějepisu, tak i 
v jiných aktivitách (Böhmová, Vlček ), ostatní o tvorbu www stránek nejevili zájem. Nakonec se mi to 
podařilo za spolupráce s  Petrem Beremlijským. Dodala jsem myšlenku a obsah, Petr se postaral o 
technickou stránku. 

 
V souvislosti s 50. výročím školy jsme řešili spoustu úkolů (zpracování historie školy – D. Štensová, 
historie školních časopisů – M. Böhmová, tradic školního divadla a osudů herců, našich absolventů – 
V. Vlček). Výsledky našeho snažení je možno spatřit ve vitrínách školy nebo si je můžete přečíst 
v Almanachu. Ujala jsem se také zkompletováním a zpracováním existujících školních kronik tak, aby 
odpovídaly platným předpisům. Potřebné materiály a rady mi poskytl  dr. Barcuch z Archivu města 
Ostravy. V průběhu roku jsme se zúčastňovali velkého množství školení dle nabídky.  

Maturitní zkoušky proběhly na úrovni, studenti byli dobře připraveni. Maturující povinně 
vykonali maturitu nanečisto z dějepisu. Dosažené výsledky jsou zkresleny objektivními podmínkami, 
zejména u 4. A. K vyvození závěrů je třeba vysvětlení, které mohu kdykoliv poskytnout. 
Zpráva není úplná, často mi chybí informace o akcích, které mi ani po upozornění  kolegové 
neodevzdávají. 

V příštím školním roce se chceme zaměřit na zlepšení vybavení pomůckami (nové atlasy ) a 
chceme vybrat nové učebnice pro víceleté gymnázium. Vzhledem k finanční náročnosti začneme od 
primy. 
 

Mgr. Dagmar Štensová 
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5. Matematika 
 

Předmětová komise pracovala ve školním roce 2003/2004 v tomto složení: Mgr. Blaťáková, Mgr. 

Chybová, Mgr. Kolašín, RNDr. Kotassková, Mgr. Kotek, RNDr. Kroupová, Mgr. Pavlíček, Mgr. 

Pinková, Mgr. Rozehnal, Mgr. Svrčina, Mgr. Šmíd, Mgr. Štěpán, Mgr. Zahutová. 
Školní rok 2003/2004 začal v naší předmětové komisi Moravskoslezským šampionátem, 

kterého se v září zúčastnilo 10 studentů druhých a třetích ročníků. 
V lednu až dubnu 2004 probíhaly soutěže MO ve všech kategoriích.Ve školních kolech 

kategorie Z 6-9 bylo úspěšných 12 žáků, domácí kolo těchto kategorií si zkusilo 48 žáků. 
Domácího kola MO kategorie A - C se zúčastnilo 13 studentů. V dalších kolech byl velmi úspěšný 
Martin Derka z V.a, který soutěžil v kategorii C. 

Na naší škole máme matematický kroužek, který s úspěchem vede náš absolvent  Ing.Petr 
Beremlijski. 

K 50.výročí založení naší školy předmětová komise vytvořila nástěnku, která připomíná vyučování 
matematiky dříve. 
 

RNDr.Jana Kotassková 

 

 

6. Fyzika 
 
Ve školním roce 2003/2004 pracovala předmětová komise fyziky v následujícím složení: Mgr. 
Chybová, Mgr. Kolašín, RNDr. Kotassková, Mgr. Kotek, Mgr. Pinková, Mgr. Svrčina, Mgr. Šmíd.  

Školní rok 2003/2004 byl z hlediska naší komise z mnoha důvodů úspěšný. Pokusím se tyto  
vyjmenovat.  
Především pokračovala kvalitní výuka fyziky ve všech ročnících, jež byla u některých zhodnocena 
maturitní zkouškou. Všichni maturanti z fyziky byli úspěšní a odmaturovali s výborným nebo 
chvalitebným prospěchem. Maturovali v jim dobře známém prostředí fyzikální laboratoře, k tomuto 
účelu  vybavené pomůckami a připravenými experimenty. Za přípravu laboratoře a průběh maturit patří 
dík především pí.prof. Chybové a Kotasskové. 

V olympiádách slavili úspěch dva naši studenti. V okresním kole fyzikální olympiády  
kategorie E se Daniel Vopalecký z IV.b umístil na 3. místě a postoupil do kola krajského, v němž 
skončil na krásném 5. místě. V astronomické olympiádě postoupila až do celostátního 3. kola ( finále)  
studentka II.b  Veronika Valentová. Zde skončila na pěkném 16. místě. Oběma olympionikům 
děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Úspěch Veroniky Valentové je i úspěchem Lenky Zachové, 
studentky VII.a, která vedla po celý rok astronomický kroužek pro studenty nižšího gymnázia. I jí patří 
náš dík. 

Studenti vyššího gymnázia navštěvovali dva fyzikální semináře. Jednoletý a dvouletý. V rámci 
nich se studenti zúčastnili několika zajímavých akcí : Fyzikálního kaleidoskopu na univerzitě 
Palackého v Olomouci, přednášky o světle a prohlídky laboratoří na katedře fyziky VŠB, exkurze na 
hvězdárně Jana Palisy. Seminarista Lukáš Gříšek se za pomocí svých kolegů úspěšně zúčastnil 
několika kol fyzikálního korespondenčního semináře FYKOS. Především seminaristé, ale i další 
studenti dobrovolně navštěvovali fyzikální kroužek vedený ing. Foldynou z katedry fyziky VŠB, který 
je seznamoval s vysokoškolským pohledem na fyziku. Za tuto práci mu děkujeme. 

V rámci oslav 50.výročí založení naší školy připravila komise fyziky výstavku některých prací 
našich absolventů a zpřístupnila návštěvníkům fyzikální laboratoř připravenou k maturitám. 

Po delší době se vedení školy podařilo zajistit finance na nákup mnoha nových pomůcek. Takže 
jsme dovybavili naši kvalitní, leč trošičku zastárlou fyzikální sbírku digitálními váhami, tónovým 
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generátorem, multifunkčním demonstračním měřícím přístrojem, stopkami a mnoha dalšími 
pomůckami. Vedení za to děkujeme a doufáme, že tento trend bude nadále pokračovat. 

Naši kantoři se i letos dále vzdělávali, jak individuálně, tak za pomocí akcí pořádaných 
Pedagogickým centrem Ostrava. Zapojili se do práce na zkvalitnění laboratorních prací a provádění 
experimentů. 
Na závěr bych chtěl poděkovat naší kolegyni, dlouholeté člence a garantu naší komise pí. prof. 
Chybové za všechnu práci jež pro výuku fyziky a pro celé gymnázium udělala děkujeme. 
 

Mgr. Pavel Kolašín 
 

 

7.  Chemie 
 
Předmětová komise chemie pracovala v tomto školním roce v následujícím složení: Mgr. Heinzová, 
RNDr. Najbrtová,  Mgr. Radková, Mgr. Skupinová, Mgr. Zahutová. 
V rámci zkvalitnění výuky chemie a získávání nových poznatků se členky PK CH zúčastnily různých 
seminářů a akcí : 
Přírodovědecká fakulta UO Olomouc : 
„ Výuka chemie v novém tisíciletí „ - jednoletý kurz absolvovala prof.Zahutová 
Ve spolupráci s VŠB – TU v Ostravě  proběhl na našem gymnáziu počítačový kurz – Z-0 , Z -1, 
Počítačová gramotnost – úroveň P (prof.Zahutová) 
Všechny členky PK CH měly zájem o účast na akcích pořádaných Ostravským 
pedagogickým centrem , ale pro malý zájem ostatních pedagogů se tyto akce nekonaly .  
 
Odborná literatura , laboratoř , přípravna  

Díky pochopení vedení školy mohla PK CH zakoupit odbornou literaturu z oblasti biochemie, 
analytické chemie, anorganické a organické chemie, kterou využívají nejen pedagogové, ale i studenti. 
Do laboratoře chemie byly zakoupeny chemické pomůcky, chemické sklo,chemikálie a laboratoř je tak 
zařízena na velmi dobré úrovni, což oceňují stávající studenti i naši absolventi, kteří si laboratoř 
prohlédli na Dni otevřených dveří u příležitosti 50.výročí založení gymnázia. 
 
Chemická olympiáda 

Jako každoročně, tak i letos se přihlásila k řešení CHO kategorie D, B, C řada studentů různých 
ročníků, kteří zvládli domácí přípravu, nezvládli však praktickou část a náročné testy, takže 
nepostoupili do dalšího kola. 
Chemická olympiáda je velmi náročná a vyžaduje nejen dobré základní znalosti, ale hlavně 
systematickou práci, zájem a dostatek času na přípravu. Snad v budoucích letech opět dosáhnou naší 
studenti pěkného umístění v krajském kole. 
 
SOČ, seminární práce  

Studenti dvou a tříletých seminářů vypracovávají vždy ke konci semináře seminární práci na 
dané chemické téma . 
Ve školním roce 2003/2004 bylo vypracováno a obhájeno 11 seminárních prací, z nichž byly 3 práce 
vhodné pro zařazení do školního kola SOČ. 
Tyto práce vedla, konzultovala a hodnotila prof. P.Skupinová 
 
Maturity  

Součástí maturitní zkoušky jsou přehledně zpracované podklady pro každou maturitní otázku a 
studenti podle těchto zadaných otázek řeší úkoly obsažené v této otázce. 
K maturitám byly připraveny do posluchárny chemie pomůcky, folie,obrázky, ukázky chemikálií  – 
připravily prof. Heinzová a P. Skupinová 
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Drogová problematika  

Výukou chemie se prolíná i práce drogového preventisty  prof.Heinzové, která se pravidelně 
zúčastňuje schůzek na PPP v Porubě, zajišťuje besedy a přednášky pro studenty jak na naší škole,tak i 
v centru drogové prevence – RENARKONU. 
Poskytuje konzultace studentům, třídním profesorům a rodičům .V případě potřeby zajišťuje kontakt 
na ped.psych.poradně a odvykacím centru. V rámci oslav k 50. výročí založení gymnázia zajistila i 
výbornou protikuřáckou  přednášku paní Hlavsové ze Státního zdravotnického ústavu. Přednášky 
s praktickým měřením nikotinu a dalších škodlivin se zúčastnilo 10 tříd. 

V kabinetu chemie je rovněž k dispozici odborná literatura, videokazety a CD z oblasti 
protidrogové prevence. Drogová problematika je ve škole neustále připomínána formou nástěnek, 
diskusemi v hodinách chemie (alkohol, kouření, drogy ) i schránkou důvěry. 

 
PK CH pořádala tyto akce :  
Den otevřených dveří – prof.Zahutová, Heinzová, Skupinová  
Připravily nejen posluchárnu chemie ( videoprogramy ), ale i váhovnu a laboratoř chemie, kde studenti 
3.r. prováděli efektní pokusy za velkého zájmu budoucích studentů a jejich rodičů. 
14.5.-15.5.04    Den otevřených dveří v rámci oslav 50. výr. založení gymnázia. Bývalí studenti byli 
mile překvapeni vybaveností a zařízením laboratoře, nabídkou odborné literatury a videoprogramů. 
 
Stálé úkoly členek PK CH 
Prof.M.Najbrtová -  příprava pomůcek, testů, návodů do lab.cvičení, opravy protokolů 
Prof.J.Heinzová -   správce chemické laboratoře, nákup pomůcek, chemikálií, odborné literatury, 
garant PK CH, protidrogový preventista, konzultace a příprava na mat. zkoušky, příprava pomůcek 
k maturitám, příprava testů, pomůcek, návodů pro lab. cvičení, garant M ČČK na škole, ošetřování 
zraněných studentů  na škole 
Prof.E.Zahutová     -   jednoleté studium chemie na UP Olomouc - závěrečná práce s obhajobou „ 
Chemie na gymnáziu v Ostravě – Hrabůvce“, absolvování poč. kurzu, příprava pomůcek, testů, 
lab.cvičení, opravy protokolů, celoroční příprava lékárniček pro adaptační pobyty, LVVZ, ŠVP, výlety, 
garant M ČČK na škole, ošetřování zraněných studentů 
Prof.D.Radková   -     příprava testů, pomůcek, garant M ČCK na škole  
Prof.B.Vévodová   -   příprava testů, pomůcek, návodů pro lab.cv., oprava protokolů 
Prof.P.Skupinová   -   příprava testů, pomůcek, návodů, opravy protokolů, zadání a oprava seminárních 
prací, příprava a konzultace k maturitám, organizace SOČ 
 
PK CH po mnohaletých zkušenostech opět navrhuje vystavit seminární práce studentů – buď 
v žákovské knihovně nebo na určeném místě tak, aby byly přístupny i ostatním studentům. 
 

Mgr. Jarmila Heinzová 
 
 

8. Biologie 
 
Ve školním roce 2003/2004 pracovala předmětová komise biologie v tomto složení: RNDr. Najbrtová, 

Mgr. Radková, Mgr. Rozehnal, Mgr. Skupinová, Mgr. Slouka. 

Aktivity naší předmětové komise se dají rozdělit do několika oblastí: 
 
 
Soutěže 
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a) SOČ - školního kola přírodovědné sekce se zúčastnilo 5 studentů se svými pracemi z oborů chemie, 
biologie, zdravotnictví, geologie a geografie. Do krajského kola postoupil Petr Balej z VIII. b s prací 
„Zmije růžkatá“. Umístil se na 3. místě. 
b) Biologická olympiáda - školního kola kategorie A se zúčastnilo 23 studentů, do krajského kola 
postoupila Kamila Botková VII. a,  kategorie B - školní kolo 7 studentů, do krajského kola postoupil 
Ondřej Volný VI.b, kategorie C - 8  žáků, do okresního kola postoupil T. Sadílek III.a, kategorie D - 9 
žáků, do okresního kola postoupila Kateřina Linhartová II.a. Nejlépe se umístil O.Volný na 9. místě. 
c) Soutěž v ZOO Ostrava - podzimního kola se zúčastnilo 8 družstev žáků nižšího gymnázia. Do finále 
se dostalo družstvo IV. a, kapitán J. Muladi, obsadilo 6. místo. Jarního kola se zúčastnilo 6 družstev. 
Do finále se dostalo opět družstvo IV.a - obsadilo 5. místo. 
d) Výtvarná a fotografická soutěž ke Dni Země – téma soutěže: Rok vody. První místo v kategorii 
výtvarných prací J. Štěrbová IV.a, v kategorii fotografických prací L.Zychová VII. a. 
e) Celoroční přírodovědná soutěž – otázky průběžně zveřejňovány na nástěnce biologie, celkový vítěz 
Kaštovský II.b. 
 
Výstavy 
a) Na biologické nástěnce byly průběžně vystavovány obrázky živočichů, rostlin jako doplněk 
teoretické výuky. 
b) Byla obnovena výstavka přírodnin ve skříních v biologickém traktu, doplněna o ukázky sem. prací a 
prací SOČ našich absolventů. Uspořádána trvalá výstavka Fauna a flóra Středozemního moře. 
c) V průběhu května až června probíhala výstava kvetoucích rostlin před kabinetem biologie. 
d) Průběžně - dle požadavků teoretické výuky, byly pořádány výstavy přírodnin - mechy, houby, 
jehličnany, schránky měkkýšů. 
e) Průběžně na nástěnce - výstava fotografií L. Zychové VII.a zachycující aspekty podzimní, zimní a 
jarní přírody, fotografií ze soutěže ke Dni Země. 
f) V dubnu byla zhotovena nástěnka k 50. výročí školy, kde byly fotografie a popisky akcí PK biologie. 
 
Exkurze 
a) Exkurze do Krevního centra v Ostravě - Porubě, Frýdku-Místku – Scv Bi 3. r. a VII. (Na) 
b) Exkurze do Ostravského muzea – mykologie – Scv Bi 2. r. VI. (Ra, Ro). 
c) Exkurze do přírodní rezervace Turkov, Scv Bi 2. r. VI. (Ra, Ro). 
d) Exkurze Brno - Mendelovo muzeum, anatomický ústav, botanická zahrada MU, Scv Bi 3. r. a VII. 
(Na) 
 
Besedy, přednášky 
a) Přednášky a besedy o studiu na přírodovědecké fakultě  v Ostravě a v Olomouci - pro sem. 4.roč. - 
naši absolventi. 
b) Přednáška o mořské fauně - E. Tošenovský (PřF UP Olomouc) pro Scv Bi 3. r. a VII. (Na) 
c) Přednáška – genetika pro Scv Bi 3. r. a VII. (prof. Slouka) 
d) Přednáška o transplantaci ledvin pro Scv Bi 3. r. a VII. (p. Melicharová) 
 
5. Koutek živé přírody 
V laboratoři biologie prof. Rozehnal zajišťuje chod koutku živé přírody. Jsou v něm švábi američtí, 
sklípkani, korálovka, mnohonožka, zákeřnice. K 50. výročí bylo zřízeno akvárium s rybičkami. 
 
Prezentace biologie veřejnosti 
a) Dny otevřených dveří 14. ledna a 15. května - v laboratoři bylo demonstrováno vybavení pro práci 
ve cvičení, včetně snímání mikroskopických preparátů kamerou na TV obrazovku, výstava odborné 
literatury, v učebně byly promítány přírodovědné filmy, byly vystaveny přírodniny, protokoly ze 
cvičení, seminární práce, proběhla ukázka práce s dataprojektorem. 
b) Oslavy 50. výročí školy akce: výsadba habrů, besedy s absolventy – L. Slouka, E. Tošenovský ml., 
rozšíření koutku živé přírody, soutěže, článek pro almanach o SOČ, výstavka prací, nástěnka, skříňky. 
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Jiné 
a) Průběžně byly vypracovány a doplněny biologické testy, návody na cvičení. 
b) Průběžně byla doplňována školní videotéka. 
c) Byl vypracován přehled prací SOČ a seminárních prací vypracovaných v průběhu minulých let a je k 
dispozici na intranetových stránkách školy. 
d) Prof. Skupinová, Slouka se starají o dřeviny v areálu školy. V rámci další koncepce proběhla 
konzultace s Ing. Frankem z Arboreta Nový Dvůr o výsadbě nových dřevin, která již byla zahájena 
výsadbou buku červeného. 
e) Zájem o biologii na škole dokumentuje i počet studentů, kteří si volí biologii jako maturitní předmět 
– letos celkem 24 a zájemci o volitelný předmět seminář a cvičení z biologie – letos celkem 6 seminářů 
 
Vzdělávání členů PK 
a) Kurz počítačové gramotnosti ZP1 úspěšně absolvovali prof. Stádníková, Radková, Najbrtová a P 
prof. Stádniková, Rozehnal, Slouka. Tj. všichni členové PK mají kurz počítačové gramotnosti. 
b) Akce DVPP organizované  
   I. V rámci Nadace Astra Charty 77 v Praze - prof. Slouka, Radková 
    
   II. PřF MU Brno, Genetika - prof. Radková 
 

RNDr. Marta Najbrtová 

 

 

9. IVT a programování 
 

Předmětová komise pracovala v tomto složení: Mgr. Pavlíček, Ing. Drápalová, Mgr. Šmíd, 

Mgr.Šloufová. 

Po dovybavení obou počítačových učeben se zlepšila i kvalita výuky informatiky na naší škole a to 

nejen v hodinách IVT, ale také v seminářích. Několik studentů se rozhodlo z předmětu IVT maturovat. 

Všichni velmi zdařile. Ve výuce došlo k určitým změnám, a to poté, co prof.Šloufová nastoupila 

dlouhodobou nemocenskou. Její úvazek byl rozdělen mezi stávající vyučující IVT. 

I naše předmětová komise přispěla k oslavám 50.výročí. Mgr.Pavlíček vytvořil nástěnku věnovanou 

absolventovi našeho gymnázia, tvůrci počítačových programů a her. Rovněž byly zpřístupněny obě 

počítačové učebny na Dni otevřených dveří jak 14.1., tak 14.5.2004.  

 

Mgr. Pavel Kolašín 

 

 

10. Zpráva správce počítačové sítě 
 

Ve školním roce 2003/2004 proběhla oprava síťových rozvodů (zásuvek, konektorů a kabelů). 

Internetový provider Poda nám zvýšil rychlost připojení k  internetu. 

Největší změnou byla přeinstalace serveru a pro lepší zabezpečení počítačové sítě instalace firewallu.  

Spolu s instalací nového poštovního serveru  a vyšší verze antivirového AVGADMIN7 to byl 

nejnáročnější zásah do chodu naší školy. Nutnost vyššího zabezpečení sítě byla vyvolána opakovaným 
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napadením viry. 

U šesti počítaců byla uskutečněna změna operačního systému WIN98 na WINXP. 

Změny byly realizovány i v průběhu hlavních prázdnin. 

Bylo zakoupeno 5 nových počítačů, které jsme umístili na vrátnici školy (na tento počítač je napojen 

kamerový systém školy), k účetní, k hospodářce, k zastupci ředitele a  1 Pc jsme doplnili do učebny 

210. Během celého školního roku probíhali nutné opravy softwaru i hardwaru podle finančních 

možností školy. 

 

Ing. Věra Drápalová 

 

 

11.    Zpráva koordinátora IT 
 

Ve školním roce 2003/2004 pokračovalo ve své činnosti školící středisko pro školení učitelů  

v základní znalostní úrovni "Z" v rámci projektu PI - Informační gramotnost. Dále se nám v dubnu 

2004 podařilo certifikovat naše školící středisko i pro školení úvodního modulu P. Od května do 

června proběhlo první školení učitelů v tomto pokročilém modulu. Školení jsou určena učitelům 

středních a základních škol a jsou plně hrazena Ministerstvem školství. 

 Kurz P proběhl v pěti čtyřhodinových blocích. Deset hodin bylo navíc vyhrazeno pro on-line 

komunikaci s lektorem. Školení P jednak rozvíjí poznatky z oblastí textových editorů a internetu 

získaných v základním modulu. Dále ukazuje možnosti počítačové grafiky a tabulkových kalkulátorů. 

Celý kurz je zakončen motivačním blokem zaměřeným na využívání záskaných znalostí při výuce. 

 Kurzy Z probíhaly stejně jako v minulém školním roce v pěti pětihodinových blocích.  Náplň je 

zaměřena na zvládnutí základního učiva a probíhá podle manuálu ke školení (vydaného MŠMT). 

Školení probíhalo ve dvou variantách - úrovních Z0 (pro úplné začátečníky, v úvodních hodinách je 

posílen nácvik práce s myší a zapínání a vypínání počítače) a Z1 (začátečníci, kteří umí pracovat s 

myší, více času je věnováno práci s textovým procesorem). Obsah školení pro obě úrovně je stejný a 

školení je ukončeno společným závěrečným testem. 

 Stručná osnova školení Z 

1. Úvod 

2. Technická zařízení 

3. Základní přehled ovládání Windows opakování: průzkumník, kopírování, zástupce MSWORD a 

textové procesory 

4. Vytvoření, uložení a nové načtení dokumentu, uložení pod novým jménem 

5.  Zásady pro psaní textu 

6.  Formátování (text, odstavec, stránka) 

7.  Další funkce a nástroje textového procesoru poznámky, tisk, vlastnosti...  

8.  INTERNET - základní pojmy (Internet Explorer - ovládání a nastavení, navigace v Internetu, 

elektronická pošta, ovládání, nastavení, práce se zprávami) 

9.  Závěrečný test 
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Mgr.Jiří Pavlíček, koordinátor IT 
 
 
12. Estetická výchova 
 

V tomto školním  roce  pracovala komise estetické výchovy ve složení: 

výtvarná výchova: Mgr. M. Musialová, PaedDr. R. Tokarský 

hudební výchova: PhDr. M. Vašíčková, Mgr. M. Zelenková, Mgr.J.Veselá 

 
Hudební výchova 

Celý školní rok žili studenti i vyučující nadcházejícími oslavami 50.výročí založení gymnázia. 
V prosinci se uskutečnil v hale školy vánoční koncert, na němž vystoupili studenti nižších i vyšších 
ročníků. Zcela zaplněnou halou zněly známé i méně známé koledy ve sborovém i sólovém provedení. 
Koncert zahájilo zcela netradiční „apokalyptické“ vystoupení violoncellového tria v podání studentů 
J.Kaňky ze VI.a, O.Tylečka a T.Majliše z V.a. Školní pěvecký sbor vsadil jednak na známé písně 
Spirituál kvintetu se sólovým přednesem H.Soškové z 3.A a V.Vašíčkové z IV.a, jednak zazněly i 
české a lašské lidové koledy. Téměř profesionální bylo pěvecké vystoupení studentek H.Soškové 
s písní Zvony s vlastním kytarovým doprovodem a A.Bálkové z 2.A s písní Andělská s klavírním 
doprovodem. Svůj mimořádný talent ve hře na klavír předvedly studentky z primy J.Rončková a 
I.Vyvlečková. Do programu se podařilo zařadit recitaci veršů z vlastní tvorby M.Muroňové z 2.A. 
Rolničky ve španělském jazyce zazpívaly studentky z třetího ročníku. Program uváděli studenti V.a, 
kteří svým živým betlémem připomněli zvyky a tradice, které k Vánocům bezpodmínečně patří.  
 Oslavami 50.výročí založení školy žila převážná většina studentů, kteří se od začátku školního 
roku připravovali na chystanou školní akademii. Vybírali repertoár, konzultovali s vyučujícími, 
secvičovali vystoupení ve chvílích svého volného času. Zkoušky se konaly  6. dubna a 11. května v 
malé tělocvičně a hudebně. 6. května pak proběhlo soustředění školního pěveckého sboru. Školní 
akademie se uskutečnila 14. května  v KD NH v Ostravě-Zábřehu. 131 účinkujících předvedlo téměř 
dvou a půl hodinový program z oblasti divadla, tance a zpěvu. Bylo možné obdivovat výkony 
nejmenších, stejně tak profesionální úroveň studentů vyšších ročníků. 
 K vyvrcholení oslav patřila bezesporu absolventská akademie, která se konala 15. května 
rovněž v KD NH v Ostravě-Zábřehu. Přípravy na tuto akademii začaly již v loňském školním roce, kdy 
se hledaly kontakty, adresy, telefonická spojení. Z dvaceti oslovených přijalo pozvání vystoupit na 
akademii deset absolventů (M.Radová, Z.Šafránková, M.Víta, R.Coufalová-Vidláková, L.Uričková, 
L.Petřvalský, V.Velčovský, K.Pavlíková, R.Pavlasová, J.Vrchovský). Kromě pěveckých vystoupení 
různorodého žánru v sólovém i sborovém provedení nechyběla ani vystoupení instrumentální, taneční 
či dramatická. Objevovala se zde čísla nejen bývalých, ale také současných studentů, kteří již 
účinkovali na akademii školní. Dvou a půl hodinový program, v němž účinkovalo 10 absolventů a 150 
současných studentů, byl velice bohatý. 
 19. května zúročil student J.Maďa své vědomosti z hudební výchovy v  maturitní zkoušce 
s výborným prospěchem. 
 21. května proběhlo slavnostní předávání maturitního vysvědčení. O kulturní program se 
postaraly studentky 3.A třídy dramatizací díla Malého prince A. de Saint- Exupéryho. 
 26. května  se v atriu školy uskutečnil koncert violoncellového tria Hyperion ve složení 
J.Kaňka, O.Tyleček a T.Majliš. Tato hudební formace potvrdila své kvality, což ocenilo nadšené 
publikum. 15.června předal starosta MO Ostrava-Jih O.Veřovský členům této skupiny zvláštní ocenění 
za mimořádné úspěchy v zájmové činnosti. 
 
Výtvarná výchova 

Zahájení školního roku v září 2003 doprovázelo zahájení výstavy M.Musialové a 
R.Tokarského, stávajících pedagogů gymnázia. Tato výstava olejomaleb a asambláží zároveň 
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odstartovala sérii dalších výtvarných výstav pořádaných k 50. výročí založení naší školy. Neformální 
vernisáže se ve školní galerii zúčastnila většina kolegů. 

Další z výstav byla věnována absolventce našeho gymnázia, paní R.Coufalové-Vidlákové, která 
se představila řadou precizních, žensky jemných perokreseb. Vernisáž se však vzhledem k pokročilému 
těhotenství autorky a pracovním závazkům mimo naše město neuskutečnila. 
 V měsíci březnu proběhla v atriu školy expozice studentských prací na téma „ VODA“. Tato 
akce se uskutečnila na základě vyhlášení soutěže v rámci environmentální výchovy, vedle části 
výtvarné měla např. i svou vynikající část fotografickou. V atriu byly vystaveny linoryty studentů tercie 
a práce kvartánů vyrobené kombinovanou technikou koláže, akvarelu a benziňáku. Ze všech 
vystavených děl byly vybrány a oceněny tři nejlepší práce. 
 V dubnu ozdobily parapety v přízemí na chodbě před ředitelnou, sborovnou a galerií květináče 
z plátové stavěné keramiky, výrobky zhotovené ve školní keramické dílně studenty z kvarty. 
 Oslavy 50. výročí školy vyvrcholily vernisáží kolektivní výstavy ve školní galerii, kdy se 
podařilo zajistit práce významných výtvarníků-našich absolventů či zaměstnanců našeho gymnázia, 
např. J.Surůvky, J.Sekala, P.Beránka, ak.mal.K.Hercíka, K.Civína, ak.sochaře B.Holuba, architektů 
Zezuly, Lichnovského či Dadákové-Škrovové. 
 K 50. výročí byl vydán též almanach a propagační CD. Na grafické úpravě obalů a typografii 
sborníku se podílela výtvarnice M.Musialová, t.č. vyučující na naší škole. 
Uplynulých padesát let naší školy připomněla svými fotografiemi studentům, učitelům i návštěvníkům 
jednotlivá ročníková tabla, která jsou souborně instalována na chodbě v přízemí vedle školní knihovny. 
 

PhDr. Marie Vašíčková 

 

 

13.   Tělesná výchova 
 
Ve školním roce 2003/2004 pracovala předmětová komise tělesné výchovy naposledy ve složení : 
Mgr.Blaťáková, RNDr.Kroupová, Mgr.Milatová, Mgr.Szlaurová, Mgr.Kuldan, Mgr.Skála a Mgr. 
Besperát, který pracoval na snížený úvazek a v příštím roce odchází do důchodu. 
 
Sportovní kursy 

V září 2003 pořádala PK TV tři sportovní kursy pro studenty třetích ročníků a septim. 
První proběhl v týdnu od 5.do 14. září v italském San Benedetu del Tronto. Pod vedením 
prof.Szlaurové a prof.Besperáta si studenti nejen zasportovali na zdejším atletickém stadionu, ale také 
soutěžili v plážovém volejbale, nohejbalu a plaveckých disciplínách v krásném prostředí přímořského 
městečka. Druhý proběhl v týdnu od 7. do 12.září ve Vysokých Tatrách. Studenti byli ubytováni 
v rekreačním středisku v Tatranské Lomnici. Odtud podnikali vysokohorské túry po značených cestách 
Tatranského národního parku. Podařilo se zdolat Bystré sedlo, Priečné sedlo bylo již pod silnou 
vrstvou sněhu, proto se výprava vrátila zpět Malou Studenou dolinou. Vrcholem celého kursu pak byl 
výstup na Jahňačí štít. Zajímavým zpestřením pobytu byla návštěva Belanské jeskyně a muzea TANAP 
v Tatranské Lomnici. Vedoucí kursu byla prof. Blaťáková. 
Ve stejném termínu proběhl i třetí kurs, který zavedl studenty do již tradičního prostředí jižních Čech. 
Náplni kursu byly základy vodácké turistiky na řece Nežárce a cykloturistika v nádherném prostředí 
jihočeských rybníků. Kurs byl pořádán ve spolupráci s CK AlPa Brno, která zajistila i ubytováni ve 
svém RS u jezu Krkavec u Veselí nad Lužnicí. Vedoucím kursu byl profesor Kuldan. 
Poslední kurs pak proběhl ve dnech 14. až 21. září a studenti absolvovali základy raftingu a 
vysokohorské turistiky na řekách a horách v Rakousku a Slovinsku. 
Vrcholem byl výstup na nejvyšší vrchol Julských Alp Triglav. Zasloužená relaxace pak byla u moře 
v Chorvatské Rovinji. Vedoucí kursu byla prof. Kroupová. 
 



 31

Lyžařské kursy 
Ve školním roce 2003/04 pořádala PK TV čtyři lyžařské kursy. Všechny proběhly v březnu 

2004. Nejprve se zúčastnily obě sekundy souběžně dvou kursů ve Velkých Karlovicích. 
Kursy proběhly od 1. do 6.března. Jedna třída byla ubytovaná v turistické ubytovně Kyčerka přímo 
v lyžařském areálu, druhá třída bydlela v penzionu Zastávka. Všem přálo dobré počasí, studenti zvládli 
i náročnou hřebenovou túru ze Soláně a vrcholem byly sobotní běžecké závody ve strojem upravené 
stopě. Vedoucími kursů byli prof.Blaťáková a Kuldan. 
Studenti prvního ročníku se o týden později vydali opět do Velkých Karlovic, tentokrát bydleli v hotelu 
Galík a lyžovali v úplně novém areálu Razula. Domácí prostředí i kuchyně, dobré sněhové podmínky, 
soutěže v netradičních disciplínách přispěly ke zdárnému průběhu tohoto kursu. Vedoucím byl prof. 
Skála. 
Závěrečný kurs proběhl na Kursovní chatě na Pradědu a v termínu 21. – 27.března se ho zúčastnili 
studenti obou kvint. Na nejvyšším moravském vrcholu zažili náročné klimatické podmínky, ale i s těmi 
se dokázali vyrovnat a nakonec se spokojeni vrátili domů. Vedoucí tohoto kursu byla prof. Milatová. 
 
Sportovní soutěže 

Studenti Gymnázia Ostrava-Hrabůvka se v průběhu školního roku 2003/04 zúčastnili mnoha 
sportovních soutěží a turnajů, pořádaných pro ostravské střední školy. 
K největším úspěchům patřilo vítězství družstva dívek v okresním kole v atletice, které se uskutečnilo 
25.září 2003 na stadionu SSK Vítkovice. Družstvo v podobném složení pak své postavení obhájilo i na 
Olympiádě SŠ 9.června 2004 na stadionu VOKD v Porubě. Vedoucí úspěšného atletického družstva 
byla prof. Kroupová. 
O další vítězství se zasloužil tým volejbalistů pod vedením prof.Kuldana. Nejprve zvítězil v základním 
kole 13.listopadu 2003 na Gymnáziu Zábřeh. V okresním finále na SOU Vítkovice 4.prosince 2003 
pak bojovným výkonem postoupil až do finále a obsadil výborné druhé místo. 
K hezkým výsledkům je třeba připojit i druhé místo družstva chlapců v gymnastice, v soutěži, kterou 
pořádala 31.března 2004 ZŠ Formana. Vedoucí družstva byla prof. Milatová. 
Velkým úspěchem rovněž skončilo okresní kolo SŠ ve šplhu, které pořádalo naše gymnázium 27.ledna 
2004. Družstvo chlapců zvítězilo a dívky skončily třetí. 
 
Akce k 50.výročí školy 
 V rámci oslav 50.výročí založení Gymnázia Ostrava – Hrabůvka pořádala naše předmětová 
komise několik sportovních akcí. 
10. října 2003 za velkého zájmu studentů proběhlo exhibiční utkání ve volejbale mezi družstvy 
současných profesorů a bývalých studentů. Akce byla hodnotná jak po sportovní, tak i po společenské 
stránce. 
18. listopadu 2003 proběhl turnaj ve volejbale 3. a 4.ročníků 
5. prosince 2003 PK TV organizovala Mikulášský turnaj v přehazované pro studenty prim až kvart. 
27. ledna 2004 pořádala PK TV okresní kolo ve šplhu pro studenty středních škol celého Ostravského 
okresu. 
Příjemnou tečkou za oslavami pak byla cyklovyjížďka pro členy profesorského sboru, která se 
uskutečnila 18.června 2004. 
 

Mgr.Jiří Skála 

 

 

14.   Zdravý životní styl 
Předmětová komise pracovala v tomto školním roce ve složení: Mgr. Radková, Mgr.Heinzová, 
Mgr.Zahutová a Mgr.Vévodová. 

Po celý rok jsme plnili v hodinách ZŽS nejen osnovy, ale i zorganizovali mnoho mimoškolních 
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akcí, některé dokonce s mezinárodní účastí. Některé z nich jsme mohli podpořit finančně díky 

projektům, které podala prof. Radková na Magistrátě a byly přijaty.  

Velká část akcí souvisí s činností M ČČK, protože většina nejaktivnějších studentů v ZŽS pracuje 

zároveň v Červeném kříži. 

Aktivity 
Poslední dva dny v srpnu patřily adaptačním pobytům 1. ročníku v Budišově s prof. Fialovou, 

Radkovou, Heinzovou a Pinkovou. Opět dopadl dle vyjádření studentů skvěle.  
Primánci byli na tři dny také v Budišově se svými třídními prof. Zahutovou a Radkovou a dalšími 
vyučujícími – Adaptační pobyt jim pomohl s přechodem ze ZŠ na gymnázium a moc se líbil ! 
13.9.2003 naši studenti pracovali jako figuranti na Evropském dni PP.  
4.10. 2003 se konal DEN  SENIORÚ, na které pomáhali studenti 3.A. 
26.9.- 3.10. 2003 v Makově  4 studentky 4. ročníku absolvovaly soustředění družstev PP MČČK, aby 
se mohly zúčastnit mezinárodních akcí ČČK. 
15.10.2003 jsme se jako každoročně zúčastnili akce Bílá pastelka, kdy 24 studentů nabízelo v ulicích 
Ostravy bílé pastelky v počtu 2400 kusů, aby tak podpořilo činnost pro zrakově postižené. 
24.-27.10.2003  se v Seči u Chrudimi konal Seminář AIDS II, který absolvovaly studentky VIII.a. 
K významným mezinárodním dnům jsme připravili aktuální nástěnky : Den bez aut, Den zdravé 
výživy, Rok vody. 
19.11.2003 naši studenti obhájili mezi 17 družstvy v soutěži hlídek první pomoci na ZŠ Zelená krásná 
5. a 6. místa. 
1.12.2003 jsme opět uspořádali na naší škole i pro veřejnost DEN  BOJE  PROTI  AIDS. 
Jako každoročně jsme nabízeli svíčky, červené mašličky , mnoho informací pro studenty o viru HIV, 
nemoci AIDS, některé třídy se v prostoru pyramidy se svíčkami i panely učily. Informace o Dni AIDS 
byly i na Kabelové televizi. 
4.- 6.12.2003 se v Budišově konal Mikulášský víkend pro 45 studentů od prim až po 3. ročníky. 
Přednášelo se o PP, procvičovalo se vše, co už studenti znají z PP  - kroužku a seminářů, hrály se 
komunikační a sportovní hry.  
Starší studenti se starali o mladší a navázali mnohá kamarádství ! 
14.1.2004 se na škole uskutečnil Den otevřených dveří : 55 studentů nižšího gymnázia pomáhalo při 
organizaci, provázeli příchozí studenty i rodiče a měli mezi návštěvníky velký úspěch.  
22. a 26.1. bylo 28 našich učitelů vyšetřeno pracovnicemi Státního zdravotního ústavu v Ostravě : 
z krevních vzorků byli učitelé informováni o cukrech a lipidech, možných následcích zvýšené hladiny 
a možné léčbě. 
11. a 12.2. naši studenti pomáhali při sbírce pro děti se svalovou distrofií : „Naše srdce je také sval” – 
podařilo se jim vybrat 12 436 Kč ! 
Od 3.3.2004  se na Oblastní pobočce  ČČK školilo 15 našich studentů ve zdravotnických  
znalostech : máme nové Mladé zdravotníky zotavovacích akcí – juniory.  
Ve dnech 5.3., 12.3.,19.3. přednášela nadp. Ivona Branžovská z Policie ČR ve třídách III.b,  
II.a,II.b o právech dětí a trestním právu.  
14. a 15.4. sdružení ADRA pořádalo sbírku pro postižené děti – z našich řad se přihlásilo  
29 studentů.  
5.5. 2004  se konala Soutěž zdravotnických hlídek mladších 15 let : naše 2 družstva obsadila v silné 
konkurenci 4. a 8. místo !  Všichni soutěžili poprvé ! 
20. 4. 2004 -  klimatický pobyt prim  spojený s výukou ZŽS.  
Místo do školy nastoupilo 60 primánů a 6 vyučujících do dvou autobusů a odjeli  do Budišova nad 
Budišovkou, aby tam více než týden prožili ve škole v přírodě. Počasí bylo moudré a tak celých 9 dnů 
byla naplněna dopoledne učením a odpoledne hrami, soutěžemi a výlety do okolí. Žáci jednak soutěžili 
ve sportovních utkáních, netradičních disciplínách, jednak využívali svých znalostí, neboť ve hrách se 
objevovaly  i vědomostní otázky a úkoly na cvičení paměti. Večerní program býval zábavný, plný 
hudby, zpěvu, pohybu, ale i her a legrace. Mezi velmi zdařilé akce  patřil nedělní celodenní  výlet do 
nedalekého břidlicového lomu ve Starých Oldřůvkách a návrat zpět “cestou necestou”.  Studentům  se 
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dále nejvíce líbily hry azimuťák a sedm sedmiček, anglické hrátky, karneval, diskotéky, relaxační 
odpolední klid v lese a noční výlet na Měsíc.  
Z hodnocení účastníků vyplynulo, že akce byla náročná, ale zdařilá a jeli by příští rok znovu. Bohužel 
nemohou – v sekundách je čeká lyžařský kurz, takže si na další pobyt ve škole v přírodě musí dva roky 
počkat. 
Nejdůležitější a nejvíce sledovaný byl k 50. výročí školy na gymnáziu uspořádán od 10. do 13. 5. 2004 
Týden zdraví.  
Přednáška MUDr. Kováře : „Láska ANO -  děti ještě NE ! “ –  v pondělí pro studentky a studenty kvart 
až septim a čtyřletého studia o sexuální výchově velmi zajímavě a vtipně, s uvedením posledních 
novinek v oboru a antikoncepci, přednášel MUDr Daniel Janíček. 
V úterý pro mladší studenty proběhly bloky přednášek zástupců firmy ROD ( Jana Kusková) o zubní 
hygieně  a vyšetření klenby nohou, které prováděla Orthopedica na základě již několikaleté spolupráce 
se školou. 
DEN  ZDRAVÍ  
Nejvíce se asi všichni těšili na středu, kdy organizace Dnů zdraví z uplynulých let dávala naději, že ani 
letos nebudou naši studenti, profesoři, zaměstnanci, veřejnost i rodiče o nic ochuzeni. V přízemí školy 
vystavovalo 26 firem své produkty, mnohdy spojené s ochutnávkou. Všichni měli možnost se setkat se 
zdravým způsobem života, zakoupit výrobky firem na podporu svého zdraví nebo se jen 
porozhlédnout, zacvičit si na rehabilitačních míčích, nechat si upravit ruce a nohy, nalíčit se.  Někteří 
si nechali měřit u našich studentů tlak a podkožní tuk nebo si ověřili své znalosti v testu o cholesterolu. 
Mnozí zakoupili za symbolickou cenu sušenou kytičku, aby tak podpořili práci handicapovaných dětí. 
Květinový den -  Současně ve stejný den naši studenti ve spolupráci se skupinou ONKO – Amazonky 
prodávali symbolické květy měsíčku lékařského na podporu boje proti rakovině. 
V průběhu celého týdne si studenti mohli  v praxi ověřit a doplnit vědomosti nabyté při výuce ZŽS. 
Ve čtvrtek pak paní Hlavsová ze Státního zdravotního ústavu  Ostrava velmi poutavě a názorně 
vysvětlovala účinky kouření na organismus, dokonce někteří studenti – kuřáci se odhodlali přestat 
kouřit. 
Akademie pro studenty,  15.5. odpoledne pro rodiče a veřejnost.  
Studenti z 1.ročníku nacvičili vystoupení Country tanců – tak moc se jim to líbilo na adaptačním 
pobytu! 
 
Od 28.  – 30.5. se konal Dětský víkend v Budišově – 41 studentů vyrazilo vlakem přes Suchdol do 
Budišova, aby se opět zdokonalili ve znalostech z PP, obhájili své vědomosti při zásazích a poznalo 
nové hry i kamarády. Oba víkendy : zimní i letní zorganizovaly studentky V.A  a prof. Radková. A tak 
studenti od primy  až po 3. ročníky opět  přijeli  nadšeni a unaveni ! 
1.6. 2004  se studenti z primy B vydali oslavit Mezinárodní den dětí se svou třídní Radkovou na 
Radnici do centra Ostravy na Prokešovo náměstí : navštívili místnosti, ve kterých úřaduje pan primátor 
Zedník, vyjeli na věž radnice  a prohlédli si celou Ostravu, a pak se vydali přes centrum k antikvariátu 
Fiducia, a skončili v Bumerangu  na Stodolní ulici. Celý klub byl pro ně rezervován, a tak si přiťukli 
džusem na svůj svátek, zatančili si a spolu s kamarády z 2.A tak ukončili svůj velký den.  
3.6. a  14.6. navštívily třídy IV.b a IV.a  Renarkon – v rámci protidrogové výchovy  besedovali studenti 
s mužem, který je po dlouhodobé závislosti v léčení v komunitě u Čeladné. Shodli se, že tato forma 
přímé konfrontace s problémem je nejlepší prevencí. 
5.6. nám byly zaslány z firmy Procter and Gamble vzorky intimní hygieny Old Spice pro chlapce 
vyšších ročníků. Na podzim vždy dostávají dívky balíček  „S tebou o tobě” a vzorky tamponů, tak 
konečně dostali něco i hoši. 
V polovině června nás opět navštíví paní Hlavsová ze Státního zdravotního ústavu , aby v dalších 
třídách přednesla , jak přestat kouřit. 
V červnu nám nakladatelství Fragment zaslalo objednané knihy pro studenty nižšího gymnázia. 
Spolupráce s tímto nakladatelstvím slibuje pravidelné nabídky zajímavé literatury pro sebevzdělávání 
malých studentů. 
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Během celého roku se vyučující ZŽS vzdělávaly : z časopisů Moderní vyučování, Psychologie, Konec 
konců ( Bariéry).  
Profesorka Radková a Vévodová úspěšně obhájily závěrečnou práci třísemestrálního distančního studia 
v Olomouci na FF UP  „Prevence patologických jevů “.  
Prof. Radková a Heinzová školily protidrogové preventisty na třídenním školení na Žermanické 
přehradě. 
Na celostátní konferenci v Benešově u Prahy 16.- 18.4.  „Zdraví 2004” se prof. Radková, Heinzová a 
Vévodová  dozvěděly nejnovější poznatky k výchově ke zdraví a přivezly spoustu nových podnětů a 
materiálů k výuce. 
Prof. Radková se zúčastnila jednodenního školení na 3.lékařské fakultě  „Dítě v krizi” – o trestech a  
výchově dětí, pořádané Růžovou linkou. Rovněž spolupracovala na přípravě televizního seriálu První 
pomoc.  
Spolupráce s mnoha institucemi je už pravidlem, letos jsme velmi úzce navázaly kontakt se sociálním 
odborem Magistrátu při řešení problematiky studentů ( krize v rodině). 
Rovněž prof. Radková připravila obsáhlé materiály pro Odbor školství na jednání s paní Wenigerovou 
na Krajském úřadě. 
Letos nám byly přijaty projekty :  Adaptační pobyty – MOSTY 
           Pečujeme o své zdraví 
     Nenič své chytré tělo 
     Educata I, II 
Celoročně pracuje na gymnáziu kroužek První pomoci, ve kterém je přes 30 studentů a vedou ho 
studentky z V.a v čele s Marcelou Pickovou a Monikou Rohanovou. Profesionalita a velmi obětavý a 
disciplinovaný přístup studentek a forma peer programu je naprosto ideální pro další vzdělávání 
studentů.  
 
Věříme, že ZŽS bude mít nadále podporu a šanci být vyučován a informovat studenty i veřejnost o 
možnostech, jak žít zdravě ! 
 

Mgr. Daniela Radková 
15. Aplikovaná ekonomie 

 
Ve školním roce 2003/2004 se poprvé výuka AE uskutečnila v rámci dvou souběžně probíhajících 

programů: ve dvouletém nepovinném předmětu II. a III. ročníků , vždy pod vedením prof. Taťány 
Szlaurové. 
AE – II. ročníky 
     Výukového programu, poskytovaném mezinárodní vzdělávací organizací Junior Achievement, se 
zúčastnilo celkem 18 studentů v rámci dvou modulů : 
* Teorie AE – v teoretické části výuky studenti využívali moderní učebnice, které jsou přizpůsobeny 
českým ekonomickým podmínkám. Své vědomosti si poté ověřovali v praktických úkolech 
prostřednictvím neméně zajímavé cvičebnice, vypracováním ekonomických úvah (např. na téma 
„průzkum trhu“, „analýza obchodní sítě v okolí bydliště“, „účinnost reklamy“, „založení vlastního 
podniku“ atd. )a také v náročných písemných testech. 
 * MESE (řídící a ekonomické simulační cvičení ) – tato část programu byla pro studenty bezesporu 
velice přitažlivá, kdy počítačovou formou rozvíjí soutěživost mezi studenty a vede je k hlubšímu 
studiu teorie AE. Velkým přínosem pro zkvalitnění praktických cvičení bylo i zakoupení síťové verze 
MESE.  
V rámci školního kola byli vybráni nejlepší studenti, kteří se pak zúčastnili soutěže „O nejlepší 
MESE       
tým“ – Helena Pětrošová, Jan Baroš ( VI.a ) a Jan Klega ( VI.b ). Tito studenti postoupili ze 
základního kola do celonárodního finále, kde ve velice náročné konkurenci 16ti týmů obsadili 
vynikající 6. místo v ČR ( zatím nejlepší umístění reprezentantů naší školy v MESE ) !!! 
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AE – III. ročníky 

Ve 2. roce dvouletého předmětu AE pokračovalo všech 20 studentů  a to v rámci jediného, ale 
také pro studenty nejzajímavějšího modulu – studentská společnost. Tato čistě praktická část 
programu je založena na spolupráci členů STUCO při realizaci vlastní studentské firmy dle platných 
zákonů v ČR. Dne 12.8.2003 založili občanské sdružení IKOSAN s registrací na Ministerstvu vnitra 
ČR. Hlavní náplní činnosti byla pořadatelská činnost a výroba kroužkové zbroje. Na základě průzkumu 
trhu IKOSAN, pod vedením svého prezidenta Jana Pavlíčka ( VII.b ), uspořádal tyto úspěšné akce : 
- zájezd do Osvětimi ( 11.11. 2003 ) 
- recesní 1. ročník turnaje v odbíjené 3. a 4. ročníků ( 18. 11. 2003 )  
- absolventský ples k 50. výročí školy ( 6. 3. 2004 ) 
K dalším neméně důležitým aktivitám patřila také spoluúčast na organizaci : 
- veletrhu studentských firem v Ostravě ( 5. 12. 2003 ) 
- dne otevřených dveří gymnázia ( 14. 1. 2004 ) 
- setkání absolventů a učitelů v rámci oslav 50. výročí školy ( 14.5. 2004 )  
- Akademii školy v Domě kultury v Ostravě- Zábřehu ( 15. 5. 2004 ) 
Letošní mladí podnikatelé se velice dobře prezentovali v regionálních i národních setkáních a soutěžích 
: 
- mezinárodní setkání studentů AE v Maďarsku ( červenec 2003 )- Monika Štěrbová (VII.b) 
- soutěž „O nejlepší MESE tým“ v Praze( květen 2003 ) - Jan Pavlíček (VII.b), Lubomír Bukovjan 
(VII.b) 
- soutěž „O nejlepšího studenta AE“ v Luž.horách ( květen 2004 )- Rudolf Smichovič (VII.b) 
- soutěž „O nejlepší www stránky“  ( červen 2004 )  - Jan Pavlíček 
IKOSAN v rámci  charitativní a sponzorské aktivity  věnoval finanční dary naší škole a Dětskému 
domovu v Ostravě – Hrabové a tím tak ukončil svou více než úspěšnou praktickou činnost, jejímž 
hlavním smyslem je vzdělávací stránka, nikoli  zisková. 
Důležitou součástí programů AE je i spolupráce s konzultantem. I v letošním roce se studentskou 
firmou byl v úzkém kontaktu náš bývalý absolvent Šimon Churý – senior account manager  reklamní 
agentury 
Schonwalder HARMONIE, s.r.o. 

Mgr.Taťána Szlaurová  
16. Environmentální výchova 

 
V tomto školním roce byla náplň environmentální výchovy tematicky zaměřená. Byla věnována 

především roku 2003 jako Roku vody. Dílčím tématem pak byly oslavy 50. výročí školy. 
V ročním plánu bylo vytýčeno několik kroků k jeho splnění. 
Oslovení garantů PK 

V září 2003 byli osloveni garanti jednotlivých PK a byli seznámeni s ročním plánem. 
Koordinátorovi EV pak sdělovali náplň hodin, věnovaných ústřednímu tématu, prostřednictvím 
vývěsky ve sborovně školy. Rok vody se tak objevil v náplni všech vyučovaných jazyků, 
přírodovědných i humanitních předmětů. Zvlášť je třeba zmínit aktivitu studentů ve výtvarné výchově, 
kde vznikla řada prací, které byly v dubnu a květnu vystaveny v hale školy. 
Exkurze, besedy a přednášky, spolupráce s organizacemi zabývajícími se EV 

Také v letošním školním roce se zúčastnili studenti řady exkurzí, besed a přednášek 
s environmentální tématikou. Studenti 2., 3. ročníků a VI. a VII. se zúčastnili exkurze na přečerpávací 
vodní elektrárnu Dlouhé Stráně, exkurze do botanické zahrady v Brně, Mendelova muzea v Brně, 
studenti různých ročníků absolvovali besedy a přednášky s odborníky z hygienické stanice, Renarkonu 
a dalších org., jako jsou VITA, OZO, ZOO Ostrava a pod. Výčet exkurzí a akcí je součástí výročních 
zpráv jednotlivých PK. 
Oslavy Dne Země 2004 



 36 

Také v letošním roce byla stěžejním bodem oslav Dne Země výtvarná a fotografická soutěž. 
Letos bylo poprvé upřesněno téma ročníku, a tím byl Rok vody. Soutěž se setkala s velkým ohlasem 
mezi studenty, kde 7 studentů dodalo své fotografické práce a na 23 studentů se prezentovalo pracemi 
výtvarnými. Vítězkami se v jednotlivých kategoriích staly Lenka Zychová ze a Jana Štěrbová. 
Ukázalo se, že zadání konkrétního tématu mnohem lépe přiláká aktivitu studentů a bude stát za to 
v tomto pokračovat i v příštím roce. 
Také byli studenti seznámeni s ideou Dne Země formou rozhlasové relace. 
Výsadba dřevin na školním pozemku 

Součástí oslav 50. výročí existence naší školy byla také výsadba dřevin na školním pozemku 
kolem běžecké dráhy. Snahou bylo, aby se do výsadby zapojil co největší počet studentů. Za tímto 
účelem byli s dostatečným časovým předstihem svoláni třídní učitelé, kde jim byl vysvětlen záměr a 
organizace výsadby. Vlastní realizace proběhla v dubnu roku 2004. 
Do výsadby se zapojili studenti všech tříd, s výjimkou obou prim, které byly v době výsadby na 
klimatickém pobytu. 357 studentů vysadilo během 3 dnů 550 sazenic habrů. Zájem o výsadbu a snaha 
o jejich ochranu před vandalstvím ze strany studentů byly podpořeny „sponzorováním“ sazenic, kdy si 
každý student za symbolickou částku 10 Kč zakoupil a mohl si tak vysadit „svůj stromek“. Zájem 
studentů byl veliký, někteří studenti projevili zájem o výsadbu většího počtu sazenic. Rovněž je třeba 
vyzvednout aktivitu třídních učitelů, díky jejichž podpoře a organizační pomoci akce proběhla hladce. 
Velká soutěž všeobecných znalostí 

V říjnu byla školním rozhlasem vyhlášena soutěž všeobecných znalostí. Celkem 15 otázek bylo 
postupně zveřejňováno na nástěnce u laboratoře biologie. Otázky byly voleny tak, aby pokryly co 
nejširší záběr znalostí. Soutěže se zúčastnilo 16 studentů z prim až kvart, Vítězem se stal Jakub 
Kaštovský.  
Toto byly hlavní úkoly EV v letošním školním roce. K těm dalším, dlouhodobým, jejichž plnění bude 
pokračovat i v příštím roce, pak patřilo zejména: 
budování databáze kontaktů na organizace, občanská sdružení či jednotlivé osoby aktivní v EV 
(rostoucí databáze je dostupná u KEV) pokračování v budování knihovny se zaměřením na EV (jako 
součásti biologické knihovny, v letošním školním roce přibyly i 3 svazky do knihovny zeměpisu) 
zapojování studentů do procesu rozvoje školy (zejména estetizace školy – výstavy výtvarných prací, 
péče o školní zeleň a výsadba dřevin). 

Mgr. Lukáš Slouka 
 

17. Výchovné poradenství 
 
Na našem gymnáziu pracují dvě výchovné poradkyně, pro nižší (prof.Staníčková) a vyšší gymnázium 

(prof.Pinková). 

Výchovné poradkyně plnily úkoly dané náplní práce výchovného poradce a garanta třídních učitelů. 

Z průběžných úkolů věnoval nejvíc pozornosti: 

• skupinové i individuální práci se studenty a jejich rodiči, 

• depistáži problémových žáků a řešení jejich problémů dle potřeby i ve spolupráci 

s pracovníky PPP, 

• konzultacím s třídními učiteli, řešení problémů tříd jako celků, 

• zajišťování informačních materiálů o vysokých školách u nás i v zahraničí a vyšších 

odborných školách, jejich třídění a vhodnému publikování, 

• vedení a obměňování informačních nástěnek, 

• profesní a kariérní poradenství studentům maturitních ročníků, 

• sledování umístění našich studentů na VŠ a jejich další profesní růst. 

Vzhledem k tomu, že ještě v průběhu měsíce září vykonávají naši absolventi přijímací zkoušky na 
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vysoké školy, procento úspěšnosti přijetí budeme znát až v říjnu. Věříme ale, že úspěšnost školního 

roku 2002/2003 – 87,9%, bude překonána.  

Studentům 3. ročníku byly i v tomto školním roce zajištěny v PPP psychologické testy, které pomohou 

studentům v profesionální orientaci i u přijímacích zkoušek. S touto akcí máme už několikaletou 

dobrou zkušenost. 

Na podzimním veletrhu vzdělání Gaudeamus v Brně bylo získáno množství materiálů o studiu na VŠ i 

VOŠ; materiály jsou přístupné všem studentům i rodičům v kabinetu VP. 

 

Mgr. Vendulka Pinková, Mgr. Šárka Staníčková 

 

 

Další aktivity školy 
 

Adaptační pobyty  
 

Noví studenti gymnázia začínají své studium v srpnu pár dní před tradičním zahájením školní 
docházky. Primánci jezdí do Budišova a letos k nim přibyli i studenti budoucího prvního ročníku, aby 
se tam především formou komunikačních her a diskusí seznámili nejen mezi sebou, ale také s učiteli, 
vytvořili nové třídy, a tak do školy šli s klidem, a dokonce ( jak sami říkají) s radostí!  
Počasí jim přálo, noční pozorování Marsu s relaxací na kopci pod hvězdami bylo premiérou a velkým 
zážitkem! Asistenti z řad starších studentů pomohli v přípravě her a zpět do Ostravy se vrátili jako 
jedna velká parta.  
Pobyt byl přínosný i pro zúčastněné pedagogy, zejména pro třídní profesory, kteří během společně 
strávených dnů získal velké množství informací o studentech své třídy.  
Celou akci finančně podpořil ostravský magistrát. 
 

Mgr. Daniela Radková 
 
 

Klimatické pobyty 
 

Letošních jarních klimatických pobytů se zúčastnili studenti prim a tercií. 
Klimatický pobyt prim 
20. 4. 2004 místo do školy nastoupilo 60 primánů a 6 vyučujících do dvou autobusů a odjeli  do 
Budišova nad Budišovkou, aby tam více než týden prožili ve škole v přírodě. Počasí bylo moudré a tak 
celých 9 dnů byla naplněna dopoledne učením a odpoledne hrami, soutěžemi a výlety do okolí. Žáci 
jednak soutěžili ve sportovních utkáních, netradičních disciplínách, jednak využívali svých znalostí, 
neboť ve hrách se objevovaly  i vědomostní otázky a úkoly na cvičení paměti. Večerní program býval 
zábavný, plný hudby, zpěvu, pohybu, ale i her a legrace. Mezi velmi zdařilé akce  patřil nedělní 
celodenní  výlet do nedalekého břidlicového lomu ve Starých Oldřůvkách a návrat zpět „cestou 
necestou“. Studentům  se dále nejvíce líbily hry azimuťák a sedm sedmiček, anglické hrátky, karneval, 
diskotéky, relaxační odpolední klid v lese a noční výlet na Měsíc.  
Z hodnocení účastníků vyplynulo, že akce byla náročná, ale zdařilá a jeli by příští rok znovu. Bohužel 
nemohou – v sekundách je čeká lyžařský kurz, takže si na další pobyt ve škole v přírodě musí dva roky 
počkat. 

Mgr. Radková, Mgr. Zahutová 
 

Klimatický pobyt tercií  
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se dle plánu uskutečnil ve dnech 6.-12. května 2004 na Čeladné-Podolánkách. Ubytování a strava bylo 

zajištěno v hotelu Srdce Beskyd. Pobytu se zúčastnilo 28 žáků tercie a a 28 žáků tercie b.  

Vyučování bylo realizováno dle předpokládaného rozvrhu, tj. 5 vyučovacích hodin denně. Odpolední 

čas byl naplněn hrami, soutěžemi, studenti absolvovali tři pěší výlety- dva půldenní- na Martiňák a na 

Smrk; jeden celodenní na Staré Hamry. 

Studenti měli zajištěno jídlo pětkrát denně, rovněž pitný režim. Ubytováni byli ve dvou až 

čtyřlůžkových pokojích. Chování studentů bylo bezproblémové, jejich zapojení při vyučování i během 

odpoledního programu výborné. Dá se říci, že pobyt proběhl úspěšně a ke spokojenosti studentů i 

pedagogů, ze strany studentů ani jejich rodičů se nevyskytly žádné stížnosti.    

Mgr. Slouka, Mgr. Vlček 

 

 

Den otevřených dveří 
Den otevřených dveří se uskutečnil ve středu 14.1.2004 od 14,00 do 18,00 hodin. 

Stejně jako v předešlých letech byl o tuto akci velký zájem. Přišli se k nám podívat nejen zájemci o 

studium, ale i jejich rodiče. Získali zde základní informace o přijímacích zkouškách a studiu obecně, 

ale mohli si zblízka prohlédnout naše odborné učebny a třídy. Fundovaným doprovodem se jim stali 

stávající studenti. 

Na přípravě a realizaci Dne otevřených dveří se podílely téměř všechny předmětové komise. 

Komise cizích jazyků předvedla v učebnách nabídku a možnosti výuky jazyka anglického, německého, 

francouzského, španělského a ruského. Zájemci si mohli prohlédnout učebnice a pomůcky, se kterými 

budou při studiu pracovat. 

S odbornými učebnami je seznámili vyučující např. fyziky, matematiky, biologie i chemie. 

 Pokud návštěvníci projevili zájem, mohli se podívat do tělovýchovného traktu, kde se kromě 

dvou tělocvičen a posilovny nacházejí i speciální učebny pro výuku hudební a výtvarné výchovy. 

Některé pak překvapila vybavená hudebna, ale především keramická pec. 

DOD v chemii zajišťovaly prof. Zahutová a Skupinová v průběhu celého odpoledne. Pod jejich 

vedením v laboratoři asistovali 4 studenti, kteří demonstrovali 8 typů efektních chemických pokusů. V 

učebně chemie běželo video s ukázkami výukových filmů. Zájem ze strany návštěvníků  i našich  

doprovázejících studentů  byl velký. 

DOD v biologii zajišťovali prof. Najbrtová a Rozehnal. V laboratoři biologie studenti demonstrovali 

praktická cvičení, využití videotechniky při mikroskopickém pozorování, měřili krevní tlak. V učebně 

biologie seznamovali studenti veřejnost s přírodninami  s  využitím dataprojektoru, vystaveny byly 

práce pro SOČ a seminární práce. Zájem veřejnosti byl tradičně velký. 

Na realizaci Dne otevřených dveří se významně podílela i  předmětová komise ZŽS. Cílem bylo 

ukázat, že naše gymnázium klade důraz nejen na studium, ale také na životní styl, kterému se právem 

říká „ zdravý“. 

Ve vestibulu byla nástěnka s fotografiemi z akcí a stůl s brožurami pro ZŽS. 

 Den otevřených dveří má na naší škole dlouholetou tradici, ve které bychom rádi pokračovali i 

v letech následujících. Pro získání zpětné vazby jsme požádali návštěvníky, aby vyplnili anketní lístky. 
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Ze 108 vyplněných anketních lístků jsme se například dověděli, že 104 respondentů považuje Den 
otevřených dveří za vyhovující formu prezentace školy. Většina (100) také odpověděla, že na Dni 
otevřených dveří získala potřebné informace. 
Pro nás bylo rovněž důležité zjištění, že zájemci o 4leté studium byli o akci informováni především 
z příručky vydané Úřadem práce, zatímco zájemci o 8leté studium získali informace jinak ( například 
od výchovných poradců, prostřednictvím Internetu…). 
Žáci, kteří naši školu na Dni otevřených dveří navštívili, byli ze 32 základních škol. 
Zájem projevený o akci byl velký, spokojenost rovněž a proto považuji Den otevřených dveří za 
zdařilý. 
 

Mgr. Šárka Staníčková 
 
 

Školní kolo SOČ  
Stejně jako v minulých letech byla středoškolská odborná činnost rozdělena do dvou základních 

sekcí. 
Školního kola přírodovědné sekce se zúčastnilo 5 studentů se svými pracemi z oborů chemie, 
biologie, zdravotnictví, geologie a geografie. Do krajského kola postoupil Petr Balej z VIII.b s prací 
„Zmije růžkatá“. Zde se umístil se na 3. místě. 
Práce v humanitní sekci jsme rozdělili do dvou oborů. Za obor historie zvítězila Lucie Tošenovská 
s prací o Třebovicích. Jan  Wrobel, vítěz školního kola v sekci filosofie, s prací O satanovi obsadil v 
 krajské přehlídce 3. místo.  
Školní kolo se konalo 22. března 2004, krajská přehlídka pak 7. května 2004. 
 

Mgr. Štensová a Mgr. Slouka 

 

 

Pedagogická praxe 
 

Stejně jako v předchozích letech, tak i letos se na naší škole účastnili své povinné praxe 

studenti různých vysokých škol. Celkově vykonávalo praxi na naší škole 9 studentů.  

V termínu od 10. listopadu do 5. prosince to bylo 7 studentů různých aprobací: Jč - Vv, Jč - ZSV, Jf – 

Jš, D – ZSV, Jč – Ja, Psychologie - sociologie.  

Všichni studenti byli přiřazeni ke zkušeným vyučujícím, tak aby jejich praxe byla co nejvíce přínosná. 

V průběhu celého školního roku docházeli studenti Pedagogické fakulty Ostravské univerzity na 

náslechy do vyučovacích hodin jazyka ruského a fyziky. 

 

 

Již několik let funguje při našem gymnáziu  

 

Občanské sdružení PRO GYMNASIUM. 
 
Příjmy sdružení dosáhly v tomto roce částky 283 476 Kč a byly tvořeny převážně dary a dotacemi 

obvodu, města i kraje. 

Ze sponzorských darů bylo hrazeno především vydání Almanachu a CD k 50.výročí založení naší 
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školy, ale samozřejmě také aktivity jednak předmětové komise tělesné výchovy, adaptační a klimatické 

pobyty, náklady na školení studentů v MČČK, startovné studentů při reprezentaci školy, odměny 

studentům za vynikající studijní výsledky. 

Není jednoduché vyjmenovat všechny sponzory. Všem bychom ale chtěli vyjádřit  své poděkování. 

 

Mgr.Šárka Staníčková 
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