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Úvodní slovo ředitele školy 
 

Předkládáme jedenáctou 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 za školní rok 

2004/2005. 

Náročný školní rok v personální práci. Na mateřské dovolené zůstaly čtyři vyučující školy 

(Mgr.Zelenková, Mgr. Dubravcová, Mgr. Tlolková a Mgr. Konečná) a dvě vyučující se připravovaly na 

nástup mateřské dovolené (Mgr. Kvasnicová a Mgr. Skupinová),. Po mnohaletém pracovním zařazení 

odešly do důchodu čtyři vyučujících školy (Mgr.Blaťáková, Mgr.Dudková, RNDr.Najbrtová a 

Mgr.Pinková), vyučovat na gymnázium ve Frýdlantu n.O., blíž svému bydlišti odešla Mgr.Vévodová. 

Zástup za očekávanou mateřskou byl předjednán s Mgr.Andrlovou a Mgr.Golombkovou a nový pracovní 

poměr byl projednán s Mgr.Blažejovou a Mgr.Lužíkovou. Pomoc v údržbě jsme řešili několika 

pracovníky probační služby. Od příštího školního roku bude v práci výchovného poradce pro vyšší 

gymnázium po Mgr.Pinkové pokračovat Mgr.Vlček. 

Po mnohaletém úsilí se podařilo slavnostně v závěru školního roku otevřít přímou běžeckou dráhu. Při 

plnění limitu pracovníků školy bylo zapotřebí omezit výuku nepovinného předmětu Zdravý životní styl, 

provést ve větší míře spojování skupin výuky tělesné výchovy a také organizačně zajistit vybavení dvou 

učeben IVP výpočetní technikou, aby bylo možné dělit výuku IVT ve třídách do dvou skupin. Nepodařilo 

se dokončit další etapy úsporných opatření při vytápění školy – vybavení celé školy termoregulačními 

ventily a montáž těsnění do oken školy. Nepodařilo se splnit vybavení školy stavitelnými žákovskými 

židlemi a lavicemi. 

Pokračovaly práce s přípravou Školního vzdělávacího programu pro nižší gymnázium a byly 

provedeny přípravy  a volby do Rady školy a jmenování zástupců v Radě školy zřizovatelem školy. 

Naši kvartáni se úspěšně zapojili do testování žáků víceletých gymnázií MSK a žáků 9.tříd ZŠ, kde 

v celkovém počtu 277 škol byli v testech z matematiky a v testech obecných studijních předpokladů pátí, 

v testech z jazyka českého třetí. Rovněž naši absolventi ve školním roce 2004/2005 byli velice úspěšní při 

přijímacích řízeních na VŠ. Dva studenti se hlásili na architekturu do Prahy a oba byli přijati, ze dvou 

oktáv je zatím neumístěn na VŠ pouze jeden student. Ze dvou čtvrtých tříd není dosud přijato k dalšímu 

studiu, podle našich dostupných informací, pouze devět studentů a to je ještě větší úspěch než v loňském 

školním roce. 

Všem vyučujícím i studentům děkuji za mnoho zdařilých akcí, které jsou ve zprávách garantů 

předmětových komisí a našim absolventům přeji mnoho elánu k úspěšnému dalšímu studiu a tím 

presentování dobrého jména školy. 

 

         Mgr. Josef Svrčina 
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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 nepovinné - 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 školního roku 2003/2004 

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

2005/2006 přímou běžeckou dráhu s umělým povrchem. 

Ve školním roce 2004/2005 byly na škole otevřeny celkem dvacet jedna tříd – šestnáct tříd osmiletého 

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

počet studentů na třídu byl 29,3. 

 

Organizace školy 
 
•••• pedagogičtí zaměstnanci 
 Austová Jana, Mgr.  JN, JR Nechvátalová Dana, Mgr. JA, ZSV 
 Besperátová Jana, Mgr.  JA, JN Pavlíček Jiří, Mgr.  M, IVT 

Blaťáková Ludmila, Mgr. TV, M Petruška David, Bc.  JA 
Böhmová Michaela, Mgr. JČ, D Pinková Vendulka, Mgr. M, F 
Brachaczková Jana, Mgr.  JČ, JF Radková Daniela, Mgr. CH, Bi, ZŽS 
Brudná Marta, Mgr.  JČ, JA Rozehnal Jiří, Mgr.  Bi, M 
Drápalová Věra, Ing.  IVT Skácelová Jana, Mgr. JČ, JA 
Dubravcová Jitka, Mgr. - MD F, IVT Skála Jiří, Mgr.   ZSV, TV 
Dudková Jarmila, Mgr.  JN, JA Skupinová Petra, Mgr. Bi, Ch 
Fialová Miroslava, Mgr. JČ, D Slouka Lukáš, RNDr. Bi, Z 
Hegedüs Robert, Mgr.  Bi, Tv Stádníková Eva, Mgr.  M, Bi 
Heinzová Jarmila, Mgr. CH, Ge Staníčková Šárka, Mgr. ZSV, JR, AE 
Holubová Jarmila, Mgr. JČ, JA Svrčina Josef, Mgr.  M, F 
Hortvik Jan, Mgr.  JF, D Szlaurová Taťána, Mgr. TV, ZSV 
Kolašín Pavel, Mgr.  M, F Šmíd Vlastimil, Mgr. M, F 
Konečná Tereza, Mgr. - MD JA, JN Štensová Dagmar, Mgr. JF, D, JR 
Kopečková Erika, Mgr.  JČ, JŠ Štěpán Kamil, Mgr.   M, DG 
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Kotassková Jana, RNDr. M, F Tlolková Pavla, Mgr. - MD JČ, JA 
Kotek Martin, Mgr.  M, F Tokarský Radovan, PaedDr. JČ, VV 
Kroupová Alena, RNDr. M, TV Vašíčková Marie, PhDr. JČ, HV 
Kuldan Radek, Mgr.  TV, Z Veselá Jana, Mgr.  HV,JČ  
Kvasnicová Ivana, Mgr. JČ, JN Vévodová Bohdana, Mgr. CH, M 
Matuška Michal, Mgr.  IVT, M  Vlček Vojtěch, Mgr. JČ, D 
Milatová Gabriela, Mgr. TV, Z Weberová Tereza, Mgr. JA. JŠ 
Mittnerová Eva, Mgr.  JA, HV Zahutová Eva,Mgr.  M, CH, ZŽS 
Musialová Magdaléna, Mgr. JČ, VV Zelenková Martina, Mgr. - MD JČ, HV 
Najbrtová Marta, RNDr. Bi, Ch   

 
 

 

•••• 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, Bohdana Vévodová 

 správce počítačové sítě  Věra Drápalová, Michal Matuška 

 tajemnice    Monika Sikorová 

 hospodářka, účetní  Irena Kopcová 

 PAM   Pavla Kučová 

 bezpečnostní technik,údržbář  František Vychodil 

 údržbář   Jiří Samohrd  

 školník   Milan Pinčák 

 preventista PO  Jan Hortvik 

  

 

• garanti 
 

český jazyk I. Kvasnicová (od M. Fialová 1. 11.2004)  

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 

  

 
 



 8 

•••• přehled o třídách 

     

Třída Třídní profesor Žáci  
  Celkem Chlapci Dívky 

I.a E. Kopečková 30 15 15 

I.b M. Musialová 30 15 15 

II.a E. Zahutová 31 11 20 

II.b D. Radková 31 12 19 

III.a M. Bohmová 30 19 11 

III.b D. Nechvátalová 30 18 12 

IV.a L. Slouka 30 17 13 

IV.b V. Vlček 30 17 13 

V.a R. Kuldan 28 13 15 

V.b J. Rozehnal 30 15 15 

1.A A. Kroupová 30 4 26 

VI.a J. Veselá 27 11 16 

VI.b E. Mittnerová 30 15 15 

2.A M. Fialová 31 14 17 

VII.a M. Kotek 27 11 16 

VII.b I. Kvasnicová 30 12 18 

3.A P. Kolašín 33 10 23 

VIII.a M. Najbrtová 25 9 16 

VIII.b J. Brachaczková 29 11 18 

4.A D. Štensová 28 7 21 

4.B R. Tokarský 26 6 20 

 

 
Školní rok v datech 

   

 Srpen 
 25. 8. Zahajovací porada vyučujících 

 29. – 31. 8. Adaptační pobyt budoucích žáků prim v Budišově nad Budišovkou 

 30. – 31. 8. Adaptační pobyt budoucích žáků prvního ročníku v Budišově nad Budišovkou 
 

 Září 
  1. 9. Zahájení školního roku ve třídách 

 3. 9. Slavnostní zahájení školního roku v kině Luna historickým filmem „Trója“ 

 3. – 10. 9. Sportovní kurz ve Slovinsku 

 5. – 9. 9.  Sportovní kurz ve Vysokých Tatrách 

 12. – 17. 9. Sportovní kurz ve Vysokých Tatrách 

 17. – 27. 9. Poznávací zájezd do Španělska 



 9

 15. 9. Úvodní třídní schůzka s rodiči žáků prim 

 22. 9. Úvodní třídní schůzka s rodiči žáků prvního ročníku 

 23. 9. Účast studentů  Atletický pohár Corny 
 

 Říjen 
 4. 10. Projekt Planeta Země 

 13. 10. Basketbalový turnaj na Gymnáziu Ostrava – Hladnou 

 18. 10. Účast našich studentů na humanitární akci „Bílá pastelka“ 

 27. a 29. 10. Podzimní prázdniny 

  

 Listopad 
 2. – 3. 11. Florbalový turnaj nižších tříd ostravských gymnázií 

 3. 11. První schůzka studentské rady 

 4. 11.  Městské kolo soutěže zdravotnických hlídek 

 4. 11. Exkurze do koncentračního tábora Osvětim  

 18. 11.  Oslava Dne studentů v kulturním domě Odra 

 18. a 19. 11. Turnaj 17. listopadu ve volejbale 

 24. 11. Klasifikační porada za 1. čtvrtletí školního roku a třídní schůzky s rodiči 

 24. 11. Přebor studentů středních škol v plavání 

    

 Prosinec 
 1. 12. Účast studentů na humanitární akci „Světový den boje proti AIDS“ 

 6. 12. Testování studentů kvart organizovaných nadací SCIO 

 13. 12. Školní kolo Olympiády jazyka českého 

 14. 12. Vánoční koncert na našem gymnáziu 

  20. 12. Konverzační soutěž v jazyce německém 

 22. 12.  Školní volejbalový turnaj pořádaný studentskou firmou S.U.S.I. 

 23. 12. – 2. 1.  Vánoční prázdniny 
 

 Leden 
 5. 1.  Třídní schůzky s rodiči 

 7. 1.  Vyhlášení dějepisné soutěže „Hrady a zámky ČR“ 

   7. 1.  Přednáška o jaderné fyzice pro studenty kvint až 4. ročníků 

 12. 1.  Den otevřených dveří 

 13. 1.  Česká televize Ostrava natáčela vyučovací hodinu ZŽS 

 17. 1.  Obvodní kolo v košíkové základních škol a víceletých gymnázií 

 20. 1.  Klasifikační porada za 1. pololetí školního roku 

 24. a 25. 1.  Školní kolo konverzační soutěže v jazyce anglickém 

 24. 1.  Školní kolo recitační soutěže 

 24. 1.  Školní kolo konverzační soutěže v jazyce francouzském 

 31. 1.  Předání pololetních vysvědčení 

 30. 1. – 4. 2.  Lyžařský výcvikový kurz - Velké Karlovice 
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 Únor 
 4. 2.  Pololetní prázdniny 

 4. 2.   Školní ples na zámečku v Ostravě Porubě 

 8. 2.  Školní kolo konverzační soutěže v jazyce španělském 

 13. – 18. 2.  Lyžařský výcvikový kurz - Kyčerka 

 15. – 28. 2.  Testování v rámci Maturit nanečisto 2005 

 17. 2.  Městské kolo Dějepisné olympiády 

 22. 2.  Krajské kolo konverzační soutěže v jazyce španělském 

 20. – 25. 2.  Lyžařský výcvikový kurz – Praděd 

 27. 2. – 4. 3.  Lyžařský výcvikový kurz – Zastávka, Velké Karlovice  
 

 Březen 
 1. – 4. 3.  Česká školní inspekce 

 7. – 11. 3.  Jarní prázdniny 

 15. 3.  Školní kolo přírodovědné sekce SOČ 

 18. 3.  Matematická soutěž „Klokan“ 

 21. 3.   Okresní kolo zeměpisné olympiády 

 21. – 22. 3.  Účast studentů na humanitární akci „Dřevěná píšťalka“ 

 24. – 25. 3.   Velikonoční prázdniny 

 31. 3.   Vyhlášení výsledků dějepisné soutěže „Hrady a zámky ČR“ 

 31. 3.  Školní kolo humanitní sekce SOČ 
 

 Duben 
 4. 4.  Beseda o trestní odpovědnosti mladistvých (Městská policie) 

 7. 4.  Písemná maturitní zkouška z jazyka českého 

 13. 4.  Klasifikační porada za 3. čtvrtletí školního roku a třídní schůzka s rodiči 

 14. 4. Okresní kolo v košíkové základních škol a víceletých gymnázií 

 18. 4. Přijímací zkoušky do prvních ročníků osmiletého a čtyřletého studia 

 18. 4. „Malá maturitní zkouška“ studentů našich kvart 

 19. 4. Beseda o trestní odpovědnosti mladistvých (Městská policie) 

 27. 4.  Závěrečné třídní schůzky s rodiči studentů oktáv 

 24. – 30. 4. Poznávací a studijní zájezd 46 studentů našeho gymnázia do Velké Británie 
 

 Květen 
 2. 5. Společné focení tříd a pedagogického sboru 

 3. 5. Pilotní testování maturitních tříd pro SCIO 

 4. 5. Klasifikační porada za 2. pololetí školního roku tříd VIII.a, VIII.b 

 4. 5. Závěrečná třídní schůzka s rodiči studentů 4.A, 4.B 

 6. 5. Vyhlášení výsledků fotografické a výtvarné soutěže ke Dni Země 2005 

 11. 5. Soutěž zdravotnických hlídek 

 11. 5. Účast studentů na humanitární akci „Květinový den“ (Den boje proti rakovině) 
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 11. 5. Klasifikační porada za 2. pololetí školního roku tříd 4.A, 4.B 

 16. – 20. 5. Ústní maturitní zkoušky studentů VIII.a, VIII.b 

 21. 5. Slavnostní předání maturitních vysvědčení a knižních odměn maturantům 

 23. – 26. 5. Ústní maturitní zkoušky studentů 4. A, 4. B 

 27. 5. Slavnostní předání maturitních vysvědčení a knižních odměn maturantům 
 

 Červen 
 1. 6. Sportovní den se slavnostním otevřením běžecké dráhy 

 8. 6. Třídní schůzky s rodiči studentů 

 8. 6. Volby zástupců do školské rady 

 11. 6. Krajské kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků 

 13. 6. Třídní schůzka s rodiči budoucích studentů prim 

 13. 6. Sportovní olympiáda SŠ 

 14. 6. Třídní schůzka s rodiči budoucích studentů prvního ročníku 

 15. 6. Soutěž v beachvolejbale 

 15. 6. Cyklovyjížďka profesorského sboru 

 16. 6. Soutěž v beachbadmintonu 

 20. 6. Beseda s pamětníky k 60. výročí ukončení 2. světové války 

 20. 6. Celostátní kolo vědomostní soutěže o jaderné energii 

 21. 6. Koncert „Rockové oratorium“ v kostele sv. Josefa 

 22. 6. Klasifikační porada za 2. pololetí školního roku 

 23. – 29. 6. Školní výlety 

 24. – 26. 6. Celorepublikové kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků  

 29. 6. Slavnostní porada pracovníků školy k ukončení školního roku 

 30. 6. Ukončení školního roku a slavnostní předání vysvědčení    
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Učební plány 
 
Učební plán č.1 - 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.2004/2005 platí pro 1.A        2.A        3.A 4.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 společenských věd 1 1 2 2 
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(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 
Volitelný předmět 1 [8] - 2(2) 2 2 
Volitelný předmět 2 [8] - - 2 2 
Volitelný předmět 3 [8] - - - 2 
Volitelný předmět 4 [8] - - - - 
Nepovinné předměty [9]   
Zdravý životní styl [10] 1 1 - - 
Celkem 32 32 31 31 
Hod.přidělené ŘG (*) (2) (4) (4) (10) 
[1] V každém ročníku může být 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 čtyřhod. a vícehod. 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] Volitelné předměty navazují na některý povinný předmět, prohlubují a funkčně rozvíjejí jeho 

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

[9] Nepovinné předměty zavádí ŘG. Je možno vytvářet skupiny žáků různých tříd a ročníků. 
[10] Nepovinný předmět stanovený v rámci experimentu MŠMT. 
(*) O rozdělení disponibilních hodin rozhoduje ŘG. 
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Učební plán č.2a - 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.2004/2005 platí pro         II.a b    III.a,b  IV.a,b                    V.a b  VI.a b  VII.a,b VIII.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 
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 2(2)  
Chemie [4]   - 2 2 2   2  +2(2) 2  +2(2) 2  +2(2) 2(2)  
Biologie/geologie [4]  2 2 2 2   2 2 2 2(2)  
Inform. 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 [8] - - - -   -  2(2)   2 2 
Volitelný předmět 2 [8] - - - -   - - 2 2 
Volitelný předmět 3 [8] - - - -   - - - 2 
Volitelný předmět 4 [8] - - - -   - - - - 
Nepovinné předměty [9]            
Zdravý životní styl [10] 1 1 1 1   - - - - 
Celkem se ZŽS  31 31 32 32   31 31 31 31  
Hod.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 čtyřhod. a vícehod. 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  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] Volitelné předměty navazují na některý povinný předmět, prohlubují a funkčně rozvíjejí jeho 

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

[9] Nepovinné předměty zavádí ŘG. Je možno vytvářet skupiny žáků různých tříd a ročníků. 
[10] Nepovinný předmět stanovený v rámci experimentu MŠMT. 
(*) O rozdělení disponibilních hodin rozhoduje ŘG. 
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Učební plán č.2b - 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.2004/2005 platí pro    I.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  
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 2(2)  
Chemie [4]   - 2 2 2  2  +2(2)2  +2(2)2  +2(2) 2(2)  
Biologie/geologie [4]  2 2 2 2  2 2 2 2(2)  
Inform. 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 [8] - - - -  -  2(2)   2 2  
Volitelný předmět 2 [8] - - - -  - - 2 2  
Volitelný předmět 3 [8] - - - -  - - - 2  
Volitelný předmět 4 [8] - - - -  - - - -  
Nepovinné předměty [9]            
Zdravý životní styl [10] - 1 1 1   - - - - 
Celkem se ZŽS  30 31 32 32   31 31 31 31  
 
Hod.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 čtyřhod. a vícehod. 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  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] Volitelné předměty navazují na některý povinný předmět, prohlubují a funkčně rozvíjejí jeho 

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

[9] Nepovinné předměty zavádí ŘG. Je možno vytvářet skupiny žáků různých tříd a ročníků. 
[10] Nepovinný předmět stanovený v rámci experimentu MŠMT. 
(*) O rozdělení disponibilních hodin rozhoduje ŘG. 
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Přijímací řízení 
 

Dne 18. 4. 2005 probíhalo na našem gymnáziu první kolo přijímacích zkoušek do prvního ročníku 

osmiletého a do prvního ročníku čtyřletého studia pro školní rok 2005/2006. Na tyto zkoušky se přihlásilo 

celkem 158 uchazečů, z nichž 157 uchazečů písemné testy podstoupilo. Vzhledem k tomu, že byla 

naplněna kapacita již v prvním kole, rozhodl ředitel školy, že se druhé kolo přijímacích zkoušek nebude 

konat. 

 
Osmileté studium:  
 

Ředitel školy stanovil v souladu s §60 odst. 4, Zákona 561/2004 Sb., ze dne 24. září 2004, o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, následující kritéria přijímacího 

řízení: 

Dosažení průměru ze dvou studijních průměrů na konci 4. ročníku a v pololetí 5. ročníku základní 

školy do 1,2. 

Výsledky přijímací zkoušky z obecných studijních předpokladů - OSP (max. 60 bodů). 

Výsledky přijímací zkoušky z matematiky - M (max. 60 bodů). 

Výsledky přijímací zkoušky z jazyka českého - JČ (max. 55 bodů). 

Uchazeči, kteří splnili první kritérium, byli přijímáni na základě dosaženého bodového hodnocení 

(max. 175 bodů). Při rovnosti celkového součtu bodů , rozhodoval počet bodů za OSP, při rovnosti bodů 

OSP rozhodoval počet bodů za M. 

Všichni uchazeči vykonali tři písemné testy ( OSP – obecné studijní předpoklady, M – 

matematika, JČ – jazyka českého). 

Do primy osmiletého studia pro školní rok 2005/2006 bylo 

- přihlášeno   115 uchazečů 

- přítomno   114 uchazečů 

- nepřítomno       1 uchazeč 

- přijato     59 uchazečů (36 dívek + 23 chlapců) 

- nepřijato     55 uchazečů 

- odvolání proti nepřijetí    6 uchazečů 
 - přijat na odvolání        1 uchazeč 
 
 
Čtyřleté studium:  
 

Ředitel školy stanovil v souladu s §60 odst. 4 Zákona 561/2004 Sb., ze dne 24. září 2004, o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, následující kritéria přijímacího 

řízení: 

Dosažení studijního průměru na konci 8. ročníku a v pololetí 9. ročníku základní školy do 1,8. 

Výsledky přijímací zkoušky z obecných studijních předpokladů - OSP (max. 60 bodů). 

Výsledky přijímací zkoušky z matematiky - M (max. 60 bodů). 
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Výsledky přijímací zkoušky z jazyka českého - JČ (max. 55 bodů). 

Uchazeči, kteří splnili první kritérium, byli přijímáni na základě dosaženého bodového hodnocení 

(max. 175 bodů). Při rovnosti celkového součtu bodů , rozhodoval počet bodů za OSP, při rovnosti bodů 

OSP rozhodoval počet bodů za M. 

Všichni uchazeči vykonali tři písemné testy ( OSP – obecné studijní předpoklady, M – 

matematika, JČ – jazyka českého). 

Do 1.ročníku čtyřletého studia pro školní rok 2005/2006 bylo 

- přihlášeno   43 uchazečů 

- přítomno   43 uchazečů 

- přijato   29 uchazečů (18 dívek + 11 chlapců) 

- nepřijato   14 uchazečů 

- odvolání proti nepřijetí   2 uchazeči 

- přijat na odvolání                1 uchazeč 

 

V průběhu přijímacího řízení nebyly zjištěny žádné nedostatky. 

 
 

 
Přípravné kurzy 
 
 Na žádost mnoha rodičů a dětí jsme ve školním roce 2004/2005 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 90 zájemců. 

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

pokračovali i ve školním roce následujícím.  
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Maturitní zkoušky 
 

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

reformu maturitní zkoušky a nazvaného Maturita nanečisto 2005. Testování se zúčastnilo 86 studentů 

všech čtyř 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 nadprůměrných výsledků ve srovnání se školami stejného typu. Vynikajících výsledků dosáhli 

například tito studenti: Bienková Daniela ze 4.B v českém jazyce 90,9%, Botková Kamila z VIII.a 

v biologii 88,7%, Zahuta Michal z VIII.a v dějepise 85,5%, Kunčarová Hana z VIII.b v jazyce anglickém 

90,9% a v jazyce německém 96,4%.  

Kladem letošního testování byly individuální výsledky jednotlivých studentů. 

  

K maturitním zkouškám byli v tomto školním roce připuštěni všichni studenti maturitního ročníku. 

Dne 6. května 2005 se neoficiálně rozloučili třídy VIII.a, VIII.b a dne 13. května 2005 pak třídy 4.A a 4.B 

se školou posledním zvoněním,aby následující týden věnovali přípravě na „zkoušku dospělosti“. 

V termínu od 16. května do 19. května konalo maturitní zkoušky 25 studentů třídy VIII.a  a  29 

studentů třídy VIII.b. 

V termínu od 23. května do 26. května konaly maturitní zkoušky dvě třídy čtyřletého studia, tzn. 

28 studentů třídy 4.A a 26 studentů třídy 4.B. 

Předsedové maturitních komisí k nám přijeli z Gymnázia v Orlové – Lutyni: Ing. Marta Slawinská, Mgr. 

Libuše Adamczyková, Mgr. Milada Křístková a Mgr. Tomáš Havlas. Funkcí místopředsedů se ujali naši 

kolegové Mgr. Jarmila Heinzová, Mgr. Ludmila Blaťáková, Mgr. Jarmila Holubová a Mgr. Jana Veselá. 
  
Výsledky maturitních zkoušek jsou následující:  

Třída Třídní profesor 
Celkem 
maturovalo 

S vyznamenáním Prospělo Neprospělo 

VIII.a RNDr.Marta Najbrtová 25 studentů 
20 studentů  
9 s průměrem 1,00 5 studentů   0 

VIII.b Mgr. Jana Brachaczková   29 studentů 
16 studentů  
10 s průměrem 1,00 

13 
studentů 

  0 

4.A Mgr. Dagmar Štensová 28 studentů 
9 studentů  
4 s průměrem 1,00 

19 
studentů 

  0 

4.B PaedDr. Radovan Tokarský 26 studentů 
7 studentů  
1 s průměrem 1,00 

18 
studentů 

  1 

  
V pátek 20. května a 27. května 2005 bylo všem maturantům slavnostně předáno maturitní 

vysvědčení, pochvaly a knižní odměny těm nejlepším. Poblahopřát jim přišel Mgr. Otakar 

Veřovský,starosta Městského obvodu Ostrava – Jih a  pan Lubomír Košík, místostarosta Městského 

obvodu Ostrava – Jih. Studenti a studentky našeho gymnázia si připravili krátké kulturní vystoupení pod 

vedením Mgr. Jany Veselé. 
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Malé maturity  
 

Letos již podeváté 60 studentů kvart skládalo tzv. malou maturitu, což v praxi znamená, že si 

18.4.2005 vyzkoušeli přijímací zkoušky nadace Scio spolu se skutečnými uchazeči o studium na naší 

škole. I přesto, že jejich motivace nebyla zdaleka tak silná jako uchazečů ze základních škol, jejich 

výsledky byly velmi dobré.  

Při porovnávání podle celkového součtu bodů mezi prvními dvaceti bylo 16 našich studentů kvart 

(do první desítky se dostali pouze dva uchazeči z devátých tříd). 

Nejvyšší celkový součet bodů  - 160, 09 (ze 170 možných) – získala naše studentka Martina 

Hrubešová ze třídy IV.a. 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 stejném složení jako v minulých letech. Změnou byla pouze 

výměna garanta k 1. listopadu 2004, kdy profesorku Kvasnicovou nahradila profesorka Fialová. 

Předmětová komise jazyka českého se podílela na organizování celé řady akcí: 

Olympiáda v JČ 
   Školní kolo proběhlo dne 16.12.2004. Zúčastnilo se ho 58 studentů obou kategorií (I.kategorie – 

primy až kvarty, II.kategorie -1.r.) Do okresního kola postoupili za každou kategorii dva studenti (v tomto 

kole se  J.Skalský z III.b umístil na 10. místě, Z. Merta z VI.b na místě 12). 

Recitační soutěže 
   Školní kolo se konalo 24.1. 2005 pod vedením Mgr. Jany Veselé s následujícími výsledky: 

I .kategorie - studenti nižšího stupně gymnázia:  

1. místo - Renata Mourečková /IV.b/  

2. místo - Gabriela Šindelová /IV.a/  

3. místo - Adéla Drnovská /III.a/  

Cena poroty - Ladislav Mácha /I.b/  

II. kategorie - studenti vyššího stupně a studenti 1. - 4. ročníků  

1.místo - Barbora Gulašiová /VI.a/ - postup do dalšího kola  

Cena poroty - Miriam Muroňová /3.A/, Ivana Kroupová /1.A/, Kamila Ciencialová /1.A/  

Všichni výše uvedení soutěžící byli oceněni knihou. Účast byla oproti loňskému roku výrazně 

nižší, výkony recitátorů slušné.(bohužel postupující se dalších kol nezúčastnili kvůli chřipkové epidemii). 
 
Písemná maturitní zkouška 

   Proběhla dne 7.4.2005 a žádná slohová práce nebyla hodnocena nedostatečně. 



 19 

 

Témata byla zadána následovně: 

1. K topení je nejlepší staré dřevo, k pití staré víno, k důvěrným sdělením staří přátelé a ke čtení 

staří autoři. Francis Bacon (úvaha o hodnotách dnešního člověka) 

2. Co pro mne znamená být Čechem/Češkou. (volný slohový útvar) 

3. Argumenty proti novým myšlenkám obvykle procházejí třemi různými stadii, od „Není to 

pravda“, přes „Snad by to mohla být pravda, ale není to důležité“, po „Je to pravda a je to 

důležité, ale není to nic nového, celou dobu jsme to věděli.“ (fejeton) 

4. Škola mi nic nedala, byly to ztracené čtyři roky. (vypravování) 

  

Ústní maturitní zkoušky 
   Těchto zkoušek se zúčastnili studenti VIII.a, VIII.b, 4.A a 4. B. Všichni zúčastnění uspěli, nikdo 

nebyl hodnocen nedostatečně. 

Další akce: 
   V říjnu tohoto školního roku zorganizovala Mgr. Jana Veselá exkurzi do Fulneku do Památníku 

J.A. Komenského, které se zúčastnila se třídou VI.a. 

   V témže měsíci třída 3.A s prof. Vašíčkovou zúčastnila přednášky Symbolismus ve filmovém 

umění v kulturním centru Poruba.   

   V listopadu se třídy VI.a, 2.A, V.b a 3.A zúčastnili exkurze do Českého rozhlasu s prof. M. 

Vašíčkovou a prof. J.Veselou. 

   Dále  třídy VI.a a 3.A  zhlédly v Minikinu  v rámci filmového klubu film Mechanický pomeranč 

- akci zajistily  prof. J. Veselá a prof. M. Vašíčková. 

   V květnu  třída VI.a absolvovala v rámci literárně-vědecké exkurze Ostravy přednášku 

překladatele ze severských jazyků a besedu s jedním z regionálních současných autorů. 

 Závěrem:  
 -  účast na literárních soutěžích je ovlivněna současným hodnocením dozírajících pedagogů, 

kterým je v tomto případě přiznávána pouze nepřímá vyučovací povinnost 

- přetrvává požadavek z minulých školních let, a to,  zda by hodinová dotace JČ (zejména v 

maturitních ročnících) nemohla být zvýšena alespoň o jednu hodinu. Při dosavadní dotaci je totiž velmi 

složité skloubit výklad literárního vývoje s rozborem textu. 
    
 

    Mgr. Miroslava Fialová, garant předmětu 

 

2.   Cizí jazyky 
 

Předmětová komise řešila několik úkolů zadaných vedením školy, které se stanou východiskem 

pro vypracování vzdělávacích plánů školy nejdříve pro primu až kvartu a následně pak pro vyšší třídy 

gymnázia. Šlo o zpracování pozitiv a negativ vyučovaného oboru a dále o mezipředmětové vztahy. 

   Součástí nového školského zákona je i povinnost dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. 

Předmětová komise musela zpracovat plán DVPP s udáním konkrétních dat, názvů seminářů a jejich ceny 

do konce kalendářního roku 2004. Tento systém je však nevyhovující, protože semináře  jsou nabízeny 
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průběžně během celého roku. Rozhodnutím ředitelem školy byla komisi čítající 15 členů z 5 různých 

oborů povolena účast na seminářích jen 3 vyučujícím v celkové hodnotě 1200,-Kč (realizoval se nakonec 

jen jeden seminář z jazyka německého za 400,-Kč). Vzhledem k tomu, že jeden cizí jazyk je povinným 

předmětem státní maturitní zkoušky a že její koncepce se ze základu liší od dosavadní praxe maturitních 

zkoušek, je nezbytné, aby se co nejvíce vyučujících v co největší míře mohlo školení s touto tematikou 

účastnit. Bylo nám to ostatně naléhavě doporučováno i školní inspekcí při ústním jednání inspektorky 

s vyučujícími. 

   V prosinci až březnu probíhala školní a okresní, respektive krajská kola soutěží v cizojazyčné 

konverzaci. Do okresních a krajských kol byli vysláni zástupci všech kategorií v jazyce anglickém, 

německém, francouzském i španělském. Nejúspěšnějšími reprezentanty v okresních a krajských kolech 

byli: 
JA   Ondřej Zvonár z IV.b  3. místo v kat.II.b v okres. kole 

           Hana Mikulová ze VI.a   4.-5. místo v III. kat. okres. kola 
JŠ   Leona Škrachová ze 4.B   4. místo v II.kat. v kraj. kole  
 

   V jazyce anglickém jsme začali šířeji pracovat s novou učebnicí Matrix, která je koncipována 

tak, aby studenti úspěšně zvládli maturitní zkoušku ve 4 základních jazykových kompetencích – čtení, 

poslech, mluvení a psaní. Dosavadní zkušenosti s učebnicí jsou vesměs pozitivní, především kompetence 

čtení a psaní jsou rozvíjeny velmi systematicky a studenti by po 4 až 5leté přípravě s touto učebnicí měli 

maturitní zkoušku úspěšně zvládnout. Ačkoli učebnice obsahuje i cvičení poslechová, je nezbytné ji 

doplňovat dalšími materiály, co se týče schopnosti mluvit, nedokážeme posoudit, zda obsah učebnic bude 

dostatečný, neboť o ústní maturitní zkoušce nemáme zatím žádnou představu, první školení k této 

problematice jsou nabízena Masarykovou univerzitou až na podzim a v zimě 2005. 

   Ve dnech 1. - 4.3.2005 probíhala ve škole inspekce, mimo jiné i v jazycích anglickém, 

německém, francouzském a ruském. Celkové hodnocení vyznělo v podstatných bodech velmi pozitivně, 

negativně bylo hodnoceno jen materiálně-technické zabezpečení cizích jazyků, tj. výuka probíhá i 

v kmenových třídách, poškozený nábytek, zastaralé audio-vizuální pomůcky, nedostatek videonahrávek, 

staré učebnice v primách až terciích. Za nejdůležitější závěr inspekční zprávy považuji konstatování, že 

„cizojazyčný projev žáků se vyznačoval dobrou jazykovou kulturou“. 

   V tomto školním roce se podařilo uspořádat hned dva poznávací a studijní zájezdy do zahraničí. 

První se konal už ve dnech 17. - 27.9.2004 do Španělska, kterého se zúčastnili 4 studenti s dozorem 

T.Weberovou. Studenti navštívili několik měst na východním pobřeží Španělska jako Castellou, Valencie, 

Tarragona, seznámili se s některými místními lidovými zvyky, zúčastnili se výuky několika předmětů na 

gymnáziu v Oropesa del Mar, měli možnost porovnat metody výuky, vybavenost školy i své znalosti a 

v praxi si vyzkoušet své jazykové dovednosti. 

   Ve dnech 24. - 30.4.2005 se konal poznávací a studijní zájezd do Velké Británie. Zájezdu se 

zúčastnilo 46 studentů kvart až septim a 1. až 3. ročníku za doprovodu J. Holubové, J. Skácelové a M. 

Brudné. Studenti byli ubytováni po dvou až třech v rodinách, což byla pro ně jedinečná příležitost poznat 

každodenní život Británie, jejich zvyky a především ověřit si svou znalost angličtiny. Zájezd měl velmi 

bohatý program, navštívili jsme gotickou katedrálu v Canterbury – sídlo anglikánské církve, Leeds Castle 

– sídlo Jindřicha VIII., prohlédli si Londýn s jeho nejvýznačnějšími památkami, svezli se na obřím kole 

London Eye, zhlédli jsme královské sídlo Windsdor, studenty soukromé prestižní školy Eton, univerzitu 
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v Oxfordu s jídelnou, kde se natáčel Harry Potter, historická města Winchester a Salisbury a 

prehistorickou památku Stonehenge. Na závěr jsme si prohlédli Tower of London a plavbou po Temži 

jsme se dostali ke Královské observatoři s nultým poledníkem v Greenwichi. 

V souvislosti s těmito zahraničními zájezdy upozorňujeme na to, že je potřeba vyjasnit statut 

dozoru. Je to práce velmi náročná, zodpovědná a mnohdy velmi vyčerpávající, není proto možné nahlížet 

na dozorující učitele jako na někoho, kdo si čerpá dovolenou, náhradní volno či studijní volno. 

   Letošní školní rok byl poznamenán také nedostatkem financí. Podařilo se nám získat peníze jen 

na dva kusy  CD přehrávače a několik slovníků pro jazyk francouzský a španělský. V příštím roce bude 

nutné obnovit fond slovníků jazyka anglického, zakoupit učebnice jazyka anglického pro primu, ve 

špatném stavu a v malém počtu jsou videopřehrávače, bylo by také třeba opravit nebo zakoupit nové 

lavice v jazykových učebnách. 

   Předmětová komise se sešla v průběhu roku 6krát. Na schůzkách byly řešeny úkoly zadané 

vedením školy, předávali jsme si zkušenosti z práce s novými učebnicemi, hledali cesty jak zkvalitnit 

cizojazyčnou výuku a lépe žáky ke studiu cizích jazyků motivovat. 

 
 Mgr. Jarmila Holubová, garant předmětu 

    

 

3.   Základy společenských věd 
 

Předávaní informací a kontrola plnění důležitých úkolů byly zajišťovány na pravidelných a 

operativních poradách předmětové komise. Školní rok byl provázen očekávanými změnami školského 

vzdělávacího systému, proto jedním z hlavních bodů předmětové komise bylo řešení úkolů týkajících se 

rámcového vzdělávacího programu. Především jsme se zaměřili na mezipředmětové vztahy a možnosti 

širšího využití projektového vyučování. 

V tomto školním roce studenti navštěvovali tříletý, dvouletý a jednoletý seminář. Studenti 

s nejlepšími seminárními pracemi obhajovali své práce ve školním kole SOČ. Dva nejlepší studenti 

postoupili do okresního kola, kde také uspěli:  

 

Jan Václavík (3.A) – 1. místo bez postupu (Tibetská buddhistická meditace a její cesta)  

Magdaléna Ondruchová (4.B) – 2. místo bez postupu (Poruchy osobnosti). 

 

Všichni studenti, kteří si zvolili ZSV jako maturitní předmět, maturovali v řádném termínu, jeden 

student byl hodnocen známkou nedostatečný. 

 

Pro studenty IV.a a III.b jsme připravili besedy o trestní odpovědnosti. Studenti besedovali 

s příslušníky městské policie a soudkyní krajského soudu.V únoru studenti se společenskovědních 

seminářů podíleli na výzkumu veřejného mínění pro výzkumnou laboratoř v Ostravě. 17. února se 

studenti  zúčastnili velmi zajímavé besedy s Jaromírem Štětinou o tragédii v Beslanu.V květnu jsme 

navštívili  filmové představení „Al Džazíra“ v rámci festivalu Jeden svět.  
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Základy společenských věd patří k předmětům s velkým rozsahem učiva. Jde o předmět  náročný 

na přípravu a je nutná průběžná aktualizace nových informací a proto členové předmětové komise mají 

zájem o další vzdělávání a tak byla škoda, že všechny plánované semináře, na které se členové přihlásili, 

byly pedagogickým centrem zrušeny. Členové mohli tedy alespoň využít informací na internetu a 

v odborných časopisech (např. Psychologie). Po celý rok také využívali učitelskou knihovnu OV – ZSV, 

která byla dle finančních možnosti obohacena o další svazky. 
 

 Mgr. Dana Nechvátalová, garant předmětu 
 

 

 

4. Dějepis, zeměpis 
 
 
Zeměpis 

   Všichni členové spolupracovali na učebních plánech, klasifikačním řádu a mezipředmětových 

vztazích. Chtěli jsme zkvalitnit výuku zeměpisu a podali jsme návrh na zakoupení nových učebnic pro 

kvartu. Stávající knihy jsou nevyhovující (zastaralé údaje, již neexistující průmysl, naleziště, apod.). 

Nakonec bylo zakoupení knih povoleno. Podařilo se nám doplnit i příruční knihovnu zeměpisu o nové 

tituly, vhodné pro výuku předmětu i seminářů. 

Soutěže:  
Školního kola zeměpisné olympiády se zúčastnilo 7 studentů v kategorii A ( primy) a 10 studentů 

kategorie C ( tercie a kvarta ). Vítězové - Tereza Nováková z  I. a  a Lukáš Gvužď z  III. b postoupili do 

okresního kola, které proběhlo v březnu. Tam se umístili na 6. místě ( T. Nováková ) a 27. místě (L. 

Gvužď).  Nikdo z  nich nepostoupil do krajského kola. 

Maturitní zkoušky - studenti 4letého i 8letého studia si v hojné míře vybrali zeměpis jako volitelný 

předmět, bohužel mnozí podcenili jeho náročnost a tak stupnice známek byla pestrá od výborné po 

dostatečnou. Všichni u ústní zkoušky prospěli. Problematika zeměpisu a dějepisu byla součástí dotazníku, 

který jsme předložili studentům 3. A a obou septim, 2. A a  sext. Studentská rada vystoupila s návrhem, 

aby byl dějepis a zeměpis ve 4. ročníku zrušen a nahrazen dalším volitelným předmětem. Převážná 

většina dotazovaných se postavila proti zrušení předmětů, protože je potřebují pro svůj všeobecný 

rozhled, zajímají je, chtějí z nich maturovat. Provedla jsem srovnání přírodovědných předmětů ( F, Bi, 

Ch) a humanitních (D, Z, ZSV ) ohledně počtu maturujících. 

V letošních oktávách to byl poměr 1 : 1, v letošních 4. ročnících výrazně převažovaly humanitní 

předměty. Navíc pro ponechání obou hovoří i testy Scio, které používají ve stále větší míře VŠ v 

přijímacím řízení. Zejména znalosti z dějepisu tvoří nezanedbatelnou část testů OSP(obecných studijních 

předpokladů). 

Úkoly pro další rok - pokračovat v nákupu kvalitních učebnic, doplnit knihovnu zeměpisu, vyřešit 
umístění map a provést jejich kontrolu ( vyřadit zastaralé a poškozené kusy ).    
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Dějepis 
  

Předmětová komise pracuje ve stejném složení, bylo uskutečněno 9 schůzek. 

Vzdělávání: V letošním školním roce probíhá vzdělávání pedagogů s určitými problémy, protože 

bylo zrušeno Pedagogické centrum v Ostravě, a protože prostředky na vzdělávání jsou omezeny. Ale i tak 

se nám podařilo zajistit jednu z nejkvalitnějších akcí - seminář pro pedagogy - Jak učit o holocaustu ( 

Praha a Terezín ). O akci byl velký zájem, nakonec jsme losovali a jeli M. Bohmová a J. Hortvík. V 

červenci proběhla na UK v Praze Letní škola historie. Semináře se zúčastnila D. Štensová. Kromě 

běžných přednášek by měl být  program věnován postavení dějepisu a tvorbě RVP a ŠVP. 

Soutěže:  Ve školním roce 2004 /2005 proběhlo několik soutěží. Tradičně v listopadu se jedná o 

vědomostní soutěž " S bílým koněm ve znaku". První kolo je korespondenční, zaslali jsme 8 souborů 

vypracovaných otázek. Do vyššího kola nepostoupil žádný student. V prosinci se pořádá Dějepisná 

olympiáda, ta je určena terciím a kvartám. Naši  školu  reprezentovali  Lukáš  Kučera a  Vojtěch  Kučera. 

Lépe se v okresním  kole umístil V. Kučera, který obsadil 12. - 14. místo. 

V únoru proběhla soutěž  Hrady a zámky pro primy - kvarty. Původně měla mít 2 kola. 

Nakonec bylo rozhodnuto uspořádat jen jedno kolo, protože výsledky některých soutěžících byly 

výrazně lepší.  

Letos se objevila nová soutěž " Co víš o československých legiích". Byla limitována věkem  do 15 

let. První kolo tvořil náročný vědomostní test, týkající se zahraničních vojenských jednotek, 3 studentky 

našeho gymnázia postoupily do druhého kola, ve kterém měly  zpracovat samostatnou práci na téma 

Životní osud a dílo generála Krejčího. Podle rozhodnutí odborné poroty se umístily na 17. - 28. místě. 

Inspekce:  V tomto roce zavítali na školu pracovníci České školní inspekce. 

Při hodinovém rozhovoru  jsem seznámila  inspektora Slepičku s  pomůckami, materiálním 

vybavením komise a  problematikou našich  předmětů. Dostali jsme náměty na zkvalitnění výuky, např. 

vybudování  odborné učebny. Budeme uvažovat o změně časopisu. Prozatím odebíráme Historický obzor, 

kde se téměř vůbec neobjevuje problematika výuky. Od nového kalendářního roku bychom místo něj 

odebírali Dějiny a současnost.  

Oba předměty byly inspekcí hodnoceny velmi dobře. Všichni členové předmětové komise byli 

seznámeni s inspekční zprávou. 

Maturitní zkoušky: I v tomto roce se objevil dějepis jako volitelný předmět, všichni u ústní 

maturitní zkoušky prospěli, známky se pohybovaly v rozmezí výborná - dobrá. Někteří studenti 

prezentovali u zkoušky také své seminární práce. 

Zkvalitnění výuky: Chtěli jsme vyměnit učebnice pro nižší gymnázium. Pomocí distributora jsem 

sehnala všechny sady, které se používají. Jednotliví členové učebnice posuzovali a nakonec jsme se 

rozhodli pro nakladatelství Dialog. Jejich knihy používá většina gymnázií v ČR. Existují i pracovní sešity, 

které si studenti zakoupí sami. Začínáme u primy a postupně budeme v nákupu pokračovat. 

Návštěvy výstav, exkurze: V rámci dějepisných seminářů jsme navštívili některé výstavy 

pořádané Městským muzeem v Ostravě. 

Dne 4. 11. 2004 se uskutečnila exkurze do Osvětimi, pořádaná studentskou firmou našeho 

gymnázia - S.U.S.I. Akce se zúčastnilo 42 studentů.  Účastníci viděli muzejní expozici v koncentračním 

táboře Osvětim, shlédli dokumentární film,  navštívili likvidační tábor Březinka. Je velice cenné, že s 
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námi jel pan Salamonovič, který  sám prožil v Osvětimi část svého mládí. Akci zorganizoval profesor 

Vlček, který ocenil vnímavý postoj studentů i jejich příkladné chování. 

Beseda: Jedna z nejvýznamnějších akcí  za dějepis proběhla 20. června 2005. 

Na letošní rok připadá 60. výročí ukončení 2. svět. války. Z provozních důvodů jsme uskutečnili 

setkání studentů a pamětníků až v červnu. Besedu připravili  V. Vlček a D. Štensová, na úspěšném 

průběhu se podíleli všichni členové PK. Celkem se zúčastnilo 8 tříd po 30 žácích ( kvarty, 3. A, 2.A, sexty 

a septimy ). Studenti vytvořili 4 skupiny, pro které byl připraven náročný program. 

Na besedu přišli  plk. Coka - žil na Podkarpatské Rusi, v mládí pobýval ve Francii, byl internován 

v gulagu, podílel se na osvobozování Československa. 

Plk. Končický - pochází z Volyně, bojoval v Sovětském Svazu, zúčastnil se osvobozování 

Československa a Ostravské operace.  

Ing. Jan Pavlíček- utekl z Protektorátu přes Slovensko, Maďarsko a Balkán do Velké Británie, 

osvobozoval západní Evropu. 

Ing. M. Salamonovič - byl v koncentračních táborech v Lodži a v Osvětimi, pracoval ve zbrojovce 

v Drážďanech, zažil ničivé nálety spojenců na Drážďany, utekl z Německa. 

Dr. Dušek- byl internován v Dachau, pracoval v domácím odboji. 

Studenti všech skupin se postupně seznamovali s osobním svědectvím těchto statečných lidí. 

Mezitím byly jiné skupině promítány dokumentární filmy. 

Náročný program celého dopoledne všechny velice zaujal. Pamětníci s sebou přinesli vzácné 

dokumenty, potvrzení o internaci, vyznamenání, návrhy na státní ocenění, ale i pozvánky a fotografie ze 

setkání veteránů v západní Evropě. Studenti s nevšedním zaujetím sledovali napínavé životní osudy. 

Pamětníci si zaslouží naše poděkování, že obětovali svůj čas a přišli se s námi podělit o vlastní 

zážitky z  minulosti. Neopakovatelným způsobem tak seznámili mladou generaci s historií 20. století. 

Tato akce patří k nejzdařilejším, které byly předmětovou komisí dějepisu pořádány. 

Závěrem bych se pokusila vytýčit úkoly na příští rok. Chtěli bychom pokračovat v  nákupu 

kvalitních učebnic z nakladatelství Dialog, usilujeme o výhodnější umístění map, chtěli bychom změnit  

odebíraný časopis, doplníme knihovnu o nové publikace,dokoupíme atlasy pro nižší gymnázium. 

Chtěla bych také všem členům předmětové komise dějepisu a zeměpisu poděkovat za jejich podíl 

na činnosti komise a pomoc při zajišťování úkolů. 
    

 Mgr. Dagmar Štensová, garant předmětu 
 

5. Matematika 
 

Ve školním roce 2004/2005 proběhly na naší škole dvě významné matematické soutěže – 

matematická olympiáda a matematický klokan. 

Školního kola MO kategorie Z6 – Z9 se zúčastnilo 42 studentů, kteří byli úspěšní řešitelé 

domácího kola. Z nich v městském kole bylo úspěšných 10 v kategoriích Z6 – Z8. V kategorii Z6 obsadil 

Daniel Adámek 2. místo a v kategorii Z7 Aneta Adámková 1. místo s plným počtem bodů. Na 3. místě 

kategorie Z8 se umístil Vojtěch Hercík. Ostatní studenti se stali úspěšnými řešiteli tohoto kola. 

Domácího kola MO kategorie A,B,C se zúčastnilo 9 studentů.Tito pak řešili školní kolo a 

v oblastním kole byli 4 studenti úspěšnými řešiteli v kategorii C. 
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Jako každoročně i letos probíhala soutěž Matematický klokan. Matematické vědomosti zkoušelo 

186 studentů. Soutěžící si tak mohli v příslušných kategoriích porovnat své znalosti. 

Vyučující matematiky se pravidelně zúčastňovali schůzek předmětové komisí. Na těchto se řešila 

problematika tematických plánů, zvýšené komunikace mezi vyučujícími, spolupráce vyučujících apod. 

V diskusích se všechna témata bez potíží prodiskutovávala a řešila. 

Všichni studenti oktáv a 4. ročníků, kteří si zvolili jako maturitní předmět matematiku, úspěšně 

odmaturovali. 

Předmětová komise všem úspěšným matematikům blahopřeje. 

 

RNDr. Jana Kotassková, garant předmětu 

6. Fyzika 
 

Ve školním roce 2004/05 vyučovali studenty fyzice tito vyučující: Mgr. Vendulka Pinková,  Mgr. 

Jana Kotassková, Mgr. Vlastimil Šmíd, Mgr. Martin Kotek a Mgr. Pavel Kolašín. 

K maturitě jsme připravili celkem 8 studentů. Všichni odmaturovali a 5 z nich výborně. Maturita 

probíhala v laboratoři fyziky a studenti zde demonstrovali i své praktické znalosti a dovednosti. 

Někteří studenti se účastnili fyzikálních soutěží.  

Do druhého kola fyzikální olympiády postoupili: 

Kategorie   C:  Radim Matera    2. B 

D:  Daniel Vopalecký   V.b 

  E:  Tomáš Sadílek   IV.a 

       Zuzana Chlebounová   IV.a 

Úspěšní v regionálním kole byla Zuzana Chlebounová, která skončila šestnáctá a Daniel 

Vopalecký skončil na výborném druhém  místě. 

Studentka VIII.a Lenka Zychová se se svou prací „ Měření výšky Mons Pico pomocí metody délky 

stínu“ účastnila středoškolské odborné činnosti v oboru fyzika. Z prvního místa školního kola postoupila 

do kola regionálního a toto opět vyhrála. 

Stejná studentka multimediálně zpracovala téma Astrofyzika a věnovala jej škole k potřebě výuky. 

Studenti VII.a Šturm, Dvořák a Kancnýř se kolektivně účastnili soutěže „Co víš o jaderné 

energetice“ a obsadili výborné druhé místo v celostátním kole. 

V rámci výuky proběhly exkurze do hvězdárny a planetária. Rovněž pokračoval kroužek fyziky 

vedený panem Foldynou z VŠB. Bohužel už o něj byl menší zájem z řad studentů. 

Kantoři se začali připravovat na změnu v organizaci  laboratorních pracích a probíhá příprava 

základních fyzikálních pokusů. 

Za úspěšný průběh školního roku 2004/05 děkuji všem vyučujícím fyzice a věřím, že další roky  

nadchneme tímto krásným oborem ještě více studentů. 
  

Mgr. Pavel Kolašín, garant předmětu 
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7.  Chemie 
 

V rámci zkvalitnění výuky chemie a získávání nových poznatků se členky předmětové komise 

zúčastnily různých akcí a seminářů : 

Ve spolupráci s VŠB TU se studenti všech chemických seminářů zúčastnili akce „Chemie patří 

k životu“  společně s prof. Najbrtovou a Heinzovou. 

Prof. P. Skupinová (nadace ASTRA  Praha od 24.10. – 29.10.04 Podzimní škola pro učitele SŠ,                                                                  

27.1. – 28.1.05 Nové trendy v chemii - Gymnázium Šternberk ve spolupráci s PřF UK Praha. Stejné akce 

absolvovala i prof. Zahutová , která ještě navíc absolvovala :  

16.4.05   DVPP PřF UK Praha – Obecná chemie 

1.4.05 – 13.5.05  DVPP PřF UP Olomouc – Základy toxikologie pro učitele př. předmětů 

prof. D. Radková     (DVPP PřF UK Praha Koncepce a cíle výuky bi-ch) 

prof.J.Heinzová       (4.10. – 6.10.04 seminář Děti, mládež a AIDS Brno) 

 

Exkurze : Ostravský pivovar – studenti chemického semináře s prof.J.Heinzovou 

Všechny členky PK projevily zájem o účast na akcích pořádaných Ostravským pedagogickým 

centrem, ale pro malý zájem ostatních pedagogů se tyto akce nekonaly. 
 
Odborná literatura, laboratoř, přípravna  

PK CH je velmi slušně vybavena odbornou literaturou z oblasti anorganické chemie, organické 

chemie, biochemie.Tyto knihy využívají jak pedagogové ke zvýšení své odbornosti, tak i studenti pro 

přípravu na VŠ, referátů, podklady pro chemické olympiády. 

Do laboratoře byla zakoupena řada pomůcek, chemikálií, byly opraveny analytické váhy. Pro nový 

školní rok bude však potřeba zakoupit další potřebné chemikálie, zkumavky, chemické sklo, filtrační 

papír. 

 

Chemická olympiáda 
V letošním školním roce soutěžili studenti v CHO kategorie D a C. 

V kat. D postoupili Z. Chlebounová a T. Sadílek do krajského kola, kde získali 10. a 22. místo. 

V kat. C v krajském kole získala S. Palovská VI.a 20.místo, M. Picková VI.a 39. místo, M. Havelková 40. 

místo a L. Bělíčková 47. místo ( obě 2.A) 

 
SOČ , seminární práce  

V rámci dvouletých a tříletých seminářů vypracovali studenti seminární práce z různých oborů 

chemie , biochemie, zdravotnictví. Mnohé tyto práce měly již tradičně velmi dobrou úroveň jak po stránce 

obsahu, zpracování, příloh, tak i z hlediska vlastního poznání a přístupu. Celkem bylo zpracováno a 

obhájeno 10 prací, z nichž 4 práce postoupily do školního kola SOČ. Tyto práce vedla, konzultovala a 

hodnotila prof. Heinzová. 
 
Maturity 

Součástí maturitní zkoušky jsou přehledně zpracované podklady – rovnice, příklady, zadání pro 

každou ze 30 maturitních otázek. V průběhu mat. zkoušky pak studenti postupně řeší a odpovídají na tyto 



 27 

otázky. K maturitám byla připravena posluchárna chemie – obrázky, chemikálie, folie, pomůcky ( vše 

připravila prof. Heinzová). K maturitní zkoušce  připravovaly studenty prof. Najbrtová a Heinzová. 

Prof. Najbrtová byla třídní VIII.a, prof. Heinzová dělala místopředsedu v této třídě . 
 
Drogová problemika 

Nedílnou součásti výuky chemie je i práce drogového preventisty J. Heinzové, která se pravidelně 

zúčastňuje schůzek na ped. – psych.poradně. Zajišťuje besedy s abstinujícími narkomany v Renarkonu.V 

případě potřeby zajišťuje odbornou pomoc psychologů. 

Drogová problematika je na škole připomínána formou nástěnek, akcí – např. 1.12. Den boje proti 

AIDS, schránkou důvěry i diskusemi v hodinách chemie. 

 

PK CH zpracovala návrh na nový klasifikační řád, mezipředmětové vztahy  s Bi, F, M, Z v celku „ Člověk 

a příroda“ RVVP, pozitiva a negativa předmětu chemie. 
 
 
Stálé úkoly členek PK CH                          

Prof.M.Najbrtová     -  příprava pomůcek, testů, návodů lab.cv., příprava a konzultace k maturitám 

Prof.J.Heinzová    - správce laboratoře, nákup chemikálií, pomůcek, garant CH, protidrogový 

preventista, vedení , konzultace sem. prací, DOD – příprava, účast, příprava studentů k mat. zk.,                               

příprava učebny k mat. zk., příprava testů, pomůcek, návodů na lab.cv., správce sbírky geologie, garant 

M-ČČK, ošetřování zraněných studentů, vedení, konzultace,opravy CHO kat. C 

Prof.E.Zahutová      -   jednoleté studium UP Olomouc toxikologie, účast na seminářích PřF UK 

Praha, Podzimní škola pro uč.SŠ Praha, nové trendy v chemii – Šternberk, příprava pomůcek, testů, 

lab.cvičení, příprava lékárniček pro výlety, LVVZ, ŠVP, laboratoře, garant M-ČČK vedení pokladní 

dokumentace, správce sbírek CH a učitelské knihovny, členka poroty SOČ, DOD, chemické nástěnky, 

nové značení chemikálií  

Prof.D.Radková      -    příprava testů a pomůcek, garant M-ČČK, seminář na PřF UK Praha – 

Koncepce a cíle výuky bi-ch 

Prof.B.Vévodová      - testy, pomůcky, vedení CHO kat. D 

Prof.P.Skupinová    -   příprava testů, pomůcek, návodů, DOD, Organizace školního kola SOČ                             
 
PK CH navrhuje a postrádá : 

• mnohdy chybí zpětná vazba mezi PK a vedením školy, např.řešení problémů  placení 

chemických cvičení, 

• pozitivní a negativní dopad studia chemie na studenty – chybí nám názor vedení, zvýšit počet 

přidělených papírů na kopírování, nákup pomůcek, odborné literatury, vystavení seminárních 

prací – možnost přístupu ostatních studentů (knihovna,poličky). 

PK CH oceňuje přístup vedení školy při diskusích o možnostech zakoupení pomůcek, vybavení 

laboratoře, oprav vah, možnosti účasti na odborných seminářích, řešení úprav úvazkových hodin. 

 

 

 Mgr. Jarmila Heinzová, garant předmětu 
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8. Biologie 
 

  
1. Soutěže 
 

a) Biologická olympiáda - školního kola kategorie A se zúčastnilo 28 studentů, do krajského kola 

postoupila Kamila Botková VIII. a,  kategorie B - školní kolo 9 studentů, do krajského kola postoupila 

Lucie Fellerová VI. a, kategorie C - 5  žáků, do okresního kola postoupil T. Sadílek IV.a, kategorie D - 16 

žáků, do okresního kola postoupila Kateřina Kůřilová II.a.  

Nejlépe se umístila Lucie Fellerová – na 4. místě v krajském kole. 

b) Soutěž v ZOO Ostrava - podzimního kola se zúčastnilo 8 družstev žáků nižšího gymnázia. Do 

finále se nedostalo žádné družstvo, jarního kola se zúčastnila 4 družstva. Do finále se dostalo smíšené 

družstvo prim – kapitán Martin Buček, obsadilo 6. místo. 

c) Výtvarná a fotografická soutěž ke Dni Země – téma soutěže: Z říše rostlin. První místo 

v kategorii výtvarných prací obsadily Lucie Blahutová a Andrea Rodová z V.b a v kategorii 

fotografických prací Ondřej Čapek z 2. A. 
 
2. 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. Aktualizována 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) Výtvarné a fotografické práce ze soutěže ke Dni Země byly vystaveny na nástěnce biologie a 

v hale školy. 
 
3. Exkurze 

Vzhledem k problémům s proplácením nadúvazkových hodin od 1. 1. 2005 se neuskutečnily 

některé plánované exkurze.  

Exkurze, které se uskutečnily: 

a) Exkurze Brno - Mendelovo muzeum, anatomický ústav, botanická zahrada MU, Scv Bi 3. r. a 

VII. – prof. Rozehnal, Radková 

b) Exkurze do Státního zdravotního ústavu v Ostravě – Scv Bi VIII a 4. r. – prof. Najbrtová 
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4. Besedy, přednášky 

a) Přednášky a besedy o studiu na přírodovědecké fakultě  v Ostravě a v Olomouci - pro sem. 

4.roč. - naši absolventi. 

b) Přednáška s prezentací RNDr. Jiřího Vrtného o zdravotnické misi do Afgánistánu a Iráku – pro 

Scv Bi a Z 4. r. a VIII. 
 
5. Koutek živé přírody 

V laboratoři biologie prof. Rozehnal zajišťuje chod koutku živé přírody. Jsou v něm švábi 

američtí, sklípkani, korálovka, mnohonožka, zákeřnice a akvárium s rybičkami. Novým přírůstkem je 

rosnička. 

 
6. Prezentace biologie veřejnosti 
 

a) Den otevřených dveří 12. ledna - 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) Byla zřízena intranetová stránka PK biologie. 
 
7. Jiné 

a) Průběžně byly vypracovány a doplněny biologické testy, návody na cvičení. 

b) Průběžně byla doplňována školní videotéka. 

c) Byl doplněn přehled prací SOČ a seminárních prací vypracovaných v průběhu minulých let. 

d) Prof. Skupinová, Slouka se starají o dřeviny v areálu školy.  

e) Zájem o biologii na škole dokumentuje i počet studentů, kteří si volí biologii jako maturitní 

předmět (letos celkem 38 studentů) a zájemci o volitelný předmět seminář a cvičení z biologie – letos 

bylo otevřeno celkem 6 seminářů.  
 
8. Vzdělávání členů PK 

a) Kurz počítačové gramotnosti Z mají všichni členové PK, P prof. Stádníková, Rozehnal, 

Skupinová, PI Slouka.  

b) Akce DVPP organizované  

 I. V rámci Nadace Astra Charty 77 v Praze - prof. Skupinová  

II. PřF MU Brno, Genetika - prof. Skupinová a Slouka 
 
  RNDr. Marta Najbrtová, garant předmětu 
 
 

9. IVT a programování 
 

Ve školním roce 2004/05 vyučovali informatice a programování  Ing. Věra Drápalová, Mgr. Jiří 

Rozehnal, Mgr. Jiří Pavlíček a Mgr. Michal Matuška. Informatice se  vyučovali studenti tercií, kvart, 
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kvint a 1. ročníku. Někteří studenti 3. ročníku a septim navštěvovali prvním rokem dvouletý seminář 

z programování. V maturitním ročníku seminář otevřen nebyl, proto také letos nikdo z IVT nematuroval. 

V letošním školním roce se opět zvýšila úroveň vybavení dvou školních učeben informatiky a to 

jednak samotných počítačů, monitorů a dalších příslušenství, tak i softwaru. Byl instalován i nový data 

projektor. 

Studenti se učí aplikovat své dovednosti z IVT v ostatních předmětech. Laboratorní protokoly 

v digitální podobě jsou již standardem, stejně jako vyhledávání informací pro referáty  na internetu a 

případné jejich zpracování ve formě prezentace. Připomeňme alespoň krásnou prezentaci studentky VII.a  

Lenky Zachové o astrofyzice a práce SOČ mnoha našich studentů.  

V příštím školním roce bude otevřen další seminář a uvažuje se i o školním kroužku pro 

maturanty. To vše jistě povede k ještě větší kvalitě znalostí a dovedností našich studentů z IVT. 
 

 Mgr. Pavel Kolašín, garant předmětu 
 

 
10. Zpráva správce počítačové sítě 

 

 Hlavním úkolem pro školní rok 2004/2005 bylo rozšíření počítačových učeben na 16 míst. Proto 

jsme nakoupili a instalovali 19 nových PC do učeben 209 (15 ks) a 210 (4 ks). Spolu s nákupem data-

projektoru a jeho instalací na učebně 209, se tím rozšířila možnost využívání počítačové učebny nejen pro 

výuku informatiky a výpočetní techniky, ale také pro jiné výukové předměty na naší škole. 

 Zakoupením 3 nových PC pro kabinety a  kancelář školy, výměnou 14 starých počítačů z učebny 

209 a jejich umístěním do kabinetů vyučujících, došlo k vylepšení počítačového vybavení školy. Byl to 

základní předpoklad pro širší využití počítačového programu matriky školy – BAKALKÁŘ. 

Tento systém v následujícím školním roce umožní nejen vedení kvalitní agendy třídních učitelů, ale také 

rychlejší informovanost rodičů o výsledcích žáků. Od září 2005 budou na našich internetových stránkách 

pod individuálními kódy zveřejňovány studijní výsledky žáků vyššího gymnázia. 

Nákup a instalace 3 skenerů s podavačem do učeben a ředitelny nám letos pomohl nejen urychlit, ale i 

zkvalitnit průběh přijímacích zkoušek. Uchazeči poprvé své odpovědi v testech z matematiky, obecných 

studijních předpokladů i z jazyka českého zapisovali do záznamových archů, které byly skenovány a 

vyhodnoceny příslušným programem společnosti Scio. 

 O ocranu počítačové sítě před viry se nám stará antivirový program AVG, který jsme v tomto 

školním roce povýšili na vyšší verzi. 

Ing. Věra Drápalová, správce sítě 

 

 

11.    Zpráva koordinátora IT 
 
 
Školící středisko 
 

Ve školním roce 2004/2005 pokračovalo ve své činnosti školící středisko pro školení učitelů v 

základní znalostní úrovni "Z" a úvodního modulu P (dále P0) v rámci projektu PI - Informační 



 31 

gramotnost. 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. 

Školení Z nebude již příští rok podporováno SIPVZ. V tomto kurzu jsme letos proškolili 4 učitele 

základních škol a administrativně jsme udělili certifikát 4 učitelům našeho gymnázia. 

Kurzy P0 probíhaly stejně jako v minulém roce v pěti čtyřhodinových blocích. Deset hodin bylo 

navíc vyhrazeno pro on-line komunikaci s lektorem. Školení P0 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 získaných 

znalostí při výuce. Ve školním roce 2004/2005 proběhly celkem 3 kurzy P0. Ve dvou kurzech jsme 

proškolily 15 učitelů našeho gymnázia a v posledním kurzu 7 učitelů základních škol. 

Pilotní projekt 
V období září – prosinec jsme na naší škole realizovali pilotní projekt „Využití počítačového 

software-Cabri geometrie II k výuce geometrie na víceletém gymnáziu“ na základě „Metodiky pilotních 

projektů v rámci I. etapy realizace SIPVZ“ vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 

Projekt sledoval a naplnil následující cíle: 

• otevřít nové perspektivy ve výuce geometrie 

• podpořit konstruktivní přístup k práci 

• ověřit, že dynamická geometrie je vhodným prostředím pro výuku 

• umožnit rychlejší a přesnější rýsování, podpořit a trénovat geometrické uvažování 
 

 Mgr. Jiří Pavlíček, koordinátor IT 
 

12. Estetická výchova 
 

Hudební výchova 
  
V průběhu celého školního roku 2004/2005 se studenti hudební výchovy 1.A, 2.A, V.b, VI.a, VI.b třídy 

zúčastnili plánované exkurze v Českém rozhlase Ostrava. Měli tak možnost seznámit se jak s historií 

Českého rozhlasu Ostrava, tak se současnými možnostmi produkce hudby a mluveného slova. 

   Stalo se již tradicí, že se každoročně v předvánočním čase koná koncert studentů naší školy. Ani 

letošní rok nebyl výjimkou. 10.12.2005 proběhlo v dopoledních hodinách pro všechny účinkující  

soustředění a samotné vystoupení se uskutečnilo 14. prosince v podvečerních hodinách v atriu školy. 

Téměř dvouhodinový  program nebyl  tentokrát postaven pouze na koledách. Jednotlivá vystoupení měla 

být symbolickou oslavou Vánoc jako svátků klidu a pohody, ale i lásky a porozumění. Mezi účinkujícími 

vystoupili nejenom studenti naší školy, ale také jejich hosté. Kromě známých talentů, které můžeme na 

školních akcích vidět již pravidelně (A. Bálková ze 3.A, H. Sošková ze 4.A,  L. Zychová z VIII.a,T. 

Majliš,  O. Tyleček, oba ze VI.a, J. Kaňka ze VII.a.),  se objevily také nové tváře studentů prim a prvního 

ročníku (M.Kapošváry , K.Kohutová, M.Beinhauer, všichni z I.b). Své umění předvedlo téměř devadesát 

studentů jak v oblasti pěvecké a instrumentální, tak i dramatické. 

   V letošním školním roce prokázaly u maturitní zkoušky  své teoretické i praktické znalosti dvě 

studentky  H.Sošková ze 4.A a Š.Brumková z VIII.b. 
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    Ve dnech  20.5. a 27.5. zpříjemnili studenti nižšího a vyššího gymnázia svým krátkým 

kulturním programem slavnostní předávání maturitního vysvědčení.  
  
Výtvarná výchova 
  
Během školního roku 2004/2005 se studenti výtvarné výchovy zapojili do soutěže "Svět rostlin", která je 

každoročně na naší škole vyhlašována předmětovou komisí biologie v rámci environmentální výchovy. 

   Na výstavu v atriu našeho gymnázia bylo vybráno několik desítek prací s tematikou rostlin, 

stromů, plodů a květů. Do školního kola tak postoupily nejlepší výtvarné práce jednotlivých ročníků prim, 

sekund, tercií, kvint a prvních ročníků. První tři místa patřila studentkám kvint / Blahutové, Radové, 

Dobrovodové, Bičanovské /. Výstava vybraných prací potrvá v atriu i během dalšího školního roku, 

můžete mezi nimi najít kresby tuší, uhlem i rudkou, malby akvarelem i temperou a koláže. 

   V adventním období se studenti IV.b podíleli na výrobě tradičního adventního kalendáře v 

netradičním velkém měřítku. V kalendáři sice nebyly sladkosti, ale zato nádherné ilustrace, které se den 

po dni objevovaly pod očíslovanými okýnky. Tento kalendář ozdobil vstupní halu školy spolu s humorně 

laděným keramickým betlémem V.a. 

   Na jaře rozveselila vstupní halu expozice nebývale velkých papírových vajíček, která zde ku 

příležitosti Velikonoc "snesla" v jarně pomalovaných a slámou vystlaných dřevěných bedýnkách V.b. 

   Před maturitními zkouškami pomáhali studenti III.a s přípravou keramických upomínkových 

suvenýrů, které pak škola věnuje spolu s vysvědčením čerstvým maturantům. 
 

PhDr. Marie Vašíčková, garant předmětu 

13.   Tělesná výchova 
 

Ve školním roce 2004/ 05 se změnilo složení předmětové komise tělesné výchovy. Do důchodu 

odešel dlouholetý člen Jan Besperát. Na jeho místo nastoupil mladý kolega Robert Hegedüs.  

Činnost PK TV je velmi rozmanitá a dá se rozdělit do několika základních oblastí: 

1. Sportovní kursy 

2. Lyžařské kursy 

3. Mimoškolní sportovní akce 

4. Sportovní akce ve škole 
 
1. Sportovní kursy 

Ve školním roce 2004/2005 proběhly v měsíci září 3 sportovní kurzy pro studenty 3.ročníků : 
SK Slovinsko 3.-10.9.2004 : 

Prvního sportovního kurzu se zúčastnili studenti 3.A i obou septim. Vedoucí kurzu byla A. 

Kroupová, instruktorky L. Blaťáková a G. Milatová. V pátek byl kurz zahájen nočním přesunem 

autobusem do Rakouska, v sobotu byla instruktáž a první seznámení s raftem na řece Möll. Zpříjemněním 

pak procházka k místnímu vodopádu. Další den byl orientován do okolí Kolbnitzu, celodenní túra. 

V pondělí následoval přesun do Slovinska, sjezd řeky Sávy a prohlídka městečka Bled. I další den se 

odehrával na raftu – na řekách Sáva Bohinka a Sáva Dolinka. Ve středu následoval přesun do Chorvatska 

– k moři v letovisku Rovinj. Zde rovněž proběhla instruktáž slaňování. Čtvrtek byl ve znamení výletu na 

lodi na ostrov Crveni otok, koupání a relaxace. V pátek byl kurz zakončen návratem domů. Celý kurz 
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proběhl v příjemné atmosféře nových zážitků a poznání krásných zákoutí několika zemí. Velký dík patří i 

VK Campanula, která zajistila zdárný průběh i náročných fyzických aktivit.  

SK Vysoké Tatry 5.-10.9.2004 : 

Tohoto kurzu se zúčastnili studenti tříd 3.A a septimy B. Vedoucím kursu byl J. Skála, instruktoři 

R. Hegedüs a R. Kuldan. Ubytování a stravování bylo zajištěno v rekreačním zařízení „Škola v prírodě 

1.máj“ v Tatranské Lomnici. V den příjezdu – v neděli jsme absolvovali „aklimatizační“ túru 

k Studenovodským vodopádům. V pondělí byla v programu celodenní túra ze Štrbského plesa nahoru 

Mlynickou dolinou, kolem vodopádu Skok na Bystré sedlo. Odtud pak Furkotskou dolinou přes chatu Pod 

Soliskom zpět na Štrbské pleso. Další den pak ještě náročnější přechod Priečného sedla z Malé do Velké 

Studené doliny. Část studentů došla po magistrále na Skalnaté pleso a odtud lanovkou do Lomnického 

sedla a na Velku Lomnicku vežu. Ve středu byl regenerační den. Dopoledne jsme navštívili Belansku 

jaskyňu, po obědě v Tatranské Lomnici jsme absolvovali prohlídku Muzea Tater a shlédli dva filmy – 

jeden o Tatranské přírodě, druhý o 50 letech fungování Tatranské horské služby. Vrcholem pak byla 

večerní přednáška člena Horské služby, pana J.Černického. Ve čtvrtek pak kurz vyvrcholil túrou do 

Doliny Zeleného plesa, za náročnějších povětrnostních podmínek pak dobyla vrcholová skupina Jahňací 

štít. V pátek jsme absolvovali cestu domů – z Popradu rychlíkem Košičan. Naplánovaný program byl beze 

zbytku splněn, k čemuž přispělo dobré počasí, ale i dobrá parta studentů i pedagogů, kteří se na tomto 

kurse sešli. 
SK Vysoké Tatry 12.-17.9.2004 : 

 

Osazenstvo tohoto kurzu tvořili hlavně studenti VII.a, vedoucím byl R. Kuldan a instruktorkami L. 

Blaťáková a A. Kroupová. Náplň kurzu byla totožná s předchozím kurzem, pouze díky nepříznivému 

počasí se nedal uskutečnit výstup na Jahňací štít a místo něj byla zdolána Velká Svišťovka.               
 
2. Lyžařské kursy 

V zimě 2005 pořádala PK TV 4 lyžařské kurzy pro studenty sekund, 1. ročníku a kvint - tři 

lyžařské kurzy se uskutečnily v oblasti Velkých Karlovic na Vsetínsku : 

LVK Galík – pro studenty 1.A na hotelu Galík. Vedoucí kursu byla A. Kroupová, instruktoři G. Milatová 

a  J. Skála. Lyžování na nové sjezdovce Razula, běžky v upravených stopách a celodenní túra ze Soláně 

na Galík. Krásné ubytování a výborná domácí kuchyně se podepsaly na celkové spokojenosti všech 

účastníků. 

LVK Kyčerka – pro studenty II.a, vedoucí R. Kuldan, instruktoři L. Blaťáková a R. Hegedüs. Ubytování a 

lyžování v areálu Kyčerka v údolí Pluskovec. Stravování v restauraci U muzea.  

LVK Zastávka – pro studenty II.b, vedoucí L. Blaťáková, instruktoři A. Kroupová a R. Hegedüs. 

Ubytování v penzionu Zastávka, stravování v restauraci U muzea, lyžování v areálu Kyčerka. 

LVK Praděd – pro studenty V.a a V.b, vedoucí G. Milatová, instruktoři A. Kroupová, R. Hegedüs, R. 

Kuldan a  J. Skála. Ubytování a stravování na vysílači Praděd, lyžování na sjezdovkách v okolí. 

Nepříjemným faktorem tohoto kursu bylo velmi špatné počasí, které místy značně komplikovalo lyžařský 

výcvik. Celodenní túra na Červenohorské sedlo a zpět. 
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3. Mimoškolní sportovní akce 
Během celého školního roku 2004/2005 se studenti našeho gymnázia účastnili celé řady turnajů a 

soutěží pořádaných pro žáky ostravských škol. Mezi největší úspěchy v tomto školním roce patří tyto 

akce: 

23.9. obsadilo družstvo dívek 2. místo v atletickém poháru Corny na stadiónu SSK Vítkovice, 

vedoucí družstva byla A. Kroupová 

12.10. skončilo na 3. místě družstvo chlapců v basketbale na turnaji gymnázií na Gymnáziu 

Ostrava-Hladnov, vedoucí družstva J. Skála 

3.11. zvítězilo družstvo dívek ve florbale na turnaji nižších gymnázií, který se konal na Gymnáziu 

O. Havlové v Porubě, vedoucí A. Kroupová 

18.11. družstvo volejbalistů obsadilo 3. místo na turnaji gymnázií na Gymnáziu v Ostravě – 

Zábřehu, vedoucí R. Kuldan 

19.11. družstvo volejbalistek rovněž 3. místo na stejném místě, vedoucí T. Szlaurová 

24.11. plavecká družstva chlapců a dívek obsadila shodně 2. místa na okresním kole středních škol 

v plavání v bazénu Vítek, vedoucími byli L. Blaťáková a R. Hegedüs 

21.4. skončilo na 3. místě družstvo dívek v Městském finále ZŠ v basketbale, R. Hegedüs 

13.6. na Olympiádě SŠ na stadionu VOKD v Porubě nejlépe skončilo družstvo chlapců na turnaji 

ve volejbale,vedoucí R. Kuldan, z atletických výsledků byl nejlepší výkon Martina Jankulára z 1. A, který 

skončil na 2. místě v běhu na 100m 

15.6. velkým úspěchem skončil turnaj v beachvolejbale pro studenty ostravských SŠ, pořádaném 

v areálu TJ NH na Varenské ulici – dvojice chlapců Jan Kotula (VII.b) a Vít Richterek (3.A) v celém 

turnaji zvítězila, vedoucím byl R. Hegedüs 

16.6. na turnaji v beachbadmintonu pro studenty ostravských SŠ, pořádaném rovněž v areálu TJ 

NH na Varenské ulici skončil Tibor Saj ze VI.b na 2. místě, Klára Pollová ze VI.a byla celkově 3. 

Vedoucím byl J. Skála 
 
4. Sportovní akce ve škole 

Ve školním roce 2004/2005 se mnoho změnilo k lepšímu v areálu TV. Na podzim se podařilo ve 

spolupráci se správními zaměstnanci školy vybudovat 2 hřiště na badminton v malé tělocvičně. Na 

podzim rovněž započala první fáze dostavby běžecké dráhy – položení umělého povrchu. Celá běžecká 

dráha pak byla dokončena v květnu 2005. K slavnostnímu otevření běžecké dráhy pak PK TV 

zorganizovala Sportovní den školy 1. června 2005 : 

Studenti se účastnili turnajů v přehazované, volejbale, softbale – vždy 1 družstvo za třídu. Nejlepší běžci 

pak svedli souboje na nové dráze v běhu na 60m, starší na 100m. 

Ustanovující rekord školy zaběhl Martin Jankulár z 1. A, zaběhl 100m za 11,93 s. Vrcholem sportovního 

dne pak bylo slavnostní otevření běžecké dráhy, které proběhlo za účasti čestných hostů z Krajského 

úřadu Moravskoslezského kraje a hlavní hvězdy, kterou byl úspěšný reprezentant ČR v atletice – skokan 

do výšky Jaroslav Bába. Pěkné počasí bez deště přispěly k úspěšnému průběhu celého sportovního dne.  

Další úspěšnou akcí pak byl druhý ročník Cyklovyjížďky pro profesorský sbor : Tato akce se uskutečnila 

15. června 2005. Od školy jsme odjížděli ve 14,30 v počtu sedmi statečných cyklistek a cyklistů, po cestě 

jsme se ještě o dvě cyklistky rozrostli a tak v celkovém počtu devět jsme několikrát zmokli – azyl jsme 

našli nejprve v Dělnickém domě v Polance a později ve známé restauraci U Matěje, což byl i cíl našeho 
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putování. Trasa vedla po cyklistických stezkách v oblasti Poodří, po březích rybníků a kolem Odry. I přes 

nepřízeň počasí se akce všem účastníkům líbila. 

 

Závěr 
Stávající školní rok byl pro předmětovou komisi tělesné výchovy v mnohém zlomový, 

v pozitivním smyslu se mnohé vylepšilo. Nezbývá než doufat, že i v dalších letech se bude dařit 

shromažďovat finance na další fáze výstavby sportovního areálu – umělý povrch na víceúčelovém hřišti, 

200m běžecký ovál, který by navazoval na již hotovou běžeckou dráhu, v další fázi pak výstavba 

tenisových kurtů a sauny. Věříme, že i úspěchy našich studentů ve sportovních soutěžích nebyly poslední 

a že i v dalších letech budou na stejně vysoké úrovni. Rovněž dvě tradiční akce – tzn. Sportovní den školy 

kolem Mezinárodního dne dětí 1. června a Cyklovyjížďka pro profesorský sbor v polovině června chceme 

zachovat i v dalších letech. 
 

Mgr. Jiří Skála, garant předmětu 

 

14.   Zdravý životní styl 
  

Po celý rok jsme plnili v hodinách ZŽS nejen osnovy, ale i zorganizovali mnoho mimoškolních 

akcí.Vzhledem ke změnám (zrušení ZŽS v primách a zkrácení výuky na 1 hodinu týdně) se nám velmi 

těžce dařilo  vhodnými metodami osnovy splnit. Každá aktivita vyžaduje určitou motivaci, vlastní průběh, 

reflexi a závěr, a na to ve 45 minutách NENÍ vhodný prostor. Často se musely aktivity zkracovat ke škodě 

průběhu a dopadu na děti anebo úplně zrušit (např.raut). Některé velké akce se nám podařilo finančně 

zajistit díky třem projektům, které byly přijaty na Magistrátě a autorkou D. Radkovou realizovány.  

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

zároveň v Červeném kříži. 

Během roku se konaly tyto 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. Musilovou, Kopečkovou a 

dalšími vyučujícími ( zdravotníka a programovou vedoucí dělala prof. Zahutová )- Adaptační pobyt dětem  

pomohl s přechodem ze ZŠ na gymnázium a moc se líbil ! 

 7. 9. se studenti tříd II.b, VI.a, 2.A a 1.A zúčastnili v rámci výuky ZŽS natáčení pořadu Neváhej a 

toč! v České televizi s prof. Radkovou. 

 Firma Johnson and Johnson  20. 9.  poslala balíčky pro sexuální výchovu - hygienické potřeby pro 

dívky s informativním textem o dospívání.   

 14. - 17.10. se 7 našich studentů 2. a 3. ročníků zúčastnilo semináře Help Trans, kde se učili 

pomáhat postiženým lidem. 

 18. 10. se uskutečnil Výlet do prvohor tříd II.a, II.b, 3.A - uklízela se příroda, poznávaly se 

rostliny a zkoumaly břidlicové lomy v okolí Mladecka.Výlet zorganizovala D. Radková 

 Celonárodní akce Bílá pastelka 18. 10. je pro nás již tradicí - 30 studentů nabízelo pastelku našim 

občanům a vybralo 59734 Kč na podporu nevidomým a zrakově postiženým. Akci organizovalo 

TyfloCentrum Ostrava. 
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 25. 10. byla provedena kontrola plnění podmínek projektů u profesorku Radkové pracovníky 

Ostravské Policie, která má na starost protidrogovou prevenci. 

 29. 10. bylo šest studentek 4. ročníků a oktáv darovat krev s profesorkou Radkovou na krevním 

centru v Porubě a seznámily se s podmínkami dárcovství. 

 3. 11. 2004 naši studenti obhájili mezi 9 družstvy v soutěži Hlídek první pomoci na ZŠ Zelená    

1. místo :     Hana Kubínová, Lenka Novotná, KatkaVichnarová, Marcela Picková., Petra Lorková 

z VI.a 

Figuranti : Anička Kubátová VII.b, Lucka Fellerová VI.a, Michal Kanis VII.a, Ivana Kroupová 1.A, 

Ondra Čapek 2.A 

 V listopadu jsme dostali z Protidrogové centrály v Praze kazetu  s doprovodnými brožurkami o 

protidrogové prevence "Řekni drogám NE", která je určena spíš starším studentům. 

 MŠMT  nám darovalo kazetu se seriálem První pomoc, na jejímž natáčení se podílela i prof. 

Radková. 

 Prof. Heinzová a Zahutová zařídily u firmy Pangamín dodávku vitamínů pro učitele, studenty i 

rodiče na podporu zdraví. 

Rovněž zorganizovaly preventivní prohlídku pro zájemce z řad učitelů Ostravským Ústavem 

Národního zdraví.  

 22. 11. se zúčastnila třída 2.A s prof. Radkovou besedy  o drogám v Renarkonu.Vzhledem k 

tomu, co naši studenti znají o drogách z hodin ZŽS, měla tato beseda spíš informativní charakter. Tuto 

besedu absolvovala i III.b s prof. Vévodovou. 

 1. prosinec je na naší škole již tradičně připomínán jako Den boje proti AIDS. Studenti z MČČK 

ve vestibulu školy postaví pyramidu, zapalují svíčky a nabízejí studentům červenou stužku jako symbol 

podpory boje proti viru HIV a  AIDS. Vybrané peníze za svíčky ( 1861 Kč) byly zaslány na konto 

Člověka v tísni. 

 Oblastní pobočka ČČK organizovala na podzim opět školení pro mladé zdravotníky, zúčastnilo se 

ho 22 studentů, na platbu bylo přispěno z financí od Magistrátu. 

 D. Radková na základě smlouvy s nakladatelstvím Fragment distribuovala do všech tříd katalog s 

nabídkou knih pro studenty, shromáždila objednávky a přišlé tituly po té rozdala. 

 Tradicí jsou již školení MČČK v Budišově. Letos 3. - 5.12. vyjelo 31 studentů sekund až 3. 

ročníků na školení s prof. Radkovou. Kromě již obvyklého programu letos aktivity doplnil Honza Klega s 

bratrem Lukášem lanovými technikami. Víkend se velmi vydařil, však zájem o fotografie a účast na jaře o 

tom mluví sama.Opět nám finančně přispěl Magistrát! 

 Firma Procter and Gambler zaslala jako každý rok balíčky pro dívky "Čas proměn". 

 V Renarkonu jsme opět byli se třídou IV.a (Radková) na  besedě s userem 16. 12., u studentů 

měla velký ohlas. 10.ledna 2005 podobnou besedu absolvovala 2. A ( Radková). 

Je to nejlepší prevence.  

 Prof. Heinzová byla na Ostravských dnech zdraví, aby získala nové kontakty u firem pro zdraví a 

umožnila tak našim studentům zorganizovat besedy. 

 Na Dni otevřených dveří dne 12. 1. dělalo 60 studentů nižšího i vyššího gymnázia průvodce 

rodičům a zájemcům o studium na našem gymnáziu. Byli označeni vizitkami se jménem, třídou, a 

podávali v rámci svých možností informace o škole. Rodiče si tuto službu velmi pochvalovali! 
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 13. 1. celé odpoledne natáčela Česká televize Ostrava ve třídě IV.b hodinu životního stylu na 

téma Věková hranice pro zahájení sexuálního života a trestní zodpovědnost. Celé natáčení proběhlo velmi 

úspěšně, studenti byli velmi šikovní a vše bylo profesorkou Radkovou dobře připraveno. Vysílání na ČT 2  

bylo dne 21. 2. v pořadu Ta naše povaha česká. 

 V únoru a dubnu se konala ve třídě II.b společenská odpoledne v rámci ZŽS pod dozorem D. 

Radkovou.  

 Celé jaro mají učitelé možnost docházet na pedikuru, manikuru a masáže přímo v naší škole - 

prof. Zahutová a Heinzová  domluvily se soukromou firmou (ze Dne zdraví) tuto službu až do června. 

 17. 2. v klubovně školy redaktorka Českého rozhlasu paní Všolková besedovala s děvčaty ze třídy 

VI.a, která vedou M ČČK a byla první v městském kole zdravotnické soutěže. Beseda byla vysílána 27.2. 

v pořadu " Naděje regionu " 

1. března se na naši školu dostavili useři ( uživatelé drog v léčbě) z Renarkonu a besedovali ve 

třídách IV.b a III.b (D.Radková) o drogové závislosti a prevenci. 

 Ve dnech 12. - 13.2. zorganizovala D. Radková pro zájemce z vyššího gymnázia náročný a 

vyčerpávající Osobnostně sociální výcvik. Studenti (i přes velkou chřipkovou epidemii) prožili 2 dny plné 

přednášek, aktivit, testů, technik a odjížděli s nadějí, že na podzim bude 2. část výcviku. 

 Dny 21. a 22.3. byly charakterizovány v celé Ostravě prodejem dřevěných píšťalek, které byly 

nabízeny za 40 Kč a celý výtěžek byl zaslán na podporu pro mladé fyzicky handicapované děti a mládež. 

Naši studenti vybrali 22 699 Kč. 

 Květinový den (Den boje proti rakovině) se konal 11. 5. a našich 60 studentů opět nabízelo žluté 

květinky. Natáčela je ČT Kabel Ostrava a ve zprávách na kabelové televizi po celý týden mohla veřejnost 

vidět naše šikovné studenty.  

  

Tentýž den  11. 5. odpoledne se konala Soutěž zdravotnických hlídek do 15 let. Naše dvě družstva 

hájila naše gymnázium a získala  krásná  PÁTÉ  a PRVNÍ  místo !!! První družstvo ve složení Tran Thi 

Quyng Trang, Dominika Mžyková, Gabriela Šindelová, Petra Haluzová a Barbora Štembírková se 11.6. 

zúčastnilo  Krajského kola, umístilo se  na prvním místě a postoupilo do celostátního kola ! Přes 

obrovskou konkurenci se jim  podařilo vyhrát i toto celostátní kolo!!!Dozor na soutěžích dělaly prof. 

Radková a Heinzová. Figuranty na těchto soutěžích dělají naši starší studenti ( Kubínová, Vichnarová, 

Lorková, Picková, Novotná, Kubátová, Fellerová, Kroupová, Čapek, Rohanová, Tošenovjanová, aj.), kteří 

také pomáhají s přípravou mladších na soutěže! 

 V deštivém a chladném dni 18. 5. byli studenti septim s profesorkou Radkovou v Brně v 

Anatomickém ústavu LF UM, kde prohlídka anatomických preparátů, zejména nenarozených dětí vlivem 

nejrůznějších  mutací byla tou nejlepší prevencí kouření a drogové závislosti s vlivem na těhotenství. 

 Koncem května studenti IV.b dělali dotazníkový průzkum mezi učiteli na téma HIV-AIDS. 

Snažili se získat podklady pro natáčení s ČT Praha na toto téma. 

Dne 23. 5. se natáčení (organizačně zajistila D.Radková na žádost MŠMT, Mgr.Holické) 

zúčastnili studenti IV.b, 1.A a 3.A a podíleli se tak na natočení 1 dílu  seriálu o  AIDS, v ČT v roce 2006. 

 Ve dnech 3. - 5.6. se v Budišově konalo opět školení studentů naší školy MČČK, organizované D. 

Radkovou a studentkami VI.a. Zúčastnilo se ho  36 studentů prim až oktáv. V Budišově jsme měli 

kontrolu z Magistrátu, jak využíváme financí z grantu, který nám přijali na výchovu ke zdraví. Paní 



 38 

Matějová s kolegyní odjely velmi spokojené! Finance z Magistrátu jsou investovány do smysluplné 

činnosti, zaměřené na komunikaci a především na PP. 

 Mimo tyto aktivity jsme úspěšně  připravily několik nástěnek k problematice drog, šikany, zdraví , 

Bílá pastelka, Adaptační pobyt prim a prvních ročníků, Budišovské víkendy, Den boje proti rakovině, Den 

boje proti AIDS, Dřevěná píšťalka.  

Odebíráme, studujeme, vystřihujeme, rozšiřujeme informace z časopisů: Moderní vyučování,                                         

Prevence, Bulletin z Protidrogové centrály, Závislosti a my, Psychologie, Konec konců,                                 

Brožury o drogách. 

 Studentky z VI.a vedou na škole kroužek První pomoci pro zájemce o PP a připravují studentky 

na soutěže. Vedou si zcela samostatně a na vysoké úrovni! 

 Profesorky Zahutová  a Heinzová po celý rok zajišťují  vybavení lékárniček pro školní lyžařské 

kurzy, výlety a školy v přírodě. Kdykoliv je potřeba, zajišťují dětem i učitelům první pomoc při drobných 

úrazech a potížích. E. Zahutová vede celou agendu M ČČK.  

 Ve třídě 2.A se podařilo prof. Radkové ve spolupráci s třídní prof. Fialovou během tří měsíců 

zpracovat a vyřešit problém šikany nového studenta a nastavit nové vztahy ve třídě.!!! 

Veškeré aktivity studentů jsou zajišťovány a organizovány vyučujícími ZŽS - kontakty s 

institucemi, vybírání příspěvků, fotodokumentace, zprávy z akcí, projektová dokumentace, psaní projektů, 

spolupráce s rodiči, dozory, aj. . 

Bez mnoha desítek hodin z jejich volného čase by tyto aktivity nebyly.  
  
Proškolování učitelů: 
  

Ve druhém pololetí roku 2004 jsme mohli využít financí Magistrátu na podporu některých 

proškolení a odborných konzultací našich učitelů, kteří působí mimo jiné i jako vyučující předmětu 

Zdravý životní styl a podílejí se na přípravě nové koncepce výuky dle pokynů MŠMT, zejména v okruhu 

"Člověk a zdraví".  

Prof. Jarmila Heinzová se zúčastnila Celostátního semináře Děti, mládež a AIDS v Brně ve dnech 

4. - 6.10. Získala velké množství kontaktů na odborníky nejen z řad lékařů, ale i psychologů, učitelů, 

přivezla nejnovější informace v této problematice. Získané poznatky přednesla nejen vyučujícím na 

poradě, ale i vhodně využije ve funkci protidrogový preventista.  

Prof. Bohdana Vévodová se zúčastnila místo D. Radkové 12. kongresu k sexuální výchově v 

Pardubicích 14. - 16.10., kde přednášely největší kapacity v daném oboru, ale téma sexuální výchovy bylo 

rozšířeno i na problematiku patologie chování dětí a mládeže. 

Prof. Daniela Radková byla ve dnech 15. - 17.10. v Poděbradech proškolena na téma "šikana" 

pracovníky Růžové linky ze 3.lékařské fakulty UK v Praze.Toto školení je další ze série přednášek, 

konzultací a praktických kurzů, kterými D. Radková zvyšuje svoji kvalifikaci a doplňuje si tak 

čtyřsemestrální studium Patologie chování dětí a mládeže  na FF Olomouc. 

Celý podzim se vyučující ZŽS zúčastňovaly konzultací u firmy Kalokagathia v Praze a jiných 

městech zejména k problematice nové koncepce výuky ke zdraví. 

Prof. D. Radková se dále v listopadu zúčastnila víkendového školení v Praze, pořádaného "Člověk 

v tísni při ČT" na téma Multikulturní výchova a "Jeden svět", přednášejícími byli pracovníci misí v Africe 

a aktivisté projektu Varianty.  
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Významnou akcí, ze které si vždy přivezeme mnoho nových poznatků, literatury, kazet a hlavně 

podnětů pro další práci, byla celostátní konference firmy Kalokagathia v Benešově u Prahy ve dnech 8.-

10.4. věnovaná zdravému životnímu stylu. Zúčastnily se jí prof. Zahutová, Heinzová i Radková, která zde 

i lektorovala.  

V červnu se prof. Radková zúčastnila třídenního školení v Poděbradech na téma  "Dítě v krizi ", 

pořádané   pracovníky Růžové linky ze 3. lékařské fakulty UK v Praze. 

Bohdana Vévodová a Daniela Radková dokončily 4 semestrální studium na FF UP v Olomouci  

„Prevence patologických jevů u dětí a mládeže“. 

            Během roku jsme zváni na mnohá další školení a přednášky, ale vzhledem k financím a 

časové náročnosti se nemůžeme všech zúčastnit, např. : 

- XXII.celostátního semináře ČSOD v Praze na téma Komerční sexuální zneužívání dětí  dne 22.9. 

- akce pořádané OS Rodiče proti drogám a ministrem spravedlnosti  dne 8.12. v Praze  

 Jsme rádi, že Magistrát podporuje dobrovolné a časově velmi náročné další vzdělávání a 

mnohokrát děkujeme za poskytnuté finance. 
 

 Mgr. Daniela Radková, garant předmětu 
 

 
15. Aplikovaná ekonomie 

 
 

I v tomto školním roce probíhala AE ve druhém ročníku v rámci dvouletého nepovinného 

předmětu. Programů Junior Achievement se účastnilo 20 studentů (VI.a, VI.b a 2.A). Studenti procházeli 

teorií aplikované ekonomie a především se zúčastnili praktického ekonomického cvičení MESE, kde 

dosáhli významného úspěchu - postoupili do celostátního finále soutěže „ O nejlepší MESE tým “. I když 

se Hana Walderová  a Petr Maceček ze VI.B neumístili na předních místech, přesto vzorně reprezentovali 

naši školu.  

Druhý rok aplikované ekonomie byl ve znamení honby za úspěchem. Studenti měli jedinečnou 

možnost si alespoň náznakově vyzkoušet, jak to ve tvrdém světě podnikání chodí. S vidinou, že to přece 

nemůže být zas tak složité, se pustili do práce. Logickým prvním krokem bylo založení studentské firmy. 

Studenti sepsali stanovy a čekali, až budou zapsáni do obchodního rejstříku. Po schválení Ministerstvem 

vnitra se stali patnáctičlennou neziskovou organizací S.U.S.I. a mohli legálně začít svou činnost. Aby vše 

probíhalo podle pravidel, bděla nad nimi Mgr. Taťána Szlaurová. A k tomu, aby se mohla firma vůbec 

bez jakýchkoliv zkušeností uplatnit, jim hodně pomohl firemní konzultant. Podařilo se nám přemluvit 

Šimona Churého, seniora account managera úspěšné reklamní agentury Schönwälder - HARMONIE 

s.r.o., který radil i loňské studentské společnosti. A časem se potvrdilo, že jsme vybrali opravdu dobře, 

protože Šimon studentům srozumitelným způsobem nastínil, jak to chodí, a co by měli dělat, aby byli 

úspěšní. Jak je již nepsanou tradicí, jako náplň jsme si členové firmy zvolili pořadatelskou činnost. K 

tomu si přibrali výrobu triček s originálními potisky navrhovanými přímo členem firmy.  

Ve spolupráci se školou studenti uspořádali první akci - zájezd do koncentračního tábora Osvětim 

(4. 11. 2004). Jel také pan profesor Vlček, který všem účastníkům při každé příležitosti podával 

obohacující výklad.  
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Hned v prosinci (3. 12. 2004) se firma zúčastnila veletrhu studentských firem, kde mohla 

prezentovat svou činnost a zahájit prodej triček, a kde také měla možnost setkat se s ostatními 

studentskými společnostmi. 

22. 12. 2004 se po pečlivé přípravě a plánování střetly septimy, oktávy, 3. a 4. ročníky ve II. 

ročníku  turnaje školy ve volejbale. Po napínavém souboji, kde nikdo neznal bratra, vyhrála septima B, 

která si vybojovala putovní pohár a sladkou odměnu za urputnou snahu - čokoládový dort. Na začátku 

roku 2005 škola jako každoročně dávala prostor případným novým studentům  pro prohlídku našeho 

gymnázia.  

Při Dni otevřených dveří ( 12. 1. 2005 ) studentská firma pomáhala, kde bylo třeba.  

Vrcholnou akcí byl beze sporu školní ples, který se konal  4. 2. 2005 na zámečku v Porubě. Bavit 

se přišli současní i bývalí studenti našeho gymnázia. Mottem akce bylo: "To bude jízda" a určitě všichni 

přisvědčí, že opravdu byla. A nebylo to jen vláčky, které byly všude, kam jste se podívali. 

Poslední akcí, kde S.U.S.I. mohla "přiložit ruku k dílu" bylo slavnostní otevření běžecké dráhy.  

1. 6. 2005 tak mohli všichni studenti naší školy s patřičnou slávou prožít Den dětí i za přítomnosti 

českého olympionika Jaroslava Báby. 

Letošní studentská firma se zúčastnila soutěže „O nejlepší www stránky“, kde se díky práci 

Daniela Karchňáka (VII.b) umístila na nádherném 3. místě v celostátním finále. Kvalitu těchto stránek 

hodnotila firma Microsoft. 

S.U.S.I. byla jedinečnou možností, jak alespoň  okusit chod firmy a podnikatelské praxe. Jakožto 

nezisková organizace plnila svůj hlavní účel - vzdělávat se a zkusit si podnikání na vlastní kůži, a to se 

vybraným studentům určitě podařilo.  
 
                                                                        Veronika Kralovianská, ředitelka tiskového oddělení S.U.S.I. 
 
 
16. Environmentální výchova 
 

 
 

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

především ochraně přírody, a to nejen na území České republiky, ale v globálním měřítku. 

V ročním plánu bylo vytýčeno několik kroků k jeho splnění: 
 
1)  Oslovení garantů PK 

V září 2004 byli osloveni garanti jednotlivých předmětových komisí a byli seznámeni s ročním 

plánem. Koordinátorovi EV pak sdělovali náplň hodin, věnovaných ústřednímu tématu, prostřednictvím 

vývěsky ve sborovně školy. Ochrana přírody se tak objevila v náplni všech vyučovaných jazyků, 
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přírodovědných i humanitních předmětů. Například v zeměpise formou témat. celku Ochrana přírody 

v ČR (tercie), Krajina a životní prostředí (kvarty), Biosféra (primy a 1. ročníky), v cizích jazycích 

v kapitolách Ekologie, přírodní katastrofy, ve výchově hudební, v jazyce českém (např. třídění odpadu - 

tercie), ale také v geologii, fyzice, chemii i biologii (zejména v seminářích). 

Plodná byla aktivita studentů ve výtvarné výchově, kde vznikla řada prací, které byly v dubnu a 

květnu vystaveny v hale školy, a které byly směřovány k oslavě Dne Země 2005. 
2) Exkurze, besedy a přednášky 
V letošním školním roce absolvovali studenti tyto besedy a přednášky: 

• přednáška Za vulkány a ledovci Ztraceného světa 

• beseda s pracovníky Renarkonu 

• multimediální přednáška Východní Afrika 

• přednáška RNDr. … - zdravotnická mise v Iráku a Afghánistánu – pro studenty VIII a 4. 

ročníků 

• exkurze pro zájemce o biologii do rezervace Turkov s pozorováním flóry a fauny – Evžen 

Tošenovský (student UP Olomouc) 

• využití výukové prezentace Ochrana přírody v České republice (autor L. Slouka) – pro 

výuku b biologický seminářích, při výuce zeměpisu v terciích a kvartách 
3)  Oslavy Dne Země 2005 

Studenti byli rozhlasovou relací seznámeni s ideou Dne Země, původem oslav i s programem 

oslav v rámci Ostravy. Program oslav byl prezentován na vývěskách v hale školy a u laboratoře biologie. 

Dlouhodobějším bodem oslav Dne Země byla tradiční výtvarná a fotografická soutěž. Tématem letošních 

prací byla rostlinná říše. Soutěž se setkala s velkým ohlasem mezi studenty, zejména její výtvarná část, 

kde se svými pracemi prezentovalo na 31 studentů, zejména z prim až kvint,  své fotografické práce 

dodalo celkem 6 studentů. Potvrdilo se, že zadání konkrétního tématu mnohem lépe přiláká aktivitu 

studentů a potvrdilo se tak zjištění z minulého školního roku 
4)  Výsadba dřevin na školním pozemku 

Byla provedena revize stavu dřevin na školním pozemku. Zejména se kontrola týkala habrů, které 

byly vysazeny studenty v minulém školním roce. Bylo zjištěno, že cca 160 sazenic se neujalo a bude 

potřeba je doplnit na podzim roku 2005. Do výsadby budou opět zapojeni studenti školy. 

V rámci plnění dlouhodobých cílů EV probíhalo ve školním roce 2004/2005 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  

• zapojování studentů do procesu rozvoje školy (zejména estetizace školy – výstavy 

výtvarných prací, péče o školní zeleň a výsadba dřevin) 

• doplňování kvalifikace pedagogických pracovníků (P. Skupinová, D. Radková, E 

Stádníková, L. Slouka) 
 

       RNDr. Lukáš Slouka, koordinátor EV 
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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 9 našich absolventů vykoná přijímací zkoušky na 

vysoké školy, přesné procento úspěšnosti přijetí budeme znát až v říjnu. Informace, které prozatím máme 

jsou však více než uspokojivé. Ze 108 absolventů bylo 96 již přijato na vysoké školy (z toho 2 na Fakultu 

architektury ČVUT v Praze, 3 na Právnické fakulty v Brně a Praze a 7 na Lékařské fakulty v Olomouci, 

Brně a Hradci Králové), 2 na vyšší odborné školy a 2 studenti budou studovat  na dvou fakultách zároveň. 

Celkové procento úspěšnosti přijetí je tedy prozatím 90%.  

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. 

Vzhledem k tomu, že profesorka Vendulka Pinková odchází do důchodu, byl jejím nástupcem jmenován 

Mgr. Vojtěch Vlček. Paní profesorce děkujeme za vynikající práci odvedenou za mnoho let ve funkci 

výchovného poradce.  

 

Mgr. Šárka Staníčková 

 
Další aktivity školy 
 

Adaptační pobyty  
 

I letos začal školní rok primánům poněkud netradičně – již 29. srpna v neděli. Naše gymnázium 

organizuje v posledních srpnových dnech adaptační pobyt pro studenty nastupujících ročníků. Ten letošní 

se konal v Budišově nad Budišovkou. A jaký je program takového pobytu? 

Po příjezdu do RS Budišov – Zálesí jsou děti rozděleny na pokoj a seznámeny s domovním řádem 

ubytovny. Před obědem proběhlo bezpečnostní školení všech dětí. Po těchto poněkud nezáživných, leč 
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nezbytných úkonech se děti konečně dočkaly zadání první  seznamovací hry „Na reportéry“, kdy mají za 

úkol vytvořit vlastní noviny, ve kterých informují o sobě, dělají interview s novými spolužáky a tak se 

nenásilnou formou vzájemně poznávají. Této hře se děti věnovaly ve volných chvílích všech tří dnů a 

nutno dodat, že s opravdovým zápalem „zuřivého“reportéra i bohatou fantazií spisovatele. Pak následoval 

test z jazyka anglického,  k jehož výsledkům je později přihlíženo při rozdělování dětí do tříd. Během 

odpoledne se pak děti věnovaly dalším hrám, z mnoha jmenujme např.: „Jazykolamy“, „Dej mi ruku a 

důvěřuj“, „Na veverky“, „Sněžná slepota“ a drobné sportovní hry na hřišti.  

Po večeři se všechny děti s profesory sešly v jídelně, kde hrály hru „Narozeniny“. Před večerkou 

všichni společně zpívaly za skvělého hudebního doprovodu profesorů Kotka a Kuldana. Večerka byla 

stanovena na 22:00 hod., poté byly děti průběžně kontrolovány na svých pokojích.  

V podobném duchu pak pokračují i další dny. Hry jsou komponovány tak, aby hry sportovní a 

fyzicky náročnější ( Na opičáky, Na veverky, Jazykolamy) byly střídány hrami logickými, kreativními a 

intelekt tříbícími (Dvojice, tvorba totemu, Pohár tety Kateřiny). Poslední večer samozřejmě nesměl 

chybět karneval. Děti překvapily opravdu nápaditými a pečlivě připravenými maskami.  

Nakonec dojde i k tomu, kvůli čemu se děti pobytu účastní – rozdělení do dvou tříd. To je vždy 

úkol náročnější zvlášť pro profesory, aby vytvořily co nejoptimálnější skupiny s ohledem na jazykové 

znalosti dětí. Často se toto „vyvrcholení“ pobytu promění v opravdovou katastrofu antického dramatu a 

neobejde se bez slziček odloučených kamarádek. Nakonec – jako ostatně vždy – se najde řešení, kdy jsou 

přece jen spokojeni všichni, děti i učitelé. Dětem jsou pak formou diskuse zodpovězeny dotazy týkající se 

studia na našem gymnáziu a poskytnuty první organizační pokyny. Dva dny plné her a dobrodružství, 

objevů, nových přátelství a poznávání sebe sama i ostatních uteče jako voda a je tu den odjezdu. 

Po snídani je nařízen úklid pokoje a sbalení zavazadel. Hodinu před odjezdem se děti scházejí 

v jídelně a hodnotí se první a zároveň poslední hra „Na reportéry“, kdy děti předčítají ze svých 

vlastnoručně napsaných novin. V 11:00 je přistaven autobus a po nezbytném fotografování obou nových 

prim se vracíme  před budovu gymnázia v Ostravě – Hrabůvce, kde jsou ještě děti zavedeny do svých 

budoucích tříd. Ať se letošním primánkům na našem gymnáziu líbí stejně, jako se jim líbilo na 

adaptačním pobytu, ať je pro ně „škola hrou“! 
 
           

Magdalena Musialová a Erika Kopečková, tř. prof. prim A a B 
 

 
Klimatické pobyty 
 

Ve dnech 18. – 23. dubna  2005 se konala v Rožnově pod Radhoštěm škola v přírodě pro naše 

„benjamínky“, studenty obou prim. Spolu s nimi se do neznáma hrdinně vypravily i jejich třídní 

profesorky Madla Musialová a Erika Kopečková doprovázeny stále nadšenými a všeho schopnými 

profesory Radkem Kuldanem, Martinem Kotkem, Vojtou Vlčkem a Jiřím Rozehnalem (a aby se dámy 

necítily v ohrožení, přijela je podpořit ještě profesorka Bohdana Vévodová). 

Naštěstí se všechny obavy přecitlivělých matek třídních ukázaly jako liché a celý pobyt proběhl v 

pohodě, kterou velmi často střídalo dokonce bujaré veselí. 
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Určitě na tom mělo zásluhu také osazenstvo penzionu Vinium, v němž jsme byli ubytováni, 

protože tam výborně vařili a byli vždy velmi vstřícní.  

A jaké nástrahy musela naše drobotina překonávat? Čekaly je sportovní a bojové hry, plavání v 

bazénu, ale také horolezecká stěna nebo netradiční olympiáda. Soutěžili ve Foukané i ve vázání uzlů a 

zcela rozdrtili své pedagogické vzory v Přebíjené. Zatěžkávací zkouškou však byl pro některé speciální 

orientační běh neboli boj o přežití „Prima Survival“, pro jiné se naopak stal noční můrou výšlap na Velký 

Javorník. Vítaným zpestřením proto byly exkurze do výrobny svíček a brusírny kamenů.  

A nebyla by to škola v přírodě bez několika přetrpěných vyučovacích hodin.  
 

Magdalena Musialová a Erika Kopečková, tř. prof. prim A a B 
 

 

Den otevřených dveří 
 

Den otevřených dveří se uskutečnil ve středu 12.1.2005 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. 
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 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. 

Ze 105 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 33 základních škol. 
Zájem projevený o akci byl velký, spokojenost rovněž a proto považuji Den otevřených dveří za zdařilý. 
 

Mgr. Šárka Staníčková 
 
Školní kolo SOČ  
 

Školního kola SOČ přírodovědné sekce se zúčastnilo 12 studentů se svými pracemi z oborů 

chemie, biologie, zdravotnictví, geologie a geografie, fyzika a zemědělství a potravinářství. Do okresního 

kola postoupila Lenka Zychová z VIII. a (obor fyzika – Výpočet výšky Mons Pico pomocí metody délky 

stínů), v oboru biologie Hana Michalíková (VIII. a) – Dominanční hierarchie samčí skupiny lemura vari a 

v oboru zdravotnictví Táňa Siňarová z VIII. b – Celiakie. Všechny se ve svém oboru umístily v okresním 

kole na 1. místě a postoupily do krajského kola. 

 

Školního kola SOČ humanitní sekce se zúčastnilo 13 studentů. Práce byly rozděleny do 2 oborů: 

• Filosofie a příbuzné obory. Studenti prokázali zvýšený zájem o kulturu a náboženství 

východu. 

Umístění:  1. Magdalena Ondruchová (4.B)    Poruchy osobnosti 

                  2. Jan Václavík (3.A)     Meditace 

                  3. Daniela Štensová (VIII.a)   Šintoismus - cesta bohů 

V okresním kole obsadil Jan Václavík 1. místo a Magdalena Ondruchová 2. místo, obě bohužel 

bez postupu do krajského kola. 

• V oboru Historie všichni zúčastnění prokázali zájem o zvolené téma a při obhajobě si 

počínali fundovaně. Porota měla při rozhodování nesnadný úkol. Konečné umístění bylo 

následující: 

1. Marek Suchý (4.B )        Brušperk 

2. Irena   Militká (4.A)         František Josef  I. a Sisi  

3. Leona Štefková (VIII.a)    Hrabová 

 

Výše uvedení studenti postoupili do vyššího kola. Letos se poprvé konalo kolo okresní. Bohužel se 

jej někteří maturanti nemohli ze studijních důvodů zúčastnit. Nejlépe dopadl M. Suchý, který obsadil v 

okresním i krajském kole 1. místo. Konzultantkou jeho práce je Dagmar Štensová. Pro školu je toto 

umístění obrovským úspěchem a doufám,že mu pomůže při přijímacím řízení na VŠ. Chtěla bych předat 
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problematiku SOČ prof. Hortvíkovi, který získal zkušenosti, např. posuzoval práce. I v tomto roce dostali 

vyhodnocení studenti  poukázky na nákup knih. 

 

Mgr. Dagmar Štensová a Mgr. Petra Skupinová 

 
 
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 8 studentů.  

V podzimním termínu  to bylo 6 studentů různých aprobací humanitních předmětů : Ja – Jn, Jn – 

D, ZSV – Ja, Ja – Jš, Jč – ZSV, Jč – ZSV. V jarním termínu praxí na naší škole byly dvě studentky 

s aprobací: Bi – Ch. 

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. 

 Mgr. Šárka Staníčková 

 
Školní časopis 
 

V červnu vyšlo prozatím poslední číslo našeho školního časopisu Meteorit, které bylo částečně 

zaměřeno na blížící se prázdniny - viz článek S Meteoritem na cestách... Další rubriky jsou většinou 

rubrikami pravidelně se opakujícími: hudba, sport, zábava, film, kultura, horoskopy...nově se objevila 

rubrika Čtenářský deník, která by měla studenty prostřednictvím krátkých ukázek z tvorby českých i 

světových autorů přilákat k četbě. 

 Věřím, že redakční radu - složenou ze studentů tercie a vedenou skvělou Veronikou Orlitovou - 

neopustí píle a chuť pokračovat v započaté práci ani v příštím školním roce a že časopis nalezne odezvu v 

řadách studentů, jejich kamarádů i dalších příznivců. 
  

 Mgr. Jana Veselá 
 
Školská rada 
 

V souladu s § 167 a § 168 zák.č. 561/ 2004 Sb. a  Zásadami zřizování školských rad při 

základních, středních a vyšších odborných školách (odbor školství, mládeže a sportu MSK, duben 2005) 

se i na našem gymnáziu uskutečnily volby do školské rady. 

Ředitelem školy byla dne 4. května 2005 jmenována tříčlenná volební komise ve složení Mgr. Jana 

Brachaczková, Mgr. Michal Matuška a Mgr. Tereza Weberová. 

Termín voleb třetiny členů školské rady (3), kterou volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí 

žáci byl stanoven na 8. června 2005 ( 16, 30 – 18, 00 hod ) a byl oznámen dvěma způsoby – na nástěnce 

v hale školy a na našich webových stránkách dne 6. května 2005.  

Zároveň na 8. června 2005 ve 14, 30 hod  byl stanoven i termín voleb třetiny členů školské 
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rady(3), kterou volí pedagogičtí pracovníci školy. 

Volební komise evidovala návrhy na kandidáty z řad pedagogických pracovníků (6 kandidátů) a 

návrhy kandidátů zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků (6 kandidátů z řad zákonných 

zástupců nezletilých žáků a 2 kandidáti z řad zletilých žáků). 

Voleb pedagogických pracovníků se zúčastnilo 42 oprávněných voličů (z 49 registrovaných). Byli 

zvoleni:  Š. Staníčková (34 hlasy), E. Zahutová (25 hlasy) a M. Kotek (22 hlasy). Všichni tři kandidáti 

získali nadpoloviční většinu hlasů oprávněných osob zúčastněných ve volbách. 

8.6. 2005 od 16, 30 proběhly volby ve třídách, tzn.třetiny zástupců do školské rady z řad zletilých 

žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků. Z 508 oprávněných voličů (425 zákonných zástupců 

nezletilých žáků, 83 zletilých žáků) se k volbám dostavilo a odevzdalo své hlasy 316 voličů. Byli zvoleni 

nadpoloviční většinou tito kandidáti: JUDr.Š. Skalská a žákyně gymnázia Darina Loukotová. Na třetím 

místě se umístil žák naší školy Vojtěch Vyvlečka, který získal 103 hlasy. Protože nesplnil podmínku 

danou volebním zákonem a nezískal nadpoloviční většinu hlasů oprávněných voličů, využil ředitel školy 

Mgr. Josef  Svrčina  možnosti dané §167/2004 Sb., odst.5 a tohoto kandidáta členem školské rady 

jmenoval. 

Výsledky voleb zveřejnila volební komise dne 16. června 2005.  

Poslední třetinu členů školské rady ( Ing. Milan Lesniak, Ing. Jiří Šlusař, Karol Hercík) jmenoval Krajský 

úřad dne 13. července 2005. 

Téhož dne byla podepsána hejtmanem kraje Ing. Evženem Tošenovským i zřizovací listina a školská rada 

by měla začít pracovat od 1. září příštího školního roku.  
 
Studentská rada  
 

V tomto školním roce se nám podařilo obnovit činnost studentské rady Gymnázia Ostrava-

Hrabůvka. Studentská rada je nezávislým studentským orgánem. Ve studentské radě je 21 zástupců, vždy 

po jednom za každou třídu. SR zastupuje zájmy všech studentů gymnázia a je tribunou pro komunikaci 

pedagogů a studentů navzájem a interpretaci návrhu studentů vedení gymnázia při respektování 

přirozených práv partnerů v jednání, a to s vědomím,  že prvořadou povinností studenta je snaha o 

dosažení co nejlepších výsledků ve všech oblastech výchovy a vzdělání. 
 

 Mgr. Šárka Staníčková 
 
 
Již několik let funguje při našem gymnáziu  
Občanské sdružení PRO GYMNASIUM. 

 

Příjmy sdružení dosáhly v tomto roce částky 194 928 Kč a byly tvořeny převážně dary rodičů a 

dotacemi obvodu, města i kraje. 

Z financí sdružení byly samozřejmě hrazeny také aktivity 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. 

Všem sponzorům bychom chtěli vyjádřit své poděkování. 

Mgr. Šárka Staníčková 
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redakce: Mgr. Šárka Staníčková 

 

Gymnázium Ostrava-Hrabůvka, Fr.Hajdy 34, 700 30 

tel.: Ř – 596712050, 602502805, SZŘ – 596711829, 602502806, ZŘ – 596711829, 606208201 

fax: 596712050, e-mail: kancelar@ghrabuvka.cz 


