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Úvodní slovo ředitelky školy 

 

Předkládám dvacátou výroční zprávu školy, která zachycuje úsilí všech 

zaměstnanců gymnázia a zapojení žáků jak  do akcí školy, tak jejich úspěchy ve studiu  

a v  různých soutěžích za školní rok 2013/2014.  

Cílem našeho společného snažení je i nadále otevírat školu – veřejnosti, 

odborníkům i praxi. Z následujícího textu vyplývá, že je to správná cesta.  

I v letošním školním roce se nám podařilo zorganizovat celou řadu vzdělávacích 

akcí, které zvýšily prestiž výuky na škole (English Active Week – týden se zahraničními 

lektory, zapojení do projektu Edison – týden s pěti zahraničními studenty), dále jsme 

zopakovali pokus o zvýšení čtenářské gramotnosti formou několikaměsíční literární 

soutěže. Realizovali jsme s metodiky prevence celou řadu akcí zaměřených na prevenci 

sociálně patologických jevů.  

Podařilo se nám pokračovat v navázané spolupráci s Ostravskou univerzitou  

a od září 2013 se stát „Fakultní školou“. Podílíme se na přípravě budoucích učitelů 

nejen náslechovými hodinami u našich špičkových vyučujících, ale studenti OU nám 

také pomáhají  s realizací sportovních, kulturních i mimoškolních akcí.  

V oblasti personální se snad již podařilo náš učitelský tým stabilizovat. Jedna 

vyučující anglického a německého jazyka je na mateřské dovolené, druhý vyučující 

biologie a tělesné výchovy na rodičovskou dovolenou nastoupil od 1. 9. 2013.  

Díky zřizovateli byl letošní školní rok ve znamení oprav. 20. 9. 2014 byla 

dokončena výměna oken v severní stěně tělocvičen. Na nejrozsáhlejší stavební akci 

jsme se od května pouze připravovali. Po vypracování projektové dokumentace bylo 

vypsáno výběrové řízení na dodavatele opravy zdravotechniky v celém areálu školy. 

Akce byla rozdělena do dvou projektů – Oprava zdravotechniky a Rekonstrukce 

inženýrských sítí a souvisejících technických zařízení budov v celkové výši 6 200 000 Kč.  

 Začátek stavby byl odložen na září 2013 z důvodu problémů se získáním 

územního souhlasu pro rekonstrukci venkovní kanalizace. Nicméně dne 27. 9. 2013 

byla stavba zahájena. Probíhala za plného provozu školy, což bylo velmi náročné. 

Opakovaně jsme museli řešit havarijní situace s vodovodní přípojkou či kanalizací. 

Odměnou nám však jsou zrekonstruovaná sociální zařízení v moderním stylu místo 

těch téměř nefunkčních ze sedmdesátých let. 

Přestože finanční prostředky od zřizovatele, které jsme v letošním roce získali, 

byly jistě nemalé, zásluhou nejen vedení školy, ale především vyučujících napříč 

předměty jsme získali další prostředky z Evropských strukturálních fondů. V současné 

době realizujeme 6 projektů (Dalším vzděláváním pedagogických pracovníků na 

Gymnáziu, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, k jejich profesnímu rozvoji, 

Matematika s radostí, Dvakrát měř a jednou řeš, Šablony SŠ, Dějiny v pohodě, Podpora 

jazykového vzdělávání) a další 2 jsou ve stádiu příprav (Přírodovědné laboratoře na 
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gymnáziu, Pedagog a tablety do škol). Díky jednotlivým projektům se nám podařilo 

nejen vybavit novou měřicí a počítačovou technikou přírodovědné předměty, ale také 

do všech 20 kmenových tříd zakoupit dataprojektory, plátna a nové moderní počítače, 

aby se našimi vyučujícími vytvořené obrovské množství moderních výukových 

materiálů dostalo ke všem žákům. Abychom i my, učitelé, stačili na stále dokonalejší 

techniku, celý školní rok jsme se díky projektu vzdělávali.  

Naše celoroční snažení bylo odměněno úspěchy našich žáků v soutěžích. Za 

všechny alespoň Hana Kovalová a její 14. místo v celorepublikovém finále SOČ, Klára 

Pacalová a její vítězství v celostátním kole soutěže Němčina pro bystré hlavy. 

Jistě naším největším úspěchem je již po osmé úspěch žáků aplikované 

ekonomie pod vedením Mgr. Taťány Szlaurové. Letos její studentská společnost 

GreenJOY opět zvítězila v českém národním finále a postoupila do evropského kola, 

které se konalo tentokrát v Talinu. Prezident studentské firmy Ondřej Beránek bude 

navíc za práci pro školu oceněn jako úspěšný student MSK. 

Musím s radostí konstatovat, že ani při snaze o vysokou úroveň vzdělávání 

nezanedbáváme stránku výchovnou. Snažíme se například našim žákům ukázat, že 

nezapomínáme ani na minulost, ani na pomoc druhým. Podařilo se nám i v letošním 

školním roce zorganizovat několik zdařilých akcí, jejichž dopad přesáhl rámec školy – 

Setkání s historií, Den neziskových organizací a projekt Kola pro Afriku. 

Všem zaměstnancům i žákům školy děkuji za vynaložené úsilí, vytváření 

příznivého klimatu ve škole a podílení se na dalším rozvoji školy. 

 

      Mgr. Šárka Staníčková, ředitelka školy                 
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Základní údaje o škole 

Přesný název dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního 

rozhodnutí: 

 

Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace (k 1. 1. 2006) 

 

Právní forma: příspěvková organizace 

 

Sídlo organizace:  Fr. Hajdy 34, 700 30 Ostrava - Hrabůvka 

 

Zřizovatel:   Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava 

 

IČO:   00842745 

 

Ředitelka:  

Mgr. Šárka Staníčková, e-mail: stanickova@ghrabuvka.cz,tel.:596 712 050, 606 208 201 

Zástupce ředitelky: 

RNDr. Lukáš Slouka, e-mail: slouka@ghrabuvka.cz, tel.: 596 711 829, 733 161 013 

Zástupce ředitelky:  

Mgr. Kamil Štěpán, e-mail: stepan@ghrabuvka.cz, tel.: 596 712 050, 602 502 806 

 

Webové stránky školy:  www.ghrabuvka.cz 

 

Součásti školy a jejich cílová kapacita: 

 

Gymnázium – 670 

 

Skladba oborů vzdělání, vzdělávacích programů: 

 

č. Kód oboru Název oboru Charakteristika 

oboru 

Počet žáků 

1. 79 – 41 – K/ 81 Gymnázium denní, osmileté  

(podle ŠVP) 

456 

2. 79 – 41 - K/41 Gymnázium denní, čtyřleté  

(podle ŠVP) 

123 

    579 

 

Odloučená pracoviště školy: 

Škola nemá odloučená pracoviště. 

mailto:stanickova@ghrabuvka.cz
mailto:slouka@ghrabuvka.cz
mailto:stepan@ghrabuvka.cz
http://www.ghrabuvka.cz/
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Charakteristika školy 

Gymnázium 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 č.j. 11437/99-21. Poskytuje úplné střední vzdělání zakončené 

maturitní zkouškou.  

Budova gymnázia prošla v letech 2008/2009 rozsáhlou rekonstrukcí – zateplení 

školy s výměnou oken a výměnou hliníkového elektrického rozvodu ve čtyřech 

pavilonech školy.  Od roku 2009 je škola bezbariérová, byl přistavěn výtah a 

zrekonstruovány dvě WC. Proces zateplení budovy byl dokončen v létě 2013, kdy byla 

vyměněna stará okna v obou tělocvičnách za nová, která zajistí minimální únik tepla. 

V budově je třicet sedm učeben, z toho 20 místností jsou kmenové třídy,  menší učebny 

slouží především k výuce jazyků. Všechny učebny jsou vybaveny stavitelným nábytkem. 

K dispozici jsou speciální poschoďové posluchárny a speciální učebny pro výuku 

chemie, fyziky, biologie,  hudební výchovy, výtvarné výchovy, dvě učebny výpočetní 

techniky (každá disponuje 16 počítači), dvě tělocvičny, posilovna a venkovní sportovní 

areál s  běžeckou dráhou. Všechny tři posluchárny jsou vybaveny novými 

demonstračními stoly, dvě jsou vybaveny novým nábytkem. K výuce fyziky, biologie  

a chemie slouží také tři odborné laboratoře. Všechny jsou vybaveny počítači a moderní 

měřicí technikou. Učebna výtvarné výchovy je vybavena novými speciálními lavicemi  

a malým grafickým lisem. Součástí je i keramická dílna, ve které je pec a hrnčířský kruh. 

Všechny kmenové třídy jsou vybaveny počítači a dataprojektory, dalších sedm učeben 

je vybaveno interaktivní tabulí. Všem žákům škola nabízí k odkládání svršků individuální 

uzamykatelné skříňky.  

Naše gymnázium disponuje učitelskou knihovnou, vybavenou odbornou 

literaturou a učebnicemi, a dále žákovskou knihovnou určenou žákům. Žáci mohou ve 

škole využívat mincovní automaty na kopírování a  zakoupení nápojů. K drobným 

nákupům potravin slouží školní bufet, pro kulturní a společenské akce klubovna. 

V klubovně je také umístěna galerie, kde jsou vystavována výtvarná i fotografická díla 

žáků a vyučujících naší školy. Pro veřejná vystoupení, výstavy prací žáků a burzy 

učebnic využívá škola atrium a halu školy. Atrium dále slouží  jako informační centrum, 

je v něm umístěna celá řada nástěnek a informačních tabulí. V celém areálu školy je 

vybudována wi-fi síť. V době volna a přestávek žáci mohou využívat všech prostor 

školy, učebnu PC a při pěkném počasí venkovní atrium školy, kde je nejen mnoho 

zeleně, ale také dřevěné lavičky. K výuce je využívána také vnější ekologická učebna 

školy. Od školního roku 2001/2002 mohou žáci používat fotovoltaický článek a od 

školního roku 2003/2004 fototermický článek  k demonstraci praktické proměny a 

využití sluneční energie.  

 Ve školním roce 2013/2014 bylo na škole otevřeno celkem dvacet tříd – 

šestnáct tříd osmiletého studia a čtyři třídy čtyřletého studia. Školu navštěvovalo pět 

set sedmdesát devět žáků, tedy průměrný počet žáků na třídu byl 28, 95.   
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Školská rada 

V souladu s §167 a §168 zákona č. 561/2004 Sb., od 1. září 2006 funguje i na 

naší škole Školská rada. Ve školním roce 2013/2014 Školská rada zasedala 

v nezměněném složení, tj. za zřizovatele Doc. PhDr. Blažena Gracová, Csc., Prof. Ing. 

Pavel Poledňák, PhD., zástupci rodičů a zletilých žáků školy MUDr. Helena Horáková, 

Ing. Magda Dirgasová, za pedagogický sbor: Mgr. Michaela Böhmová, Mgr. Eva 

Mittnerová, PhD. 

Školská rada po celý rok fungovala bez jakýchkoli komplikací a neshod, schválena byla  

Výroční zpráva 2012/2013. V průběhu roku došlo také k úpravám školního řádu. 

Všechny změny byly projednány, připomínkovány a schváleny, stejně tak jako Zpráva o 

hospodaření příspěvkové organizace za rok 2013.  Školská ráda v průběhu své roční 

činnosti neshledala ve fungování školy žádné nedostatky, vedení respektuje 

připomínky a aktivity Školské rady, rada pracuje v příjemném klimatu. V září 2014 

vyprší mandát všem členům rady a uskuteční se nové volby. 

 

Mgr. Michaela Böhmová, 

       předsedkyně školské rady 

 

 

Školní vzdělávací plány a školní učební plány 

Třídy nižšího stupně osmiletého gymnázia se učily podle školního učebního plánu 

daného Školním vzdělávacím programem pro základní vzdělávání na nižším stupni 

osmiletého gymnázia (na základě RVP ZV č.j. 31 504/2004-22 ve znění pozdějších 

úprav). Třídy čtyřletého a vyšší stupeň osmiletého studia se vyučuje podle Školního 

vzdělávacího programu pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia 

(na základě RVP G č.j. 12858/2007-2 ze dne 24. 7. 2007). 

viz příloha č. 1  

 

Volitelné předměty 

Vypracovaný školní učební plán v ŠVP umožňuje zvolit si ve 3. ročníku a 

septimách jeden dvouletý seminář  a ve 4. ročníku a oktávách pak dva jednoleté 

semináře. K tomu vždy jednotlivé předmětové komise připraví v březnu nabídku 

volitelných předmětů, která je zveřejněna na našich internetových stránkách. Žáci si 
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pak mohou vybrat a zároveň se přihlásit do příslušného volitelného předmětu. Po 

tomto prvním kole dochází k vyhodnocení zájmů, korekci  vedením školy a upřesnění 

otvíraných volitelných předmětů v daném školním roce. S potěšením jsme zaznamenali 

v tomto školním roce zvýšení zájmu o přírodovědné předměty, například se otevřel po 

několika letech seminář a cvičení z fyziky. Myslím si, že důvodem bylo několik projektů 

z ESF, díky kterým se zvýšila úroveň vybavení, a tím i výuky těchto předmětů. 
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Pracovníci školy 

Pedagogičtí pracovníci 

 

Titul Jméno Aprobace Pedagogické a 

organizační funkce 

Třídnictví 

Mgr. Austová Jana Nj, Rj   

Ing. Bauko Dušan Ivt správce sítě  

Mgr. Böhmová Michaela Čj, D školní časopis 4B8 

Mgr. Brachaczková Jana Čj, Fj školní rozhlas 

správce skladu učebnic 

 

Mgr. Dubravcová Jitka F, Ivt správa sítě 2A8 

Mgr. Dymáčková Magda Z, Tv  2B8 

Mgr. Fialová Miroslava Čj, D garant PK Čj   

Mgr. Heinzová Jarmila Ch, Geo   

Mgr. Hlaváč Rostislav Šj   

Mgr. Holubová Jarmila Čj, Aj   

 Horrillo Ángel Šj rodilý mluvčí   

Mgr. Hořínková Jana Psy školní psycholog  

Mgr. Klimková Michaela Bi, Ch, VZ   

Mgr. Kolašín Pavel M, F garant PK M, F, Ivt, Dg  2A4 

Mgr. Konečná Tereza Aj, Nj garant PK CJ  

Mgr. Kopečková Erika Šj, Čj  1A8 

RNDr. Kotassková Jana M, F  1A4 

Mgr. Kotek Martin M, F  8A8 

RNDr. Kroupová Alena M, Tv  5B8 

Mgr. Kulová Adéla Aj, Čj   

Mgr. Kuldan Radek Tv, Z  6A8 

Mgr. Kvasnicová Ivana  Čj, Nj  3B8 

Mgr. Matuška Michal M, Ivt správce systému Bakalář, 

metodik ICT, www školy 

8B8 

Ing. Mecová Kamila Aj   

Mgr. Milatová Gabriela Tv, Z školní metodik prevence 4A4 

Mgr. et 

Mgr. 

Mittnerová Eva, Ph.D. Aj  6B8 

Mgr. Musialová Magdaléna Čj, Vv   

Mgr. Nechvátalová Dana Aj, Zsv, Rj   

Mgr. Rozehnal Jiří M, Bi koutek živé přírody 4A8 
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Mgr. Skácelová Jana Čj, Aj   

Mgr. Skála Jiří Tv, Zsv   

Mgr.  Skupinová Petra Bi, Ch koordinátor 

environmentální výchovy 

1B8 

Mgr. Sládková Jana Bi, Ch  7A8 

RNDr. Slouka Lukáš Bi, Z statutární zástupce 

ředitelky 

5A8 

Mgr. Stádníková Eva M, Bi   

Mgr. Staníčková Šárka Rj, Zsv, Ae ředitelka školy  

Mgr. Szlaurová Taťana Tv, Zsv, Ae evidence školních úrazů 3A4 

Mgr. Šmíd Vlastimil M, F   

Mgr. Štensová Dagmar Fj, D, Rj garant PK D, Z,Zsv 

správce sbírky D 

 

Mgr. Štěpán Kamil M, Dg zástupce ředitele  

Mgr.  Tlolková Pavla Čj, Aj  7B8 

PaedDr. Tokarský Radovan Čj, Vv   

PhDr. Vašíčková Marie Čj, Hv vedení pěveckého sboru  

Mgr. Vlček Vojtěch Čj, D výchovný poradce   

Mgr. Zahutová Eva M, Ch garant PK Bi a Ch 3A8 

Mgr. Zelenková Martina Čj, Hv vedení pěveckého sboru 

a   školní kroniky 

 

 

 

Pracovníci na mateřské či rodičovské dovolené: 

Jméno Aprobace RD od do 

Mgr. Macejková Dana Aj, Nj do 21. 7. 2014 

Mgr. Hegedüs Robert Bi, Tv od 1. 9. 2013 

 

 

 

Věková struktura pedagogických zaměstnanců: 

Věk do 30 let 

vč. 

31 – 40 41 – 50 51 – 60  nad 60 

let 

průměrný 

věk 

Počet 1 16 16 14 2 45, 62 
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků: 

 

 

Název akce Počet účastníků 

školení 

Interaktivní tabule 10 

MS Word II. 11 

MS PowerPoint I. 20 

MS PowerPoint II. 14 

MS Excel I. 13 

MS Excel II. 12 

MS Excel III. 12 

Adobe Photoshop 26 

CorelDRAW 10 

Stres v životě pedagoga 14 

Syndrom vyhoření 20 

Řešení obtížných situací a konfliktů ve škole 20 

Asertivita 10 

Efektivní výuka metodou projektového vyučování 10 

Brainstorming 10 

Týmová práce žáků ve výuce 10 

Anglický jazyk - začátečníci 8 

Anglický jazyk – mírně pokročilí 13 

Anglický jazyk - pokročilí 2 

Jak efektivně pracovat se žáky obtížně zvládajícími učivo (e-learning) 31 

Konference OUP Live the Language 5 

Školení k MZ (hodnotitel, ŠMK) 10 

In Business: Teaching Business English 1 

Rozvoj jazykových a komunikačních dovedností lektorů Aj 1 

Seminář Board Games in English Lessons 1 

Zlepšování sociálního klimatu ve škole 12 

Islám a střet civilizací 1 

Poezie ve škole i mimo ni 1 

Deutsch mit Prima 1 

Pedagog mezi paragrafy 2 

Zeměpis v nové perspektivě 1 

Vnitřní kontrola v praxi škol 1 

Změny v právních předpisech 1 

Správní řízení ve škole 1 
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Změny zákoníku práce 1 

Holocaust 2 

Jazyk a styl současné umělecké literatury ve vzájemných souvislostech 1 

Matematika ve světle výsledků MZ 2013 1 

Jak uchopit zajímavě výuku občanské a etické výchovy 1 

Jak vyučovat finanční gramotnost poutavě a zábavně 1 

Pracovněprávní souvislosti ve školské praxi 1 

 

 

Ve školním roce 2013/2014 jsme se díky projektu EU pravidelně vzdělávali.  
23 pedagogů každý týden navštěvovalo různé úrovně anglického jazyka, dále kurzy IT a 
na jaře také kurzy pedagogicko-psychologické, jejichž hlavním cílem bylo zlepšení 
sociálního klimatu na škole. 
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Nepedagogičtí pracovníci  

Počty osob: 

Školní rok Fyzické osoby celkem Přepočet na plně zaměstnané 

2013/2014 12 11 

Personální obsazení: 

Úsek Jméno Pracovní zařazení 

Ekonomický Ing. Kopcová Irena ekonomka 

 Kučová Pavla referent PAM 

   

THP Sikorová Monika tajemnice 

   

Provozní úsek Pinčák Milan školník – údržbář (do 30. 4. 

2014) 

 Gärtner Roman školník-údržbář (od 1. 6. 

2014) 

 Gula Michal  údržbář 

 Adámaťová Ludmila vrátná, telef. manipulantka 

(0, 5 úvazku)  

  

Vrzalová Jana 

 

vrátná, telef. manipulantka 

(0, 5 úvazku) 

 Kotzmundová Dagmar uklízečka 

 Pinčáková Mária  uklízečka 

 Škopová Monika uklízečka 

 Zezulková Šárka uklízečka 

 Hrazdirová Iveta uklízečka  

 

Další vzdělávání nepedagogických zaměstnanců: 

 Semináře a školení 

Kopcová Irena Změny v účetnictví příspěvkové organizace 

Účetnictví státu 

Kučová Pavla 

 

Změny v zákoníku práce 

Aktuální změny právních předpisů ve školské praxi 

Vema 

Roční zúčtování mezd za rok 2013 

Sikorová Monika Cestovní náhrady v roce 2013 a 2014 

Správní řízení ve škole 
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Bezpečnost práce, požární ochrana 

Na začátku školního roku proběhlo pravidelné proškolení všech zaměstnanců školy 

a žáků školy, včetně testů BOZP a PO. Veškerá školení pro naši školu připravuje na 

základě smlouvy firma TRAIVA, s.r.o. V průběhu školního roku bylo proškolení 

doplňováno podle aktuálních školních akcí.  

 O všech školeních byl vždy proveden zápis a seznamy proškolených jsou 

archivovány. 

Uskutečnil se rovněž jeden cvičný poplach s evakuací. Tento cvičný poplach vyhovoval 

jak požárním poplachovým směrnicím, tak požárnímu evakuačnímu plánu. 

         Mgr. Kamil Štěpán 

 

Sumarizace školních úrazů ve školním roce 2013/2014: 

 

 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Celkem 

zaevidováno: 

36 48 44 25 

Celkem 

registrovaných: 

20 27 28 16 

Celkem 

odškodněných  

(k 31. 8.): 

15 16 22 12 

Celková částka: 45 190 Kč 46 050 Kč 89 350 Kč 34 250 Kč 

    

V tomto školním roce nebyl evidován žádný vážný úraz ani úraz s trvalými následky. 

Všechny evidované úrazy jsou lehčího charakteru. Čtyři úrazy k 31. 8. 2014 ještě nebyly 

vyřízeny. 

            

 

Mgr.Taťana Szlaurová,  

evidence školních úrazů 

 

 

Počet pracovních úrazů ve školním roce 2013/2014: 1 (s pracovní neschopností) 

 

Pavla Kučová, 

evidence pracovních úrazů 
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Údaje o žácích  

 

Počty tříd a počty žáků (k 30. 9. 2013): 

Třída Počet žáků Z toho dívek Průměrný 

prospěch za  

1. pololetí 

Průměrný 

prospěch za  

2. pololetí 

1A8 30 15 1, 172 1, 194 

1B8 30 15 1, 225 1, 253 

2A8 32 15 1, 334 1, 292 

2B8 32 15 1, 221 1, 319 

3A8 30 15 1, 400 1, 513 

3B8 29 16 1, 677 1, 737 

4A8 30 17 1, 605 1, 604 

4B8 30 16 1, 584 1, 629 

5A8 30 14 1, 376 1, 382 

5B8 30 14 1, 642 1, 686 

6A8 25 14 1, 889 1, 828 

6B8 28 17 1, 686 1, 762 

7A8 25 14 1, 858 1, 851 

7B8 22 12 1, 898 1, 806 

8A8 24 14 1, 818 1, 737 

8B8 29 13 1, 649 1, 845 

1A4 31 21 1, 627 1, 733 

2A4 32 21 1, 953 1, 842 

3A4 29 16 1, 794 1, 905 

4A4 31 16 2, 024 1, 924 

 579 310 1, 606 1, 631 

 

Změny v počtech žáků: 

- přerušili studium: 0 

- vyloučeni ze studia: 0 

- nepostoupili do vyššího ročníku: 1 (opakuje ročník ze zdravotních důvodů) 

- přestoupili z jiné školy: 2  

- přestoupili na jinou školu: 2 

- přijato ke studiu (od 1. 9. 2014): 90 

- nástup po přerušení studia: 0 
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Průměrný počet žáků na třídu a učitele: 

 

Průměrný počet žáků na třídu Průměrný počet žáků na učitele 

  

28, 95 11, 81 

 

Počet žáků podle státní příslušnosti: 

 

Státní příslušnost Počet 

Česká republika 573 

Ukrajina 1 

Vietnamská socialistická republika 5 

 

Výuka cizích jazyků: 

 

Cizí jazyk Počet v roce 2013/2014 

Anglický jazyk 579 

Německý jazyk 174 

Francouzský jazyk 51 

Španělský jazyk 218 

Ruský jazyk 12 
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Výsledky vzdělávání žáků 

 

Údaje o výsledcích vzdělávání a chování žáků ve školním roce 

2013/2014: 

 

 

 1. pololetí 2. pololetí k 30. 9. 2014 

Celkový počet žáků 579 579  

Prospělo s vyznamenáním 267 245 245 

Prospělo 301 326 333 

Neprospělo 2 3 0 

Počet nehodnocených žáků 9 5 1 (povoleno 

opakování ročníku) 

Celkový počet zameškaných hodin 22874 27192  

Průměrný počet zameškaných 

hodin na žáka 

39, 506 46, 964  

Z toho neomluvených hodin 49 59  

Počet žáků s neomluvenou 

absencí 

7 7  

Průměrný počet neomluvených 

hodin na žáka 

0, 085 0, 102  

Počet žáků se sníženým stupněm 

z chování: 

3 2  

Napomenutí třídního učitele: 36 27  

Důtka třídního učitele: 15 16  

Pochvala třídního učitele: 174 169  

Pochvala ředitele školy: 79 122  

Důtka ředitele školy: 8 10  

Podmínečné vyloučení: 0 0  

Vyloučení ze studia: 0 0  
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Přijímací řízení 

V tomto školním roce došlo opět ke změně v organizaci přijímacích zkoušek. 

V rámci přijímacího řízení jsme se připojili ke společným přijímacím zkouškám MSK. 

Změna se týkala nejen dodavatele testů, ale také samotného průběhu testování. Na 

vyhodnocení testů se významnou měrou podíleli i naši pedagogové, vyučující českého 

jazyka a matematiky opravovali testy dle pokynů společnosti Matt a Hurry.  

První kolo přijímacích zkoušek do prvního ročníku osmiletého a do prvního 

ročníku čtyřletého studia pro školní rok 2014/2015 se konalo ve dvou termínech - ve 

dnech 22. 4. a 23. 4. 2014. Na tyto zkoušky se přihlásilo celkem 250 uchazečů, z nichž 

249 uchazečů písemné testy podstoupilo. Jeden uchazeč konal přijímací zkoušky na 

základě uznané omluvy v náhradním termínu, a sice 13. 5. 2014. 

 

8leté studium: Na první termín bylo přihlášeno celkem 89 uchazečů. Jeden uchazeč se 

bez omluvy nedostavil a druhý na základě písemné omluvy konal testy v náhradním 

termínu. Na druhý termín bylo přihlášeno celkem 72 uchazečů, kteří byli rozděleni do 6 

skupin. Všichni uchazeči vykonali dva písemné testy, a to z matematiky a českého 

jazyka. 

 

Výsledné počty prvního kola PZ: 

 

přijato v řádném termínu          60 uchazečů  

nepřijato           99 uchazečů 

zápisový lístek odevzdalo              47 uchazečů 

odvoláno             11 uchazečů 

odvoláno, dodatečně přijato-autoremedura        13 uchazečů 

odvoláno a nepřijato           4 uchazeči 

 

 

4leté studium: Na první termín bylo přihlášeno celkem 39 uchazečů. Dva uchazeči 

vykonávali testy odděleně, na doporučení PPP jim byl prodloužen čas k vykonání 

přijímacích zkoušek.  

Na druhý termín bylo přihlášeno celkem 50 uchazečů. Jeden uchazeč  na doporučení 

PPP měl prodloužen čas k vykonání přijímacích zkoušek. 

Všichni uchazeči vykonali dva písemné testy, a to z matematiky a českého jazyka. 

Uchazeči byli hodnoceni dle kritérií stanovených ředitelkou školy. Celkové bodové 

hodnocení uchazeče se skládalo z bodů za aktivity na ZŠ, které byly doloženy, bodů za 

průměry na posledních dvou vysvědčeních a bodů za test společnosti SCIO.  
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Výsledné počty prvního kola PZ: 

       

přijato                    30 uchazečů  

nepřijato                   59 uchazečů 

zápisový lístek odevzdalo      17 uchazečů 

odvolání proti nepřijetí                 2 uchazeči 

odvoláni, dodatečně přijato-autoremedura     13 uchazečů 

 

V průběhu přijímacího řízení se nevyskytly žádné organizační problémy, výsledky byly 

vyvěšeny na veřejně přístupném místě a na webových stránkách školy 24. 4. 2014 

v 17:00. 

 

 

Maturitní zkoušky 

Maturitní zkouška se stejně jako v předchozích letech skládala ze dvou částí – společné 

a profilové.  

Všichni žáci maturitního ročníku v termínu ukončili studium a byli připuštěni 

k maturitní zkoušce. Jeden žák konal v daném termínu druhou opravnou zkoušku. 

Písemné zkoušky společné části byly zahájeny 2. 5. 2014 a ukončeny 6. 5. 2014. 

Písemnou část maturitních zkoušek nevykonal z matematiky jeden žák.  

Ústní zkoušky jak profilové, tak společné části všech maturitních tříd 8A8, 8B8 a 

4A4 se uskutečnily ve dnech 19.-23. 5. 2014. V ústních zkouškách profilové části 

neuspěli čtyři žáci celkově z 9 předmětů.  

 

Výsledky maturitní zkoušky: 

 

Třída 8A8 8B8 4A4 Celkem 

     

Počet žáků  24 29 31 84 

Z toho připuštěných 

k MZ 

24 29 31 84 

Prospěl s vyznamenáním 14 17 9 40 

Prospěl 10 12 17 39 

Neprospěl 0 0 5 5 

S prospěchem 1,635 1, 603 2, 024 1, 768 

 

V středu 28. května 2014 bylo všem úspěšným maturantům slavnostně předáno 

maturitní vysvědčení, pochvaly a těm nejlepším také poukázky na knižní odměny. 

Stejně jako loni, tak i letos jsme zvolili slavnostní místo, a to Obřadní síň Městského 

úřadu Ostrava-Jih. 
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Žáci a žákyně našeho gymnázia si připravili krátké kulturní vystoupení pod vedením 

PhDr. Marie Vašíčková a Mgr. Martiny Zelenkové. 

Ústní zkoušky profilové části podzimního termínu se konaly dne 16. 9. 2014. Tři 

žáci u opravné maturitní zkoušky uspěli, jedna žákyně z jednoho předmětu bude konat 

maturitní zkoušku v jarním termínu. 

Úspěšnost žáků ve  společné části maturitních zkoušek (jarní termín): 

 

Předmět 2011 (v %) 2012 (v %) 2013 (v %) 2014 (v%) 

Český jazyk 85, 4 77, 2 84, 2 84, 9 

Anglický jazyk 84, 9 86, 1 88, 2 88, 3 

Matematika 76, 7 76 67, 1 63, 9 

Výsledky maturitních zkoušek za školní rok 2013/2014 

 

Část Předmět Obor Počet  Úspěšně vykonalo  
Průměrný 

prospěch 

   přihlášených maturujících DT PP ÚZ  

Společná ČJ GY  84 84 84 84 84 1, 643 

 AJ GY  50 50 50 50 47 1, 420 

 M GY  34 34 33   2, 735 

         

         

Profilová AJ GY 32 32   32 1, 906 

 NJ GY 3 3   2 2, 667 

 RJ GY 1 1   1 1, 000 

 ŠJ GY 1 1   1 1, 000 

 M GY 4 4   4 1,250 

 F GY 4 4   4 1, 750 

 CH GY 20 20   18 1, 650 

 BI GY 29 29   27 1, 724 

 ZSV GY  20 20   20 1, 550 

 D GY  18 18   18 1, 611 

 Z GY 26 26   25 2, 192 

 IVT GY 8 8   8 1, 000 

 EV-HV GY 2 2   2 1, 000 

 

Speciální výchova a vzdělávání 

Na škole nejsou zřízeny speciální třídy. Na základě diagnostiky PPP bylo ve škole 6 

individuálně integrovaných žáků se zdravotním postižením (1 tělesně postižený, 1 

s více vadami a 3 žáci s poruchami učení nebo chování).   

Ředitelkou školy byly v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., pro stávající školní rok 

povoleny 2 individuální vzdělávací plány (oběma ze zdravotních důvodů). Individuální 
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vzdělávací plány byly vypracovány školní psycholožkou ve spolupráci se třídními učiteli 

a ostatními vyučujícími. U každého žáka byli také vyučující seznámeni, jak mají se 

žákem pracovat. 

          

 

Mgr. Šárka Staníčková, 

ředitelka školy 

 

 

Ověřování výsledků vzdělávání 

V letošním školním roce proběhlo na škole testování žáků PISA 2015. Testování 

je prováděno organizací OECD od roku 2000 a slouží k porovnání výsledků vzdělávání 

více než 70 zemí. Testováno bylo 43 vybraných 15letých žáků školy (ze tříd 4A8, 4B8, 

5A8 a 5B8), a to formou vyplnění písemného testu a formou počítačovou, a to v 

matematické, přírodovědné a čtenářské gramotnosti žáků. Písemně bylo otestováno 

15 žáků školy, zbývající žáci formou elektronickou. Kromě žáků se do šetření zapojilo 

také 10 pedagogů přírodovědných předmětů a 15 pedagogů nepřírodovědné 

aprobace. 

 

Na podzim roku 2013 jsme se rovněž zapojili do projektu KVALITA, 

testování žáků 1. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání 

s maturitní zkouškou. Testování se zúčastnilo 89  žáků. 

  

Předmět 

Výsledky školy v rámci všech 

testovaných škol 

Výsledky školy v rámci 

skupiny oborů vzdělání  

název skupiny oborů 

vzdělání *  

úspěšnost percentil percentil  

Jazyk český 79, 7  92  79 

Matematika  71, 2  89  69 

Jazyk anglický  86, 8  95  86 

 

 

RNDr. Lukáš Slouka, zástupce ředitelky 
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Přijímací řízení na vyšší typ škol 

Třída Počty 

žáků 

Přijati a 

studují  

vysokou 

školu 

Nepřijati Nehlásili 

se na VŠ 

Opakují 

ročník, 

příprava na 

MZ 

Přijati na VŠ 

(v %) 

4A4 31 27 1 2 1 87, 1 

8A8 24 24 0 0 0 100 

8B8 29 28 0 1 0 96, 6 

Celkem 84 79 1 3 1 94% 

 

 

Mgr. Vojtěch Vlček, 

výchovný poradce 

 

 

Školní poradenské pracoviště 

Zajišťuje konzultační a poradenské služby pro žáky, jejich rodiče i pedagogické 

pracovníky školy. Pracovní tým ŠPP pracoval v tomto školním roce ve složení: Mgr. 

Vojtěch Vlček (výchovný poradce), Mgr. Jana Hořínková (školní psycholog) a Mgr. 

Gabriela Milatová a Mgr. Rostislav Hlaváč (metodici prevence). Koordinací činnosti 

školního poradenského pracoviště byla vedením školy pověřena školní psycholožka 

Mgr. Jana Hořínková. Během školního roku probíhala jednání celého týmu, konzultace 

s vedením školy, a zejména  individuální konzultace jednotlivých členů ŠPP dle povahy 

aktuálních případů. 

 Školní psycholog 

        Jako školní psycholožka pracuji na škole na poloviční úvazek. Jsem k dispozici 

žákům, jejich rodičům i pedagogickým zaměstnancům školy.  

        Během celého školního roku poskytuji poradenské, terapeutické a metodické 

služby v osobnostní, vztahové a výukové problematice formou individuálních i 

skupinových konzultací. Podílím se na péči o žáky, kteří potřebují zvláštní péči 

(dlouhodobě nemocní, žáci s poruchami dílčích funkcí, se specifickými poruchami 

učení, se zdravotním postižením atd.). Do systému péče se snažím zapojit rodiče, 

pedagogy (individuální i společné reflexe) a samozřejmě žáky.  

        Důraz kladu na dodržování etického kodexu poradenských pracovníků 

(diskrétnost, bezpodmínečné přijetí klientů a ochranu osobních údajů).  
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        V tomto školním roce jsme s kolegou výchovným poradcem opět připravili 

interaktivní program zaměřený na komunikaci (vyjádření ocenění, vyjádření 

nesouhlasu), který jsme realizovali pro 6 třídních kolektivů naší školy v rámci „Dnů 

prevence“. Tradičně jsme (v rámci ŠPP) připravili program adaptačního pobytu pro 

nastupující třídy ve spolupráci s třídními učiteli. V září probíhaly individuální konzultace 

výsledků testů profesní orientace, které v loňském školním roce absolvovali vybraní 

žáci 7A8, 7B8 a 3A4. V prosinci se uskutečnilo setkání školního psychologa  

a výchovného poradce s rodiči našich žáků. 

         Ve spolupráci s PPP jsme nabídli testy profesní orientace žákům 7A8, 7B8 a 3A4  

i v tomto školním roce.  

         V rámci dalšího vzdělávání působím druhým rokem jako facilitátor (asistent)  

v čtyřletém systematickém psychoterapeutickém výcviku „MOVISA 5“ o celkovém 

rozsahu 690 výcvikových hodin. Absolvovala jsem třídenní psychoterapeutický seminář 

„Psychoterapie krok za krokem“ s kanadským lektorem Dr. Johnem Banmenem. 

        V příštím školním roce chci pokračovat v tom, co se osvědčilo (individuální 

konzultace, programy pro třídy v rámci „Dnů prevence“, adaptační pobyt apod.). 

Společně s ostatními členy ŠPP  a vedením školy budeme hledat další prostor pro 

pravidelnou práci s jednotlivými třídami i vyučujícími. 

      

 

                                                                                
                                                                                       Mgr. Jana Hořínková,  

školní psycholog 

 

Výchovné poradenství 

Ve dnech 5. – 6. září 2013 jsem se zúčastnil adaptačního pobytu 1. ročníku a 

prim na Čeladné-Podolánkách, hotel Srdce Beskyd a spolu se školní psycholožkou a 

dalšími kolegy zde realizoval výchovně zaměřený program her a aktivit, souvisejících 

s poznáváním, komunikací, vztahem ke druhým osobám, hodnotami, ale také např. 

s učením a adaptací studia na gymnáziu. Taktéž jsem vypracoval statistiku umístění 

bývalých absolventů za rok 2013 na vysokých školách. 

Během prvního pololetí jsem seznámil žáky čtvrtého ročníku a oktáv 

s okolnostmi přijímacích zkoušek, studia na VŠ a možnostmi výběru vysoké školy, 

zorganizoval pro ně besedu s lektorem z agentury Sokrates PhDr. Petrem (25. září), jenž 

připravuje žáky na vysoké školy a sdělil jim aktuální informace o VŠ. Přednáška a 

následné otázky žáků měly velký úspěch, besedy se zúčastnilo asi kolem 50 žáků.  

Našim žákům maturitních ročníků jsem nabídl účast na veletrhu vysokých škol 

v Brně Gaudeamus, čehož většina z nich využila- cca 80 osob. Během prosince a ledna 

jsme prošli s žáky oktáv a čtvrtého ročníku vyplňování přihlášky na vysokou školu. Po 
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celý rok byly žákům předávány materiály, týkající se vysokých škol, a bylo jim 

poskytováno individuální poradenství (cca 50 konzultací). V rámci třídních schůzek jsem 

diskutoval s rodiči žáků různých tříd o otázkách prospěchu, učení, kontaktu s pedagogy 

ad.  

Celoročně jsem poskytoval osobní poradenství a konzultoval osobně i 

telefonicky otázky studia, přípravy na maturitu a volbu VŠ, a to jak se žáky, tak s jejich 

rodiči. Rovněž jsem řešil s PPP úpravu podmínek u maturity pro žáky maturitních 

ročníků, i když tuto možnost nakonec nevyužili.  

Žákům sext, septim, 2. a 3. ročníku jsem poskytoval konzultace v souvislosti 

s volbou volitelných seminářů (cca 30). Celoročně jsem aktualizoval materiály o studiu 

na vysokých školách na dvou nástěnkách výchovného poradce v budově školy. V rámci 

výchovných problémů jsem ve spolupráci se školní psycholožkou během tohoto roku 

řešil problémy týkající rodinné situace žáků- konflikty mezi rodiči, rozpad rodiny 

s dopadem na dítě, problematiku anorexie, vážné zdravotní obtíže a následnou neúčast 

ve škole, závažné psychické problémy žáků, sebepoškozování, obtíže v souvislosti s 

vysokou a neomluvenou absencí, pozdními příchody žáků - celkem asi 15 případů, 

mnohé z nich byly řešeny opakovaně a dlouhodobě. Opakovaně jsem řešil konflikty a 

optimalizaci vztahů v kolektivu v sekundě A, dvakrát také konflikty mezi vyučujícím a 

třídou. Celoročně jsem řešil optimalizaci podmínek studia a pobytu ve škole těžce 

postižené žákyně z 1A4.  

Cca 1 x měsíčně jsem se zúčastnil schůzek školního poradenského pracoviště. 

V průběhu roku jsem se zúčastnil schůzek s třídními či vyučujícími jednotlivých žáků, 

jejichž problémy jsme řešili, a 4. června také informativní schůzky pro rodiče budoucích 

žáků 1. ročníku a prim. 

21. května jsem absolvoval na obvodním oddělení Policie ČR v Ostravě- 

Hrabůvce besedu určenou pedagogickým pracovníkům o tématice prevence drog, násilí 

a ohrožení psychopatickými střelci na školách. Navázal jsem zde kontakt a byla nám 

nabídnuta dlouhodobá spolupráce v případě řešení obtížných problémů. Rovněž jsem 

kvůli rodinné situaci žáků komunikoval s odborem soc. péče a OSPODEM Ostrava Jih a 

se soudy.   

V průběhu školního roku jsem spolu se školní psycholožkou připravoval 

program pro Den prevence (aktivity, hry v oblasti vztahů ve třídě, komunikace, 

prevence šikany). Tento program jsme pak úspěšně realizovali na Dni prevence 16. 

dubna v 6 třídách nižšího gymnázia. 

Spolu se školní psycholožkou jsme připravili a realizovali Den neziskových 

organizací.  

Výhled do budoucna: 

 udržení standardu informovanosti žáků (vysoké školy, volitelné semináře, jejich 

pracovní kariéra) 

 poskytování potřebné intervence žákům (narůstající počet problémů rodinných, 

psychických, studijních), což je stále časově náročnější 
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 pokračování v akci Den neziskových organizací,  

 pokračování v preventivních programech (Den prevence)  

 práce s třídami (bylo by dobré rozšířit alespoň 2x ročně ve všech třídách) 

 

 

Mgr. Vojtěch Vlček,  

výchovný poradce 

 

Prevence sociálně patologických jevů 

  Z pohledu prevence rizikových projevů chování byl školní rok 2013/14 

obdobím intenzivně zaplněným nejrůznějšími programy a akcemi, které byly zaměřeny 

jak na žáky, tak na pedagogické pracovníky. 

 Na začátku školního roku se jako již tradičně konaly adaptační pobyty pro nové 

třídní kolektivy 3A8, 3B8 a 1A4. Součástí programu na těchto pobytech bylo i 

představení pracovníků školního poradenského pracoviště a diskuze týkající se všech 

oblastí rizikových projevů chování na základě jejich vymezení v Metodickém 

doporučení MŠMT k primární prevenci rizikového chování u dětí a žáků ve školách a 

školských zařízeních, č.j. 21 291/2010-28. Ve stejném duchu proběhlo i představení 

členů školního poradenského pracoviště na třídních schůzkách 18. 9. 2013. Dne 4. 12. 

bylo zrealizováno ještě jedno setkání rodičů, a to s výchovným poradcem a školní 

psycholožkou. 

 7.-8. 10. proběhla Krajská konference k prevenci RPCH. Účast na této akci pro 

nás byla velkým zadostiučiněním, protože při této příležitosti byla naše škola oceněna 

MS krajem za vykonávanou preventivní činnost. Pokud jde o další konference, kterých 

se v tomto školním roce metodici prevence zúčastnili, ve dnech 18.-19. 2. proběhla 

Konference RPCH Prevalis, kde jsme získali nové podněty a kontakty ke spolupráci. Za 

účelem zjištění aktuálních stavů věcí v oboru se ŠMP rovněž zúčastňují pravidelných 

setkání metodiků prevence, které organizuje okresní metodička prevence. Letošní 

schůzky proběhly 4. 3. a 10. 6. 

 16. 4. jsme zorganizovali Den prevence pro všechny třídy nižšího gymnázia. 

Náplň Dne prevence se soustředila hlavně na témata, která jsou pro žáky naší školy 

z hlediska prevence rizikových projevů chování nejaktuálnější (na základě výsledků 

anonymního dotazníkového šetření, které každoročně ŠMP realizují a vyhodnocují). 

Hlavní oblastí zahrnutou v programech Dne prevence proto bylo řešení vztahových 

problémů, prevence šikany, drogová problematika a kouření, dále poruchy příjmu 

potravy, bezpečnost v dopravě a nácvik komunikačních dovedností. Součástí aktivit 

zahrnutých do Dne prevence byl také protipožární program Hasík. Externí organizace, 

které jsme si přizvali ke spolupráci, byly tentokrát Bílý kruh bezpečí, Anabell Ostrava, 

autoškola ČAS a Hasičský záchranný sbor ČR.  
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 Preventivní akce samozřejmě naše škola realizuje průběžně po dobu celého 

školního roku. 13. 11. se třídy 1A4 a 5B8 zúčastnily přednášky na téma poruchy příjmu 

potravy. 1. 12. proběhla celoškolní akce Den boje proti AIDS. Ve dnech 17. 3. a 26. 3. 

navštívili naši školu zdravotní klauni, kteří ve vybraných třídách předvedli a s žáky 

prakticky nacvičovali zásady první pomoci. 

 V rámci projektu Šablony pro SŠ (EU peníze středním školám - Operační 

program Vzdělávání pro konkurenceschopnost; Zlepšování sociálního klimatu ve škole - 

vytváření otevřeného a podporujícího prostředí) se nám podařilo zrealizovat několika 

blokové psychologické školení pro vybrané pedagogy. Tato vzdělávací akce proběhla 

v dubnu až červnu 2014 a byla zaměřena na zlepšování sociálního klimatu školy a na 

sebepoznání. Projekt dopadl velmi úspěšně a zúčastněnými byl zhodnocen jako 

maximálně přínosný. 

 

 

Mgr. Gabriela Milatová, Mgr. Rostislav Hlaváč,  

školní metodici prevence 
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Aktivity školy, prezentace školy na veřejnosti 

 

Školní rok v datech 

 

 

Srpen 

26. 8.    Zahajovací porada pracovníků školy 

30. 8.   Školení BOZP pracovníků školy, provozní porada 

 

Září 

2. 9.   Zahájení školního roku ve třídách 

3. 9. Slavnostní zahájení školního roku v kině Luna (pro nižší 

gymnázium filmové představení Pí a jeho život, vyšší gymnázium 

film Pěna dní)  

5.-6. 9. Adaptační pobyt tříd 1A8, 1B8, 1A4 

3.-7.  9.  Sportovní kurz Lužnice 

8.-13. 9.  Sportovní kurz Rakousko 

17. 9. Opravný termín ústní maturitní zkoušky 

18. 9.   Třídní schůzky 

 

Říjen 

24. 10.   Den prevence pro žáky vyššího stupně gymnázia 

29.- 30. 10.  Podzimní prázdniny 

 

Listopad 

5.-8. 11.  Gaudeamus Brno 

7. 11.   Setkání s historií (beseda s pamětníky) 

21. 11.   Klasifikační porada za 1. čtvrtletí 

 

Prosinec 

2. 12.   Den boje proti AIDS 

4. 12.    Třídní schůzky  

Setkání rodičů se školním psychologem a výchovným poradcem 

6. 12.   Mikulášský turnaj v přehazované a odbíjené 

17. 12.   Vánoční koncert 

21. 12.   Hajdy Vánoce 

21. 12. – 5. 1.  Vánoční prázdniny 
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Leden 

15. 1.   Den otevřených dveří 

22. 1.    Klasifikační porada za 1. pololetí 

25. 1.   Den otevřených dveří 

28. 1.    Pohár SŠ MSK ve veslování 

30. 1.    Den jazyků, pololetní vysvědčení 

31. 1.   Pololetní prázdniny 

 

Únor 

3. -7. 2.   LVK Karlov (2B8) 

6. 2.   Scottish Night 

7. 2.   Přednáška o dárcovství krve a kostní dřeně 

10.-14. 2.  Jarní prázdniny 

17.-21. 2.   LVK Kyčerka (2A8) 

28. 2.   Projektový den „Dvakrát měř a jednou řeš“ 

 

Březen 

3.-7. 3.   LVK Alpy (1A4, 5A8, 5B8) 

   LVK Galík (1A4, 5A8, 5B8) 

11. 3.   Školní kolo SOČ 

25. 3.   Slavnostní setkání u příležitosti Dne učitelů 

26. 3.   Den neziskových organizací 

26.-30. 3.  Výjezd do Francie 

 

Duben 

2. 4.   Matematika+ 

7.-10. 4.  Klimatický pobyt tercií 

14. 4.    Focení tříd 

14. 4.   Testování PISA 2015 

16. 4.   Den prevence 

16. 4.    Klasifikační porada za 3. čtvrtletí, třídní schůzky 

17.-18. 4.  Velikonoční prázdniny 

22. 4.   Přijímací zkoušky – 1. termín prvního kola  

23. 4.   Přijímací zkoušky – 2. termín prvního kola 

23. 4. Kulturní akce školy, kino Luna 

30. 4. Poslední zvonění maturitních tříd 

 

Květen 

2.-6. 5.  Písemné zkoušky společné části maturit 

13. 5. Náhradní termín přijímací zkoušky 

19.-23. 5. Ústní maturitní  zkoušky 8A8, 8B8, 4A4 
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Červen 

4. 6.  Třídní schůzky 

18. 6. Klasifikační porada za 2. Pololetí 

19. 6. Tradiční sportovní den školy 

23.-26. 6. Školní exkurze 

27. 6.  Ukončení školního roku, vydávání vysvědčení 

 

 

Červenec 

21.-25. 7. Evropské finále studentských firem v Talinu 

31. 7. Dokončení rozsáhlých stavebních úprav vnější kanalizace a 

vnitřního sociálního zařízení 

Srpen 

27.-31. 8. Doklasifikování, opravné a rozdílové zkoušky 
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Zprávy garantů předmětových komisí 

Předmětové komise: 

 

Ve školním roce 2013/2014 pracovali pedagogové v šesti předmětových komisích:  

 předmětová komise českého jazyka (garant komise: Mgr. Miroslava Fialová, od 

1. 5. 2014 Mgr. Michaela Böhmová). 

 předmětová komise cizích jazyků (garant komise: Mgr. Tereza Konečná) 

 předmětová komise biologie, chemie (garant komise: Mgr. Eva Zahutová) 

 předmětová komise matematiky, deskriptivní geometrie, fyziky a informatiky a 

výpočetní techniky (garant komise: Mgr. Pavel Kolašín) 

 předmětová komise aplikované ekonomie, dějepisu, zeměpisu a základů 

společenských věd (garant komise: Mgr. Dagmar Štensová) 

 předmětová komise tělesné výchovy, výtvarné výchovy, hudební výchovy a 

zdravého životního stylu (garant komise: Mgr. Gabriela Milatová) 

 
Následující část výroční zprávy je zpracována na základě zpráv garantů jednotlivých 
předmětových komisí:  

Předmětová komise českého jazyka a literatury 

Počet členů předmětové komise českého jazyka a literatury nezaznamenal letos 

žádnou změnu, v květnu však došlo k jmenování Mgr. Michaely Böhmové, namísto 

Mgr. Miroslavy Fialové, do čela komise, jejíž složení je tedy následující: Mgr. Michaela 

Böhmová, Mgr. Miroslava Fialová, Mgr. Jana Brachaczková, Mgr. Vojtěch Vlček, Mgr. 

Martina Zelenková, PhDr. Marie Vašíčková, PaedDr. Radovan Tokarský, Mgr. Pavla 

Tlolková, Mgr. Ivana Kvasnicová, Mgr. Magdalena Musialová, Mgr. Erika Kopečková. 

Všichni členové komise jsou aprobovanými učiteli českého jazyka. Neaprobovaně byla 

odučena 1 hodina týdně, a to hodina literatury ve třídě 3B8, kde ji vyučovala Mgr. 

Dagmar Štensová.  

 

Soutěže:  

a) organizované naší předmětovou komisí:  

 1. Prázdniny, já a četba – září 2014 - literárně-výtvarná soutěž, v níž měli žáci 

ztvárnit svůj prázdninový vztah k četbě. Zapojili se žáci od prim po oktávy. Ceny do 

soutěže jsme získali jako sponzorský dar od Knihcentra.  

Organizátor: M. Böhmová; vítězové: Zuzana Brandejsová (4B8), Daniela Vybíralová 

(4B8), Lucie Stehlíková (1A8), Karolina Štětiarová (8B8) a Šimon Rychlik (4B8) 

 2. Velká soutěž nejen o literatuře – listopad – březen 2014 – soutěž určená pro 

celou školu, rozdělená do dvou kategorií (nižší a vyšší gymnázium); v první kategorii 

byla účast hojná, ve druhé slabší, přesto se soutěž uskutečnila v obou kategoriích. Žáci 

po dobu 4 měsíců plnili úkoly zaměřené na kombinaci literatury s jiným předmětem 
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(dějepis, fyzika, tělocvik, biologie…) a získávali body. V březnu pak proběhlo velké 

finále. V porotě zasedli M. Musialová, Š. Staníčková a také hosté Soňa Záchová 

(básnířka), Stanislav Janalík (reportér Českého rozhlasu).  

Organizátor akce: M. Böhmová; vítězové: vyšší gymnázium – 3. romantici, 2. 

rozhněvaný mladý lid, 1. beatníci – všichni z 8B8 

                 nižší gymnázium – 3. místo 1B8, 2. místo 4A8, 1. místo 3B8 

 3. Recitační soutěž – únor 2014 – účast 36 žáků, porota: Magdalena Musialová, 

Martina Zelenková a Vojtěch Vlček 

vítězové: nižší gymnázium:  1. místo: Veronika Bastová a Leona Sabolová (4B8); 2. 

místo:  Michaela Niké Vopalecká (1B8); 3. místo: Tereza Bártů (3B8) 

                  vyšší gymnázium: 1. místo: Kateřina Špundová  (6B8) a Lukáš Hlíva (4A4); 2. 

místo:  Hana Kovalová (4A4) a Hana Kratochvílová (5B8); 3. místo:  Samuel Halamčík ( 

1A4) 

 4. Konkurz na tlumočníka pro Tretru pro Afriku- společná akce naší PK a PK 

cizích jazyků; organizátoři: M. Böhmová, T. Konečná; vítězové: Hana Kratochvílová 

(5B8), Filip Hartmann, Lukáš Kaloč (oba 3A4) 

 

 

b) soutěže vyhlášené jinými organizacemi, do nichž jsme se zapojili: 

 1. Evropa ve škole – celorepubliková soutěž vyhlášená MŠMT – zapojilo se 12 

žáků, školní koordinátor: M. Böhmová 

vítěz: Hanka Haľamová (4B8) se umístila mezi 8 nejlepšími a získala věcnou cenu 

 2. Dunaj na Vltavě 2 – překladová soutěž (slovenština – čeština) – účast: žáci 

8B8, koordinátor na škole: M. Böhmová; bez umístění 

 3. Škola základ života – celorepubliková soutěž v epigramech a aforismech; 

účast: žáci 8B8 a 4B8, koordinátor na škole: M. Böhmová; bez umístění 

 4. Šavrdův pohár – recitační soutěž Ostravska – účast: Kateřina Špundová (6B8) 

 5. Olympiáda z českého jazyka – do soutěže se zapojili žáci  většiny tříd od tercií 

po oktávy a čtvrté ročníky, účast co do počtu žáků byla letos rekordní. V I. kategorii 

školního kola zvítězila Ivona Szturcová (4B8), 2. místo: Leona Sabolová a Kateřina 

Harhajová (4B8), 3. místo: Věra Ocisková (4A8). Leona Sabolová a Kateřina Harhajová 

postoupily do okresního kola, kde obsadily 6. a 28. místo.  

Ve II. kategorii školního kola zvítězil Petr Fridrišek (8B8), 2. místo: Kryštof Polášek 

(8B8), 3. místo: Kateřina Špundová (6B8). V okresním kole pak P. Fridrišek a K. Polášek 

obsadili krásné 4. a 6. místo.  

Pravidelné akce, kterých se PK účastní a které organizuje:  

Žákům maturitního ročníku jsme otevřeli tři literární semináře (V. Vlček, J. 

Brachaczková, M. Böhmová). Dále jsme se zapojili do náslechových hodin žáků OU. 

Působili jsme jako cviční učitelé pro pedagogickou praxi posluchačů OU (M. Böhmová). 

Průběžně je vydáván školní časopis (M. Böhmová), vedena školní kronika (M. 

Zelenková). Komise se podílí také na kulturních a slavnostních akcích školy – např.: 
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zpracování průvodních slov ke kulturním akcím školy (vystoupení v DD, předávání 

maturitního vysvědčení – M. Vašíčková, M. Zelenková).  

Členové komise se snaží vést výuku moderními formami, využívají techniky na škole 

dostupné, zpestřují výuku literárně-výtvarnými pracemi (tvorba komiksů, kresby 

k četbě… – J. Brachaczková, M. Böhmová, E. Kopečková…) 

Maturitní zkoušky – letos žáci skládali opět jen základní úroveň obtížnosti, ne zcela 

odpovídající studiu na gymnáziu. Pro naše žáky je současná podoba maturity příliš 

snadná, nereflektující hloubku znalostí, jež odpovídá požadavkům stanoveným v ŠVP 

našeho gymnázia. Všichni tedy splnili zkoušku úspěšně. Žákům dále nabízíme služby 

školní knihovny, kterou se nám daří stále vybavovat novými knihami dle přání žáků. 

Počet aktivních návštěvníků naší knihovny tak stále roste. Knihovna je využívána také 

k tisku a kopírování materiálů. Letos jsme ji nově z projektu Think Big vybavili barevnou 

tiskárnou.  

 

Projekty:  

1. Žáci čtou a píší noviny – již 6. rokem se zapojujeme do tohoto projektu, letos byla 

naše škola označena za jednu ze tří s nejhodnotnějšími příspěvky. Zapojily se třídy: 8B8, 

4B8, 6B8, 3A4; organizace: M. Böhmová, M. Zelenková 

2. Testy slms – J. Brachaczková 

3. Projekt Šablony – M. Böhmová, M. Musialová 

4. Projekt Think Big – M. Böhmová + žáci 8B8 – kulturně-sportovní zaměření – z financí 

projektu vybavena barevnou tiskárnou školní knihovna 

 

Exkurze, besedy:  

1. Zeměpisná jména kolem nás – přednáška Mgr. Marka Bohuše z UP, Olomouc, třídy: 

5B8, 7B8; organizace: I. Kvasnicová, P. Tlolková 

2. Posviťme si na média aneb Média a svět kolem nás - PhDr. Jan Závodný Pospíšil, 

PhD., z UP, Olomouc, třídy: 5B8, 7B8, 4A4, literární seminář; organizace: I. Kvasnicová, 

P. Tlolková, J. Brachaczková 

3. Beseda s Jaromírem Nohavicou na téma autorství Slezských písní – žáci literárních 

seminářů, organizace: M. Böhmová, M. Sikorová 

4. Divadelní představení: Plešatá zpěvačka – 7B8, 3A4 – P. Tlolková, M. Zelenková 

         Revizor – lit. seminář – M. Böhmová 

                              Zkrocení zlé ženy – lit. seminář – M. Böhmová 

         Dekameron – 8B8, 4B8, 4A4 - M. Böhmová, J. Brachaczková 

          Marvin – členové dramat. kroužku – M. Böhmová 

         Strýček Váňa – 4A8 – M. Fialová 

5. Dětská tisková konference téma: Design a jeho užití – SVČ – žáci 4B8, kteří vydávali 

školní časopis, M. Böhmová 

 

 



33 
 

Kroužky, mimoškolní aktivity 

1. Dramatický kroužek – cca 20 žáků od prim po kvarty, v průběhu roku byla nacvičena 

dvě divadelní představení: O melancholickém slonovi (na motivy afrických pohádek, 

kromě 2 školních představení jsme odehráli několikrát pro akce Kol pro Afriku a na ZŠ 

Košaře); 6000 let gymnázia (hra k 60. výročí školy – odehráli jsme 3 představení pro 

žáky a kantory gymnázia). Kroužek se scházel jednou až dvakrát týdně pod vedením M. 

Böhmové 

2. Literární kroužek – kroužek se zaměřením na hlubší poznání literatury pro žáky 

nižšího gymnázia, činnost 1x za 14 dní, vedení: praktikantka na naší škole a studentka 

OU Monika Szturcová, patronát: M. Böhmová 

 

 

Zhodnocení práce PK:  

V práci předmětové komise jsem za celý rok neshledala větší nedostatky, všechny 

úkoly kladené na komisi byly zdárně splněny. U několika vyučujících došlo k mírnému 

skluzu v probíraném učivu, a to z důvodu nemoci či školních akcí. Nejedná se však o 

výrazné nabourání učebního plánu. Do budoucna si komise klade za cíl:  

a) prohloubit vzájemnou komunikaci, spolupráci, informovanost mezi členy PK 

b) zapojit školu více do literárních projektů přesahujících hranice školy (Den poezie…) 

c) prohloubit spolupráci s dalšími předmětovými komisemi na škole (zejména PK cizích 

jazyků) 

d) založit literární facebookovou stránku s informacemi o aktuálních soutěžích a 

vtáhnout žáky více do literárního dění 

e) nadále rozšiřovat nabídku školní knihovny a držet krok s novinkami knižního trhu 

f) zavést tematicky zaměřené jednoleté semináře 

g) usilovat o větší hodinovou dotaci či půlené hodiny v každém ročníku studia 

 

 

Mgr. Michaela Böhmová, 

garant předmětové komise  

 

Předmětová komise cizích jazyků 

Naše předmětová komise pracovala v tomto složení: 

Anglický jazyk: Mgr. Tereza Konečná- garant předmětové komise, Mgr. Jarmila 

Holubová (Aj),Mgr. Adéla Kulová, Ing. Kamila Mecová, Mgr. et Mgr. Eva Mittnerová, 

PhD., Mgr. Dana Nechvátalová, Mgr. Jana Skácelová, Mgr. Pavla Tlolková 

Francouzský jazyk: Mgr. Jana Brachaczková, Mgr. Dagmar Štensová 

Německý jazyk: Mgr. Jana Austová, Mgr. Ivana Kvasnicová 

Španělský jazyk: Mgr. Rostislav Hlaváč, Mgr. Erika Kopečková a rodilý mluvčí  Ángel 

Horrilo  
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Ruský jazyk:  Mgr. Jana Austová 

 

Soutěže 

I letos se naši žáci zapojili do několika soutěží. V  prvé řadě to byly konverzační soutěže 

v anglickém, francouzském, německém a španělském jazyce. 

Školní kolo konverzačních soutěží: 

Anglický jazyk 

kat. I.B   1. Michaela Niké Vopálecká (1B8) 

                     2. Ladislav Klepš (1B8) 

  3. Šimon Šesták (1A8) 

kat. II.B   1. Ivona-Marie Szturcová (4B8) 

                      2. Šimon Rychlík (4B8) 

  3. Jan Mandrla (4B8) 

kat. III.A   1. Pavel Rojko (7A8) 

                        2. Monika Phamová (5A8) 

                      

Německý jazyk 

 kat. II.B   1. Anna Motyčková (3B8)  

 kat. III.    1. Barbora Kašparová (6B8) 

                      

Francouzský jazyk 

kat. B2   1. Eva Ertlová (3A4) 

                         

                      

Španělský jazyk 

kat. 1     1. Natálie Sýkorová (4A8) 

kat. 2     1. Anna Mertová (7B8) 

 

 

Okresní kolo 

Anglický jazyk 

kat. I.A:  Michaela Niké Vopálecká (1B8)  5. místo 

kat. II.B:  Ivona-Marie Szturcová (4B8)   6. místo 

kat. III:  Pavel Rojko (7A8)    11.-19. místo 

 Německý jazyk 

Kat. III.A: Barbora Kašparová (6B8)  6. místo 

 

Krajské kolo 

Španělský jazyk 

2.kat.   Anna Mertová (8B8)    13. místo 

 Francouzský jazyk 
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  Eva Ertlová (3A4)   9. místo 

 

Již od roku 2007 pořádá Jazykové a vzdělávací centrum Pygmalion literární 

soutěž v anglickém jazyce GATE, které se každoročně účastní i naši žáci. Cílem této 

soutěže je posilovat motivaci ke studiu a zvýšit úroveň komunikativního ovládání 

angličtiny u žáků 3. ročníků středních škol. Snahou je také podpořit zájem mladých lidí 

o reálie anglicky mluvících zemí a v neposlední řadě zvýšit jejich zájem o četbu 

literatury v cizím jazyce. 2. místo městského kola obsadil Radek Pohořelský ze 7B8, 

který pak v krajském kole získal vynikající 3. místo. 

Ve spolupráci s PK českého jazyka a FF OU proběhl konkurz na oficiální 

tlumočníky na Tretru pro Afriku 2014 (viz. PK JČ).  Velmi jsme ocenili spolupráci a 

pomoc naší absolventky a nyní studentky anglistiky FF OU Adély Kocmánkové. Je to 

velká motivace pro naše žáky. 

V průběhu celého školního roku se naši žáci, kteří pracují v hodinách AJ 

s časopisem Bridge, zapojovali do soutěží vyhlašovaných tímto periodikem. Pavel Rojko 

(7A8) vyhrál jednu z nich a pro školu získal 15 výtisků knihy pro účely knihovny JA . V 

hlavní soutěži Quick and Easy  soutěžící vařili a následně prezentovali své kulinářské 

výtvory. Fotografická koláž Terezy Misiarzové, 8B8, byla použita k oficiálnímu článku na 

FB stránkách časopisu.  

Stanislav Riger, 8A8, se o prázdninách zúčastnil se studentskou firmou 

mezinárodní soutěže Leaders for a day v rámci AE, v průběhu získal individuální 

ocenění za prezentační dovednosti a vůdčí schopnosti a vyhrál zájezd do Belgie s velice 

zajímavým programem. Účastníci  hráli různé hry, poslouchali přednášky o digitalizaci, 

komunikaci, absolvovali prohlídku Bruselu, velmi zajímavá byla přednáška  o iniciativě 

Close The Gap, společné obědy a večeře, během kterých mohli ochutnat různé 

speciality. Smyslem setkání bylo umožnit nadaným mladým lidem setkání 

s významnými osobnostmi Evropského hospodářství a různých institucí. 

V návaznosti na úspěšnou exkurzi do Paříže měli žáci možnost zaslat do 

fotografické soutěže umělecké i žertovné fotografie nebo zpracovat své snímky jako 

prezentaci v některém z počítačových programů. Oceněnými se stali Kateřina 

Otrusinová (1A4) za své fotografie i počítačovou prezentaci, Kateřina Harhajová (4B8) 

za zpracování počítačové prezentace a Petr Brachaczek (8B8) za fotografie. 

Eleni Papazachariu z 6A8 se zúčastnila (bez konkrétního umístění) celostátní soutěže 

„Mi ciudad favorita“ – „Mé oblíbené město“, kterou vyhlásilo Velvyslanectví Spojených 

států mexických v Praze a které se konalo 11. 2. 2014 v pražském Gymnáziu Nad Alejí. 

Prakticky celý školní rok (od října do června) probíhala soutěž pro naše žáky „O 

španělského ptáčka“ - „Pajarito espaňol“, jíž se zúčastnilo celkem 10 soutěžních dvojic. 

Soutěž byla zaměřena (samozřejmě vedle zlepšení jazykové kompetence a zvýšení 

motivace ke studiu) na rozšíření znalostí reálií a kultury španělsky mluvících zemí. Jsme 

rádi, že se nám díky soutěži podařilo praktickým způsobem prohloubit 

mezipředmětové vztahy, hlavně kombinaci předmětů španělština – zeměpis – čeština 
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(sloh a literatura) – informační a výpočetní technika (zpracovávání videí a prezentací). 

Nejlépe si se všemi soutěžními úkoly poradily dvě soutěžní dvojice: Hana Haľamová a 

Daniela Vybíralová ze třídy 4B8 a Ondřej Tanistra a Šimon Rychlik ze stejné třídy. 

Vítězové získali poukázky na jídlo ve španělské restauraci. 

Poprvé jsme se pokusili uspořádat soutěž v německých jazykolamech. V našem 

kraji tato akce probíhá pravidelně, a tak jsme uspořádali cvičné školní kolo. Skupina 

3A8 vyzvala své rivaly, skupinu 3B8. Nacvičili kolem 20 známých jazykolamů a změřili 

své síly.  

Letos poprvé jsme se také zapojili do vyzývací soutěže v německé recitaci. Naši 

žáci Jan Florčík, Ondřej Staníček a Michal Dymáček, 3B8, skvěle reprezentovali naši 

školu s básní An die Eltern. 

Největší úspěch němčinářů a zároveň chemikářů zaznamenala Klára Pacalová 

6A8, která zvítězila ve státním kole soutěže Němčina pro bystré hlavy, kde soutěžila se 

svým projektem Čistota vody v Uhřinovském potoce. Odměnou za její snahu a úsilí je 

dvoutýdenní kurz němčiny v Německu, kde bude mít šanci nejen zlepšit své jazykové 

dovednosti, ale zároveň navštívit německé laboratoře a podniky a získat tak kontakty 

ke svému budoucímu studiu a možná i zaměstnání. 

 

Pravidelné akce 

K pravidelným akcím patří účast na Francouzském podzimu pořádaném 

Francouzskou aliancí.  

Letos byla jeho součástí projekce filmu Hašišbába, prohlídka centra Ostravy ve 

francouzštině, exkurze v prostorách Francouzské aliance a bageterie La Beco. 

Aby se žáci blíže seznámili také s některými typickými svátky zemí, jejichž jazyk 

studují, uspořádala Adéla Kulová a Kamila Mecová opět školní Halloween. Především 

žáci nižšího gymnázia se předvedli ve svých strašidelných kostýmech, zapojili se do her 

vedených v angličtině, ochutnali dýňový džus a soutěžili o nejlepší jablečný koláč. 

V listopadu proběhla ve škole akce „Španělská noc“, která byla plná soutěží, her 

a typicky španělských tanců a jídel. A protože jsou naši žáci velmi aktivní, nacvičily 

skupiny ze tříd 1A4, 4A8 a 4B8 pásmo španělsky zpívaných koled, jež byly veřejnosti 

představeny při příležitosti konání školního vánočního koncertu dne 17. 12. 2013. 

Naši žáci jsou vedeni k tomu, aby se pokusili složit mezinárodní zkoušky 

z jazyků, které studují. Jazyková škola Cloverleaf pro zájemce opět připravila prezentaci 

cambridgeských zkoušek a zorganizovala pretesty, které jim ukáží, na jaký stupeň 

zkoušky by si mohli troufnout. V letošním roce proběhl ve spolupráci s touto jazykovou 

školou přípravný kurz, po kterém zkoušku FCE úspěšně složilo 11 žáků. Žákům 

čtyřletého studia jsme nabídli možnost zkoušky PET – úroveň B1, které využil Petr 

Zajac, 4A4. Monika Hanková, 8B8, je dokonce úspěšnou držitelkou certifikátu úrovně 

CAE, kterou uznává většina britských univerzit jako doložení způsobilosti studovat 

obory v angličtině. 
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Tradicí se už stalo testování jazykových dovedností „Kvalita“ vybraných ročníků. 

Letos se podrobili testu z anglického jazyka všichni žáci kvint a 1. ročníku, ten připravila 

a vyhodnotila Společnost pro kvalitu školy. Ve zpětné vazbě se každý žák dozvěděl, jaká 

je jeho úroveň znalostí angličtiny ve srovnání s vrstevníky nejen z jiných škol v naší 

zemi, ale i v zahraničí, učitelé zjistili, v čem jsou největší slabiny jejich žáků a jaké je 

postavení žáků školy v mezinárodním měřítku. 

 

Projekty 

V únoru se uskutečnil již třetí ročník  projektu Scottish Night. Eva Mittnerová 

připravila pro žáky zajímavý program, který zahrnoval nejen různé soutěže, zpěv 

skotských písní, hru na dudy, ale i nácvik skotských tanců a highland games. Letošní 

občerstvení bylo bohaté, od ovesné kaše přes tradiční haggis až po Mc Donaldovské 

hamburgery. Vše se odehrálo v posilovně vyzdobené žákovskými plakáty zobrazujícími 

typické rysy anglosaské kultury, které v hodinách VV vytvořili mladší žáci, a ve velké 

tělocvičně, kde účastníci i přespali. 

Součástí ŠVP pro CJ vyučované v nižším gymnáziu je Den jazyků. Konal se pod 

vedením Pavly Tlolkové 30. 1. v průběhu 4 vyučovacích hodin, zapojeni byli všichni žáci 

nižšího gymnázia a vybraní žáci vyšších ročníků, a samozřejmě všichni učitelé CJ. 

Jednotlivé třídy si připravily program, který předvedly svým spolužákům z jiných tříd. 

Jednalo se o dramatická a hudební vystoupení, počítačové prezentace, cizojazyčné hry 

a soutěže či interaktivní představení jednotlivých jazyků a zemí, v nichž se vyučovanými 

jazyky mluví. Den jazyků je velmi užitečný zejména pro žáky sekund, kteří si volí druhý 

cizí jazyk.  

V červnu v rámci projektu Edison, který je pořádán organizací vysokoškolských 

žáků AIESEC a pod patronací Adély Kulové, školu navštívilo osm vysokoškoláků 

z různých koutů světa – ze Singapuru, Číny, Indie, Indonésie, Mexika a Řecka. Během 

této návštěvy žáci představovali historii, geografické krásy, a především obyčejný život 

ve svých zemích. Projekt s sebou přináší jedinečnou příležitost k porozumění a zájmu o 

život ve vzdálených zemích. Projev v angličtině, která v převážné většině nebyla 

rodným jazykem našich návštěvníků, se bezesporu stal motivací ke studiu cizích jazyků. 

V rámci projektu Šablony byly připraveny sady pro výuku AJ a ŠJ. 

 

Exkurze 

V prosinci navštívili žáci 3A4, 7A8 a 7B8 Britské centrum zřízené Britskou radou 

při Městské knihovně v Ostravě. Seznámili se s možnostmi výpůjček beletrie, 

jazykových učebnic a DVD, ale také s akcemi pořádanými Britským centrem a spektrem 

mezinárodních zkoušek z angličtiny, které centrum organizuje. 

Koncem března se uskutečnila dlouho připravovaná více předmětově zaměřená 

exkurze do Francie. Za tři dny žáci viděli množství památek, nádherné zahrady, parky, 

prošli s průvodcem dvě známá muzea, vystoupali na Eiffelovku, projeli několika 
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okružními jízdami pařížské čtvrti a rozloučili se s tímto nádherným městem večerní 

plavbou lodí po Seině.  

V průběhu školního roku se několik skupin španělštiny zúčastnilo exkurze do 

španělské restaurace Pata Negra.  

 

Besedy, přednášky, semináře 

Ve spolupráci s Ostravskou univerzitou a španělskými žáky, kteří navštívili 

Ostravu v rámci projektu Erasmus, jsme pro naše žáky zorganizovali 11. 10. kulturní 

program „Córdoba na Hajdy“.  

V červnu přišli na náslechy do hodin AJ začínající učitelé z Turecka. Velmi ocenili 

vstřícnost, s jakou byli přivítáni, a byli  nadšeni kvalitou výuky a vztahem pedagogů  k 

žákům. 

 

Další aktivity předmětové komise 

Na vánočním koncertě měla své zastoupení i PK CJ. Španělské  skupiny ze tříd 

1A4, 4A8 a 4B8 předvedly pásmo španělsky zpívaných koled. Skupina E. Mittnerové 

z 4A8 vystoupila s představením Tetička z Ameriky. 

 Veškeré aktivity předmětové komise byly zveřejňovány na webových stránkách 

školy a také na školním facebooku. Žáci AJ a ŠJ mají také k dispozici informace o 

užívaných učebnicích, seznam maturitních témat společné i profilové zkoušky a 

slovíčka ke stažení. 

V učebnách CJ jsou jejich správci pravidelně inovovány nástěnky koncipované 

jako vizuální podpora výuky daného cizího jazyka, obměňovány jsou také 3 vitríny na 

chodbách a nově bylo vytvořeno několik nástěnek FJ a ŠJ. 

Učitelé  zajišťují nákup učebnic, čímž ušetří díky množstevním slevám nejen 

žákům nemalé finanční prostředky, ale i škole, protože nakladatelství poskytují při 

hromadných objednávkách učitelské sady zdarma. Tento školní rok to jsou  učebnice, 

CD a CD ROM v hodnotě 14 200 Kč. Celkově jsme už díky této iniciativě učitelů získali 

247 titulů pro knihovnu JA. 

 

Zhodnocení práce předmětové komise 

 

povedlo se:  

 dobře připravit žáky na maturitu 

 doplnit pracovní listy 

 připravit novou profilovou část maturitní zkoušky z AJ 

  úspěšně zorganizovat exkurzi do Paříže 

 motivovat žáky k účasti na různých cizojazyčných soutěžích 

 zorganizovat Den jazyků, Scottish Night, projekt Edison 

 zajistit několik exkurzí 

 prohloubit spolupráci s jazykovou školou Cloverleaf 
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 vytvořit styčný informační bod s aktualitami ze španělsky mluvícího světa a 

s informacemi týkajícími se nejrůznějších akcí a soutěží 

 rovněž v letošním školním roce na naší škole působil aprobovaný španělský 

rodilý mluvčí, což jistě vede ke zvýšení atraktivity předmětu i ke zlepšení 

výsledků žáků ve výuce 

 ve větší míře, díky vybavenosti kmenových tříd, využívat ICT ve výuce 

 

nepovedlo se:  

 v některých třídách beze zbytku splnit učební plán z důvodu odpadání hodin 

 uskutečnit plánovanou exkurzi do španělské Andaluzie z důvodu malého zájmu 

žáků 

 eliminovat v rozvrhu hodin 8. vyučovací hodinu pro výuku cizích jazyků 

 

 

        Mgr. Tereza Konečná,  

garant předmětové komise  

 

 

Předmětová komise biologie a chemie 

Předmětová komise biologie-chemie měla v letošním školním roce 9 členů a 

podílela se na zajištění kvalitní výuky předmětů biologie, chemie a svět práce.  

V tomto školním roce pracovala naše předmětová komise ve složení:  

Mgr. Jarmila Heinzová – částečný úvazek (9h), Mgr. Michaela Klimková – částečný 

úvazek (16h), Mgr. Jiří Rozehnal, Mgr. Petra Skupinová, Mgr. Jana Sládková, RNDr. 

Lukáš Slouka, Mgr. Eva Stádníková, Mgr. Eva Zahutová (garant PK) a Mgr. Zuzana 

Kurková, která nově nastoupila za Mgr. Roberta Hegedüse (RD). 

 
Soutěže: 

PK se podílí na zajištění průběhu celé řady soutěží, např. Biologická olympiáda, 

Chemická olympiáda, Velká cena ZOO, SOČ, Geologické kladívko, fotografická soutěž ke 

Dni Země, která spadá do environmentální výchovy, aj. 

Biologická olympiáda proběhla ve všech kategoriích: 
Kategorii A pořádala Eva Stádníková spolu s Jiřím Rozehnalem. Školní kolo (8 

zúčastněných) vyhrála Hana Kovalová (4A4), v krajském kole skončila na 6. místě a další 

postupující Gabriela Košťálová (8A8, ve školním kole druhá) na 26. místě. Třetí ve 

školním kole byla Jana Pěchuvková (3A4). 

Kategorie B proběhla rovněž pod záštitou Evy Stádníkové a Jiřího Rozehnala. Soutěžilo 

rovněž 8 žáků, žádný se ale neprobojoval do postupujícího kola. Na 1. až 3. místě 

školního kola se umístili Tereza Boženská (5A8), Jakub Šlachta a Lenka Tannertová (oba 

5B8). 
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Kategorii C a D pořádaly Jana Sládková se Zuzanou Kurkovou.  

V kategorii C absolvovalo školní kolo 6 žáků, 3 postoupili do dalšího kola (Leona 

Sabolová, Kateřina Harhajová a Jakub Kubis, všichni z 4B8). V okresním kole byl Jakub 

Kubis dvacátým úspěšným řešitelem.  

Kategorii D plnilo 9 žáků, 4 žáci postoupili do okresního kola, kde Mikuláš Římánek 

(2A8) skončil na 1. místě a Vojtěch Polák (1B8) na 5. místě, čímž oba postoupili do 

krajského kola. Martin Beránek (1A8) skončil na 7. místě a Karolína Bortelová (2A8) na 

8. místě okresního kola. V krajském kole Mikuláš Římánek obsadil nádherné 1. místo a 

Vojtěch Polák 27. místo. 

 

Jiří Rozehnal se stal členem krajské komise BiO pro kategorii A a B. 

 

Chemická olympiáda kategorie B a C v letošním školním roce probíhala pod vedením 

Jany Sládkové:  

V kategorii C se školního kola se zúčastnilo 8 žáků z 6A8, mezi čtyřmi nejlepšími se 

umístili Vojtěch Sýkora, Martin Valošek, Lukáš Václavek a Jiří Adámek. Do krajského 

kola nepostoupil nikdo. Kategorii B plnil Martin Valošek (6A8), též bez postupu. 

Kategorii D vedla Jarmila Heinzová, pouze jeden žák splnil podmínky školního kola, 

postoupil do okresního kola a stal se úspěšným řešitelem. Odtud Jakub Kubis (4B8) do 

krajského kola nepostoupil. 

 

V soutěži Geologické kladívko na VŠB-TU se v letošním školním roce přihlásilo družstvo 

ze třídy 5A8. Splnilo vstupní úkol, zmeškalo ale termín vlastní soutěže. Tím v letošním 

roce škola nenavázala na úspěchy z předchozích let. 

Němčina pro bystré hlavy je soutěž, která propojuje přírodní a technické obory 

s němčinou. Klára Pacalová (6A8) se zapojila s projektem „Měření nečistoty vody 

Uhřínovského potoka“, s nímž v Praze zvítězila na celostátní úrovni s mezinárodní 

účastí a odměnou získala 2týdenní pobyt v Německu v létě 2014 s návštěvou 

výzkumných ústavů, universitních laboratoří a přírodovědných a technických muzeí. 

Vedla Tereza Konečná, konzultace v chemii poskytly Jana Sládková a Eva Zahutová. 

 

Soutěž mladých zoologů měla opět svou podzimní i jarní část, obě organizovala 

Michaela Klimková. Družstvo žáků sekundy A v prvním pololetí obsadilo v krajském 

kole 3. místo, družstvo primy B ve druhém pololetí rovněž v krajském kole dostalo 

pomyslnou bramborovou medaili. Během soutěží si všichni důkladně prohlédli 

zoologickou zahradu.  

 

Fotografická a výtvarná soutěž v rámci oslav Dne Země proběhla s ústředním tématem 

„Životodárná půda“, organizovala Petra Skupinová ve spolupráci s Magdalenou 

Musialovou. Většina prací je vystavena v prostorách naší školy, oceněny byly vosková 

rezerváž Terezy Bártů z 3B8 (1. místo), temperová malba Radka Hollmanna z 4B8 (2. 
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místo) a rytá kresba Davida Hořínka z 1A8 (3. místo). Z vyššího gymnázia se soutěže 

zúčastnili výtvarníci ze třídy 5A8, jejich kolektivní pastelové leporelo porota shledala 

jako výtvarně rovnocenný celek, takže všech 14 autorů bylo oceněno jako kolektiv 1. 

místem. 

Fotografická část soutěže byla letos poměrně hojně zastoupena a ze všech fotografií 

byly nakonec vybrány práce těchto žáků:  

1. místo fotografie Borise Šídla ze třídy 3A4,  

2. místo obsadil Martin Mičic z 3A4 a  

3. místo patří Robertu Zuntovi rovněž z 3A4. 

 

 Středoškolské odborné činnosti se tradičně zúčastňují především žáci seminářů, SOČ 

rovněž tradičně zajišťoval Lukáš Slouka s Dagmar Štensovou. Přírodovědná část byla 

zastoupena šesti pracemi ve třech oborech. První místa obsadili v oboru 03-chemie 

Robert Zunt (3A4) s prací "Kvalita vody v řece Ostravici", v oboru 04-biologie Hana 

Kovalová (4A4) prací o pylové analýze medu a v oboru 06-zdravotnictví Markéta 

Juřicová (7B8) za práci na téma „Poruchy příjmu potravy“. Práce Hany Kovalové 

nakonec postoupila až do celostátního finále, v němž obsadila 14. místo. 

V porotě zasedali Šárka Staníčková, Lukáš Slouka, Dagmar Štensová a Jana Sládková. 

 

Projekty: 

Pokračovali jsme v projektu „Dvakrát měř, jednou řeš“, který probíhá od února 

2012, skončil v dubnu 2014. V letošním školním roce se zapojili Jana Sládková a Eva 

Zahutová, Petra Skupinová, Lukáš Slouka, Michaela Klimková. Zúčastnili jsme se 

4. výjezdu na Morávku, dokončili jsme tvorbu pracovních listů pro výuku 

do laboratorních cvičení ve vyšších ročnících v obou předmětech, natočili po 8 videích 

do každého předmětu, která lze použít pro výuku, napsali příručku k použití čidel. 

Členové naší komise byli přihlášeni do projektu Šablony. V rámci této náročné akce 

bylo na konci loňského školního roku ukončeno a odevzdáno 20 výukových materiálů 

do chemie pod souhrnným názvem Bioprvky a jejich sloučeniny, materiály pro biologii 

byly dokončeny v letošním školním roce, na jejich dokončení se podíleli Petra 

Skupinová, Eva Stádníková a Lukáš Slouka. 

 

V přípravě je realizace projektu na modernizaci vybavení laboratoří biologie a fyziky. 

 

K dalším aktivitám předmětové komise patří projektové vyučování, které probíhá 

především ve třídách nižšího gymnázia.  

Chemie: V sekundách byly realizovány projekty „Voda“ a v 2B8 též „Vzduch“, žáci 3A8 

a 3B8 pracovali na tématech „Sůl“ a „Surovinová základna organických sloučenin“, žáci 

2A4 zpracovali periodickou tabulku. V 7A8 byl realizován projekt „Krev“. V 4B8-Ch byl 

realizován projekt na „Paliva“ a v 4B8-Bi projekt „Ropa“. 
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V biologii zpracovávali žáci 2A8 a 2B8 prezentace k jednotlivým řádům savců, v 6B8 

prezentace na systém vyšších rostlin. 

 

Exkurze: 

 zoo – Michaela Klimková byla v květnu 2014 se třídou 2A8 s výukovým 

programem Primáti 

 exkurze do zoo s odborným výkladem na téma Etologie  

 návštěva zoo - Eva Stádníková 3A4 (téma: Savci) 

 20. 12. proběhl pátý ročník environmentální exkurze Na Emu a na emu – tj. na 

haldu Ema s pozorováním antropogénu a do zoologické zahrady v Ostravě – 

pozorování živočichů.  Akce se zúčastnila třída 5A8 a Lukáš Slouka.  

 CHKO Poodří – „Jarní aspekt lužního lesa“ - Eva Stádníková v dubnu 2014 s 5B8  

    botanická exkurze do Polaneckého lesa, v březnu a dubnu pak tuto lokalitu navštívil 

též s 5A8 Lukáš Slouka. 

 Ekofilm – filmový festival – 7A8, Sem Bi-Ch, 4. 10. 2014, kino Vesmír, Jana 

Sládková komponovaný program pro SŠ s Michaelem Londesboroughem. 

 Vysoká pec Vítkovice (výroba železa) - duben 2014 třída 6B8 s Jarmilou 

Heinzovou. 

 Nová huť Ostrava (výroba železa, oceli) – duben 2014 třída 2A4 s Michaelou 

Klimkovou.  

 Čistírna odpadních vod – 2A4 s Michaelou Klimkovou - 21. 10. 2013. 

 Chemie na hradě – 1B8 s Petrou Skupinovou – 24. 6. 2014 

 

 

Kroužky, mimoškolní aktivity, zájmové útvary: 

Již několik let stále prosperuje koutek živé přírody, o který pečuje Jiří Rozehnal. 

Během celého školního roku pracoval kroužek PP, v němž pod vedením dívek ze 

sexty B dokázala děvčata sekund až kvart obsadit krásné 1. a 5. místo v soutěži Hlídek 

mladých zdravotníků, soutěž pořádal ČČK Ostrava. V krajském kole v Opavě pak dívky 

skončily na krásném 3. místě.  

Družstvo členů z vyšších tříd ve své kategorii Hlídek mladých zdravotníků skončilo na 4. 

místě. Záštitu nad činností kroužku měla během celého roku Jana Sládková. 

V rámci zajímavostí a zatraktivnění výuky vytváříme nástěnky a výstavky. V tomto 

školním roce vytvořeny chemické nástěnky na téma Zajímavosti z chemie (říjen 2013), 

pozvánka na geologickou soutěž, na dvou plochách jsme vystavili projektové práce 

žáků obou sekund, na dvou plochách projektové práce žáků obou tercií a na dvou 

plochách pak je vystavena periodická tabulka zpracovaná třídou 2A4. Jedna nástěnka 

byla věnována tématu Vzduch. Nyní je na nástěnce u učebny chemie prezentována 

vítězná práce Kláry Pacalové. Dvě vitríny jsou vyplněny diplomy a vítěznými poháry ze 

soutěží Hlídek mladých zdravotníků v první pomoci. V biologii bylo obnoveno asi 5 
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nástěnek– všechny k učivu biologie pro kvinty a sexty, v červnu nástěnka fotografií, 

které se účastnily fotografické soutěže ke Dni Země na téma „Životadárná půda“.  

 

 

Besedy a přednášky v rámci výuky: 

Dvě besedy o cestách ve vzdálených zemích pro zájemce z řad vyučujících 

uspořádali Lukáš Slouka – Nový Zéland (doplňovala Magda Dymáčková) a Rostislav 

Hlaváč – Čína.  

V rámci projektu UP Olomouc, kdy odborníci z fakult UP v Olomouci nabídli školám 

zdarma přednášky na atraktivní témata, se uskutečnila přednáška Doc. PhDr. Lubora 

Kysučana, Ph.D., „Ekologické problémy starověkých civilizací“. Přednáška proběhla 7. 

dubna 2014 pro třídy 5A8 a 6B8. 

25. 4. 2014 proběhla ve třídě 7A8 přednáška na téma dentální hygiena. Přednášet 

přijely medičky z Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Kateřina Hroncová 

a Jana Zelená. Žáci se dověděli, jak vzniká zubní kaz a jak si správně čistit zuby.  

 

Jiné 

Dny otevřených dveří proběhly dva, a to ve středu 15. 1. 2014 v odpoledních hodinách 

a v sobotu 25. 1. 2014 dopoledne. Zúčastnili se všichni členové naší komise. Po oba dny 

se podařilo zajistit též přítomnost žáků, kteří byli nápomocni i organizačně  

a spolupodíleli se na provádění praktických ukázek a efektních pokusů v chemii, 

tradičně s velkým ohlasem u návštěvníků. Na interaktivní tabuli jsme nechali zájemce 

soutěžit nebo hrát pexeso. Nechyběly ukázky laboratorních protokolů, seminárních 

prací, videoprojekce. Uchazeči si tak mohli prohlédnout učební prostory a laboratoře i 

jejich vybavení. V biologii byl poutavým doplňkem koutek živé přírody. V chemii jsme 

měli moderátorky, které informovaly rodiče nejen o výuce chemie, ale i o činnosti 

kroužku první pomoci. 

 

K maturitám byla připravena učebna chemie, kde se maturovalo z Ch a Bi. Chemickou 

část chystaly Jana Sládková a Eva Zahutová, o biologickou část se postarala Petra 

Skupinová. V biologii byly použity nově zpracované maturitní otázky s využitím PC  

a interaktivní tabule, připravil Jiří Rozehnal. Maturovalo celkem 20 žáků z chemie, dva 

žáci budou opakovat v podzimním termínu, a 29 žáků z biologie, z toho 2 budou 

opakovat na podzim. Jeden žák opakoval maturitní zkoušku z chemie i z biologie, letos 

byl úspěšnější a maturitu udělal. 

 

Učební plány i školní vzdělávací program jsou plněny, v ojedinělých případech (Bi 2A8, 

5B8, 6AB8, 7B8, 3A4) dochází k drobným zpožděním proti časovému harmonogramu, 

především z důvodů odpadání výuky v důsledku prázdnin a dnů volna v určité stejné 

dny v týdnu. Tyto nesrovnalosti budou dořešeny v úvodu příštího školního roku.  
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Úspěchy: 

Zcela jistě za úspěšné považujeme získávání žáků pro soutěžní činnosti, které jsou 

každoročně velmi náročné. Za vyzdvižení pak stojí postup našich žáků do krajských kol 

BiO (kat. A, D) a do celostátního kola SOČ.  

Rovněž zapojení žáků do charitativní činnosti, spojené především se sbírkami 

Květinkový den proti rakovině, Bílá pastelka, Světluška, Jaro s píšťalkou a Fond Sidus, 

Červená stužka, považujeme za pozitivní směr vedení naší mládeže. Velice ochotně se 

podílejí i žáci nižších ročníků. 

2. 12. 2013 proběhl Den boje proti AIDS (organizovala Jana Sládková) 

Dalším úspěchem je aktivní činnost žáků v oblasti první pomoci.  

O doplňování lékárniček ve škole pro adaptační kurzy, LVVZ a sportovní kurzy včetně 

výletů se stará Eva Zahutová.  

Obrovským kladem je kvalitní spolupráce a ochota vycházet si vstříc mezi všemi členy 

PK, mezi kolegy fungují výborné vztahy. Při suplování jsou hodiny plně využity. Nové 

kolegyni Zuzaně Kurkové byla nápomocna její uvádějící učitelka Eva Stádníková. 

Podařilo se nám v rámci projektu Dvakrát měř, jednou řeš doplnit spotřební materiál a 

chemické sklo a nádobí pro výuku biologie i chemie. Dokončili jsme projekt Šablony. 

 

Neúspěchy: 

Za neúspěch považujeme nesplnění všech plánovaných exkurzí především z časových 

důvodů (Ge v kvartách, Ch - vodárny, lékárna, Bi – Poodří, …), nesplnění osnov v 

některých třídách. 

Za neúspěch považujeme i neotevření seminářů z chemie, i když jsme předpokládali 

dost velký zájem ze strany žáků. Měli bychom požadavek na vedení školy, aby semináře 

z chemie a biologie nebyly zařazeny do stejného bloku. 

 

 

Mgr. Eva Zahutová,  

garant předmětové komise  
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Předmětová komise deskriptivní geometrie, fyziky, matematiky,  

informační a výpočetní techniky 

Naše komise v tomto školním roce měla 14 členů a  pracovala ve  složení: 

Ing. Dušan Bauko, Mgr. Jitka Dubravcová, Mgr. Pavel Kolašín, RNDr. Jana Kotassková, 

Mgr. Martin Kotek, RNDr. Alena Kroupová, Mgr. Michal Matuška, Mgr. Vlastimil Šmíd, 

Mgr. Kamil Štěpán, Mgr. Jiří Rozehnal, Mgr. Eva Stádníková a Mgr. Eva Zahutová.  

 

Soutěže: 

Matematická olympiáda: 

70 žáků nižšího gymnázia se zúčastnilo MO v kategoriích Z6 – Z9. Z toho 46 

úspěšně vyřešilo školní kolo a postoupilo do okresního kola. Zde jsme měli 9 

úspěšných řešitelů: 

Adam Dušenka (3A8), Petr Stádník (2B8), Vojtěch Štefek (2B8), Michal 

Kučera(2B8), Lucie Ritzingerová (2B8), Matěj Sabol (2B8), Jana Geržová (2B8), 

Tomáš Janáč (1A8), Klára Mačudová (1B8). 

Petr Stádník skončil na krásném 3. místě. 

 

Z vyššího gymnázia se MO účastnili 2 žáci v kategorii C.  

Adam Bajger  (5A8) 

Tomáš Staško (5A8) 

Oba úspěšně vyřešili domácí i klauzurní kolo a postoupili do kola krajského. 

Adam Bajger byl i zde úspěšným řešitelem a skončil na výborném 10. místě. 

 

Fyzikální olympiáda 

Domácí kolo FO kategorie G – Archimediády úspěšně vyřešil Petr Stádník z 2B8. 

Domácí, okresní i krajské kolo FO kategorie E úspěšně vyřešil Jakub Kubis z 4B8. 

V krajském kole skončil na krásném 5. místě. 

Domácí i krajské kolo FO kategorie C úspěšně vyřešil Tomáš Fridrišek z 2A4. 

V krajském kole skončil na krásném 9. místě. 

 

Matematický klokan 

Soutěže Matematický klokan se zúčastnilo 302 žáků naší školy. Zde jsou nejlepší 

v jednotlivých kategoriích: 

Benjamín: 

1. Vojtěch Štefek  2B8 

2. Damian Hanáček  2A8 

3. Lucie Ritzingerová 2B8 

Kadet: 

1. Leona Sabolová 4B8 

2. Tomáš Nečesaný  3A8 
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3. Jan Hes  4B8 

Junior: 

1. Jakub Šlachta 5B8 

2. Matyáš Neuvirt 5B8 

3. Václav Jurdzin 1A4 

Žák: 

1. Jakub Glonek 7B8 

2. Gabriela Dirgasová 7B8 

3. Roman Venhuda  8B8 

 

Mnozí účastníci byli úspěšní ve srovnání s ostatními ostravskými školami a někteří 

uspěli i v rámci Moravskoslezského kraje. 

Vojtěch Štefek (2B8 - kategorie Benjamín) obsadil v rámci Ostravy 1. místo a v krajském 

srovnání se umístil na 2. místě. 

Jakub Glonek (7B8 - kategorie Žák) byl v rámci Ostravy na 2. místě a v kraji obsadil 9. 

místo. 

V rámci Ostravy dále uspěli: 

V kategorii BENJAMÍN: Damian Hanáček 2A8 (6. místo), Lucie Ritzingerová 2B8 (9. 

místo). 

V kategorii KADET: Leona Sabolová 4B8 (6. místo), Tomáš Nečesaný 3A8 (11. místo). 

 

InfoRobotik@ 

Této soutěže se poprvé zúčastnil žák naší školy Dušan Hlaváč z 5B8, a hned ji vyhrál. 

 

Akce předmětové komise 

Naše komise se pravidelně účastní těchto akcí: MO, FO, matematický klokan, 

organizace klauzurního kola MO kategorie B a C, robotický kroužek, prezentace 

ročníkových prací žáků kvart a prvního ročníku, předvádění výsledků robotického 

kroužku a fyzikálních pokusů na dnech otevřených dveří, organizování přípravných 

kurzů k přijímacím zkouškám z matematiky. 

Členové naší komise byli zapojení do tří projektů, které významně ovlivnili a nadále 

budou ovlivňovat kvalitu a atraktivitu výuky našich předmětů. Jednalo se o projekt 

„Dvakrát měř a jednou řeš“, „Matematika s radostí“ a o projekt „Šablony“. 

V rámci projektu „Dvakrát měř a jednou řeš“ se 40 žáků školy zúčastnilo exkurze do 

hráze vodního díla Morávka. 

V rámci projektu „Dvakrát měř a jednou řeš“ skupiny žáků pod vedením kantorů 

natáčeli fyzikální video - pokusy. 

V rámci téhož projektu proběhl „Projektový den“, na kterém účastníci projektu 

prezentovali výsledky měření svým kolegům.  

40 žáků naší školy se zúčastnilo závěrečného „ 4. měření v terénu“ na Morávce. 

Na naší škole proběhlo testování Matematika plus. 
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Vybraní žáci vyššího gymnázia vyslechli popularizační přednášku o fyzice z úst naší 

absolventky, v současné době působící na ČVUT Praha. 

 

Po celý školní rok se pravidelně scházel robotický kroužek.  

 

Kantoři naší komise se ve svém volném čase dále vzdělávají. Čtou odbornou i 

populárně vědeckou literaturu a časopisy, sledují internetové články a odborné pořady 

v TV. Diskutují o aktuálním vývoji svých oborů. 

Alena Kroupová a Eva Stádníková se účastnily přednášky „Zoologická zahrada 

elementárních funkcí“. Pavel Kolašín byl na semináři „Matematika ve světle výsledků 

MZ 2013“ 

 

V tomto školním roce se podařilo zatraktivnit výuku našich předmětů, což se projevilo 

úspěšnou účastí našich žáků v soutěžích a zájmem o mimoškolní aktivity (robotický 

kroužek, akce projektu „Dvakrát měř a jednou řeš“). Daří se zapojovat výsledky 

projektů do běžné výuky, a tím jí udělat zajímavějšími – pracovní listy do laboratoří 

fyziky, video – pokusy do výuky fyziky, testy a hry MSR do výuky matematiky, příprava 

robotického vozítka do výuky programování a šablon do výuky všech našich předmětů. 

V dalších letech bychom chtěli pokračovat v tomto trendu a pomocí všech vytvořených 

materiálů a nakoupených pomůcek, a hlavně aktivního přístupu pedagogů vtahovat co 

nejvíce žáků do tajemného světa našich nelehkých, ale o to zajímavějších předmětů.  

 

Mgr. Pavel Kolašín, 

garant předmětové komise  

 

 

 

Předmětová komise aplikované ekonomie, dějepisu, základů 

společenských věd a zeměpisu  

Předmětová komise pracovala v následujícím složení: 

Dějepis: Mgr. Dagmar Štensová (garant), Mgr. Miroslava Fialová, Mgr. Michaela 

Böhmová, Mgr. Vojtěch Vlček  

Zeměpis: Mgr. Magda Dymáčková, Mgr. Gabriela Milatová, RNDr. Lukáš. Slouka, Mgr. 

Radek Kuldan 

Základy společenských věd: Mgr. Šárka Staníčková, Mgr. Taťana Szlaurová, Mgr. Dana 

Nechvátalová, Mgr. Jiří Skála 

Aplikovaná ekonomie: Mgr. Taťana Szlaurová 

Psychologie:  Mgr. Jana Hořínková 
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Soutěže 

Zeměpisná olympiáda   
Školní kolo (38 soutěžících) 
Kategorie A-prima  

1. Vendula Špačková 1B8     postup do okres. kola 
2. Tereza Strnadová 1B8  
3. Lukáš Kornecký            1B8  

     Kategorie B -sekunda 
1. Petr Levý               2B8     postup do okres. kola  
2. Filip Mazůch               2A8 
3. Martin Wilam  2A8  

Kategorie   C -tercie, kvarta    
1. Ondřej Cmoriak 4A8   postup do okres. kola 
2. Adam Dušenka           3A8 
3. Petr Adamec  4A8 

Kategorie  D-vyšší gymnázium 
1. Jakub Glonek              7B8  postup do okres. kola 
2. Vojtěch Miksa 7B8 
3. Jakub Šlachta   5B8 

 
Okresní kolo ZO 

     Kategorie B   Petr Levý           2B8     1. místo,  postup do krajského  kola 
     Kategorie C  Ondřej Cmoriak    4A8     1. místo, postup do krajského  kola 

Kategorii D  Jakub Glonek            7B8     1. místo, postup do krajského  kola  
  
Krajské kolo ZO  
       Kategorie B       Petr       Levý                   12. místo 
       Kategorie C       Ondřej Cmoriak               4. místo 
       Kategorie D       Jakub    Glonek                8. místo 
 
Finanční gramotnost školní kolo soutěže se zúčastnily kvinty, septimy, oktávy, třetí a 
čtvrtý ročník  a 4A8. Do okresního  kola v I. kategorii postoupili a jako tým  
reprezentovali naši školu Ondřej Kotásek, Adam Chovanec a Vendula Žárská ( 4A8). 
V kategorii středních škol  soutěžili Dušan Hlaváč 5A8, Adam Bajger 5A8 a Radek 
Pohořelský 7B8. 
Ani jedno družstvo se neumístilo v okresním kole na 1. místě, a proto nepostoupili do 
krajského kola. 
Nebojme se myslet - Katedra filosofie Filosofické fakulty UP v Olomouci, filosofická 
soutěž, cíl podpořit rozvoj kritického myšlení u žáků předposledních, a především 
závěrečných ročníků. Od soutěžících se vyžaduje schopnost konstruktivního uvažování 
a zformulování vlastního názoru.  
Do národního kola se přihlásili žáci oktáv Magdaléna Chlebounová, Anna Mertová, 
8B8, René Kohn ( 8A8). 
Na Mezinárodní olympiádu nepostoupili.  
 
Ekonomicko manažérská olympiáda, kterou organizuje Fakulta managementu a 
ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro žáky třetích ročníků a septim. Ze 17 
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žáků naší školy postoupil do finálového kola Petr Marek ze 7B8. Protože organizátoři 
olympiády odložili o týden finálové kolo, tak se Petr nemohl zúčastnit. 
 
Dějepisná olympiáda -  školní kolo. V listopadu  2013 proběhlo školní kolo Dějepisné 
olympiády. Tematické zaměření letošního ročníku – Město v proměnách času. Zájemci 
z tercií a kvart vypracovali test, který trval 90 minut a obsahoval 23 otázek. Následně 
byly testy vyhodnoceny. První tři místa byla oceněna hodnotnými knižními odměnami. 
Umístění:  1. Věra Ocisková (4A8)   postup do okresního kola 
                                 Anna Motyčková (3A8)  náhradník 
                    2. Gabriela   Zuntová      3B8 
                    3. Lukáš       Buganský   3A8 
                        Marian      Krejčí         4B8 
 
Dějepisná olympiáda okresní kolo, naše zástupkyně Věra Ocisková obsadila ve velké 
konkurenci 40 účastníků 7. místo. 
 

Dějepisná soutěž dvojic - 11. ročník školní soutěže pro nižší gymnázium. Tématem 

letošního ročníku byla historie na mapách a obrazech. Žáci se potýkali se sedmi úkoly 
zaměřenými na malíře, historické mapy a výjevy bitev.  

Umístění:     1. Lenka Drozdová, Anna Sestřenková,        3B8 
                                       2. Ivona-Marie Szturcová, Leona Sabolová,  4B8 
                                        3. Daniela Vybíralová, Tereza Sládečková,   4B8 
                                        4. Hana Haľamová, Martina Podroužková,   4B8 

Jedná se školní soutěž, účastníci nepostupují do vyššího kola. 

 
 

Akce předmětové komise 

Setkání s historií  

Zavítalo k nám sedm pamětníků. Navštívili nás bývalí vězni z Osvětimi, Terezína, 

komunistických táborů v Jáchymově a věznicích v Leopoldově a Valdicích a také děti 

politických vězňů: Michal Salomonovič, vězeň ghetta v Lodži, KT Osvětim a účastník 

pochodů smrti, Luděk Eliáš, bývalý herec a ředitel Divadla Petra Bezruče, vězeň z 

Terezína a Osvětimi, Zuzana Skácelová, vězeňkyně nacistických koncentračních táborů 

na Slovensku, Rostislav Sochorec - jeho otec zemřel ve vazbě StB, sám narukoval k PTP, 

tzv. černým baronům, Eva Langrová, dcera politického vězně komunismu, Zdeněk 

Růžička, politický vězeň 50. let, Leo Žídek, politický vězeň komunismu. Žáci absolvovali 

vždy dvě besedy a poté zhlédli filmy. Buď krátké animované filmy z produkce Post 

Bellum o příbězích politických vězňů, nebo dokumentární film Postavení mimo hru z 

produkce Člověka v tísni o československých hokejistech, uvězněných po únoru 1948. 

Završením celé akce bylo představení celoevropské čítanky osudů politických vězňů 

totalit 20. století Abychom nezapomněli, kterou vydala v září 2013 organizace Evropská 
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platforma paměti a svědomí. Tuto knihu přijela představit ředitelka této organizace Dr. 

Neela Winkelmannová z Prahy (knihu je možné zapůjčit ve školní knihovně). Několik 

dramatických osudů z této publikace přečetl známý ostravský herec z divadla Petra 

Bezruče a nositel Ceny Thálie Norbert Lichý. Setkání s historií se zúčastnilo v průběhu 

dne více než 400 žáků. Průběh akce dokumentovala pro zpravodajství Události v 

regionech také Česká televize a Český rozhlas. Akci navštívili i pedagogové a žáci z 

Gymnázia Olgy Havlové a Biskupského gymnázia v Porubě. Naše škola se 

organizováním této akce zároveň připojila k projektu Příběhy bezpráví, 

organizovanému Člověkem v tísni. 

 

Školní kolo Středoškolské odborné činnosti 

Po mnoha letech letos poprvé humanitní sekce nebyla zastoupena.  

 

Projekty 

Do projektu Šablony SŠ - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (tvorba 

výukových materiálů, IT materiálů a jejich ověřování ve výuce, využívání moderní 

didaktické techniky) se  zapojilo 7 členů předmětové komise.  

Projekt Dějiny v pohodě - Inovace výuky československých a českých dějin 20. století 

na středních školách v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Projekt připravili 

odborníci z Katedry historie FF UP v Olomouci. Vytvořili elektronickou učebnici, komiks, 

web, mapový server, on- line dokumenty. Na naší škole se do projektu zapojilo 15 žáků 

dějepisného semináře a 54 žáků třídy 8A8 a 4A4.  Celkem tedy 70 žáků maturitního 

ročníku. Vyučující se účastnili setkání s autory.  Na projektu pracovali Dagmar Štensová a 

Vojtěch Vlček. 

 

Exkurze, besedy, přednášky, workshopy 

Beseda o buddhismu, určena pro žáky maturitních ročníků, kteří navštěvují 
společensko-vědní seminář. Zúčastnilo se celkem 15 žáků. Přednášku vedla paní 

Veronika Černá - cestující učitelka z centra Buddhismus diamantové cesty v Brně. Po 

přednášce o základech buddhismu proběhla praktická meditace a v závěru byl čas na 

dotazy žáků. Akce proběhla v příjemné a uvolněné atmosféře.  

Přednáška  Ekonomie jako sociální věda  doc. Ing. Martin Macháček, Ph.D. (VŠB 

Ostrava), pro 7A8, 7B8,  

Přednáška  Důsledky finanční negramotnosti doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.  (VŠE 

Praha), pro   6A8, 6B8 

AE – workshopy  

Manažerský trénink prezidentů studentských společností (Zlín) 

Prezentační dovednosti (Zlín) 

Innovation Camp (Praha) 

Innovation Camp (Brno) 
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Exkurze do Paříže a Versailles nebyla jen záležitostí francouzštiny 

Z důvodů naplnění zájezdu jsme oslovili žáky školy od tercie po oktávu. Akce se týkala 

jazyků, historie, dějin umění a zeměpisu. Navštívili jsme 2 světová muzea s výkladem a 

prohlídkou exponátů, zámek ve Versailles a jeho zahrady, absolvovali jsme okružní 

jízdy autobusem, pěší procházky i jízdu metrem. Akce byla mimořádně zdařilá a dostalo 

se nám uznání z řad účastníků i jejich rodičů.  

Konference Češi a exil, Gymnázium Olgy Havlové, čtyři naši žáci maturitních ročníků 

spolu s vyučujícím V. Vlčkem se zúčastnili konference Češi a exil, připravované 

občanským sdružením Pant a pedagogy tamějšího gymnázia. Měli zde možnost 

vyslechnout přednášku publicisty Adama Drdy na téma český exil a emigrace po roce 

1945, zúčastnili se workshopů o P. Tigridovi, rádiu Svobodná Evropa či o našich 

emigrantech v Rakousku. Mohli zde potkat legendy českého exilu, např. spisovatele 

Ivana Binara či představitele undergroundu Jaroslava Skalického, tzv. „Skaláka“. Zlatým 

hřebem byla moderovaná debata publicistky Petrušky Šustrové se známým historikem 

prof. Vilémem Prečanem o životě v exilu a Československém dokumentačním 

středisku.  

Exkurze do Osvětimi. Žáky kvart doplnili jejich starší spolužáci, nejprve žáci zhlédli film 

v angličtině o Osvětimi. Potom, rozděleni do tří skupin,  si postupně prohlédli 

jednotlivé bloky vyhlazovacího tábora Auschwitz. U Zdi smrti jsme položením květin 

uctili památku zavražděných. Letos jsme navštívili i Blok 17, kde je expozice o 

československých obětech šoa. Podívali jsme se do plynové komory a krematoria, které 

svědčí o promyšleném způsobu likvidace obětí. Autobusem jsme přejeli do nedaleké 

Březinky, kde následovala prohlídka zděných baráků, rampy a částí tábora, včetně 

baráku smrti. Návštěva tohoto památníku silně zapůsobila na naše žáky, jak svědčí 

mnohé ohlasy.  

Exkurze do Památníku 2. světové války v Hrabyni u Opavy, kde žáci zhlédli aktuální 

výstavu o 1. světové válce,  a především stálou expozici o 2. světové válce, 

protektorátu a účasti čsl. vojáků v protinacistických bojích. Žáci navštívili také pietní 

hřbitov padlých čsl.  a sovětských vojáků a expozici bojové techniky, tř. 5A8 

Filmová projekce v kině Luna Austrálie, 2B8 

Zeměpisně-biologická exkurze Na Emu a na Emu,  5A8 

Přednáška cestovatele, fotografa a novináře Tomáše Kubeše, 6B8, 6A8, 2B8 

Dne 28. 1. 2014 navštívil naši školu cestovatel, fotograf a novinář Tomáš Kubeš.  

Několik let prožil cestováním v Africe.  Procestoval také i Evropu, Asii a Ameriku, 

celkem fotografoval reportáže ve více jak 100 zemích světa. Naši žáci sekund si tak 

mohli vyslechnout poutavou přednášku o zemích Střední Ameriky a Afriky. 

Prostřednictvím fotografií a videozáznamů se tak ocitli v Nikaragui, Hondurasu, 

Guatemale a ve válkou zmítaném Kongu.  Přednášky byly velmi zajímavé a poučné.  
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Přednáška Ekologické problémy starověkých civilizací - Doc. PhDr. Lubor Kysučan, Ph. 

D., z Katedry klasické filologie UP Olomouc; 5A8, 6B8 

Využili jsme nabídku v rámci iniciativy Věda do škol a pozvali jsme odborníka z FF UP, 

který nás seznámil s problematikou odlesňování, nedostatku vody, degradací 

zemědělské půdy, vulkanickými katastrofami a povodněmi. Přednáška byla doplněna 

ukázkami z antické literatury, seznamem pramenů a prezentací s fotografickými 

ukázkami míst. 

Přednáška o Indonésii (v rámci programu Planeta Země 3000, kino Vesmír), třídy 2B8, 

5A8, 6A8, 6B8 

Přednáška o Mexiku v rámci akce Svět kolem nás , kino Luna třídy 2A4 a 2A8  

 

DVPP 

26.10. – 4.11. 2013 - mezinárodní seminář v muzeu Yad Vashem ( Jeruzalém,Izrael ), 

který byl 4. stupněm vzdělávání o holocaustu. Podmínkou bylo absolvování 

předchozích 3 stupňů (2x Terezín, 1x Ravensbrück v SRN) a vypracování projektu se 

žáky. Projekt vytvořili v roce 2012 žáci dějepisného semináře 7A8, 7B8 a 3A4. Jmenoval 

se Ztracená stopa, zpracovával  pamětní kameny tzv. Stolpersteine v Ostravě a osudy 

lidí, jejichž památku připomínal. Absolvovali jsme přednášky, workshopy a různé 

aktivity v areálu muzea. Součástí pobytu byly i velice zajímavé akce jako návštěva 

Izraelského muzea, prohlídka Jeruzaléma, výlet k Mrtvému moři a na Masadu, účast na 

bohoslužbě v synagoze a večeře  během šábesu. Na závěr jsme dostali materiály, které 

použijeme pro výuku D, ZSV i cizích jazyků. Dagmar Štensová 

 

Zhodnocení 

Zeměpis    

 úspěch v zeměpisné olympiádě 3x první místo v okresním kole                  

 přednášky na půdě školy 

 realizace exkurzí 

- nepodařilo se zapojit do SOČ za zeměpis 

- málo pomůcek (telurium, tematické mapy, fotoobrazy....) 

- zeměpis nemá učebnu 

ZSV           

 úspěch v soutěžích  

 přednášky známých ekonomických odborníků na půdě školy  

 realizace dopravní výchovy ve spolupráci s autoškolou, do budoucna budeme  

                      usilovat o praktickou výuku na dopravním hřišti 

- nepodařilo se vytvořit práci v rámci SOČ 

AE                 

 neuvěřitelný úspěch, opět prvenství v soutěži o JA a reprezentování na  

                      mezinárodním  poli 

 projekt - Think Big School (Ostrava) 
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 manažerský trénink prezidentů žákovských společností  

 workshopy (prezentační dovednosti, innovation camp) 

 

Dějepis       

 účast v projektu Šablony SŠ a Inovace výuky čsl. a čes. dějin 

 organizování různorodých akcí a soutěží 

 zahraniční exkurze 

 zahraniční seminář v Izraeli 

- nepodařilo se otevřít dvouletý seminář z dějepisu 

- nebyla žádná práce v rámci SOČ 

 

Speciální místo ve výuce společenskovědních předmětů zaujímá aplikovaná 

ekonomie. 

V tomto školním roce se do projektu mezinárodní vzdělávací organizace Junior 

Achievement v rámci jednoletého nepovinného předmětu aplikovaná ekonomie 

zapojilo 17 žáků ze 3A4, 7A8 a 7B8. Žáci získali praktické ekonomické vzdělání 

prostřednictvím 2 výukových modulů: 

 počítačová simulace TITAN (vzdělávacím cílem je naučit se využívat získané 

teoretické poznatky ke strategickému ekonomickému myšlení, porozumět 

finančním zprávám a analyzovat chování konkurenčních subjektů) 

 studentská společnost (vzdělávacím cílem je založit vlastní reálně fungující 

obchodní společnost) 

18. 11. 2013 pod vedením Mgr. Taťany Szlaurové, konzultantů Petra Andrýska a 

Venduly Rechové založili tito žáci studentskou firmu GreenJOY s registrací na 

Ministerstvu vnitra ČR a jako předmět podnikání si zvolili výrobní, obchodní, 

zprostředkovatelskou a pořadatelskou činnost. GreenJoy pod vedením prezidenta 

občanského sdružení Ondřeje Beránka (7B8) se soustředila zejména na výrobu a vývoj 

bylinkového boxu se samozavlažovacím systémem HERB-IT.  
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            Kromě těchto úspěšných podnikatelských aktivit tradičně pomáhala tato firma 

vedení školy při organizaci Dní otevřených dveří gymnázia, dále se zapojila do projektu 

Think Big School (4. - 5. 11. 2013), zúčastnila se také všech akademií a workshopů, které  

 pořádala organizace Junior Achievement ČR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V souladu s pravidly Junior Achievement a stanovami GreenJoy veškerý kladný 

finanční přebytek věnuje studentská společnost občanskému sdružení PRO GYMNASIUM. 

      K nejvýraznějším aktivitám těchto mladých podnikatelů patřila účast v soutěžích 

pořádaných JA: 

 národní finále ČR soutěže „Nejlepší TITAN tým“ (21. 5. 2014) – 6 místo  

 národní finále ČR soutěže „O nejlepší studentskou společnost JA“ (3. 6. 2014). 

      Prezentační tým GreenJoy (Ondřej Beránek, Martina Pavlicová, Michaela Křižková, 

Matěj Majkus, Martin Paclík a Matěj Spilko) předvedl v národním finále profesionální 

prezentaci a obhájil tradiční 1. místo!!!  
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Odměnou pro tyto žáky byla 17. 6. 2014 účast na slavnostním předávání certifikátů 

nejúspěšnějším žákům programů JA v krásných prostorách soukromé rezidence 

velvyslance USA - JA Award Ceremony 2014 a setkání s Chargé d´ Affaires USA v ČR 

Stevenem Kashkettem, i řadou dalších významných hostů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GreenJoy navázala na úspěšnou tradici studentských společností v historii AE na 

naší škole (již  sedmé vítězství v řadě) a zástupci studentské společnosti svou vzornou 

reprezentací opět potvrdili vynikající jméno našeho gymnázia v programech Junior 

Achievement ČR. Jako absolutní vítěz soutěže „Nejlepší studentská společnost JA 

2012/2013“ reprezentovali ČR na evropském finále soutěže JA-YE Europe Company of the 

Year Competition 2014, které se konalo 21. - 25. 7. 2014 v Tallinu, kde si získali sympatie 

žáků i mezinárodní poroty a v silné konkurenci 36 zemí se umístili v TOP 6!!! 
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Závěrem bych chtěla poděkovat vedení školy za vstřícnost a podporu při zařazení 

programů JA do výchovně vzdělávacího plánu školy a také za neocenitelnou odbornou 

spolupráci konzultantům, absolventům AE a našeho gymnázia, Vendule Rechové a Petru 

Andrýskovi. 

 

                               Mgr. Taťana Szlaurová, 

                              učitelka AE 

 

Předmětová komise estetické výchovy, tělesné výchovy a výchovy ke 

zdraví 

Ve školním roce 2013/14 pracovala předmětová komise v následujícím složení: 

Tělesnou výchovu vyučovali Mgr. Magda Dymáčková, RNDr. Alena Kroupová, Mgr. 

Radek Kuldan, Mgr. Gabriela Milatová, Mgr. Jiří Skála, Mgr. Taťána Szlaurová, za Mgr. 

Roberta Hegedüse (RD) nastoupila Mgr. Zuzana Kurková 

Hudební výchovu vyučovaly PhDr. Marie Vašíčková a Mgr. Martina Zelenková.  

Výtvarnou výchovu Mgr. Magdalena Musialová a PaedDr. Radovan Tokarský. 

Výchova ke zdraví: Mgr. Michaela Klimková 

 

Výtvarná výchova 

Soutěže 

Městská výtvarná a fotografická soutěž „Sport v kresbě, malbě a fotografii", z 

10 zaslaných prací jich většina postoupila do užšího výběru a byla prezentována na 

výstavě a žáci Anna Šarapatková z 3B8 a Filip Mazůch z 2A8 obsadili ve svých 

kategoriích 2. a 3. místo, zúčastnili se slavnostního vyhlášení výsledků soutěže a 

předání cen, součástí byl i výtvarný workshop pro oceněné žáky. 

Městská výtvarná soutěž „Naše domácí zvířata", ze zaslaných 6 prací byly 

oceněny práce dvě, a to obraz Karolíny Bortelové ze 2A8, která získala 2. místo, a 

práce Kristiny Bartuskové ze 3B8, jež získala ve své věkové kategorii také 2. místo. 

Školní výtvarná a fotografická soutěž ke „Dni Země", jež je každoročně 

vyhlašována v rámci environmentální výchovy předmětovou komisí biologie ve 

spolupráci s výtvarnou výchovou, i letos měla své oceněné v obou věkových 

kategoriích, ve výtvarné části se na nižším gymnáziu umístili na 1.-3. místě tito žáci: 

Tereza Bártů z 3B8, Radek Hollmann z 4B8 a David Hořínek z 1A8. V kategorii starších 

žáků pak byla udělena cena kolektivu výtvarníků z 5B8. Ve fotografické části soutěže 

byly oceněny práce těchto žáků: Borise Šídla, Martina Mičice a Roberta Zunta, všichni 

ze třídy 3A4. 
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Pravidelné akce 

V rámci výuky VV se žáci účastní výstav a galerijních animačních programů, a to 

v GVUO a v Galerii města Ostravy PLATO. 

Žáci v hodinách VV  také spolupracovali se školním dramatickým kroužkem, když 

vyráběli kulisy a masky pro divadelní představení, a také se podílejí na výrobě 

upomínkových a propagačních předmětů do projektu „Kola pro Afriku". 

 

Projekty 

Mgr. Madla Musialová spolupracuje na projektu „Matematika s radostí", a to 

jako ICT specialista zaměřený na tvorbu obrázků-ilustrací. 

 

Jiné 

Jako většinou každý rok, i letos modelovali a engobovali žáci nižších ročníků 

drobné tematické keramické předměty, které pak dostávají v upomínku absolventi 

maturitních ročníků při slavnostním předávání maturitních vysvědčení. Spolu se 4 

žákyněmi PdF OU jsme realizovali výmalbu školní chodby v traktu tělesné a estetické 

výchovy. Nástěnná malba vznikla na přání předmětové komise tělesné výchovy. 

 

 

Hodnocení práce předmětové komise 

Výuka výtvarné výchovy probíhala zcela v souladu s výukovými plány ŠVP, 

jedinou výjimkou byla práce na sněhových plastikách z důvodu nedostatku sněhu. 

V příštím školním roce chceme opět obeslat co nejvíce výtvarných soutěží, zvláště pak 

krajských i celorepublikových.  

Problémem výuky výtvarné výchovy je i nadále nedostatek úložných prostor a zastaralé 

vybavení (keramická pec, grafický lis). V průběhu měsíce září bude učebna výtvarné 

výchovy vybavena novým stavitelným nábytkem a také úložnými skříňkami. 

 

Hudební výchova 

 

Soutěže 

Ve dnech 3.–5. února 2014 se konal 24. ročník soutěže ve zpěvu lidových písní 

SKŘIVÁNEK 2014. Soutěž proběhla ve třech věkových kategoriích. První kategorie 

patřila žákům prim. Z celkového počtu 42 soutěžících získala Barbora Černíková z 1A8 

čestné uznání, tedy velmi pěkné čtvrté místo. Ve druhé kategorii, žáci sekund – kvart, 

reprezentovali naši školu tři žáci, z nichž Zuzana Brandejsová ze 4B8 obdržela rovněž 

čestné uznání a Jakub Kubis ze 4B8 se umístil na krásném 1. místě. 

Třetí kategorie, žáci 1.–4. ročníku SŠ, byla nejúspěšnější. Martina Lichnovská z 1A4 si 

odnesla čestné uznání, výkon Matěje Spilka ze 7B8 byl ohodnocen 3. místem a 

nejvyšší ocenění, tzn. 1. místo, porota udělila Barboře Hankusové ze 7A8. 
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V pátek 7. února 2014 se v Domově pro seniory Slunečnice konal koncert vítězů 

soutěže Skřivánek 2014. 

Dne 29. ledna 2014 se konalo školní kolo soutěže ve zpěvu lidových písní. V 

nejmladší kategorii, žáci prim, se na 1. místě umístila Klára Mačudová z 1B8. Druhé 

místo obsadila Barbora Černíková z 1A8. Na třetím místě skončila Daniela Šupíková z 

1A8. 

Ve druhé kategorii, žáci sekund až kvart, se o krásné první místo dělí Zuzana 

Brandejsová s Jakubem Kubisem, oba 4B8. Na druhém místě skončily Veronika 

Janáčková a Kateřina Slaběňáková, obě 2B8. Třetí místo obsadily Lucie Ritzingerová, 

2B8 a Klára Klásková, 3B8. 

Ve třetí kategorii, žáci prvních až čtvrtých ročníků, si první místo vyzpívala Barbora 

Hankusová, 7A8. Pěkné druhé místo získala Gabriela Dirgasová, 7B8, a třetí místo 

obdrželi Matěj Spilko, 7B8, a Martina Lichnovská, 1A4. 

 

Pravidelné akce 

Jako každoročně zpříjemnili našim nejstarším spoluobčanům čtvrteční 

odpoledne dne 21. listopadu 2013 členové Školního pěveckého sboru a jejich hosté 

vystoupením v Domově Korýtko v Ostravě-Zábřehu. 

Tradiční akcí je také Vánoční koncert, který se uskutečnil dne 17. 12. 2013 v 17:00 v DK 

K-Trio. 

Dne 28. 5. 2014 probíhalo v odpoledních hodinách v obřadní síni Úřadu městského 

obvodu Ostrava–Jih slavnostní předávání maturitního vysvědčení. V úvodu zazpíval 

Školní pěvecký sbor píseň Roar s klavírním doprovodem Jakuba Kubise z 4B8. Jazzovou 

improvizaci na klavír zahrál a zazpíval Martin Sovják z 5A8. Kulturní program obohatila 

recitace vlastní tvorby v podání Kateřiny Špundové, žákyně z 6B8. Po sborové úpravě 

skladby Atentát s doprovodem kytary Jakuba Kubise zazněl Úsměvný waltz pro 

klasickou kytaru v podání téhož žáka. 

 Na závěr programu vystoupil Školní pěvecký sbor s písní Love me again. Celý kulturní 

program slovem provázela Hana Kratochvílová z 5B8. 

 

Exkurze, besedy 

Dne 10. ledna 2014 navštívili žáci obou kvart hudební představení s názvem Od 

Osvobozeného divadla k Semaforu. 

 

Zájmová činnost 

Pravidelně jednou týdně se pod vedením M. Zelenkové a M. Vašíčkové 

uskutečňoval nácvik pěveckého sboru školy. 

 

V průběhu školního roku dosáhli žáci naší školy krásných výsledků v hudebně 

zaměřených soutěžích, pěveckých i instrumentálních. Členové školního pěveckého 

sboru se podíleli na mnoha kulturních akcích školy a reprezentovali školu v pěveckých 
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soutěžích. V letošním školním roce odmaturovali z předmětu EHV 2 žáci, a to s 

výborným prospěchem, hudbě se budou dále věnovat ve studiu na vysokých školách. 

Předmětová komise EHV se po celý rok stará o zapůjčení zvukové aparatury na mnohé 

akce školy, spolupracuje pravidelně se žáky zajišťujícími ozvučení přímo na místě. 

Na nástěnkách jsou pravidelně umísťovány referáty žáků, které zároveň zajišťují 

estetizaci školy. 

Byly zakoupeny nové hudební nástroje a zpěvníky. 

 

Výchova ke zdraví 

Během roku se probírala témata z plánu - rozvoj osobnosti, zdravá výživa, 

poruchy příjmu potravy, drogy a témata sexuální výchovy. Starší žáci měli možnost 

vyslechnout si přednášku a diskutovat s pracovnicí z centra Anabell o anorexii a bulimii.  

Proběhla sbírka starých mobilních telefonů na podporu ochrany goril, kterou 

organizuje zoo Ostrava. 

Mgr. Klimkovou mrzí, že se nepovedlo zorganizovat přednášku Mgr. Opletala s 

léčenými narkomany, což si dává za cíl pro příští rok. Firma Primeros podpořila naše 

žáky i letos kondomy a dárky.  

 

Tělesná výchova 

 

Soutěže 

Dne 18. září reprezentovali naši školu sportovci ve Středoškolském atletickém 

poháru CORNY 2013. Soutěž se konala na novém hřišti u sportovního gymnázia Dany a 

Emila Zátopkových. 

Družstvo děvčat  ve složení Černá Kája (3A4), Venhudová Eliška (5A8), Peterková Katka 

(6B8), Kovářová Simča (6B8), Bartková Eliška (5A8), Ostřížková Silva (6A8), Lichnovská 

Marťa (1A4), Stočková Nikča (6B8), Kuchařová Kája (5B8), Marková Katka (1A4), 

Šustková Barča (6A8), Štětiarová Kája (8B8) získalo v konkurenci 12 škol krásné 2. místo 

a družstvo chlapců 6. místo. 

 

V pátek 27. září se v Bělském lese uskutečnilo Okresní kolo v přespolním běhu SŠ. 

Družstvo našeho gymnázia ve složení Jakub Glonek 7B8, Richard Gödel 4A4, Jiří 

Hofírek, Radek Zeman, oba z 6B8, a Tony Skřipčák z 5A8 získalo 1.místo. 

Jakub Glonek zvítězil mezi jednotlivci a Richard Gödel obsadil 2. místo. Všem 

úspěšným běžcům blahopřejeme! 

Dne 28. 9. 2013 proběhl Ostravský maraton, kterého se zúčastnilo nejen 

družstvo žáků, ale také družstvo učitelů. A protože žáci vyzvali učitele, nazvali jsme 

tento závod po svém: Ostravský maraton aneb Když žáci předčí své učitele. 

Studentská štafeta skončila na skvělém 9. místě s celkovým časem 3:16:02 z celkového 

počtu 40 štafet. Kantorská štafeta s časem 3:38:36 se umístila na 25. místě. Takže žáci 
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nad svými učiteli vyhráli! Přemožiteli učitelů byli Jan Hammer, 7A8, Michal Dymáček, 

3B8, Marián Krejčí, 4B8, Radek Zeman, 6B8, Jakub Šlachta, 5B8, Jiří Hofírek, 6B8. 

V úterý 8. 10. se naši žáci zúčastnili XXIII. ročníku orientačního běhu, který nesl 

název FINÁLE ŠKOL 2013. Na start se postavilo 17 nadějí, které se rozhodly 

reprezentovat svou školu a poměřit síly s necelými dvěma stovkami vrstevníků. V 

kategorii H7 jsme obsadili obě první místa: 1. místo Jakub Neděla (1B8), 2. místo 

Tomáš Vavřík (2A8). 

V pátek 15. listopadu se na Gymnáziu v Ostravě-Zábřehu uskutečnilo základní 

kolo ve volejbale dívek – Turnaj 17. listopadu, které bohužel nepostoupily. A dne 13. 

11. se konal Turnaj 17. listopadu ve volejbale chlapců, kteří ve složení Roman Venhuda, 

Hung Doan, Stanislav Riger, Tomáš Chochola, David Vronka, Michal Vašátko, Marek 

Schwalbe a Tony Skřipčák získali 3. místo. 

Dne 28. 11. 2013 se naši chlapci zúčastnili Obvodního kola ve florbale v 

kategorii III. (prima, sekunda), kde postoupili do druhého kola. V tomto kole vybojovali 

1. místo, které jim zajistilo postup na lednové krajské kolo.  

Složení týmu: 2B8 - Mazurek (gólman), Litschmann, Adámek, Levý a Sabol, 1B8 - 

Travinský, Neděla, Kubečková, 2A8 - Stoček, 1A8 - Píža 

V úterý 17. prosince 2013 se družstvo florbalistů naší školy zúčastnilo Finále 

soutěže středních škol města Ostravy ve florbalu, který pořádala Střední škola 

technická a dopravní v Ostravě–Vítkovicích. Družstvo hrálo ve složení: M. Děček (4A8), 

P. Mandrla a T. Skřipčák (oba 5A8), F. Benda (5B8), A. Pudich (6A8), R. Riger (6B8), F. 

Dědič, S. Halamíček a V. Jurdzin (všichni 1A4), V. Miksa (7B8), J. Hulák (3A4) a R. Daňko 

(4A4) a získalo 3.místo. 

Dne 26. 1. 2014 proběhlo Okresní finále ve florbalu mladších žáků. Naši kluci se 

do okresního kola probojovali z kola obvodního, kde mezi 14 školami nenašli 

přemožitele. V této soutěži, která se konala ve Sportovní hala FBC Ostrava - Muglinov,  

jsme skončili na 2. místě. 

Začátkem roku se také uskutečnila soutěž Pohár středních škol 

Moravskoslezského kraje ve veslování. Družstvo děvčat ve složení Nikol Stočková, Eva 

Hrabovská, Simona Kovářová  z 6B8 a Karolína Štětiarová, 8B8, získalo 5. místo. 

Družstvo hochů ve složení Jakub Šlachta, František Benda, Martin Mrva, Jiří Holáň  ze  

5B8 skončilo na 8. místě. 

Dne 16. 4. 2014 proběhl přípravný orientační závod, který nesl název Den orientace v 

přírodě. Tento závod měl za cíl připravit děti na závod mnohem důležitější, postupový, 

který se běží v květnu. Naše škola do závodu nasadila několik úspěšných běžců, kteří si 

opět dokázali vybojovat přední místa na výsledkové listině ve svých kategoriích. Ve 

středu 28. 5. se 21 žáků našeho gymnázia zúčastnilo krajského finále orientačního 

běhu, které se konalo ve Frýdku-Místku. Do celostátního finále jsme sice nepostoupili, 

ale v hodnocení škol jsme obsadili 2. a 3. místo. Nejúspěšnější byli: Jakub Glonek, 7B8,- 

2. místo v kategorii HV, Hana Fukalová, 5A8, - 3. místo v kategorii DV, Jana Vývodová, 

1A4,- 4. místo v kategorii DV, Ivona Szturcová, 4B8, - 4. místo v kategorii DIV. 
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V průběhu měsíce března a dubna se konala školní a předfinálová kola turnaje 

ČEZ STREET HOCKEY, jedná se o největší žákovský florbalový turnaj v celém 

Moravskoslezském a Olomouckém kraji. Naše škola se při své cestě do finále utkala se 

dvěma soupeři: ZŠ Formana, kterou po vyrovnaném boji dokázala porazit,  a ZŠ 

Horymírova, kterou dokázala porazit neuvěřitelným výsledkem 18:0. Tímto si tým ve 

složení: Neděla, Travinský, Kubečková (1B8), Stoček, Mazurek (2A8), Litschmann, 

Adámek (2B8) probojoval své místo ve finále, které se konalo 24. 4. 2014 v ČEZ 

ARÉNĚ. Ve finále družstvo bohužel úspěšné nebylo. 

V rámci RunCzech maratonu (držitel zlaté známky IAAF) se běží štafetový závod  

pro 10členná družstva středních škol. V  dubnu 2014 probíhají regionální kola 

a vítězové regionálních kol se účastní finále - Volkswagen Maratonu Praha 11. 5. 2014. 

Juniormaraton se konal pod záštitou vedoucího Zastoupení Evropské komise v České 

republice Jana Michala, ministra zdravotnictví České Republiky Svatopluka Němečka 

a ministra školství, mládeže a tělovýchovy Marcela Chládka. Této běžecké akce se 

zúčastňujeme pravidelně a i v tomto školním roce se naší škole podařilo sestavit dva 

školní týmy. Tým "A" obsadil v regionálním kole 6. místo s časem 2:52:03 a tým "B" 

vybojoval celkově 12. místo v čase 3:15:47. Celkem se regionálního kola účastnilo 17 

týmů. 

V úterý 6. 5. 2014 se konalo na Městském stadionu v Ostravě – Vítkovicích 

okresní finále Poháru rozhlasu pro základní školy okresu Ostrava v lehké atletice. Naši 

školu reprezentovaly Kubečková Míša, 1B8, Gřesová Sára, Pollová Valentina, 

Dragounová Markéta, Urbanová Klára a Masná Veronika z 2A8, Janáčková Veronika z 

2B8, Čevelová Alena z 3A8, Šarapatková Anička, Tlolková Katka a Gebauerová Julie z 

3B8.V těžké konkurenci ZŠ se zaměřením na LA se děvčata umístila na 5. místě. 

Dne 2. 6. 2014 se konal 2. ročník Big Shock! středoškolského florbalového 

turnaje smíšených týmů. Naše družstvo skončilo na 3. místě. 

Dne 15. 5. 2015 proběhl v Ostravě-Dubině závod orientačního běhu XXIV. 

ročníku O tričko mistryň světa. Zúčastnili se ho žáci nižšího gymnázia, kteří si vedli 

velmi dobře. Získali dvě zlaté (Jakub Neděla, 1B8, Leona Sabolová, 4B8) a dvě stříbrné 

medaile (Jakub Litschmann, 2B8, Marian Krejčí, 4B8). Tím si naši běžci zajistili postup 

do krajského kola, které se konalo 25. 5. 2014 ve Frýdku-Místku.  

Pravidelné akce 

Během školního roku 2013/2014 zorganizovala komise TV v září dva sportovní 

kurzy  pro žáky třetích ročníků, na Lužnici-Nežárku, který byl svým zaměřením 

cyklisticko-vodácký. Druhý kurz byl do rakouského střediska Kolbnitz, ten byl zaměřen 

na vodácký výcvik na raftech, vysokohorskou turistiku a také si účastníci vyzkoušeli 

ferratovou cestu. 
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Dále připravila PK lyžařské kurzy pro žáky sekund, které proběhly v lyžařském 

areálu  Velkých Karlovic v penzionu Kyčerka a v Karlově pod Pradědem v penzionu 

Roháč. Žákům prvního ročníku a kvint byly nabídnuty k výběru lyžařského kurzu dvě 

místa, tuzemské středisko ve Velkých Karlovicích s bydlením na hotelu Galík a 

zahraniční kurz v rakouských Alpách ve středisku Matrei. Oba lyžařské kurzy proběhly 

současně, a to první březnový týden. 

Mikulášský turnaj v přehazované a odbíjené pořádá naše komise pro žáky 

nižšího gymnázia již tradičně  6. prosince, podobně i Vánoční turnaj v odbíjené pro žáky 

třetích a čtvrtých ročníků, s jehož organizací pomáhá studentská firma.  

16. 4. 2014 proběhl tradiční Velikonoční turnaj v odbíjené smíšených družstev, 

tentokrát již  9. ročník. Turnaj je pro žáky 1. a 2. ročníků, kvint a sext.  

Tradiční akcí komise TV je také sportovní den, který je určen všem žákům školy 

a probíhá na našem školním hřišti i v tělocvičně. Letos se uskutečnil 19. 6. 2014. Své 

síly změřili žáci ve sprintu, softbalu, malé kopané a ping-pongu. 

Některým skupinám dívčího tělocviku vyššího gymnázia bylo umožněno během 

školního roku navštěvovat pod vedením p. Milatové v hodinách tělesné výchovy 

Fitcentrum UNNO na Dubině, zde probíhaly hodiny zumby, H.E.A.T.ů, jumpingu, bosu a 

jiných moderních sportovních aktivit. 

 

Zájmová činnost 

Školní volejbalová liga úspěšně probíhala v pondělí a středy po celý školní rok 

pod vedením p. Kuldana. 

S novým školním rokem začal letos již 3. ročník Školní florbalové ligy na naší 

škole, který probíhal téměř každé úterý a čtvrtek, do ní se zapojil nemalý počet žáků 

celé školy, celkem 50 žáků. Družstva jsou sestavena napříč všemi ročníky. Žáci se starají 

o organizaci jednotlivých zápasů (jsou rozhodčí, nakupují ceny,...). Akce probíhá pod 

vedením M. Dymáčkové. Liga probíhá od října do května, v lednu se hrál 

Pololetní florbalový turnaj o putovní pohár a liga vyvrcholila závěrečným finále FL, a to 

25. 4. 2014. 

 

Hodnocení práce předmětové komise 

Sportovních akcí probíhá hodně, což vypovídá o kladném vztahu ke sportu, a to 

nás velmi těší. Problémem ale je problém celého školství, a to nedostatek financí. 

Nejsme schopni nabídnout žákům kvalitní vybavení, nářadí a náčiní je ve špatném 

stavu, chybí venkovní areál - běžecký ovál, multifunkční hřiště. Nebo aspoň jedno 

kvalitní venkovní hřiště. 

 
 
 

Mgr. Gabriela Milatová, 

garant předmětové komise 
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Environmentální výchova 

Environmentální výchova je již řadu let nedílnou součástí výchovně-vzdělávacího 

procesu naší školy. V tomto školním roce 2013/2014 bylo zvoleno téma pro 

environmentální výchovu Životadárná půda.  

Začlenění do výuky 

Na začátku školního roku byli koordinátorem EV seznámeni vyučující s tématem pro 

tento školní rok a vyzváni, aby opět zapisovali probíraná témata ve vztahu k ročnímu 

plánu EV do tabulky na nástěnce ve sborovně školy. Problematika půdy byla probírána 

nejen v přírodovědných oborech, ale i v humanitních oborech (např. cizích jazycích, 

výchově ke zdraví).  

Spolupráce s organizacemi působícími na území Ostravy 

Vyučující dle možností neustále spolupracují s nejrůznějšími organizacemi, které 

působí v Ostravě, jako je např. VŠB-TU Ostrava, Ostravské muzeum, OZO, Vita, Zelený 

bod Ostrava, SME, zoo aj.  

Oslavy Dne Země 2014 

Žáci byli formou vývěsek a plakátů v hale školy a na nástěnce u kabinetu 

biologie seznámeni s programem akcí v rámci Dne Země na území města Ostravy.  

I letos se mohli žáci našeho gymnázia zúčastnit tradiční soutěže ke Dni Země, kterou 

vyhlašuje v rámci environmentální výchovy předmětová komise biologie a výtvarné 

výchovy (výsledky viz PK biologie) 

Rozhlasové relace 

Rozhlasovými relacemi se žáci i zaměstnanci školy seznamují s 

nejvýznamnějšími událostmi, výročími i významnými dny s ekologickou tématikou. 

Separace odpadů 

Každá třída, odborná učebna i kabinety jsou vybaveny zvláštními koši na separaci 

plastů. Separaci odpadů se budeme věnovat určitě i v dalších letech. V letošním 

školním roce probíhal i sběr víček z PET- lahví pro charitativní účely. 

Šetrné zacházení s energiemi 

Vyučující vedou žáky k šetrnému zacházení s energiemi, aby např. neplýtvali vodou 

a elektřinou a tyhle získané vědomosti využili i v běžném každodenním životě.  

Akce školy s environmentální tématikou 

- přírodovědné exkurze žáků: 

o CHKO Poodří – studium jarního aspektu lužního lesa přírodní 

rezervace Rezavka  

o halda Ema  

o Vysoké pece  

o Landek 

o Krevní centrum  
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- práce s čidly (např. na měření pH půdy, měření iontů v půdě apod.) 

- účast žáků na přírodovědných soutěžích (např. Velká cena zoo, 

olympiády apod.) 

 

Snahou EV v letošním školním roce bylo seznámení žáků s problematikou týkající se 

půdy, která je jednou ze základních podmínek existence života na Zemi. Proto toto 

téma zasáhlo všechny žáky gymnázia nejen v přírodovědných, ale i v humanitních 

oborech. 

 
        Mgr. Petra Skupinová,  

koordinátor environmentální 

výchovy 

 

 

Zpráva správce počítačové sítě a metodika ICT 

 Stejně jako v předchozím roce i letos funkci správce počítačové sítě vykonávají 

tři vyučující informatiky, kteří tuto práci vykonávají nad rámec svého základního 

pracovního úvazku - Ing. Dušan Bauko, Mgr. Jitka Dubravcová a Mgr. Michal Matuška. 

Funkci metodika ICT vykonává Mgr. Michal Matuška. Stále více učitelů používá při 

výuce moderní techniku. Vyučující stále více využívají interaktivní tabule a počítačové 

učebny i pro výuku jiných předmětů. Interaktivních tabulí máme momentálně 7. 

Co se nám v minulém školním roce povedlo: 

 instalace interaktivní tabule do jazykové učebny 

 upgrade operačního systému serveru 

 bezdrátové připojení pro žáky i učitele 

 robotický kroužek v rámci projektu 2x1 

 ICT školení v rámci projektu DVPP 

 e-learningová aplikace v rámci projektu DVPP 

 přehled plateb (v rámci IS) 

 Informační systém školy pro Android (maturitní práce) 

 

Mgr. Michal Matuška,  

metodik ICT 
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Středoškolská odborná činnost 

Středoškolské odborné činnosti se tradičně zúčastňují žáci seminářů, SOČ rovněž 

tradičně zajišťoval Lukáš Slouka s Dagmar Štensovou. Letos proběhla pouze 

přírodovědná sekce.  

Ve školním kole byly zastoupeny šesti pracemi tři obory. První místa obsadili v oboru 

03-chemie Robert Zunt ze třídy 3A4 s prací „Kvalita vody v řece Ostravici", v oboru 04-

biologie Hana Kovalová ze 4A4 prací o pylové analýze medu a v oboru 06-zdravotnictví 

Markéta Juřicová ze třídy 7B8 za práci na téma poruch příjmu potravy. Práce Hany 

Kovalové nakonec postoupila až do celostátního finále, v němž obsadila 14. místo. 

 

 

RNDr. Lukáš Slouka, Mgr. Dagmar Štensová 

organizátoři SOČ  

 

 

Školní časopis 

 Redakce školního časopisu v letošním roce zaznamenala změnu. Oproti 

minulým rokům, kdy se ve vydávání časopisu střídaly skupinky jedné třídy v rámci 

výuky publicistiky, letos se vydávání ujala celá třída, a to 4B8. Poprvé se tak časopis 

dostal ryze do tvůrčí dílny třídy nižšího gymnázia. Vycházel ob dva měsíce s názvem 

Gramotný jelen, jednotnou měl také grafiku, žáci si totiž úkoly a rubriky časopisu 

rozdělili, aby měly stále stejný charakter.  Po prvotních komplikacích fungovala 

spolupráce bez potíží, termíny vydání byly dodrženy, obsah časopisu pestrý. Zaměření 

totiž bylo jak na školní dění, tak na zájmy jednotlivých publicistů i z mimoškolského 

prostředí. 

        Mgr. Michaela Böhmová 

  

 

Den otevřených dveří 

V letošním školním roce jsme se po dobrých zkušenostech z minulého roku 

rozhodli ponechat inovovaný den otevřených dveří, tedy ve dvou termínech, ve středu 

15. 1. 2014 od 14:00 do 18:00 a v sobotu 25. 1. 2014 od 9:00 do 12:00.  

Stejně jako v minulých letech i letos byl o tuto akci velký zájem. Přišli se k nám 

podívat nejen zájemci o studium, ale i jejich rodiče a kamarádi. Získali zde základní 
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informace o přijímacích zkouškách a studiu obecně, ale mohli si zblízka prohlédnout 

vybavení školy v odborných učebnách a také kmenové třídy. Na přípravě a realizaci 

Dne otevřených dveří se podílely všechny předmětové komise. Každá z nich chtěla 

uchazečům představit to nejlepší ze svých předmětů.  

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. 

Se svými odbornými učebnami seznámili návštěvníky i vyučující fyziky, 

matematiky, biologie a chemie. V chemii pod vedením prof. Zahutové a Sládkové 

demonstrovali naši současní žáci několik efektivních pokusů. Zároveň v učebně byly 

promítány ukázky výukových filmů. V laboratoři biologie opět naši žáci demonstrovali 

praktická cvičení, využití videotechniky při mikroskopickém pozorování, především 

využití interaktivní tabule a dataprojektoru. Vystaveny byly seminární práce i soutěžní 

práce SOČ. 

Pokud návštěvníci projevili zájem, mohli se podívat i 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. 

Poděkování patří především studentské firmě, která se  pod vedením Mgr. Taťány 

Szlaurové zhostila organizace na výbornou. Letos opět pomáhala s přípravou a realizací 

studentská rada. Žáci naší školy roznesli na okolní základní školy letáky s pozvánkou. 

Většina návštěvníků odcházela velmi spokojená, nejvíce je překvapili naši erudovaní 

průvodci z řad žáků. 

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

pokračovali.  

 

        Mgr. Šárka Staníčková 

 

Pedagogické  praxe 

V minulém školním roce jsme se stali Fakultní školou Ostravské univerzity. Proto 

jsme právě s touto univerzitou (především s fakultou pedagogickou, ale také 

přírodovědnou) navázali úzkou spolupráci. Do školy docházeli na náslechy studenti 

OU. Náslechy probíhaly ve všech předmětech, které se na škole vyučují, a to 

zejména v 1. pololetí. Pedagogickou praxi u nás absolvovali 4 studenti a studentky 

OU (Vv, F, psychologie, Čj), další 4 se v rámci praxe podíleli na výtvarném 

vyzdobení chodeb v tělocvičném traktu. V průběhu října na naší škole působily 3 

studentky ze Španělska – v hodinách španělského jazyka a na Španělské noci.  

 

RNDr. Lukáš Slouka 
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Studentská rada  

Studentská rada za posledních několik let prošla transformací s cílem přiblížit se 

žákům. V očích žáků totiž byla dlouhou dobu vnímána jako neflexibilní a zastaralá 

organizace, která neměla dle žáků budoucnost. V průběhu školního roku 2012/2013 

jsme si stanovili nové priority, chtěli jsme do naší studentské rady zapojit aktivní žáky 

napříč třídami bez ohledu na počet zástupců za třídu. Shledali jsme se s částečným 

úspěchem, kdy se do činnosti Školní florbalové ligy zapojil nový tým žáků, který tak 

posílil již existující organizační tým. V průběhu roku jsme se také úspěšně snažili ukázat 

spolužákům, že ostatní dobrovolnické a volnočasové aktivity by měly být nedílnou 

součástí života školy a zlepšovat její atmosféru.  

Během uplynulého roku přibylo velké množství projektů, do kterých se mohl kdokoli 

zapojit, ať už jako pořadatel nebo účastník. Mezi největší úspěchy bych zařadil Školní 

florbalovou ligu, kterou již od jejího založení vedou sami žáci a do níž se v minulém 

školním roce zapojilo okolo 50 hráčů od prim až po maturanty. Společně se 

studentskou firmou se nám podařilo zrealizovat již tradiční akci Den otevřených dveří. 

Na jaře jsme se aktivně zapojili do pořádání akcí se studentskou firmou a sdružením 

Kola pro Afriku a v samém závěru roku žáci zažádali o nadační příspěvek v programu 

Think Big. Posláním studentské rady do budoucna by měla být organizace 

smysluplných projektů samotnými žáky pro ostatní spolužáky nebo své okolí a sloučení 

aktivních žáků pořádajících volnočasové aktivity pod jednotnou strukturu.  

 

Petr Fridrišek, 

předseda Studentské rady 

 

Charitativní akce a sbírky 

 Prioritou naší školy je samozřejmě oblast vzdělávání. Nicméně si myslím, že 

nezapomínáme ani na oblast výchovy. Naši pedagogové a žáci se zapojují nejen do 

sbírek pořádaných různými organizacemi, ale také některé charitativní akce sami 

organizujeme. Jen krátký přehled: 

 

Světluška, 10 žáků, 9.9.-11. 9. 2013, vybráno 18 663 Kč  
 
Bílá pastelka, 15. 10. 2013, 18 žáků, vybráno 11 110 Kč  
 
Fond Sidus (sbírka pro onkologické dětské pacienty v FN Motol), 6 žáků, listopad – 
prosinec 2013, vybráno 800 Kč 
 
Červená stužka (v rámci Světového dne boje proti AIDS), 2. 12. 2014, 8 žáků, 120 Kč 
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Jaro s píšťalkou, 10 žáků, 17.-21. 3. 2014, vybráno 1 956 Kč 
 
Srdíčkové dny,  24.–25. 3. 2014, 10 žáků, vybráno 3 501 Kč 
 
Den proti rakovině, 14. 5.  2014, 25 žáků, vybráno 23 463 Kč, průměr na květinku 
21,58 Kč 
 
 

Mgr. Jana Sládková, Mgr. Eva Zahutová, Mgr. Pavla Tlolková 

 

Jednu velkou charitativní akci jsme zorganizovali, na druhé se spolupodíleli: 

Den neziskových organizací 

Ve středu 26. března 2014 se na naší škole uskutečnil 3. ročník  Dne neziskových 

organizací a sociálních služeb pod sloganem „Myslíš, že se tě to netýká?“ Letos přijelo 

28 hostů z 13 institucí. Tradičně a zcela profesionálně se představili např. Charita ČR, 

Armáda spásy - bezdomovectví, Adra - humanitární pomoc, Raná péče - pomoc 

slabozrakým dětem, Podané ruce - canisterapie, pomoc postiženým přítomností 

speciálně vycvičených psů, Charita Hrabyně - práce s postiženými lidmi, Probační a 

mediační služba či Domov pro seniory Korýtko v Ostravě-Zábřehu. Poprvé k nám 

zavítali Lékaři bez hranic - jejich technický pracovník p. Dacko zaujal posluchače svým 

velmi živým projevem i zajímavými informacemi o misích v Africe. Podobně poutavě 

referovali o humanitární pomoci na Haiti tři usměvavé zaměstnankyně Arcidiecézní 

charity Olomouc nebo p. Rozkopal o působení Ostravsko-opavské diecézní Charity na 

Ukrajině a v Moldavsku. Obrovský úspěch sklidili zdravotní klaun pan Vašut, stejně tak i 

zástupce Armády ČR M. Hobza, který žákům představil mírové mise české armády ve 

světě, či pracovnice Charity sv. Alexandra s odstrašujícími informacemi o dluhové 

problematice. 

 

Letos poprvé navštívili naši starší žáci - celkem 7 tříd – různá sociální zařízení v 

Ostravě, aby poznali, jak vypadá činnost těchto institucí a jejich pomoc potřebným. 

Cílem jejich cesty se staly azylové domy pro lidi bez domova či matky v tísni, domov 

důchodců Korýtko, diagnostický ústav, hospic sv. Lukáše nebo salesiánské středisko 

mládeže. Žáci prim zavítali do chráněných dílen Charity sv. Alexandra. 

 

V rámci projektu Promítej i ty nám zdarma zapůjčila společnost Člověk v tísni 

desítku nových dokumentárních filmů s humanitární a sociální problematikou, jež se 

promítaly také v rámci festivalu Jeden svět - např. o životě v Bělorusku, Azerbajdžánu, 

Moldavsku, o poměrech mezi ruskou mafií, o životních podmínkách horníků v Číně, 

dluhové problematice, dětské práci v Nepálu či fenoménu plýtvání potravin ve 

vyspělých evropských zemích.  
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O akci referovala média - 5 minutová reportáž Českého rozhlasu či příspěvek v 

Událostech v regionech České televize Ostrava. 

 

Za organizátory Mgr. Vojtěch Vlček 

 

Kola pro Afriku 

Již druhým rokem pokračuje spolupráce naší školy se společností Kola pro 

Afriku, jejímž cílem je zajistit prostřednictvím kol českých dárců možnost africkým 

dětem dostat se do školy a dosáhnout vzdělání. V prostorách školy máme zřízeno 

sběrné místo, kam mohou lidé z okolí přivézt své staré kolo a darovat ho pro děti v 

Africe.   

Kromě toho jsme zorganizovali řadu akcí, jejichž cílem bylo získat peníze na 

převoz kol do Afriky a učit žáky u nás nebýt lhostejnými, vnímat své možnosti, kde a jak 

mohou moci. Akce, jež pořádáme, jsou určeny převážně dětem, přesahují rámec 

gymnázia, spojují děti napříč školami. Naši žáci se zapojují i do jejich organizace, 

získávají tak cenné zkušenosti. Při akcích spolupracujeme také s médii, mnohokrát byly 

reportáže o naší činnosti v ČT, v Dobrém ránu, v Českém rozhlase, na TV Polar, 

v mnoha denících…  

V chronologickém sledu se letos jednalo o tyto akce: 

říjen 2013 – Běh pro Gambii v Bělském lese – určeno široké veřejnosti, 

financováno ze studentského projektu Think Big, do nějž se pod patronací M. Böhmové 

zapojili žáci 8B8 

listopad 2013 – charitativní Odpoledne v rytmu Afriky – pro veřejnost, 

financováno z Think Big, program: soutěže, africké bubnování, vystoupení tří kapel, 

divadelní představení 

prosinec 2013 – Vánoční řetěz pro Afriku – zapojeno 12 ostravských škol, 

patronát převzala náměstkyně hejtmana Mgr. Věra Palková, součástí bylo slavnostní 

spojení řetězu a vyhodnocení akce u nás na škole. Pro hosty ze všech zapojených škol 

jsme připravili ceny a bohatý program. 

leden – březen 2014 – Sněhuláci pro Afriku – celorepubliková akce, zapojilo se 

cca 230 škol, záštitu nám poskytlo Ministerstvo školství. Za startovné se na všech 

zapojených školách vyráběli sněhuláci z nejrůznějších materiálů, neb byl nedostatek 

sněhu. Akce sklidila v celorepublikovém měřítku velký úspěch.  

duben 2014 – nakládka kol na cestu do Gambie – účast žáků 4B8 

červen 2014 – Tretra pro Afriku – akce na Vítkovickém stadionu pro širokou 

veřejnost, program v africkém duchu – africký pětiboj, batůžkový závod, africké 

bubnování, bosoběh, sponzorský běh… Vstupné dobrovolné. Tuto akci podpořili 

sportovci světových jmen – Jan Železný, Taťána Kocembová-Netoličková, Mike Powell a 

další, kteří osobně přišli, podepisovali se dětem, a dokonce s námi i běželi.  
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červenec 2014 – Colours of Ostrava – naši žáci se zapojili do stánku Kol pro 

Afriku, kde půjčovali účastníkům festivalu kola a seznamovali je se smyslem a posláním 

společnosti.  

Díky všem těmto akcím jsme na převoz kol dětem do Afriky vybrali částku cca 

400 000 Kč. Ve spolupráci budeme pokračovat i v příštím roce. 

 

Michaela Böhmová 
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Zpráva o hospodaření  

Závazný ukazatel 

     Naší příspěvkové organizaci byly zastupitelstvem Moravskoslezského kraje 

usnesením č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 stanoveny podle § 12 zákona č. 250/2000Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, závazné ukazatele na rok 2013, a to 

příspěvek na provoz ve výši 1 696 000 Kč a účelová investiční dotace na akci 

Rekonstrukce zdravotechniky ve výši 1 000 000 Kč. V průběhu roku 2013 došlo ke 

změnám ve výši limitu (viz. tabulka). 

 

 

Změny závazných ukazatelů v roce 2013 (v Kč) 

Datum Příspěvek 
na provoz 

Příspěvek 
účelový 

Přímé 
náklady 

ÚZ 140 ÚZ 132 ÚZ 205 
 

Projekty 
neinvest. 

Celkem 

20. 12. 2012 1 696 000 0 0 0 0 0 1 000 000 2 696 000 

29.01.2013 3 459 000 200 000 3 731 000 0 50 000 884 000 1 000 000 9 324 000 

05.03.2013 3 459 000 200 000 7 676 000 0 50 000 884 000 1 000 000 13 269 000 

16.04.2013 3 459 000 200 000 23 027 000 191 400 50 000 884 000 2 000 000 29 811 400 

04.06.2013 3 459 000 200 000 23 027 000 191 400 50 000 884 000 4 400 000 32 211 400 

15.10.2013 3 459 000 200 000 23 232 000 191 400 50 000 884 000 4 400 000 32 416 400 

05.11.2014 3 459 000 200 000 23 232 000 191 400 50 000 891 000 4 400 000 32 423 400 

 
 
Rozdělení dle ÚZ 
ÚZ 33353                 23 232 000      Kč 
ÚZ 00000             3 659 000      Kč 
ÚZ 00132        50 000      Kč 
ÚZ 00140                      191 400      Kč 
ÚZ 00205                      891 000      Kč 
ÚZ 00206                   4 400 000      Kč 
            32 423 400      Kč 
ÚZ 33006                      582 490,88 Kč 
ÚZ 33030/1                1 041 317,26 Kč  
ÚZ 33030/2      424 963,90 Kč                                      
ÚZ 33031                      659 765,20 Kč 
ÚZ 33926                      650 756,32 Kč 
Celkem           35 782 693,56 Kč 
 
 
Rozdělení dle OdPa 
OdPa 3121               33 083 165,20 Kč 
OdPa 3299                 2 699 528,36 Kč 
Celkem                     35 782 693,56 Kč 
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Rozdělení dle ORJ 
ORJ   7               4 400 000      Kč 
ORJ 11               2 699 528,36 Kč 
ORJ 13                        28 683165,20 Kč 
Celkem   35 782 693,56 Kč 
    Konečný závazný ukazatel – příspěvek na provoz včetně projektů, se kterým naše 
organizace v roce 2013 hospodařila byl 35 782 693,56 Kč. 

 

 

Výnosy 

V roce 2013 byly výnosy v doplňkové činnosti tvořeny z  přípravných kurzů 

k přijímacím zkouškám, kurzu latiny a deskriptivní geometrie. Výnosy v hlavní činnosti 

představují např. použití fondů, příjmy za kopírovací práce, správní poplatky apod. 

 

DOPLŇKOVÁ ČINNOST CELKEM 

Účet Náklady Kč  Účet Výnosy Kč 

501 k přípravným kurzům 1 500,00 602 ke všem kurzům 187 000,00 

502 ke všemu 39 328,40 603 nájmy 137 127,40 

521 mzdy k oběma kurzům 72 400,00       

551 odpisy 12 000,00       

  Náklady 125 228,40   Výnosy 324 127,40 

  ZISK 198 899,00       

    324 127,40     324 127,40 

 

Náklady 

Náklady v roce 2013 činily celkem  32 122 024,00 Kč za celou organizaci, z toho 

náklady v hlavní činnosti činily 31 996 795,60 Kč a v doplňkové činnosti 125 228,40 

Kč. 

    Náklady v roce 2013                       (v Kč) 

DRUH NÁKLADU Kč 

Spotřeba materiálu 667 090 

Spotřeba energie 1 222 409 

Opravy a udržování 958 943 

Cestovné  307 821 

Ostatní služby 1 541 198 

Mzdové náklady 18 580 673 

Zákonné sociální pojištění 6 033 342 

Jiné sociální náklady 70 041 

Zákonné sociální náklady 652 445 

Jiné daně a poplatky 300 

Ostatní náklady z činnosti 28 800 
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Odpisy DHM a DNM 1 256 747 

Náklady z DDM 676 567 

Ostatní finanční náklady 420 

CELKEM 31 996 795,60 

 

                                                                                                                                           (v Kč) 

Přímé náklady celkem 23 232 000,00 

Provozní náklady celkem:                                                            4 791 400,00 

Náklady hrazené z vlastních výnosů v hlavní 
činnosti              

790 655,87 

Náklady za hlavní činnost celkem  (bez projektů)                                            28 814 055,87 

Projekt „EU peníze školám - Šablony“ 1 020 736,40 

Projekt „Dvakrát měř, jednou řeš“ 1 033 013,60 

Projekt „Matematika s radostí“ 227 823,50 

Projekt „DVPP pracovníků gymnázia .......“ 901 166,23 

Náklady za hl. činnost celkem  vč. všech projektů                               31 996 795,60 

Náklady v doplňkové činnosti                                                           125 228,40 

NÁKLADY CELKEM:                                                                         32 122 024,00 
 

Provozní náklady 

 Provozní náklady v hlavní činnosti byly hrazeny z provozní dotace ve výši  4 791 400 

Kč, z vlastních výnosů v hlavní činnosti ve výši 790 655,87 Kč, včetně použití fondů,  

a z prostředků na výše uvedené projekty. Zbývající část  byla uhrazena z výnosů 

z doplňkové činnosti.   

 

Výsledek hospodaření 

     Výsledek hospodaření za rok 2013 v hlavní činnosti byla ztráta ve výši 198 899 Kč  

a  v doplňkové činnosti vznikl zisk ve výši 198 899  Kč. Náklady v hlavní činnosti mohly 

být překročeny, jelikož jsme plánovali použití vzniklého zisku z doplňkové činnosti. 

Výsledek hospodaření za celou organizaci činil 0 Kč.  

Přiznání k dani z příjmu právnických osob 

     Řádné „Přiznání k dani z příjmů právnických osob“ podle zákona ČNR č. 

586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /dále jen zákon/ za rok 

2013 jsme podali dne  27. 2. 2014, kde jsme z hlavní činnosti přiznali ke zdanění zisk ve 

výši 5 455,50 Kč a z doplňkové činnosti zisk ve výši 198 899 Kč, celkem tedy  204 354,50  

Kč. 

                                                                                                               (v Kč) 
 NÁKLADY VÝNOSY ZISK 

Hlavní činnost 10 452,50 15 908,00 5 455,50 

Doplňková činnost 125 228,40  324 127,40 198 899,00  
CELKEM 135 680,90 340 035,40 204 354,50 
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Hlášení, statistiky, tabulky 
     Veškeré další hlášení, tabulky a statistiky za rok 2013 byly odevzdány v termínu. 

 
Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2013 
     Ke dni 27. 02. 2014  byla zpracována Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové 
organizace za rok 2013. 

 
Výsledky z kontrol vnitřního kontrolního systému 

 
V roce 2013 jsme provedli na základě zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole  

ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 

pozdějších předpisů a dle vyhlášky MF č. 416/2004, kterou se provádí zákon o finanční 

kontrole finanční kontrolu. Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol byla odeslána 

v lednu 2013 na kontrolní odbor Moravskoslezského kraje. 

 

Kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při 

odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti  

byla provedena dne 19. 11. 2013 a nebyly zjištěny žádné nedostatky. 

 
Inventarizace 
 
     V naší organizaci proběhla řádná fyzická inventarizace nehmotného majetku, 

hmotného majetku, peněžních prostředků v hotovosti, cenin, majetku na skladě, 

majetku v podrozvahové evidenci a dokladová inventarizace pohledávek a závazků 

k 31. 12. 2013. Inventarizační komise neshledala žádné inventarizační rozdíly. Dílčí 

inventarizační zápisy jsou uloženy v archivu školy. 

 

 

Ing. Irena Kopcová,  

ekonomka školy 
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Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol 

Ve školním roce 2013/2014 proběhly na naší škole následující kontroly: 

 

1. Krajská hygienická stanice MSK se sídlem v Ostravě (24. 10. 2013). Předmětem 

kontroly bylo nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky. 

Výsledek kontroly: Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví, ochraně ŽP při práci 

musí být dodatečně schválena KHS. Jinak nebyly zjištěny žádné nedostatky. 

2. OSSZ se sídlem v Ostravě (19. 11. 2013). Předmětem kontroly bylo dodržování 

povinností v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění a při odvodu 

pojistného. 

Výsledek kontroly: nebyly zjištěny žádné nedostatky. 

 

 

Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 

vzdělávání 

Škola prozatím není zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 

 

Zapojení školy do projektů 

V posledních několika letech se nám společným úsilím vedení školy a celé řady 

vyučujících napříč předměty podařilo zapojit do celé řady projektů. Získali jsme tím pro 

školu nemalé částky.  

 

Projekt „Využití  ICT ve výuce na gymnáziích“ 

Tento projekt s  r. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0030, byl zakončen 29. 6. 2012. V současné 

době je ve fázi udržitelnosti. Materiály vytvořené v rámci projektu jsou běžně yužívány 

ve výuce. 

RNDr. Lukáš Slouka, školní projektový manažer 

 

 

Projekt „Šablony na Gymnáziu, Ostrava-Hrabůvka“ 

Projekt Šablony na Gymnáziu, Ostrava-Hrabůvka, r. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0986, 

byl zahájen na začátku školního roku 2012/2013. V jeho rámci se škola zavázala 

zpracovat 30 sad výukových materiálů a zorganizovat psychologická školení pro 

zaměstnance školy. Do realizace projektu se zapojilo 20 pedagogických pracovníků, 

kteří vytvářeli materiály téměř do všech předmětů.  

Projekt přešel v tomto školním roce do závěrečné fáze realizace: byly vytvořeny a 

ověřeny všechny DUMy v rámci šablony III/2, bylo zrealizováno školení v rámci šablony 
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VII/1 (2 dny prezenčně ve škole, 2 dny výjezdu na Hukvaldy). Všechny předložené 

monitorovací zprávy byly zatím schváleny, na schválení MZ č. 4 se čeká. Kontrola na 

místě proběhla dne 25. 6. 2014. Nebyly zjištěny žádné nedostatky. 

Celkově z této dotace jsme vyčerpali 1 649 413 Kč. 

 

RNDr. Lukáš Slouka, projektový manažer 

 

 

Projekt „Matematika s radostí – vytvoření interaktivního vzdělávacího obsahu pro 

zvýšení zájmu o matematiku, radost z učení a zlepšení matematických dovedností“ 

Projekt začal 1. 6. 2012 a jeho hlavním cílem je odstranění obav z výuky 

matematiky na středních školách. Pomocí individuálních i týmových her, kvízů a testů 

chce vyvolat atmosféru soutěživosti, a tím posílit motivaci k učení a zvýšit matematické 

dovednosti žáků. Dalším z cílů projektu je také seznámení učitelů středních škol 

s vytvořenými materiály, a tím zvýšení jejich kvalifikace. 

    Projektu se účastní 5 středních škol z Ostravy, Přerova a Olomouce. Do projektu jsou 

zapojeni 4 vyučující z naší školy v roli metodiků, kteří se podílí na tvorbě materiálů a 

jejich pilotování.  

Projekt bude ukončen v následujícím školním roce. 

     

Mgr. Martin Kotek, školní metodik projektu 

   

 

Od 1. 3. 2012 do 30. 4. 2014 probíhal na naší škole projekt „Dvakrát měř a jednou řeš“ 

jehož hlavním cílem bylo zmodernizovat a zatraktivnit výuku přírodovědných předmětů 

fyziky, biologie a chemie. Projektový tým tvořili především Pavel Kolašín (projektový 

manažer), Monika Sikorová (finanční manažer) a Jana Sládková (věcný manažer). 

Zapojeno bylo dalších 6 vyučujících jako tvůrci výukových materiálů a 2 jako 

pedagogové volného času. 

Cíle projektu bylo dosaženo: 

 nakoupením nové měřicí a výpočetní techniky 

 modernizací přírodovědných učeben a laboratoří 

 natočením videopokusů, vytvořením pracovních listů pro laboratorní měření a 

měření v terénu s novými pomůckami a jejích zavedením do školní praxe 

 seznámením žáků s novými přístroji a podněcováním žáků k práci s nimi 

 seznámením žáků s dalšími moderními měřicími zařízeními formou exkurzí 

 pravidelnou prací žáků s moderní technikou v robotickém kroužku 

V minulých školních létech byla nakoupená měřicí a výpočetní technika a byly 

modernizovány přírodovědné učebny a laboratoře.  

Pedagogové přírodovědných předmětů se naučili pracovat s dataloggery a čidly firmy 

Vernier a začali je využívat ve výuce. Začali připravovat a ověřovat pracovní listy 
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v laboratorních cvičeních. S čidly se  díky Praktickému měření v terénu I - III, 

Projektovému dni i běžné výuce naučila pracovat většina žáků našeho gymnázia. 

Mnoho žáků se zúčastnilo zajímavých exkurzí na moderní vědecká pracoviště. Další žáci 

pravidelně navštěvovali robotický kroužek. 

V tomto školním roce byly dokončeny, ověřeny a vytištěny 3 sbírky pracovních listů pro 

laboratorní cvičení a pro měření v terénu z biologie, chemie a fyziky. Za aktivní účasti 

žáků byly natočeny 3 sady videopokusů, které jsou využívány ve výuce přírodovědných 

předmětů. 

V únoru proběhl další Projektový den, na němž žáci aktivně zapojení do projektu 

prezentovali svým kolegům měření prováděná na měřeních v terénu i svá vlastní 

měření.  Byla zde vyhodnocena soutěž O nejoriginálnější měření. 

V březnu proběhlo v Beskydech poslední čtvrté Praktické měření v terénu. V rámci něj 

se 40 žáků zúčastnilo exkurze do hráze přehrady Morávka.  

Po celý rok se pravidelně scházel robotický kroužek. V něm se žákům pod vedením 

pedagogů volného času podařilo se sestavit a naprogramovat robotické vozítko a 

sepsat o tom příručku. 

Byly dokoupeny chemikálie, laboratorní sklo a ochranné pracovní pomůcky a ještě 

několik čidel. 

V dubnu projekt skončil. Dále probíhá jen administrativní činnost spojená s ukončením 

projektu. 

 

Mgr. Pavel Kolašín, projektový manažer 

 

 

Od 1. ledna 2013 do 30. 6. 2014 jsme realizovali další projekt, který je zaměřen na 

vzdělávání pedagogických pracovníků. Projekt „Dalším vzděláváním pedagogických 

pracovníků Gymnázia, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, k jejich 

profesnímu rozvoji“ v celkové výši 1 988 967, 41 Kč.  Od září 2013 se pedagogové školy 

vzdělávali v různých oblastech, počínaje využitím IT ve výuce (MS PowerPoint I., II. – 

práce s prezentacemi pro potřebu výuky na SŠ, MS Excel I, II.. – tvorba materiálů a 

podkladů pro výuku na SŠ, Internet pro pokročilé, Adobe Acrobat, Adobe Photoshop, 

Interaktivní tabule pro zpestření a zefektivnění výuky), přes podporu profesního 

rozvoje (kreativita, asertivita ve školách, syndrom vyhoření apod.) až po výuku 

anglického jazyka na různých úrovních. Celkově bylo do vzdělávání v rámci projektu 

zapojeno 42 pedagogických pracovníků.  

 

Mgr. Šárka Staníčková, projektový manažer 

 

Od ledna 2012 jsme se také zapojili do přípravy projektu „Podpora jazykového 

vzdělávání“. Tento projekt nám byl schválen. Jako partneři projektu bychom měli 

získat nábytek, počítačové vybavení se speciálním softwarovým vybavením pro výuku 
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cizích jazyků do speciální učebny pro 24 žáků. Bohužel pro problémy s výběrovým 

řízením, jsme prozatím získali jen počítače. Zbytek snad v příštím školním roce. Díky 

částce cca 900 000 Kč vytvoříme speciální učebnu pro výuku jazyků.   

 

Mgr. Adéla Kulová, školní projektová manažerka 

 
Lektorské školení Feuersteinovo instrumentální obohacování (srpen 2013, duben, 

květen 2014) 

V letošním školním roce jsem se zúčastnila školení FIO. Jedná se o mimořádně 

účinnou metodu, která dokáže stimulovat poznávací schopnost a pomáhat v učebním 

procesu a orientaci v životě vůbec. Vychází především ze zkušenosti, že pro vývoj 

poznávacích schopností je klíčová interakce mezi lidmi. Metoda je využívána ve školství 

a vzdělávacích centrech po celém světě již od 70. let 20. století.  

 V příštím školním roce škola nabídne kroužek pro žáky, ve kterém se bude 

s touto metodou pracovat. Vzhledem k univerzálnosti tohoto systému bude nabídnuto 

také otevření kurzu pro pedagogické pracovníky. 

 

Projekt Edison (květen 2014) 

Již potřetí se na naší škole konal Projekt Edison, který je bezesporu vysoce 

motivační akcí pro všechny žáky gymnázia. Nabízí skvělou příležitost autentické 

komunikace v anglickém a španělském jazyce. Letos si žáci vyslechli prezentace žáků 

z Mexika, Řecka, Singapuru, Indie a Indonésie. Vybraní žáci se zároveň vzorně postarali 

o ubytování, stravu a odpolední program všech zahraničních účastníků. 

 

Mgr. Adéla Kulová 

 

V letošním školním roce začala spolupráce v rámci projektu Dějiny v pohodě (inovace 

výuky moderních dějin), na kterém spolupracujeme jako partneři Filozofické fakulty 

Univerzity Palackého v Olomouci.  

        Mgr. Dagmar Štensová 

  

Od jara 2013 jsme se spolu s dalšími gymnázii MSK podíleli na přípravě projektu 

Přírodovědné laboratoře v gymnáziích z ROP. Projekt byl schválen, nyní bude probíhat 

fáze realizace projektu. Díky částce cca 1 500 000Kč vybavíme laboratoře biologie a 

fyziky nejen novým nábytkem, ale především dalšími pomůckami, které zatraktivní 

výuky přírodovědných předmětů na našem gymnáziu. 

     

Poslední projekt, do kterého jsme zapojeni spolu s dalšími středními a základními 

školami je projekt „Tablety do škol“. Díky tomuto projektu získáme pro potřebu 

vyučujících a především pro výuku tablety a příslušná školení v celkové hodnotě 

609 800 Kč . 
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Zpráva  odborové organizace 

Odborová organizace pracovala jen v počtu 5 lidí, vzhledem k úbytku a neochotě 

nadále pracovat ve výboru ZO došlo 20. 6. 2014 k jejímu rozpuštění a ukončení 

činnosti. 

Dosud byla spolupráce odborů s vedením školy na velmi dobré úrovni. Ochotně jsme 

se podílely na zajišťování akcí, hlavně při práci s důchodci. Tato spolupráce s 

jednotlivými členkami jistě bude pokračovat, i když již ne pod hlavičkou odborů. 

 

Mgr. Eva Zahutová,  

předsedkyně ZV ČMOS 

 
Občanské sdružení PRO GYMNASIUM 

          V uplynulém školním roce 2013/2014 se občanské sdružení finančně podílelo, 

díky příspěvkům rodičů našich žáků, na různých činnostech v oblasti školní či 

mimoškolní výchovy, organizovaných jak žáky naší školy, tak jejich vyučujícími 

pedagogy. Jedná se především o aktivity  v oblastech: 

 Sportovní akce (sportovní kurzy, sportovní utkání, nákup sportovního vybavení) 

 Kulturní akce (akademie školy, beseda s pamětníky, školní ples) 

 Školní soutěže, tvorba žáků (Středoškolská odborná činnost, fotografická 

soutěž, literární soutěž, dějepisná soutěž, Den Země, recitační soutěž) 

 Školní pobyty žáků v přírodě (klimatický pobyt, adaptační pobyt) 

 Aplikovaná ekonomie (soutěž o nejlepší žákovskou firmu- Praha) 

 Vysvědčení (knižní odměny žákům za výborné studijní výsledky) 

 Finanční podpora sociálně slabým žákům (nákup učebnic, příspěvek na 

lyžařské a sportovní kurzy, popř. na školní exkurze) 

 

Příjmy ve školním roce 2013/2014 činily  216 349 Kč. Celkové výdaje pak přesáhly 
částku 340 000Kč.  
 

 

Mgr. Dana Nechvátalová, 

         účetní sdružení 
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Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů  a dalšími partnery při 

plnění úkolů ve vzdělávání   

 

Spolupracující partner 

 

Hlavní oblasti a přínosy spolupráce Forma spolupráce 

Profesní organizace    

Alliance francaise Ostrava  Besedy, organizace 

zkoušek DELF, DALF 

Český rozhlas Exkurze, nahrávání DVD  

Ostravská univerzita Vzájemná spolupráce v oblasti přípravy žáků 

(Fakultní škola), longitudinální výzkum  

Náslechy, realizace 

praxí, bakalářské a 

diplomové práce 

(longitudinální výzkum v 

Tv) 

VŠB-TU Ostrava Spolupráce v oblasti projektů EU  

Firmy 

 

  

Pata Negra 
Pomoc při organizaci španělské soutěže ceny 

OVAK Ostrava 
 exkurze 

Knihcentrum 
Poskytování knih jako odměny pro soutěžící  

Junior Achievement 
 

Výuka aplikované ekonomie 

Výukové materiály, 

soutěže 

CEVRO institut 
Parlamentní simulace Návštěva PS PČR 

Další partneři     

Úřad městského obvodu 

Ostrava-Jih 

Dotační programy  

Konfederace politických 

vězňů, Ústav pro studium 

totalitních režimů 

Spolupráce ve výuce dějepisu Výuková CD, Den 

historie 

Jeden Svět, Člověk v tísni Poskytování materiálů pro výuku 

společenských věd 

Filmová představení, 

zapůjčení DVD 

Dům umění a výstavní síň  Doprovodné a vzdělávací programy Exkurze, besedy 

Kola pro Afriku Oboustranná pomoc v oblasti charity Soutěže,  

O2 Télefonica Projekt (charitativní koncert a běh)  

MF Dnes  Žáci čtou a píší noviny soutěž 
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Školní učební plán 

 

ŠUP č. 1 - ŠVP pro základní vzdělávání na nižším stupni osmiletého 

gymnázia  (RVP ZV č.j. 31 504/2004-22 ve znění pozdějších úprav) 

 ve školním roce 2013/2014 platí pro 1AB, 1B8, 2A8, 2B8, 3A8, 3B8, 4A8, 4B8 

 

Vzdělávací oblasti 1A8, 1B8 2A8, 2B8 3A8, 3B8 4A8, 4B8 ŠUP RUP

Jazyk a jazyková komunikace 38 27

Český jazyk a literatura 4 4 4 4 16

Anglický jazyk 5 4 4 3 16

Francouzský jazyk 0 0 3 3 6

Německý jazyk 0 0 3 3 6

Ruský jazyk 0 0 3 3 6

Španělský jazyk 0 0 3 3 6

Matematika a její aplikace 18 15

Matematika 5 4 5 4 18

Informační a komunikační technologie 5 1

Informační a komunikační technologie 0 1 2 2 5

Člověk a společnost 12 11

Dějepis 2 2 2 2 8

Občanská výchova 1 1 1 1 4

Člověk a příroda 25 21

Fyzika 1 2 2 2 7

Chemie 0 1 2 2 5

Biologie 2 2 2 1 7

Zeměpis 2 2 0 2 6

Umění a kultura 10 10

Hudební výchova 1 1 1 1 4

Výtvarná výchova 2 2 1 1 6

Člověk a zdraví 10 10

Výchova ke zdraví 0 1 0 0 1

Tělesná výchova 3 2 2 2 9

Člověk a svět práce 4 3

Člověk a svět práce 1 1 1 1 4

Volitelné předměty 0 0

Volitelný předmět 1 0 0 0 0 0

Volitelný předmět 2 0 0 0 0 0

Disponabilní hodiny 0 24

Celkem v ročníku 29 30 32 31 122 122

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

Poznámky k učebnímu plánu: 

 

V každém ročníku se mohou hodiny matematiky a českého jazyka dělit na skupiny. 

V rámci výuky cizích jazyků se třída dělí na skupiny ve všech hodinách tak, že připadají 

průměrně dvě skupiny na třídu. 

Anglický jazyk se vyučuje od primy. 

Žáci si od tercie volí druhý cizí jazyk a to z nabídky: francouzský jazyk, německý jazyk, 

ruský jazyk a španělský jazyk. O tom, který druhý cizí jazyk bude zaveden, rozhoduje ŘŠ 

na základě zájmu žáků a možností školy.  

Na výuku informačních a komunikačních technologií se třída dělí na skupiny tak, že 

připadají průměrně dvě skupiny na třídu.  

Estetická výchova zahrnuje výchovu hudební a výtvarnou. Třída se vždy dělí na skupiny 

tak, že připadají průměrně dvě skupiny na třídu. Lze vyučovat v pololetních blocích. 

V rámci tělesné výchovy škola organizuje v sekundě pětidenní LVK. 

Volitelné předměty mohou být zavedeny v tercii a kvartě, navazují na některý povinný 

předmět nebo předměty, prohlubují nebo funkčně rozvíjejí vzdělávací obsah. 

V rámci vzdělávací oblasti Člověk a svět práce se v primě vyučuje využití digitálních 

technologií, v sekundě práce s laboratorní technikou. Třída se v primě a sekundě dělí 

na skupiny tak, že připadají průměrně dvě skupiny na třídu. Předmět svět práce je 

zaveden do výuky v tercii a kvartě. 

 

O rozdělení disponibilních hodin rozhoduje ředitelka gymnázia po projednání v 

pedagogické radě školy. 
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ŠUP č. 2 - ŠVP pro vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu a pro 

čtyřleté studium (podle RVP GV č.j. 12 858/2007-2 ze dne 24. 7. 2007) 

ve školním roce 2013/2014 platí pro 1A4, 2A4, 3A4, 4A4, 5AB8, 6AB8, 

7AB8, 8AB8 

 

 

Vzdělávací oblasti 1A4, 5AB8 2A4, 6AB8 3A4, 7AB8 4A4, 8AB8 ŠUP RUP

Jazyk a jazyková komunikace 38 36

Český jazyk a literatura 3 3 3 4 13

Anglický jazyk 4 3 3 3 13

Francouzský jazyk 3 3 3 3 12

Německý jazyk 3 3 3 3 12

Ruský jazyk 3 3 3 3 12

Španělský jazyk 3 3 3 3 12

Matematika a její aplikace 14 10

Matematika 4 4 3 3 14

Informační a komunikační technologie 4 4

Informační a komunikační technologie 2 0 2 0 4

Člověk a společnost 16 12

Dějepis 2 2 2 2 8

Základy společenských věd 2 2 2 2 8

Člověk a příroda 39 24

Fyzika 2 3 3 2 10

Chemie 2 4 3 2 11

Biologie 3 3 3 2 11

Zeměpis 2 2 2 1 7

Estetická výchova 4 4

Hudební výchova 2 2 0 0 4

Výtvarná výchova 2 2 0 0 4

Člověk a zdraví 9 8

Výchova ke zdraví 1 0 0 0 1

Tělesná výchova 2 2 2 2 8

Volitelné předměty 8 8

Volitelný předmět 1 0 0 2 2 4

Volitelný předmět 2 0 0 0 2 2

Volitelný předmět 3 0 0 0 2 2

Disponabilní hodiny 9 7 5 5 26 26

Celkem v ročníku 34 33 33 32 132

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

 

Poznámky k učebnímu plánu: 

 

Český jazyk, matematika: v každém ročníku může být třída dělena na skupiny. 

Cizí jazyk: jazyk anglický, výuka je realizována ve skupinách. 

Druhý cizí jazyk si žáci v prvním ročníku čtyřletého studia volí z nabídky: francouzský 

jazyk, německý jazyk, ruský jazyk, španělský jazyk. 

Fyzika: v kvintách se může na základě zájmu žáků a možností školy dělit na dvě skupiny 

podle úrovně – základní a vyšší úroveň. Při poklesu zájmu může ředitel školy toto 

dělení zrušit. Ve druhém a třetím ročníku (v sextách a septimách) jsou součástí výuky 

laboratorní cvičení s časovou dotací 1 hodina, třída se dělí na skupiny. 

Chemie: ve druhém a třetím ročníku (v sextách a septimách) jsou součástí výuky 

laboratorní cvičení s časovou dotací 1 hodina, třída se dělí na skupiny. Předmět 

integruje vzdělávací obor Geologie z RVP GV ve 2. ročníku. 

Biologie: v prvním a třetím ročníku (v kvintách a septimách) jsou součástí výuky 

laboratorní cvičení s časovou dotací 1 hodina, třída se dělí na skupiny 

Základy společenských věd: předmět integruje obsah vzdělávacího oboru člověk a svět 

práce ve 3. ročníku (septimě). 

Estetická výchova: vyučovací předmět se skládá z hudební a výtvarné výchovy. Žáci si 

v prvním ročníku (kvintě) volí jeden z nich, a ten pak mají i ve druhém ročníku (sextě). 

Výuka je realizována ve skupinách.  

Informační a komunikační technologie: výuka je realizována ve skupinách. 

Tělesná výchova: výuka může být realizována ve skupinách. V rámci tělesné výchovy 

škola organizuje v 1. ročníku (kvintě) pětidenní LVK, ve 3. ročníku (septimě) pětidenní 

sportovní kurz. 

Výchova ke zdraví: předmět integruje vzdělávací obsah Výchovy ke zdraví v prvním 

ročníku (kvintách).  

 

Volitelné aktivity: jsou realizovány ve 3. a 4. ročníku (v septimách a oktávách) formou 

volitelných předmětů, které prohlubují a rozšiřují vzdělávací obsah oborů RVP GV. Žáci 

příslušných ročníků si vybírají z každoroční aktuální nabídky. Volitelný předmět 1 je 

dvouletý, volitelné předměty 2 a 3 jsou jednoleté. Výuka je realizována ve skupinách, 

které mohou tvořit žáci různých tříd a ročníků. 
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Výroční zpráva byla projednána pedagogickou radou dne 15. 10. 2014. 

 

 

 

 

 ………………………………….. 

 Mgr. Šárka Staníčková, ředitelka školy 

 

 

 

 

Výroční zpráva byla projednána a schválena Školskou radou dne 15. 10. 2014.  

 

 

 

…………………………………………… 

 

Mgr. Michaela Böhmová, předseda Školské rady 
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Redakce: Mgr. Šárka Staníčková 

 

Obsah a struktura této výroční zprávy je v souladu s legislativou v platném znění, tzn. 

zákonem č. 561/2004 Sb., školským zákonem, s vyhláškou č. 15/2005 Sb., kterou se 

stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv i se zákonem č. 

101/2000Sb., o ochraně osobních údajů v aktuálním znění. Všechny osobní údaje ve 

výroční zprávě jsou uvedeny s písemným souhlasem jmenovaných. 

  

Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace 

Fr. Hajdy 34, 700 30 Ostrava – Hrabůvka 

 

Telefon:   596 711 829 spojovatelka 

Fax:   597 579 090 

e-mail:  kancelar@grabuvka.cz 
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