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Úvodní slovo ředitelky školy 

 

Předkládám v pořadí dvacátou první výroční zprávu, ve které je zachycen školní 

rok 2014/2015 z pohledu ředitelky gymnázia. Dokazuje, že jsme škola, která se 

zaměřuje nejen na vzdělávání, ale také na výchovu svých žáků. Před 4 lety jsme si za 

společný cíl vytýčili otevřít školu – veřejnosti, odborníkům i praxi. Že je to správná 

cesta, vyplývá nejen z následujícího textu, ale také z ohlasu žáků, rodičů i široké 

veřejnosti.  

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

akcí, které zvýšily prestiž výuky na škole. Opět jsme zopakovali pokus o zvýšení 

čtenářské gramotnosti formou několikaměsíční literární soutěže a také zapojením do 

výzvy č. 56, díky které jsme získali téměř 1 milion korun nejen na jazykové pobyty žáků 

a učitelů, ale také na vybavení školní knihovny a tvorbu čtenářských dílen. Realizovali 

jsme s metodiky prevence celou řadu akcí zaměřených na prevenci sociálně 

patologických jevů.  

Podařilo se nám pokračovat v navázané spolupráci s Ostravskou univerzitou. Od 

září 2013 se jako „Fakultní škola“ podílíme na přípravě budoucích učitelů nejen 

náslechovými hodinami u našich vyučujících, ale spolupracujeme v oblasti sportovních, 

kulturních i mimoškolních akcí. Součástí spolupráce je i estetizace školy.  

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

vyučující anglického a německého jazyka se vrátila po mateřské dovolené již v září 

2014, druhý vyučující biologie a tělesné výchovy nastoupil po rodičovské dovolené 

v červenci 2015. 

Od 1. 8. 2015 došlo ke změně na pozici mzdové účetní z důvodu odchodu 

původní účetní do starobního důchodu.   

Přestože finanční prostředky od zřizovatele, které dostáváme, jsou jistě nemalé, 

zásluhou nejen vedení školy, ale především vyučujících napříč předměty jsme získali 

další prostředky z Evropských strukturálních fondů. V současné době realizujeme 

několik projektů: Přírodovědné laboratoře na gymnáziu, Pedagog a tablety do škol, 

Jazyky na Gymnáziu Ostrava-Hrabůvka, Matematika s radostí, Integrace středoškoláků 

do výuky fyziologie na Lékařské fakultě Ostravské univerzity. Další projekty jsou ve fázi 

udržitelnosti: Dalším vzděláváním pedagogických pracovníků na Gymnáziu, Ostrava-

Hrabůvka, příspěvková organizace, k jejich profesnímu rozvoji, Dvakrát měř a jednou 

řeš, Šablony SŠ, Podpora jazykového vzdělávání). Díky jednotlivým projektům se nám 

podařilo vybavit nábytkem dvě laboratoře, zakoupit novou měřicí a počítačovou 

techniku pro přírodovědné předměty, vybavit školní knihovnu. Naše celoroční snažení 

bylo odměněno úspěchy našich žáků v soutěžích.  

Jistě naším největším úspěchem je již po osmé úspěch žáků aplikované ekonomie pod 
vedením Mgr. Taťany Szlaurové. Letos její studentská společnost Czech-it, z. s., sice po 
osmi letech poprvé nezvítězila v národním finále, ale vzhledem k výborné jazykové 
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vybavenosti našich studentů byla nakonec vybrána, aby reprezentovala Českou republiku 
na evropském finále v Berlíně. Zde se studenti umístili v „TOP 9“. Velkého úspěchu pak 
dosáhla personální ředitelka této studentské firmy Nikola Sýkorová (ze třídy 8A8), která 
byla vybrána mezi 40 JA absolventů z celé Evropy, kteří absolvovali programy 
podnikatelského vzdělání a získali certifikaci ESP. Nikola bude mít možnost zúčastnit se 
iniciativy, která se bude konat v Bruselu ve dnech 13. – 14. 10. 2015. Bude tak moci 
nahlédnout  do světa vrcholového managementu prostřednictvím tzv. „stínování“ lídrů 
významných mezinárodních firem!  

Celý tým aplikované ekonomie byl navíc vybrán jako úspěšný studentský tým 

MSK. 

Musím rovněž 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. 

Letošní školní rok byl jedinečný i tím, že na našem gymnáziu studoval Harou 

Igarashi z Japonska (v rámci výměnného programu AFS Mezikulturní programy, o. p. 

s.). 

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:  Františka 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) 

464 

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

(podle ŠVP) 

124 

    588 

 

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 

zrekonstruována 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. Na konci tohoto 

školního roku jsme využili výzvy č. 56 MŠMT a knihovnu dovybavili. 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.  
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 Ve školním roce 2014/2015 bylo na škole otevřeno celkem dvacet tříd – 

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

set osmdesát osm  žáků, tedy průměrný počet žáků na třídu byl 29, 4.   

     

         

Školská rada 

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

naší škole Školská rada. Z důvodu uplynutí funkčního období jejích členů, proběhly 

v září 2014 nové volby. Za gymnázium byly do rady zvoleny Mgr. Michaela Böhmová, 

která se  stala zároveň její předsedkyní, a Mgr. Eva Zahutová. Zástupci rodičů a zletilých 

žáků školy se stali Radim Misiaček a Vladislav Obdržálek. Zřizovatelem byli do Školské 

rady dosazeni, stejně jako v předchozích letech, Doc. PhDr. Blažena Gracová, Csc., Prof. 

Ing. Pavel Poledňák, PhD. 

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

Výroční zpráva 2013/2014 i Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2014. 

Školská ráda v průběhu své roční  činnosti neshledala ve fungování školy žádné 

nedostatky, vedení respektuje připomínky a aktivity Školské rady. 

 

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 ve znění pozdějších předpisů). 

viz příloha č. 1  

Oba základní dokumenty jsou upravovány v souladu se změnami školské legislativy.  

 

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

volitelných předmětů, která je zveřejněna na našich internetových stránkách. Žáci si 

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 

i 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 

Ing. Bauko Dušan Ivt správce sítě  

Mgr. Böhmová Michaela Čj, D garant Čj, školní časopis 5B8 

Mgr. Brachaczková Jana Čj, Fj školní rozhlas 

správce skladu učebnic 

 

Bc. Branichová Tereza asist.pedag.   

Mgr. Dubravcová Jitka F, Ivt evidence softwaru a PC, 

licencí 

3A8 

Mgr. Dymáčková Magda Z, Tv  3B8 

Mgr. Fialová Miroslava Čj, D garant PK Čj  

Mgr. Heinzová Jarmila Ch, Geo   

Mgr. Hlaváč Rostislav Šj metodik prevence  

Mgr. Holubová Jarmila Čj, Aj   

Mgr. Hořínková Jana psy školní psycholog  

Mgr. Klimková Michaela Bi, Ch, VZ   

Mgr. Kolašín Pavel M, F garant PK M, F, Ivt, Dg 3A4 

Mgr. Konečná Tereza Aj, Nj garant PK CJ  

Mgr. Kopečková Erika Šj, Čj  2A8 

RNDr. Kotassková Jana M, F  2A4 

Mgr. Kotek Martin M, F  1A8 

RNDr. Kroupová Alena M, Tv  6B8 

Mgr. Kulová Adéla Aj, Čj   

Mgr. Kuldan Radek Tv, Z  7A8 

Mgr. Kurková Zuzana Bi, TV zástup za RD 

 (do 30. 6.  2015) 

 

Mgr. Kvasnicová Ivana  Čj, Nj  4B8 

Mgr. Macejková Dana Z, Tv   

Mgr. Matuška Michal M, Ivt správce systému Bakalář, 

metodik ICT, www školy 

 

Ing. Mecová Kamila Aj   

Mgr. Milatová Gabriela Tv, Z školní metodik prevence, 

garant Tv 

 

Mgr. et 

Mgr. 

Mittnerová Eva, Ph.D. Aj  7B8 
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Mgr. Musialová Magdaléna Čj, Vv  1A4 

 Rivera Rojas Devis Jš rodilý mluvčí 

 (16. 9. 2015-5. 3. 2015) 

 

 Ramos Luis Ester 

Mercedes 

Jš rodilý mluvčí  

(od 9. 4. 2015) 

 

Mgr. Nechvátalová Dana Aj, Zsv, Rj   

Mgr. Rozehnal Jiří M, Bi koutek živé přírody 5A8 

Mgr. Skácelová Jana Čj, Aj   

Mgr. Skála Jiří Tv, Zsv   

Mgr. Skupinová Petra Bi, Ch koordinátor 

environmentální výchovy 

2B8 

Mgr. Sládková Jana Bi, Ch  8A8 

RNDr. Slouka Lukáš Bi, Z statutární zástupce 

ředitelky 

6A8 

Mgr. Stádníková Eva M, Bi   

Mgr. Staníčková Šárka Rj, Zsv, Ae ředitelka školy  

 Stuchlá Eva asist.pedag. zástup za PN  

(od 12. 5. 2015) 

 

Mgr. Szlaurová Taťana Tv, Zsv, Ae evidence školních úrazů 4A4 

Mgr. Šmíd Vlastimil M, F požární preventista 

(do 1. 11. 2014) 

 

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  8B8 

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 4A8 

Mgr. Zelenková Martina Čj, Hv vedení pěveckého sboru 

a   školní kroniky 

 

1B8 

 
 

Pracovníci na mateřské či rodičovské dovolené: 

Jméno Aprobace RD od - do 

Mgr. Hegedüs Robert Bi, Tv od 1. 9. 2013 – 19. 7. 2015 

Bc. Branichová Tereza asist. pedag. MD od  31. 8. 2015 
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Věková struktura pedagogických zaměstnanců: 

Věk do 30 let 

vč. 

31 – 40 41 – 50 51 – 60 nad 60 

let 

průměrný věk 

Počet 1 17 16 11 6 46,58 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků: 

 

Název akce Počet účastníků 

školení 

Aktuální změny právních předpisů ve školství 1 

Certificate of studies 1 

Cloverleaf konference 1 

Deutsch als Fremdsprache 1 

Dny prevence 2 

Matematika s radostí 1 

Letní škola češtiny pro 2.stupeň 1 

Seminář pro středoškolské učitele chemie 2 

Správní řízení 1 

Střední vzdělání z pohledu ČŠI 1 

Google - You tube v rukou učitele 1 

Školení NIQES (ČŠI) 2 
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Nepedagogičtí pracovníci  

Počty osob: 

Školní rok Fyzické osoby celkem Přepočet na plně zaměstnané 

2014/2015 14 11 

Personální obsazení: 

Úsek Jméno Pracovní zařazení 

Ekonomický Ing. Kopcová Irena ekonomka 

 Kučová Pavla referent PAM (do 31. 8. 2015) 

 Horňáková Lucie referent PAM  

(od 1. 8. 2015, 0,5  úvazku) 

   

THP Sikorová Monika tajemnice 

   

Provozní úsek Gärtner Roman školník-údržbář  

 Gula Michal údržbář 

 Adámaťová Ludmila vrátná, telef. manipulantka  

(0, 5 úvazku) 

  

Vrzalová Jana 

 

vrátná, telef. manipulantka  

(0, 5 úvazku) 

 Gschillová Martina uklízečka (zástup za PN) 

 Hrazdirová Iveta uklízečka (PN od 7. 12. 2014) 

 Kotzmundová Dagmar uklízečka 

 Pinčáková Mária uklízečka 

 Škopová Monika uklízečka 

 Zezulková Šárka uklízečka 

 

 

Další vzdělávání nepedagogických zaměstnanců: 

 Semináře a školení 

Kučová Pavla 

 

Vema 

Sikorová Monika Nová vyhláška o spisové službě 

Správní řízení  
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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 2014/2015: 

 

 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Celkem 

zaevidováno: 

36 48 44 25 37 

Celkem 

registrovaných: 

20 27 28 16 21 

Celkem 

odškodněných  

(k 31. 8.): 

15 16 22 12 14 

Celková částka: 45 190 Kč 46 050 Kč 89 350 Kč 34 250 Kč 62 750 Kč 

    

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

Všechny evidované úrazy jsou lehčího charakteru. Šest úrazů k 31. 8. 2014 ještě nebylo 

vyřízeno. 

            

 

Mgr.Taťana Szlaurová,  

evidence školních úrazů 

 

 

Počet pracovních úrazů ve školním roce 2014/2015    1 (bez pracovní neschopnosti) 

Pavla Kučová, 

evidence pracovních úrazů 
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Údaje o žácích  

 

Počty tříd a počty žáků (k 30. 9. 2014): 

Třída Počet žáků Z toho dívek Průměrný 

prospěch za  

1. pololetí 

Průměrný 

prospěch za  

2. pololetí 

1A8 31 19 1, 180 1, 286 

1B8 31 19 1, 204 1, 243 

2A8 30 15 1, 207 1, 231 

2B8 30 15 1, 262 1, 309 

3A8 31 15 1, 348 1, 375 

3B8 32 15 1, 322 1, 381 

4A8 31 16 1, 603 1, 557 

4B8 29 16 1, 842 1, 857 

5A8 30 17 1, 638 1, 586 

5B8 28 15 1, 609 1, 616 

6A8 30 13 1, 464 1, 388 

6B8 32 16 1, 794 1, 792 

7A8 24 14 1, 768 1, 804 

7B8 28 17 1, 630 1, 638 

8A8 25 14 1, 847 1, 899 

8B8 22 12 1, 863 1, 833 

1A4 32 20 1, 640 1, 665 

2A4 32 21 1, 756 1, 814 

3A4 32 21 1, 748 1, 725 

4A4 29 16 1, 852 1, 865 

 589 326 1, 571 1, 583 

 

Změny v počtech žáků: 

- přerušili studium: 2 

- vyloučeni ze studia: 0 

- nepostoupili do vyššího ročníku: 1  

- přestoupili z jiné školy: 8  

- přestoupili na jinou školu: 2 

- přijato ke studiu (od 1. 9. 2015): 90 

- nástup po přerušení studia: 2 
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Průměrný počet žáků na třídu a učitele: 

 

Průměrný počet žáků na třídu Průměrný počet žáků na učitele 

  

29, 4 12 

 

Počet žáků podle státní příslušnosti: 

 

Státní příslušnost Počet 

Česká republika 583 

Ukrajina 1 

Vietnamská socialistická republika 3 

Japonsko 1 

 

Výuka cizích jazyků: 

 

Cizí jazyk Počet v roce 2014/2015 

Anglický jazyk 588 

Německý jazyk 209 

Francouzský jazyk 43 

Španělský jazyk 213 

Ruský jazyk 0 
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Výsledky vzdělávání žáků 

 

Údaje o výsledcích vzdělávání a chování žáků ve školním roce 

2014/2015: 

 

 

 1. pololetí 2. pololetí k 30. 9. 2015 

Celkový počet žáků 588 588  

Prospělo s vyznamenáním 262 259 263 

Prospělo 315 322 324 

Neprospělo 7 1 1 

Počet nehodnocených žáků 1 6  

Celkový počet zameškaných hodin 26054 32271  

Průměrný počet zameškaných 

hodin na žáka 

44, 159 54, 883  

Z toho neomluvených hodin 8 56  

Počet žáků s neomluvenou absencí 5 1  

Průměrný počet neomluvených 

hodin na žáka 

0, 014 0, 095  

Počet žáků se sníženým stupněm 

z chování: 

0 2  

Napomenutí třídního učitele: 34 18  

Důtka třídního učitele: 19 20  

Pochvala třídního učitele: 188 192  

Pochvala ředitele školy: 33 100  

Důtka ředitele školy: 0 3  

Podmínečné vyloučení: 0 1  

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. 

V letošním školním roce byla dodavatelem testů společnost CERMAT. 

První kolo přijímacích zkoušek do prvního ročníku osmiletého a do prvního 

ročníku čtyřletého studia pro školní rok 2015/2016 se konalo dne 15. 4. a 16. 4. 2015. 

Na tyto zkoušky se přihlásilo celkem 248 uchazečů, z nichž 146 uchazečů písemné testy 

podstoupilo na našem gymnáziu.  

 

8leté studium: Na osmileté studium bylo přihlášeno celkem 162 uchazečů, 90 konalo 

přijímací zkoušky na našem gymnáziu. Všichni uchazeči vykonali dva písemné testy, a 

to z matematiky a českého jazyka. 

 

Výsledné počty prvního kola PZ: 

přihlášeno      162 

přijato v řádném termínu          62 uchazečů  

nepřijato           100 uchazečů 

zápisový lístek odevzdalo              33 uchazečů 

odvoláno             11 uchazečů 

odvoláno, dodatečně přijato-autoremedura        27 uchazečů 

odvoláno a nepřijato           3 uchazeči 

 

 

4leté studium: Přihlášeno bylo celkem 86 uchazečů, 56 konalo přijímací zkoušky na 

našem gymnáziu. Dva uchazeči vykonávali testy odděleně, na doporučení PPP jim byl 

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.  

 

Výsledné počty prvního kola PZ: 

přihlášeno      86 uchazečů     

přijato                    30 uchazečů  

nepřijato                   56 uchazečů 

zápisový lístek odevzdalo      21 uchazečů 

odvolání proti nepřijetí                 1 uchazeč 

odvoláni, dodatečně přijato-autoremedura     9 uchazečů 
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V průběhu přijímacího řízení se nevyskytly žádné organizační problémy, výsledky byly 

vyvěšeny na veřejně přístupném místě a na webových stránkách školy 22. 4. 2015 

v 9:00. 

 

 

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. Jedna žákyně konala v daném termínu druhou opravnou maturitní 

zkoušku. 

Písemné zkoušky společné části byly zahájeny 4. 5. 2015 a ukončeny 6. 5. 2015. 

Písemnou část maturitních zkoušek nevykonali dva žáci z matematiky.  

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

4A4 se uskutečnily ve dnech 18.-21. 5. 2015. V ústních zkouškách profilové části 

neuspělo sedm žáků z devíti předmětů.  

 

Přehled celkových výsledků MZ za školní rok 2014/2015: 

 

Obor Termín Jarní 

termín 

   Podzimní termín   

  prospěl prospěl 
s vyzn. 

neprospěl prům. 
prospěch 

prospěl prospěl 
s vyzn. 

neprospěl prům. 
prospěch 

79-

41-
K/41 

řádný 23 16 6 1,836 5 0 1 3,42 

 opravný 1 0 0 2, 00     

79-
41-

K/81 

řádný 44 17 3 1, 87 3 0 0 3, 25 

 opravný         

 

 

V středu 29. května 2015 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. 

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 15. 9. 2015. 

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

bude konat maturitní zkoušku v jarním termínu. 
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Úspěšnost žáků ve  společné části maturitních zkoušek (jarní termín): 

 

Předmět 2011 (v %) 2012 (v %) 2013 (v %) 2014 (v%) 2015 (v%) 

Český jazyk 85, 4 77, 2 84, 2 84, 9 88, 6 

Anglický jazyk 84, 9 86, 1 88, 2 88, 3 87, 7 

Matematika 76, 7 76 67, 1 63, 9 66, 8 

Výsledky maturitních zkoušek za školní rok 2014/2015 

 

Část Předmět Obor Počet  Úspěšně vykonalo  
Průměrný 

prospěch 

   přihlášených maturujících DT PP ÚZ  

Společná ČJ GY  76 76 76 76 76 2, 066 

 AJ GY  52 52 52 52 51 1, 519 

 M GY  24 24 22   2, 735 

         

         

Profilová AJ GY 22 22   22 1, 636 

 FJ GY 3 3   3 1, 000 

 ŠJ GY 4 4   4 1, 250 

 F GY 6 6   6 1, 667 

 CH GY 15 15   13 2, 067 

 BI GY 29 29   27 2, 034 

 ZSV GY  20 20   20 1, 600 

 D GY  20 20   20 1, 400 

 Z GY 24 24   20 2, 208 

 IVT GY 2 2   2 1, 000 

 EV-HV GY 4 4   4 1, 000 

 EV-VV GY 3 3   3 2, 000 

 

Speciální výchova a vzdělávání 

Na škole nejsou zřízeny speciální třídy. Na základě diagnostiky PPP bylo ve škole 5 

individuálně integrovaných žáků se zdravotním postižením (1 tělesně postižený  a 4 

žáci s poruchami učení).   

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

povolen 1 individuální vzdělávací plán (pro tělesně postiženou žákyni). Individuální 

vzdělávací plán byl vypracován na základě doporučení SPC ve Frýdku-Místku školní 

psycholožkou. Třídní učitelé i ostatní vyučující byli s tímto IVP seznámeni. 

          

 

Mgr. Šárka Staníčková, 

ředitelka školy 
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Ověřování výsledků vzdělávání 

V letošním školním roce u nás opět proběhlo testování žáků PISA 2015. 

Testováno bylo 43 vybraných 15letých žáků školy (ze tříd 4A8, 4B8, 5A8 a 5B8). 

 

Průměrná úspěšnost Gy celkem Naše škola 

Přírodní vědy 66, 8 73, 1 

Matematika 66, 4 71, 6 

Čtení 77, 7 82, 1 

Týmové řešení problémů 63, 6 60, 7 

 

 

Na podzim roku 2014 jsme se rovněž zapojili do projektu KVALITA, testování žáků 3. 

ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou.  

 

Předmět Průměrná úspěšnost (v%) 

Český jazyk 58 

Anglický jazyk 75 

Matematika 37 

 

 

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 

Příprava na 

MZ 

Přijati na VŠ 

(v %) 

4A4 29 26 2 0 1 89, 6 

8A8 25 23 1 1 0 92 

8B8 22 21 1 0 0 95, 5 

Celkem 76 70 4 1 1 92, 1% 

 

 

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 

studentům, jejich zákonným zástupcům i pedagogickým zaměstnancům školy.  

        Během celého školního roku poskytuji poradenské, terapeutické a metodické 

služby v osobnostní, vztahové, výukové a výchovné problematice formou 

individuálních i skupinových konzultací. Podílím se na péči o studenty, kteří potřebují 

zvláštní podporu (dlouhodobě nemocní, studenti s poruchami dílčích funkcí, se 

specifickými poruchami učení, se zdravotním postižením atd.). Do systému péče 

zapojuji ostatní kolegy ze ŠPP, rodiče, pedagogy, vedení školy a samozřejmě studenty 

(dle povahy jednotlivých případů).  

        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 v rámci „Dne prevence“ pro studenty 5B8, 6A8, 6B8, 7A8 a 7B8, 

tentokrát zaměřený na partnerské vztahy.  

         Tradičně jsme (v rámci ŠPP) ve spolupráci s třídními učiteli připravili program 

adaptačního pobytu pro nastupující třídy. V září, říjnu a listopadu probíhaly individuální 

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

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

a výchovného poradce s rodiči našich studentů. 

         Ve spolupráci s PPP jsme nabídli testy profesní orientace studentům 7A8, 7B8 a 

3A4 i v tomto školním roce (nabídky využilo 37 studentů). 

         V rámci dalšího vzdělávání působím třetí rok jako facilitátor (asistent) ve čtyřletém 

systematickém psychoterapeutickém výcviku „MOVISA 5“ o celkovém rozsahu 690 

výcvikových hodin. Pravidelně se zúčastňuji regionálních setkání školních psychologů, 

které organizuje krajský úřad. 

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

konzultace, programy pro třídy v rámci „Dne 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 3. – 4. září 2014 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 na studium na gymnáziu. Taktéž jsem vypracoval statistiku 

umístění bývalých absolventů za rok 2014 na vysokých školách. 

Během prvního pololetí jsem seznámil studenty čtvrtého ročníku a oktáv 

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

zorganizoval pro ně besedy s lektorem z agentury Sokrates a Scio (30. září), jež 

připravují studenty na vysoké školy a jejichž lektoři jim sdělili aktuální informace o VŠ a 

přijímacích zkouškách. Přednášky a následné otázky studentů měly velký úspěch, 

besedy se zúčastnilo asi kolem 45 studentů. Našim studentům 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 se studenty oktáv a čtvrtého 

ročníku vyplňování přihlášky na vysokou školu. Po celý rok byly studentům předávány 

materiály týkající se vysokých škol a bylo jim poskytováno individuální poradenství (cca 



23 
 

50 konzultací). V rámci třídních schůzek jsem diskutoval s rodiči studentů různých tříd, 

kteří mě vyhledali, o otázkách prospěchu, učení, kontaktu s pedagogy atd. 

Pro studenty jsem v průběhu roku organizoval besedy o VŠ a uplatnění na trhu 

práce (např. se zástupci firmy Siemens, Auto Škoda, VŠB TU - Strojní fakulta) či besedu 

Transformace pobytových služeb - projekt MSK. Podílel jsem se také na organizaci 

sbírky pro Potravinovou banku a Adru. 

Celoročně jsem poskytoval osobní poradenství a konzultoval osobně i 

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

jejich rodiči.  

Studentům 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 extremismu, vandalismu, rodinné situace 

studentů - konflikty mezi rodiči, rozpad rodiny s dopadem na dítě, vážné zdravotní 

obtíže a následná neúčast ve škole, závažné psychické problémy studentů, obtíže 

v souvislosti s vysokou a neomluvenou absencí, pozdními příchody studentů - celkem 

asi 15 případů, mnohé z nich řešeny opakovaně a dlouhodobě). Opakovaně jsem řešil 

konflikty a optimalizaci vztahů v kolektivu v kvintě B. Do února 2015 jsem řešil 

koordinaci studia těžce nemocného studenta z 6A8.  

 V průběhu roku jsem se zúčastnil schůzek školního poradenského pracoviště, 

také schůzek s třídními či vyučujícími jednotlivých studentů, jejichž problémy jsme 

řešili, a 3. června také informativní schůzky pro rodiče budoucích studentů 1. ročníku a 

prim. 

V průběhu roku jsem kvůli řešení případů našich studentů spolupracoval 

s odborem sociální péče a OSPODEM Ostrava Jih a Policií ČR.   

V průběhu školního roku jsem spolu se školní psycholožkou připravoval 

program pro Den prevence (tentokráte zaměřený na partnerské vztahy a vztahy s 

rodiči). Tento program jsme pak úspěšně realizovali na Dni prevence 10. dubna v 5 

třídách vyššího gymnázia. 

Spolu se školní psycholožkou jsme připravili a realizovali Den neziskových 

organizací: 26. března 2015 se uskutečnil na naší škole 4. ročník této akce. Přijelo k 

nám 25 hostů z 13 institucí. Někteří nás navštívili poprvé, jiní zavítali na naši školu už 

tradičně. Všichni se ale u nás cítili dobře. O své nelehké a pro společnost velmi 

potřebné práci hovořili pracovníci např. Adry - humanitární pomoc, Lékařů bez hranic - 

zdravotnická pomoc v rozvojových zemích, Mobilního hospice Ondrášek - péče o těžce 

nemocné a umírající, Sdružení pěstounů - pěstounská péče, Rané péče - pomoc 

slabozrakým dětem, Podaných rukou - canisterapie, pomoc postiženým přítomností 

speciálně vycvičených psů, či Probační a mediační služby. Poutavě přiblížila tématiku 

humanitární pomoci na Haiti zaměstnankyně Arcidiecézní charity Olomouc. Pan 

Rozkopal seznámil studenty s aktuálním tématem - pomocí Ostravsko-opavské diecézní 
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Charity na Ukrajině a v Moldavsku. Opět nás rozesmál zdravotní klaun pan Vašut. 

Úspěch zaznamenaly besedy se zástupcem Armády ČR M. Hobzou, který studentům 

představil mírové mise české armády ve světě, či odstrašující informace o dluhové 

problematice, poskytnuté pracovnicemi Charity sv. Alexandra. 

Naši starší studenti - celkem 6 tříd – navštívili různá sociální zařízení v Ostravě, 

aby poznali, jak vypadá činnost těchto institucí a jejich pomoc potřebným. Cílem jejich 

cesty se staly Charitní dům sv. Benedikta Labreho v Ostravě Vítkovicích, Azylový dům 

pro matky s dětmi v Ostravě-Fifejdách, Domov důchodců Korýtko, Diagnostický ústav, 

hospic sv. Lukáše nebo Charitní středisko mládeže M. Magoneho - nízkoprahové 

zařízení pro děti a mládež na Dubině. Studenti prim zavítali jako obvykle do chráněných 

dílen Charity sv. Alexandra v Kunčičkách. 

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. Manželka za 50 ovcí (o životě žen v 

islámských zemích), Náramky od Kamar (dětská práce), Přestupní stanice (o životě 

ilegálních imigrantů), Vražedná pole (konflikt na Srí Lance), Verdikt v Maďarsku 

(činnost neonacistů) či Krev v mobilech (byznys velkých společností v Africe).  

 

Mgr. Vojtěch Vlček,  

výchovný poradce 

Prevence sociálně patologických jevů 

  Preventivní praxe se ve školním roce 2014/15 soustředila převážně na 

oblasti, které byly na základě vstupní analýzy ze září 2014 vyhodnoceny pro naši školu 

jako rizikové a ohrožující. Tomu odpovídala práce s jednotlivci i celými kolektivy, ať už 

se jednalo o aktivity preventivní nebo přímo intervenční. Po pozitivních zkušenostech s 

možnostmi uplatnění poznatků získaných na vybraných školeních jsme se zaměřili i 

letos na další vzdělávání pedagogických pracovníků školního poradenského pracoviště 

v oblasti témat vztahujících se k rizikovým projevům chování. 

 Na začátku školního roku, 3. a 4. 9., se 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, žáků a studentů ve 

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

představení členů školního poradenského pracoviště rodičům na třídních schůzkách 24. 

září. Dne 3. 12. bylo zrealizováno ještě jedno setkání s rodiči, a to výchovným 

poradcem a školní psycholožkou. 

 Pro naše žáky organizujeme každoročně tzv. Den prevence; letos se tak stalo 

10. 4. Smysl celé akce spočívá v tom, že upozorňujeme na jevy vztahující se k 

rizikovému chování a snažíme se vést žáky k tomu, aby jim dokázali sami předcházet. 
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Přitom se zaměřujeme hlavně na ty problémy, se kterými se aktuálně potýkáme. Do 

letošního Dne prevence se zapojilo celkem devět tříd vyššího gymnázia (5AB8, 1A4, 

6AB8, 2A4, 7AB8, 3A4). Hlavním tématem programu bylo smysluplné trávení volného 

času jako alternativa proti přílišnému trávení času u PC a jako prevence netolismu. 

Důraz byl kladen na aktivní způsob trávení času (canicross – sporty se psy, crossfit – 

nové trendy ve fitness, cyklistika a bezpečnost v dopravě z pohledu cyklisty), ale došlo i 

na jiné zájmové činnosti (historický vojenský klub). Součástí programu byly přednášky a 

diskuze na téma extremismu, praktické programy zaměřené na řešení vztahových a 

komunikačních problémů a také kurz sebeobrany při fyzickém napadení, který měl 

velmi pozitivní ohlasy.  

 Preventivní akce realizuje naše škola samozřejmě průběžně po dobu celého 

školního roku, přičemž spolupracujeme s řadou externích organizací. 2. 10. jsme 

zorganizovali seminář ohledně bezpečnosti a odpovědnosti v dopravě pro vyšší ročníky 

(7AB8, 2A4, 8AB8, 4A4). 1. 12. proběhla celoškolní akce Den boje proti AIDS; 11. 12. to 

pak byla beseda o HIV a AIDS pro třídy 5B8 a 1A4.      

15. 12. se žáci vybraných tříd (2AB8, 5AB8, 1A4, 7B8 a 3A4) zúčastnili přednášky Drogy 

ve všech pádech. 16. 1. a 13. 4. jsme ve spolupráci s Městskou policií zajistili 

preventivní program na téma vandalismus a trestní odpovědnost mládeže, který byl 

určen pro třídy 5AB8, 1A4, 6AB8 a 2A4.  

18. 5. se mnoho našich žáků aktivně podílelo na celorepublikové charitativní akci při 

příležitosti Českého dne proti rakovině. 

 Pokud jde o vzdělávání pedagogických pracovníků, metodici prevence se 

zúčastnili 18. 9. konference Prevence ve škole: Jak vést dospívající, aby uměli řešit své 

problémy.  6. – 7. 10. proběhla Krajská konference k prevenci RPCH, kterou organizuje 

MSK. Co se týče dalších školení, kterých se v tomto školním roce metodici prevence 

zúčastnili, 7. 11. to byl seminář na téma extremismu a ve dnech 25. – 26. 2. proběhla 

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

 Co se výkonu prevence na naší škole týče, můžeme celkově označit školní rok 

2014/15 za velmi aktivní, cíleně promyšlený a doufejme, že také účinný. 

 

Mgr. Gabriela Milatová, Mgr. Rostislav Hlaváč,  

školní metodici prevence 
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Aktivity školy, prezentace školy na veřejnosti 

 

Školní rok v datech 

 

 

Srpen 

25. 8.    Zahajovací porada pracovníků školy 

29. 8.   Školení BOZP pracovníků školy, provozní porada 

 

Září 

1. 9.   Zahájení školního roku ve třídách 

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

gymnázium filmové představení Cesta do školy, vyšší gymnázium 

film Stoletý stařík, který vystoupil z okna a zmizel)  

3.-4. 9. Adaptační pobyt tříd 1A8, 1B8, 1A4 

8.-12.  9.  Sportovní kurz Lužnice 

15.-19. 9.  Sportovní kurz Lužnice 2 

16. 9. Opravný termín ústní maturitní zkoušky 

24. 9.   Třídní schůzky 

 

Říjen 

27.- 29. 10.  Podzimní prázdniny 

 

Listopad 

4.-5. 11.  Gaudeamus Brno 

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

19. 11.   Klasifikační porada za 1. čtvrtletí 

 

Prosinec 

2. 12.   Den boje proti AIDS 

3. 12.    Třídní schůzky  

Setkání rodičů se školním psychologem a výchovným poradcem 

22. 12. – 4. 1.  Vánoční prázdniny 

 

Leden 

14. 1.   Den otevřených dveří 

16. 1. Beseda s Městskou policií- Vandalismus, trestní odpovědnost 

mládeže 
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21. 1.    Klasifikační porada za 1. pololetí 

24. 1.   Den otevřených dveří 

29. 1.    Den jazyků, pololetní vysvědčení 

30. 1.   Pololetní prázdniny 

 

Únor 

9. -13. 2.   LVK Karlov (2B8), LVK Kyčerka (2A8) 

6. 2.   Scottish Night 

16.-20. 2.  Jarní prázdniny 

25.-26. 2.   Dny prevence 

 

Březen 

16.-20. 3.  LVK Alpy (1A4, 5A8, 5B8), LVK Galík (1A4, 5A8, 5B8) 

17. 3.   Školní kolo SOČ 

26. 3.   Den neziskových organizací a služeb 

28. 3.   Školní ples 

31. 3.   Setkání současných i minulých pedagogů školy 

 

Duben 

2.-3. 4.   Velikonoční prázdniny 

8. 4.   Exkurze do Osvětimi 

9. 4.   Testování PISA 2015 

10. 4.   Den prevence 

14. 4.    Focení tříd 

15.-16. 4.  Přijímací zkoušky – pilotní ověřování 

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

24. 4.   Akce v ČEZ Aréně – příprava MS v ledním hokeji 

30. 4. Poslední zvonění maturitních tříd 

 

Květen 

4.-6. 5.  Písemné zkoušky společné části maturit 

11.-15. 5. Klimatický pobyt žáků tercií 

14. 5. Přednáška o dárcovství krve a kostní dřeně 

18.-21. 5. Ústní maturitní  zkoušky 8A8, 8B8, 4A4 

25.-29. 5. Klimatický pobyt žáků prim 

 

Červen 

3. 6.  Třídní schůzky 

5. 6. Exkurze do Vídně 

17. 6. JA AWARD CEREMONY – rezidence velvyslance USA 
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23. 6. Sportovní den 

23. 6.  Klasifikační porada 

24.-29. 6. Školní exkurze 

30. 6.  Ukončení školního roku, vydávání vysvědčení 

 

 

Červenec 

28.-31. 7. Evropské finále studentských firem v Berlíně 

 

Srpen 

 Vybavování laboratoří fyziky a biologie novým nábytkem a 

pomůckami 

29.-31. 8. Doklasifikování, opravné a rozdílové zkoušky 
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Zprávy garantů předmětových komisí 

Předmětové komise: 

 

Ve školním roce 2014/2015 pracovali pedagogové v šesti předmětových komisích:  

 předmětová komise českého jazyka (garant komise: 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 

 

Počet členů předmětové komise českého jazyka a literatury nezaznamenal letos 

žádnou změnu, komise funguje pod vedením Mgr. Michaely Böhmové. Složení komise 

je 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 nebyla v tomto školním roce 

odučena žádná hodina. Z důvodu dlouhodobější nemocenské se delší dobu 

aprobovaně suplovaly hodiny R. Tokarského a I. Kvasnicové.   

 

Soutěže:  

a) organizované naší předmětovou komisí:  

 1. Prázdniny, já a četba – září 2015 - literárně-výtvarná soutěž, v níž měli žáci 

ztvárnit svůj prázdninový vztah k četbě, druhý ročník soutěže. Zapojili se žáci od prim 

po oktávy. Ceny do soutěže jsme získali jako sponzorský dar od nakladatelství 

Academia a Knihcentrum. Organizátor: E. Kopečková  

vítězové: vyšší gymnázium: Zuzana Brandejsová, 5B8, Kateřina Špundová, 7B8, Kateřina 

Bendová, 5B8, Tereza Sládečková, 5B8, a Hanka Haľamová, 5B8.  Nižší gymnázium: 

Klára Spáčilová, 1B8, Eliška Mecová, 1B8, Hana Vašíčková, 1B8, Tereza Chybová, 3B8, a 

Kateřina Chrápková, 3B8. 
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 2. Velká soutěž nejen o literatuře – leden – duben 2015 – 4. ročník soutěže 

určené pro celou školu, letos bez rozdělení do kategorií. Žáci po dobu 4 měsíců plnili 

úkoly zaměřené na kombinaci literatury s jiným předmětem (dějepis, fyzika, tělocvik, 

biologie…) a získávali body. Organizátor akce: M. Böhmová 

vítězné týmy: 1. místo: Těžko říct kdo (žákyně tercie B a primy B) 

  2. místo: Kiktn (žákyně sekundy B) 

  3. místo: Pánové z hor (žáci a žákyně kvinty B) 

 3. Recitační soutěž – únor 2015 – účast 54 žáků, porota: Magdalena Musialová, 

Martina Zelenková a Vojtěch Vlček 

vítězové: nižší gymnázium:  3. místo: Barbora Vašíčková z 1B8, 2. místo: Veronika 

Matějková a Kristýna Ulmannová, obě z 1A8, 1. místo:  Niké Vopalecká z 2B8 a 

Veronika Sedlářová z 4A8. Zvláštní ocenění: Nikola Fabiánová z 2B8. 

vyšší gymnázium:  3. místo:  Marek Ferianc z 2A4 a Hanka Kratochvílová z 6B8, 2. 

místo: Ivona Szturcová z 5B8 a Jana Veselá ze 7B8,  1. místo: Kateřina Špundová ze 7B8.  

 4. Boj proti hrubkám – září – listopad 2015 – akce pro celou školu, ale malý 

zájem studentů. Organizátor: Jana Brachaczková 

vítězové: 1. místo: 7B8, 2. místo: 3A8, 3. místo: 2B8 

 5. Fotografická soutěž o vzdání holdu knihám – říjen 2015 – facebooková soutěž 

u příležitosti Knižního čtvrtku. Organizátor akce: Michaela Böhmová 

vítězky: Hana Haľamová, 5B8, a Magdaléna Hajdučková, 7A8 

 

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

 1. Evropa ve škole – celorepubliková soutěž vyhlášená MŠMT – zapojilo se 50 

žáků, školní koordinátor: M. Böhmová, zapojení: M. Zelenková, E. Kopečková 

vítězové: : 1. místo ve 3. kategorii - Hana Haľamová (5B8),  

       3. místo v téže kategorii Tereza Sládečková (5B8), 

       1. místo ve 4. kategorii – Eva Ertlová (4A4),  

      3. místo v téže kategorii - Lukáš Kaloč (4A4). 

2. Náš svět - celorepubliková soutěž vyhlášená MŠMT – zapojilo se cca 50 studentů, 

školní koordinátor: M. Böhmová, zapojení: M. Zelenková, E. Kopečková 

vítězové: Matěj Kačmář (2A8) – jeden z devíti oceněných 

3. Olympiáda z českého jazyka – školní kolo, účast cca 100 studentů, koordinátor: M. 

Fialová 

vítězové: 1. kategorie: 1. Ondřej Kašík (4A8), 2. Anna Sestřenková (4B8), Adam 

Dušenka (4A8); 2. kategorie: 1. Věra Ocisková (5A8), 2.  Karolína Gřesová (6B8), Ivona 

Szturcová (5B8)  

okresní kolo: 3. místo: Anna Sestřenková (4B8), 3. místo 2. kategorie: Karolína Gřesová 

(6B8) – obě postup do krajského kola, zde bez postupu (6. a 8. místo) 

4. Lingvistická olympiáda – celorepubliková soutěž vyhlášená MŠMT, školní kolo: účast 

cca 70 žáků, školní koordinátor: M. Böhmová 
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vítěz: Magdaléna Hajdučková (7A8), postup do krajského a následně do 

celorepublikového kola 

5. Wolkerův Prostějov – recitační soutěž  

vítězové: krajské kolo - Kateřina Špundová (7B8) – čestné uznání 

6. Rolnička – recitační soutěž, účast žáků 2B8, koordinátor: Jana Brachaczková 

vítězové: bez umístění 

7. Aréna plná krásných slov – recitační soutěž (Komorní scéna Aréna), účast 5 žákyň, 

školní koordinátor: M. Böhmová, zapojení M. Zelenková, E. Kopečková 

vítězové: 3. místo kategorie poezie: Veronika Sedlářová (4A8) 

     2. místo kategorie próza: Kateřina Špundová (7B8) 

 

Pravidelné akce, kterých se PK účastní a které organizuje:  

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

Brachaczková, M. Böhmová). Zájem o semináře je velký, stejný počet se bude otevírat 

také pro příští rok. Dále jsme se zapojili do náslechových hodin studentů 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.: 

zpracování průvodních slov ke kulturním akcím školy (akademie školy, předávání 

maturitního vysvědčení – M. Vašíčková, M. Zelenková). Poprvé jsme letos vyzkoušeli 

zapojení se do Mezinárodního dne poezie – vystoupení pro veřejnost sklidilo velký 

ohlas, z akce chceme udělat tradici.  

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

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

četbě, kaligramy… – 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, mezi jednotlivými třídami však 

byly velké rozdíly v míře úspěšnosti, za 8B8 a 4A4 hluboce zaostávala 8A8. Zkoušení se 

účastnili: M. Zelenková, R. Tokarský, P. Tlolková; příseděli: V. Vlček, M. Vašíčková, I. 

Kvasnicová. Studenty s PUP zkoušeli V. Vlček a M. Böhmová. 

Žákům dále nabízíme služby školní knihovny, kterou se nám daří stále vybavovat 

novými knihami dle přání žáků. S žádostí o vybavení knihovny jsme oslovili i rodiče. Ti 

nám letos knihy darovali ve velkém množství. Zároveň jsme zažádali v rámci grantu 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva 56, o finanční částku ve výši cca 130 000 

Kč na Čtenářské dílny a vybavení knihovny dalšími knihami. Projekt byl schválen a k 

jeho realizaci dojde od září do prosince 2015. Počet aktivních návštěvníků naší 

knihovny tak stále roste. Knihovna je využívána také k tisku a kopírování materiálů.  

 

Projekty:  
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1. Studenti čtou a píší noviny – již 7. rokem se zapojujeme do tohoto projektu, zapojily 

se třídy: 5B8, 5A8, 2A4; organizace: M. Böhmová, M. Fialová, úspěšné práce: K. 

Harhajová (5B8), Věra Ocisková (5A8) 

2. Den s řezanou poezií – celorepubliková akce, kulturní vystoupení našich žáků pro 

veřejnost (prostory kavárny Laura Coffee), výtěžek akce použit na nákup knih do školní 

knihovny. Koordinátor akce: M. Böhmová, zapojení: E. Kopečková, M. Musialová, P. 

Tlolková, M. Zelenková, M. Vašíčková, J. Brachaczková 

3. Záložka do knihy – mezinárodní projekt; patronát se slovenskou školou z Košic, 

výměna záložek vyrobených žáky – zapojení tříd: 1A8, 1B8, 2A8, 3B8, koordinátor: M. 

Böhmová, zapojení: M. Zelenková, M. Vašíčková, E. Kopečková 

4. Literární facebook – od září funguje školní literární fb, kde zveřejňujeme úspěchy 

žáků, žákovské práce, soutěže, zajímavosti ze světa literatury…; správce fb: M. 

Böhmová 

5. Studium japonského studenta Haroua a jeho intenzivní výuka JČ – P. Tlolková 

6. Almanach žákovské poezie – projekt SVČ Ostrava, zapojili se žáci M. Böhmové. M. 

Zelenkové 

 

Exkurze, besedy, workshopy:  

1. Workshop DPB – Absurdní drama  – lit. semináře – M. Böhmová, V. Vlček, J. 

Brachaczková 

2. Workshop – Popis pracovního postupu  - prima B, V. Vlček 

3. Divadelní představení: 1984 – lit. seminář – V. Vlček 

         Scapinova šibalství – 5B8, 2A4, V. Vlček, M. Böhmová 

                              Hodina Komenského  – 5A8, 5B8, M. Böhmová, M. Fialová 

         Ruská zavařenina – lit. seminář, M. Böhmová 

         Hráči – 7B8, M. Zelenková 

         Maryša – 4A4, 7A8, 3A4, M. Zelenková, M. Fialová 

          Ze starých pověstí českých – 2A8, 2B8, 3A8, J. Brachaczková, 

E. Kopečková 

         Sofiin svět – 4A8, E. Kopečková 

         Habaďúra – 5A8, M. Fialová 

4. Exkurze v rámci výletu do Prahy – 8B8 – P. Tlolková (Národní divadlo, Stavovské 

divadlo, Ateliéry Barandov, Neviditelná výstava) 

5. Exkurze do Knihovny města Ostravy – řada besed na témata: KNIHY VE FILMU, 

KNIHA JAKO ZÁŽITEK, KOMIKS, SCI-FI nebo FANTASY LITERATURA, MALÝ PRINC, 

HRAJEME SI S BÁSNÍ – zapojily se třídy: 1A8, 1B8, 2A8, 4A8, 4B8, 1A4 se svými 

vyučujícími JČ (Vašíčková, Zelenková, Kopečková, Musialová, Böhmová) 

 

Kroužky, mimoškolní aktivity 

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

dvě divadelní představení: O žabákovi, který neměl rád žabí stehýnka (odehráno na Dni 
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s řezanou poezií); Jako psi a kočky (školní akademie). Kroužek se scházel jednou až 

dvakrát týdně pod vedením M. Böhmové 

2. Literární kroužek – kroužek se zaměřením na hlubší poznání literatury, činnost 1x za 

14 dní, vedení: bývalá praktikantka na naší škole a studentka OU Monika Szturcová, 

patronát: M. Böhmová 

 

DVPP členů komise:  

Vojtěch Vlček: přeškolení hodnotitelů ústních + písemných MZ + PUP 

Radovan Tokarský – DVPP - přeškolení hodnotitelů ústních + písemných MZ + PUP 

Ivana Kvasnicová - přeškolení hodnotitelů ústních + písemných MZ 

Pavla Tlolková -  přeškolení hodnotitelů ústních + písemných MZ 

Martina Zelenková - přeškolení hodnotitelů ústních + písemných MZ  

Marie Vašíčková - přeškolení hodnotitelů ústních + písemných MZ 

Magdalena Musialová -    přeškolení hodnotitelů ústních + písemných MZ           

Michaela Böhmová - přeškolení hodnotitelů ústních + písemných MZ 

- školení k žádosti o grant Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Miroslava Fialová - přeškolení hodnotitelů ústních + písemných MZ 

Erika Kopečková - školení k žádosti o grant Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Jana Brachaczková – Letní škola češtiny – čtyřdenní kurz  

 

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. Dlouhodobě se suplovalo za dva členy komise.  

 

V letošním roce se nepodařilo:  

a) zapojit do širší činnosti PK (projekty, soutěže) všechny členy PK 

b) získat pro některé soutěže větší počet žáků či tříd 

 

V letošním roce se podařilo nad rámec výuky:  

a) zapojit školu do řady projektů, soutěží, uspořádat workshopy, zatraktivnit tak výuku 

b) získat grant z programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva 56, v celkové 

hodnotě 1 000 000Kč, z čehož  cca 130 000 bude věnováno na Čtenářské dílny 

c) získat řadu ocenění žáků v mnoha okresních, krajských i  celorepublikových soutěžích 

d) navázat spolupráci s nakladatelstvími a získat věcný sponzorský dar v podobě knih 

jako odměn za různé aktivity žáků (ocenění v soutěžích, na konci školního roku…), a to 

nejen pro naši předmětovou komisi, ale pro celou školu – v hodnotě cca 50 000Kč 

e) navázat spolupráci s rodiči studentů a i s jejich pomocí (dary) vybavovat průběžně 

školní knihovnu 
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f) uspořádat vlastní akci za dobrovolné vstupné, ukázat rodičům, co naši žáci na poli 

literatury umí, a ze zisku opět nakoupit knihy do knihovny 

 

Do budoucna si komise klade za cíl:  

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

b) pokračovat v projektech s větším dosahem, v účasti na soutěžích, reflexi literárních 

nabídek 

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

jazyků) 

d) založit informační portál pro členy PK se všemi aktuálními informacemi o termínech 

soutěží, úkolech PK, probíhajících aktivitách….  

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

f) nabídnout tematicky zaměřené jednoleté semináře 

 

 

Mgr. Michaela Böhmová, 

garant předmětové komise  

 

Předmětová komise cizích jazyků 

Předmětová komise pod vedením Terezy Konečné pracovala ve složení:  

Jazyk anglický: Mgr. Jarmila Holubová, Mgr. Adéla Kulová, Mgr. Tereza Konečná, Mgr. 

Dana Macejková, Ing. Kamila Mecová, Mgr. et Mgr. Eva Mittnerová, Ph.D., Mgr. Dana 

Nechvátalová, Mgr. Jana Skácelová, Mgr. Pavla Tlolková 

Jazyk francouzský: Mgr. Jana Brachaczková, Mgr. Dagmar Štensová 

Jazyk německý:  Mgr. Tereza Konečná, Mgr.  Ivana Kvasnicová, Mgr. Dana Macejková, 

leden-únor zástup za I. Kvasnicovou Mgr. Jana Austová  

Jazyk španělský: Mgr. Rostislav Hlaváč, Mgr. Erika Kopečková, E. M. Ramos Luis, D. 

Rojas Rivera 

 

Soutěže:  

a) organizované naší předmětovou komisí:  

1. Konverzační soutěž v AJ – leden 2015  

organizátor: Konečná, Mittnerová, Tlolková, Holubová, Nechvátalová, Skácelová 

vítězové -  školní kolo: 1. Michaela Niké Vopalecká, 2B8 

2. Jaroslav Ocisk, 2A8 

3. Sára Mostýnová, 1B8 

 

 1. Samuel Zuštík, 3B8 

2. Anna Sestřenková, 4B8 

3. Kateřina Chrápková, 3B8 
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1. Kateřina Špundová, 7B8 

2. Markéta Makarová, 6B8 

3. Monika Phamová, 6A8 

 

okresní kolo:  4. Sára Mostýnová, 1B8 

5. Samuel Zuštík, 3B8 

15. Kateřina Špundová, 7B8 

2. Konverzační soutěž v FJ -  únor 2015   

organizátor: J. Brachaczková, D. Štensová, 

vítězové -  školní kolo: 1. Klára Urbanová, 3A8 

 2. Pavla Nikelová, 3A8 

3. Michal Kučera, Klára Lindovská, Bára Kozmínová, Martin 

Wilam, 3A8 

 

1. Ivona-Marie Szturcová, 5B8 

2. Vendula Prokopová, 5A8 

3. Leona Sabolová, 5B8 

3. Konverzační soutěž v NJ -  leden  2015  

organizátor: Tereza Konečná, Dana Macejková 

vítězové - školní kolo: 1. Jakub Kubis, 5B8 

2. Blanka Chamradová, 5A8 

3. Jakub Muťka, 5A8 

 

1. Barbora Kašparová, 7B8 

2. Hana Kratochvilová, 6B8 

3. Barbora Kolátorová, 6A8 

 

okresní kolo: 5. Barbora Kašparová, 7B8 

4. Konverzační soutěž v ŠJ -  únor 2015   

organizátor: Rostislav Hlaváč, Erika Kopečková 

vítězové školní kolo: 1. Daniela Vybíralová, 5B8 

2. Hana Haľamová, 5B8 

3. Tereza Masariková, 4B8 

 

1. Lukáš Kaloč, 4A4 

2. Aneta Petrová, 7A8 

3. Eleni Papazachariu, 7A8 

krajské kolo:  13. Daniela Vybíralová, 5B8 

15. Lukáš Kaloč, 4A4 

5. Španělský ptáček, celý školní rok 2014/15 
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organizátor: Rostislav Hlaváč, Erika Kopečková 

vítězové -  školní kolo: 1. Andrea Kiculisová, Kristýna Blažková, 5A8 

2. Daniela Vybíralová, Hana Haľamová, 5B8, a Petra Dostalíková, 

Alena Nguyenová, 4A8 

3. Agáta Pelikánová a Tereza Masariková, 4B8 

 

 

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

1. Gate literární soutěž – pořadatel: Jazyková škola Pygmalion  

 školní koordinátor: Jana Skácelová 

vítězové -  školní kolo: 1. Kateřina Špundová, 7B8 

    2. Karolina Kafková, 7A8 

    3. Lucie Steigerová, 3A4 

okresní kolo:     1. Kateřina Špundová, 7B8 

    4. Karolina Kafková, 7A8 

    6. Lucie Steigerová, 3A4 

krajské kolo:   2. Kateřina Špundová, 7B8 

 

2. Angličtinář roku – pořadatel: Czech-us, v.o.s – počet zapojených žáků: 22 

 školní koordinátor: Pavla Tlolková 

státní kolo: 30. Gymnázium Ostrava-Hrabůvka, přísp.org 

ČR,SR: 36. Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, přísp.org. 

3. Gastronomická soutěž –pořadatel: festival Dny frankofonie – počet zapojených žáků: 

3 žákyně 5B8 

 školní koordinátor: Dagmar Štensová 

vítězové: : 2. Ivona Marie Szturcová, Leona Sabolová, 5B8, Vendula Prokopová, 5A8 

4. Německá recitační soutěž – pořadatel: WIGYM – počet zapojených žáků: tercie, 

kvarty, kvinty 

školní koordinátor: Tereza Konečná 

vítězové: Václav Klása, 3B8, Ondřej Lofítek, 4B8, Kateřina Bendová, 5B8 

5. Němčina pro bystré hlavy – pořadatel: Göthe Institut – počet zapojených žáků: 2 

školní koordinátor: Tereza Konečná 

státní kolo: 4. Gabriela Holubová, Barbora Kašparová, 7B8 

6. Recitační soutěž ve španělském jazyce – pořadatel: Gymnázium Olgy Havlové – 

počet zapojených žáků: 3 

 školní koordinátor: Erika Kopečková 

městské kolo: 1. Veronika Sedlářová, 4A8 

 

Pravidelné akce, kterých se PK účastní a které organizuje:  

 

1. Školní akademie 
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Rostislav Hlaváč – Prezentace latinskoamerických tanců, 2A4 

Tereza Konečná –  Schuhplatter, 3A8 

Eva Mittnerová –  O Koblížkovi, Selfie, 5A8 

2. Den jazyků 

Pavla Tlolková a celá PK CJ –nižší stupeň a vybraní žáci vyššího stupně 

3. Best of Night 

Eva Mittnerová, 39 vybraných žáků, večer a noc plné her, zpěvu, tance a občerstvení 

reprezentující anglicky mluvící země 

4. Španělský večer 

Erika Kopečková, E. M. Ramos Luis –  26 vybraných žáků 

 

Projekty:  

1. Mezikulturní program – v rámci organizace AFS chodil do třídy 6A8 japonský student 

Harou Igarashi 

organizátor za školu: E. Mittnerová 

2. Rok v Lotrinsku – Moravskoslezský kraj nabízí studentům středních škol jednoletý 

studijní pobyt na lyceu v Lotrinsku, zapojení žáci: Michal Synovec, 5A8  

organizátor za školu: D. Štensová 

3. Maratón v četbě Dona Quijota – 11. ročník pořádaný Gymnáziem Hladnov, četlo se 

60 minut bez přerušení v originále  z knihy Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha, 

zapojení žáci: 24 

organizátor za školu: Erika Kopečková 

 

Exkurze, besedy, workshopy:  

1. prezentace zkoušky PET, FCE, CAE  – zúčastněné třídy: sexty, septimy, 2A4, 3A4; 

kantoři: T. Konečná 

2. Halloween  – zúčastněné třídy: nižší gymnázium; kantoři: A. Kulová, K. Mecová  

3. divadelní představení Henry and Six Wives  – zúčastněné třídy: sexty, septimy, 

oktávy, 2A4, 3A4, 4A4 

  kantoři: J. Holubová, T. Konečná, A. Kulová, E. Mittnerová, D. Nechvátalová, P. 

Tlolková, J. Skácelová 

4. beseda o studiu v Helsinkách - zúčastněné třídy: septimy, 3A4 

 kantoři: D. Štensová 

5. divadelní představení poezie J. Préverta - zúčastněné třídy: tercie, kvarta  

kantoři: D. Štensová 

6. exkurze v belgické kavárně La petite conversation - zúčastněné třídy: tercie, kvarta 

kantoři: D. Štensová 

7. filmové představení v rámci festivalu Francouzský podzim - zúčastněné třídy: tercie, 

kvarta  

kantoři: D. Štensová 
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8. koncert hiphopové kapely v rámci projektu Šprechtíme s němčinou - zúčastněné 

třídy: kvinta A 

kantoři: D. Macejková 

9. exkurze do Vídně – zúčastněné třídy: tercie, kvarty, kvinty, sexty, 1A4, 2A4  

kantoři: T. Konečná, D. Macejková, K. Mecová 

10. exkurze ve španělské restauraci Pata Negra – zúčastněné třídy: tercie, kvarty, 

kvinty, sexty, 3A4  

kantoři: Rostislav Hlaváč, Erika Kopečková 

 

Kroužky, mimoškolní aktivity 

1. Kroužek španělské konverzace – počet žáků: 4, vedení kroužku: Erika Kopečková 

 

 

DVPP členů komise:  

Rostislav Hlaváč – Pedagogové a tablety ve výuce, Rob Robotel 

Tereza Konečná – Konference Cloverleaf, Pedagogové a tablety ve výuce, Rob Robotel 

Erika Kopečková – Pedagogové a tablety ve výuce, Rob Robotel 

Adéla Kulová – Konference Cloverleaf, Google-Youtube v rukou učitele, Rob Robotel 

Dana Macejková – Pedagogové a tablety ve výuce 

Kamila Mecová – Konference Cleverleaf, Rob Robotel, školení MZ 

Eva Mittnerová – Pedagogové a tablety ve výuce, Rob Robotel, školení PUP MZ 

Dagmar Štensová –  Rob Robotel 

 

Zhodnocení práce PK:  

Tento školní rok považuji za velmi úspěšný, ale zároveň velmi náročný. Vážím si 

nasazení a obětavosti svých kolegů. Během školního roku jsme řešili změnu lektora ŠJ a 

delší zástup v NJ. Zdárně jsme začali intenzivně využívat multimediální učebnu, která je 

velkým přínosem pro zkvalitnění výuky cizích jazyků. Za největší úspěch ale považuji 

zdárnou realizaci projektu Zahraničního studentského pobytu s výukou cizího jazyka. 

 

V letošním roce se nepodařilo:  

a) náš návrh projektu Grab the Reader-vybudování anglické knihovny nebyl vybrán 

b) naše škola nebyla vybrána do projektu Asistentů ve výuce angličtiny, který zaštiťuje 

Fulbrightova komise 

c) mírný skluz v plánu u některých tříd 

 

 

V letošním roce se podařilo nad rámec výuky:  

a) zpřístupnit multimediální učebnu 

b) úspěšné zvládnutí maturitních zkoušek 
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c) byl vybrán náš projekt Jazykově vzdělávací pobyt s výukou španělského jazyka v 

rámci výzvy č. 56 MŠMT 

 

Do budoucna si komise klade za cíl:  

a) maximální využití multimediální učebny ve výuce cizích jazyků 

b) sjednotit profilovou maturitní zkoušku NJ a ŠJ podle vzoru AJ 

c) lepší umístění našich žáků v krajských kolech konverzačních soutěží 

 

        Mgr. Tereza Konečná,  

garant předmětové komise  

 

Předmětová komise biologie a chemie 

Předmětová komise pod vedením Mgr. Evy Zahutové pracovala ve složení:  

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

úvazek (16h), Mgr. Zuzana Kurková, Mgr. Jiří Rozehnal, Mgr. Petra Skupinová, Mgr. 

Jana Sládková, RNDr. Lukáš Slouka, Mgr. Eva Stádníková, Mgr. Eva Zahutová (garant 

PK) 

 

1. Soutěže:  

a) organizované naší předmětovou komisí:  

 

1. Výtvarná a fotografická soutěž ke Dni Země – duben až červen 2015 – soutěž 
vyhlašuje    v rámci environmentální výchovy předmětová komise biologie a estetické 
výchovy 
organizátor: Mgr. Petra Skupinová, Mgr. Magdaléna Musialová 

vítězové:  
- výtvarná část - nižší kategorie: 

1. místo: Markéta Káňová (2A8) a Eva Michálková (2B8) 

2.  místo: Barbora Černíková (2A8) a Eva Švančarová (2B8) 

3. místo: Klára Gajdečková (2A8) a Michaela Niké Vopalecká (2B8) 

- výtvarná část - vyšší kategorie: 
1. místo: Michal Vašátko (6A8) 
2. místo: Natálie Rysková (6A8) 

-  fotografická část: 
1. místo: Hanka Kotulová (5A8) 
2. místo: Petra Kvačová (1A4) 

 

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

 

1. Chemické olympiády - soutěže v chemické teorii a praxi, které mají u žáků vzbudit a 

podpořit zájem o studium chemie i na VŠ. Bývají však pro žáky velmi těžké, kategorie B 

a A nikdo neřeší. 
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Chemická olympiáda – kategorie D – pořadatel MŠMT, počet zapojených žáků: 2  

školní koordinátor: Mgr. Eva Zahutová, další zapojení kantoři: Mgr. Jana Sládková 

vítězové:  
1. Patrik Kula (3B8) – 2. místo v okresním kole, 9. místo v krajském kole 
2. Kateřina Horáková (3A8) - 16. místo v okresním kole - úspěšný řešitel 
 
Chemická olympiáda - kategorie C - pořadatel – MŠMT, počet zapojených žáků: 1  

školní koordinátor: Mgr. Jarmila Heinzová 
vítězové: Barbora Kolatorová (6A8), v krajském kole byla neúspěšnou řešitelkou 
 
 

2. Biologické olympiády – soutěže v biologické teorii, poznávacích a třídících 

zařazovacích znalostech mají u studentů vzbudit a podpořit zájem o studium biologie i 

na VŠ. 

Mgr. Jiří Rozehnal byl porotcem v krajském kole BiO kat. A i B. 
 

Biologická olympiáda - kategorie D – pořadatel MŠMT – počet zapojených žáků 7 

školní koordinátor: Mgr. Petra Skupinová, další zapojení kantoři Mgr. Michaela 

Klimková 

vítězové školního kola: 1. místo: Martin Beránek (2A8) 
         2. místo: Vojtěch Polák (2B8) 

         3. místo: Viktor Lariš (2B8) 
okresní a krajské kolo: Martin Beránek (2A8) - okresní kolo 1. místo, krajské kolo 17. 
místo 
              Vojtěch Polák (2B8) - okresní kolo 4. místo, krajské kolo 22. 
místo 
 
Biologická olympiáda -  kategorie C – pořadatel MŠMT – počet zapojených žáků 8 

školní koordinátor: Mgr. Michaela Klimková, další zapojení kantoři: Mgr. Petra 

Skupinová 

vítězové: Mikuláš Římánek (1. místo školní kolo, 1. místo okresní kolo, 2. místo krajské 

kolo)   

 

Biologická olympiáda -  kategorie A – pořadatel MŠMT – počet zapojených žáků: 6 

únor 2015 

školní koordinátor: Mgr. Eva Stádníková, další zapojení kantoři: RNDr. Lukáš Slouka 

vítězové: 1. Dalibor Branný (8B8) – postup do krajského kola – 37. místo 

 
Biologická olympiáda -  kategorie B – pořadatel MŠMT – počet zapojených žáků: 24 

únor 2015 

školní koordinátor: Mgr. Eva Stádníková, další zapojení kantoři: RNDr. Lukáš Slouka 

vítězové: 1. Leona Sabolová (5B8), postup do krajského kola – 6. místo 
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     2. Veronika Batková (6A8), postup do krajského kola – bez umístění 
 
 
3. SOČ – přírodovědná část – březen 2015 – přírodovědných prací bylo 5 v oborech 

biologie a zdravotnictví 

Organizátoři: RNDr. Lukáš Slouka, Mgr. Dagmar Štensová 

další zapojení kantoři: Mgr. Petra Skupinová (porota) 

vítězové: obor Biologie: 1. Hana Kolářová (3A4) 

    2. Tamara Kučerová (7B8) 

    obor Zdravotnictví: 1. Eleni Papazachariu (7A8) 

2. Barbora Kašparová (7B8) 

3. Gabriela Holubová (7B8)  

Žádná z prací nesplnila podmínky pro postup do dalšího kola soutěže. 

 
 
4. Podzimní soutěž mladých zoologů – pořadatel zoo Ostrava – počet zapojených žáků: 

20, pětičlenná družstva primy – kvarty A 

školní koordinátor: Mgr. Michaela Klimková 

vítězové: tercie A - postup do finále - 2. místo 

 
5. Jarní soutěž mladých zoologů – pořadatel zoo Ostrava – počet zapojených žáků: 25 

v pětičlenných družstvech primy – kvarty B + tercie A 

školní koordinátor: Mgr. Michaela Klimková, další zapojení kantoři: Mgr. Petra 

Skupinová, Mgr. Zuzana Kurková 

vítězové: 2B8 - postup do finále -  3. místo 

    2A8 - postup do finále -  2. místo 

 

 

6. Třídíme se zvířátky v zoo Ostrava – pořadatel: obalová společnost EKO-KOM, a. s., ve 

spolupráci se zoo Ostrava – počet zapojených žáků: 6 

školní koordinátor: Mgr. Petra Skupinová, další zapojení kantoři: Mgr. Magda 

Dymáčková 

zapojila se 2 tříčlenná družstva z 2B8 a 3B8 ve složení: 
2B8: Klára Holková, Jan Pospíšil, Vendula Špačková 
3B8: Daniel Karch, Michal Kučera, Samuel Zuštík 

oba týmy úspěšně splnily úkoly korespondenčního kola, bohužel do finále o 1. - 3. 
místo nepostoupily, získaly však recyklované dárky a pro školu vzdělávací materiály 
 

 

7.  Geologické kladívko – pořadatel VŠB-TU Ostrava – počet zapojených žáků: 3 

školní koordinátor: Mgr. Lukáš Slouka 
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vítězové: ve finále na VŠB se umístilo družstvo třídy 6A8 (Denisa Woznicová, Michaela 

Pížová, Adam Bajger) pod stupni vítězů (přesné pořadí pod 3. místem nebylo 

zveřejněno) 

 

 

8. Němčina pro bystré hlavy – pořadatel – Goethe-Institut Tschechische Republik, 

počet zapojených žáků: 2  

- jedná se o  soutěž, která propojuje přírodní a technické obory s němčinou  

školní koordinátor: Mgr. Tereza Konečná, další zapojení kantoři: Mgr. Jana Sládková 

vítězové: Barbora Kašparová a Gabriela Holubová (7B8) – prezentace projektu „Určení 
rychlosti a intenzity fotosyntézy pokojových rostlin“, praktická část v laboratoři, postup 
do celostátního kola do Prahy – bez umístění (4. místo) 
 
 
9. Hlídky mladých zdravotníků – pořadatel – ČČK Ostrava, počet zapojených žáků: 23 

školní koordinátor: Mgr. Jana Sládková 

– soutěž v první pomoci, ve dvou kategoriích: 
- v mladší kategorii se tři družstva umístila na 2., 4. a 5. místě  
- ve starší kategorii pak dvě družstva obsadila 4. a 5. místo 

 
 
10. Mladý zahrádkář - organizuje Český zahrádkářský svaz, počet zapojených žáků: 3 

školní koordinátor: Mgr. Eva Stádníková  

studenti 1B8: Julie Lubojacká – 2. místo 

                        Andrea Kanclířová - 4. místo 

                        Eliška  Jankulárová – 5. místo 

 

2. Pravidelné akce, kterých se PK účastní a které organizuje:  

 

1) Schůzky PK, které svoláváme dle požadavků a podmínek. 
2) Pravidelně  zpracováváme  RH  odborných  učeben tak, aby se  každá  třída  dostala 
do odborné učebny nejméně jednou týdně. Výhodou jsou dataprojektory ve všech 
třídách. 
3) Příprava studentů k maturitám, příprava maturitní učebny. 
4) Průběžné konzultace žákům dle jejich momentálních potřeb 
5) Pravidelné činnosti našich členů jako správců sbírek, knihoven, učeben a laboratoří.  
6) Proběhly podrobné inventarizace, včetně příručních knihoven. 
7) Průběžně během celého roku informujeme ostatní o našich úspěších v rozhlase a na 
webu. 
8) V obou předmětech pravidelně opravujeme protokoly, kterých bývá za celý školní 
rok v závislosti na RH asi 16. 
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Dny otevřených dveří proběhly dva, a to ve středu 14. 1. 2015 v odpoledních hodinách 
a v sobotu 24. 1. 2015 dopoledne. Zúčastnili se všichni členové naší komise. Po oba dny 
se podařilo zajistit též přítomnost studentů, 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. 
 

 

Koutek živé přírody prosperuje již několik let, pečuje o něj Mgr. Jiří Rozehnal.  

 

 

V rámci zajímavostí a zatraktivnění výuky vytváříme nástěnky a výstavky. V tomto 
školním roce vytvořeny chemické nástěnky na téma Slavní chemikové (leden 2015), 
pozvánka na geologickou soutěž, na dvou plochách jsme vystavili projektové práce 
žáků 3B8. V biologii byly obnoveny 3 nástěnky.  
 

 

Projektové vyučování: 

Ch – SP (2A8, 2B8 Sk) – témata: Voda, Vzduch 
Ch (3A8 Sd) – témata: Stavební pojiva, Hnojiva, Sklo, Keramika 
Ch (3B8 Za) – témata: Sůl, Soli a jejich využití v praxi, Stavební látky, Hnojiva, Sklo, 

Keramika 

Ch (4A8 Za) - téma: Vitamíny 
Ch (4B8 Za) - téma: Vitamíny 
Ch (4B8 Za) – téma: Zdroje organických sloučenin  
 
SBi (Sk) v rámci semináře Bi zpracovali všichni studenti (14) seminární práce 

2A8 a 2B8 (Sk) v rámci environmentální výchovy pracovali žáci na referátech na téma 

odpady, recyklace a třídění odpadů 

SBi 7A8, 7B8, 3A4 (Sk) vytvářeli žáci prezentace na témata ochrany životního prostředí 

ČR a odpady 

Konzultace mezi vyučujícími: 
Němčina pro bystré hlavy Ch (Sd) – JN (Kn) 
Výpočty z rovnic a roztoky - Ch He – 5B8, 6A8 - byly konzultovány s Evou Zahutovou 
(M). Geologické učivo v 6B8 a 2A4 Za - konzultovala s Jarmilou Heinzovou (Ge). 
Spolupráce všech na naplnění Minimálního plánu prevence s metodiky prevence. 
Spolupráce všech s koordinátorkou environmentální výchovy Petrou Skupinovou. 
 
 
Maturity chemie: maturovalo 15 studentů + 1 studentka z loňského roku, 2 neúspěšní - 
Zajícová (4A4), Šmigová (4A4)  
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Maturity biologie: maturovalo 29 studentů, 2 neúspěšní - Zajícová (4A4), Kratochvílová 
(8A8) 
 
 
 
3. Projekty  

 

1. "Přírodovědné laboratoře v gymnáziích"  -  projekt na modernizaci vybavení 

laboratoří Bi a F – za biologii zodpovědná Mgr. Eva Stádníková 

 

 

 

4. Exkurze, besedy, workshopy:  

1. Jarní aspekt lužního lesa - 5B8, Sd,  exkurze do CHKO Poodří v rámci lab. cvičení, 
datum: 20. 4. a 27. 4. 2015 
2. Botanická exkurze - 5B8, Sd, flóra v okolí řeky Ostravice, sběr a určování rostlin do 
herbáře, datum: 22. 6. 2015 
3. Geologické exkurze – 4A8, 4B8, 6A8, 6B8, 2A4, He - Geologický pavilón VŠB-TU 
Poruba, datum: 18. – 20. 5. 2015 
4. Svět techniky – Dolní oblast Vítkovice – 4A8, Za, datum: 4. 5. 2015  
5. Centrum diagnostiky lidského pohybu - katedra studií lidského pohybu OU Ostrava - 

7B8, Kr, datum: 12. 12. 2014 - prohlídka laboratoří antropometrické, fyziologické, 

biomechanické, ukázka základních měření a seznámení s výzkumnou činností 

6. Má mě rád, nemá mě rád- exkurze - seminář a cvičení z biologie 3A4, 7A8, 7B8, Sk- 

výukový program zoo Ostrava 

7. Přírodovědná exkurze na Emu a na emu – 6A8, Sa, Mi - přírodovědná exkurze do zoo 

Ostrava 

8.  Mauricius  – beseda pro zájemce z řad vyučujících (12) uspořádal RNDr. Lukáš 

Slouka  

9. Bi 3A8 - proběhla beseda o správném čištění zubů pod vedením studentek 

stomatologie  LF UP Olomouc – 8. 9. 2014, zajistila Mgr. Michaela Klimková 

 

 

5. Kroužky, mimoškolní aktivity: 

1. Kroužek PP – počet žáků: 23, vedení kroužku: Mgr. Jana Sládková 

Žáci prim až septim se vzdělávají v oblasti PP, své znalosti využívají v běžném životě, 

úspěšně absolvují soutěže (viz. výše)  

 

 

6. DVPP členů komise:  

Mgr. Jana Sládková – Semináře pro učitele SŠ chemie – Pardubice - 12. 6. 2015  
  Téma: 1. Výbušniny 

     2. Nukleové kyseliny 
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Mgr. Eva Zahutová – Semináře pro učitele SŠ chemie – Pardubice - 12. 6. 2015  

  Téma: 1. Výbušniny 
     2. Nukleové kyseliny 
 

RNDr. Lukáš Slouka – školení v rámci projektu "Pedagog a tablety ve výuce", reg. č. 

projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0006 

Stejné školení absolvovaly Mgr. Michaela Klimková a Mgr. Eva Stádníková. 

 

 

 

7. Zhodnocení práce PK:  

V PK panuje příjemná kooperativní atmosféra, není problém se domluvit na organizaci 

akcí PK, vyučující mají velmi dobré vzájemné vztahy, vycházejí si navzájem vstříc. Při 

suplování jsou hodiny plně využity. Daří se modernizovat vybavení laboratoří.  

 
 
Úspěchy: 
Zcela jistě za úspěšné považujeme získávání studentů pro soutěžní činnosti, které jsou 
každoročně velmi náročné. Za vyzdvižení pak stojí postup našich studentů do krajských 
kol BiO (kat. A, B, C, D) a CHO (kat. C, D). 
 
Rovněž zapojení studentů do charitativní činnosti, spojené především se sbírkami Den 
proti rakovině (Za), Bílá pastelka (Za), Světluška (Sd), Jaro s píšťalkou (Sd) a Fond Sidus 
(Sd, Za), Červená stužka (Sd), považujeme za pozitivní směr vedení naší mládeže. Velice 
ochotně se podílejí i žáci nižších ročníků. 
 
1. 12. 2014 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.  
 
Další nové učební materiály vytvořené pro geologii a chemii (Za) jsou dostupné pro 
vyučující na webu M. 
 

 

V letošním roce se nepodařilo:  

a) nepodařilo se realizovat exkurzi 6A8 do zoo v jarním termínu 

b) nepodařilo se realizovat exkurzi 7A8 do zoo  

e) nepodařilo se připravit žádnou chemickou práci SOČ  

f) nepodařilo se připravit žádnou biologickou práci SOČ pro postup do dalšího kola 

g) nepodařilo se zrealizovat výstavku hub či jiných přírodnin 
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h) za neúspěch považujeme nesplnění absolvování všech plánovaných exkurzí 
především z časových důvodů (Ch - vodárny, lékárna, Bi – Poodří …), nesplnění osnov v 
některých třídách (Bi v  1B8, 6B8, 7A8 - St) 
i) za neúspěch považujeme i neotevření semináře z chemie ve 3. ročníku, zájem ze 

strany studentů nedosahuje určeného počtu 12. 

j) dlouhodobě se nám nedaří získávat studenty pro účast v CHO vyšších kategorií (A, B) 
 

V letošním roce se podařilo nad rámec výuky:  

a) podařilo se motivovat žáky sext a 2. ročníku pro dvouletý biologický seminář 

b) podařilo se nalézt zájemce o soutěž Geologické kladívko mezi žáky vyššího stupně   

c) podařilo se dotáhnout přípravu biologické laboratoře na vybavení nábytkem (mělo 

by proběhnout o prázdninách) 

d) podařilo se zajistit nové mikroskopy pro laboratoř biologie (Projekt MS kraje – 

přírodovědné laboratoře) 

e) zajišťování objednávek knih pro zájemce prim až kvart (z Fragmentu) - Za 
 

Do budoucna si komise klade za cíl:  

a) zvýšit úroveň prací SOČ (z hlediska postupu), získat také práce v oboru chemie 

b) znovu zorganizovat sezónní výstavky přírodnin 

c) osvědčily se exkurze geologie na VŠB-TU v době maturit, rádi bychom z toho udělali 

tradici (kvarty, sexty a 2A4) 

d) do knihovny chemie bychom rádi doplnili novější tituly pro chemii anorganickou, 
organickou, analytickou a biochemii 
e) udržet nadále vzájemné výborné kolegiální a mezilidské vztahy  
 

 

 

Mgr. Eva Zahutová,  

garant předmětové komise  

 



47 
 

Předmětová komise deskriptivní geometrie, fyziky, matematiky,  

informační a výpočetní techniky 

Předmětová komise pod vedením Pavla Kolašína 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. Jiří Rozehnal, 

Mgr. Eva Stádníková, Mgr. Vlastimil Šmíd, Mgr. Kamil Štěpán, Mgr. Eva Zahutová.  

 

Soutěže:  

a) organizované naší předmětovou komisí:  

 1. Soutěžní přehlídka ročníkových prací IT – červen 2015 – soutěž ročníkových 

prací kvart, kvint a 1A4 z IVT na téma odpady 

Organizátor: Jitka Dubravcová, Michal Matuška, Dušan Bauko 

1. místo: Nela Müllerová, Alena Nguyenová, Johanka Přádková (4A8)  

2. místo: Barbora Mulková, Veronika Omachtová, Adéla Michnáčová, Lucie Marčanová 

(1A4) 

3. místo: Veronika Jedlovcová, Barbora Bajtková, Jiří Juřička (1A4). 

 

 

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

 1. Matematická olympiáda – pořadatel – MŠMT ČR a JČMF, počet zapojených 

žáků 79 

 školní koordinátor: Jana Kotassková, Jiří Rozehnal, další zapojení kantoři: Martin 

Kotek, Michal Matuška, Vlastimil Šmíd, Alena Kroupová, Eva Stádníková, Eva Zahutová, 

Pavel Kolašín 

Z6: 

 Jakub Dubravec  1A8 2. místo v okresním kole 

Michal Dušenka 1B8 2. místo v okresním kole 

Vojtěch Vašíček  1B8 2. místo v okresním kole 

Z7: 

Veronika Persichová 2B8 20. místo v okresním kole 

Vojtěch Polák  2B8 22. místo v okresním kole 

Marie Lukendová 2B8 27. místo v okresním kole 

Z8: 

Vojtěch Štefek  3B8 10. místo v okresním kole 

Petr Stádník   3B8 11. místo v okresním kole 

Jana Geržová   3A8 12. místo v okresním kole 

C: 

Alena Sabolová 5B8 15. místo v krajském kole 

B: 

Adam Bajger  6A8 8. místo v krajském kole 
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2. Fyzikální olympiáda – pořadatel – MŠMT ČR, JČMF - počet zapojených žáků 2 

 školní koordinátor: Pavel Kolašín, další zapojení kantoři: Martin Kotek 

Kategorie G: Vojtěch Polák  2B8 5. místo v okresním kole 

Kategorie B: Tomáš Fridrišek 3A4 7. místo v krajském kole 

 

3. Pišqworky – pořadatel – občanské sdružení Student Cyber Games, počet 

zapojených žáků 10 – 2 týmy 

 školní koordinátor: Alena Kroupová  

1. místo v oblastním kole, 3 – 16 místo v krajském kole „ Holy Monkeys“: Markéta 

Mrázková (7B8), Jiří Hofírek (7B8), Vu Duc Hieu (7B8), Radek Zeman (7B8), Jakub Kovář 

(7B8) 

2. místo v oblastním kole, 3 – 16 místo v krajském kole „Rollin over“: Tomáš Fridrišek 

(3A4), Martin Valošek (7A8), Martin Mrva (6B8), Daniel Vittek (6B8), Petr Adamec 

(5A8) 

 

4. Matematický klokan – pořadatel – JČMF ve spolupráci s Katedrou 

matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci, počet 

zapojených žáků: 278 

 školní koordinátor: Martin Kotek, další zapojení kantoři: Jana Kotassková, Eva 

Zahutová, Alena Kroupová, Vlastimil Šmíd, Pavel Kolašín, Jiří Rozehnal, Michal Matuška 

vítězové školního kola:  

Benjamín: Vojtěch Dohnal  2A8 7. místo v Ostravě 

Kadet: Tomáš Nečesaný  4A8 2. místo v Ostravě 

Junior: Jana Vývodová  2A4 8. místo v Ostravě 

Student: Tomáš Fridrišek  3A4 3. místo v Ostravě 

 

 

Pravidelné akce, kterých se PK účastní a které organizuje:  

 Robotický kroužek – Michal Matuška, Pavel  Kolašín 

 Maturitní zkoušky z M – Jana Kotassková, Kamil Štěpán, Jiří Rozehnal 

 Maturitní zkoušky z F – Vlastimil Šmíd, Martin Kotek 

 Maturitní zkoušky z programování – Michal Matuška 

 Předvádění výsledků robotického kroužku a fyzikálních pokusů na dnech otevřených 

dveří – Michal Matuška, Vlastimil Šmíd, Martin Kotek, Pavel Kolašín 

 Organizování přípravných kurzů k přijímacím zkouškám z matematiky – Miluše 

Chybová, Jana Kotassková, Eva Stádníková, Pavel Kolašín, Martin Kotek, Michal 

Matuška 

 Organizace klauzurního kola matematické olympiády kategorií B, C na naší škole -  Jana 

Kotassková  

 

 



49 
 

Projekty:  

1. Matematika s radostí – sestavení webové stránky zábavných matematických 

příkladů, testů a her. Při ověřování byly zapojeny všechny třídy vyššího gymnázia a 

některé nižšího.  

Organizátor za školu: Martin Kotek, zapojení kantoři: Martin Kotek, Vlastimil Šmíd, 

Michal Matuška, Pavel Kolašín  

Projekt byl úspěšně zakončen. Výsledky lze nalézt na http://msr.vsb.cz/ 

 

Exkurze, besedy, workshopy:  

1. Vybrané kapitoly z proudění tekutin a jeho aplikace v praxi  – zúčastněné třídy: 3A4, 

6A8, 6B8, 7A8, 7B8; kantoři: Pavel Kolašín, Martin Kotek 

2. Exkurze do Dolních Vítkovic  – zúčastněné třídy: 3A8; kantoři: Jitka Dubravcová 

3. Exkurze do CERN  a jaderné elektrárny – 30 vybraných žáků a absolventů; kantoři: 

Michal Matuška, Eva Zahutová, Jana Sládková, Pavel Kolašín 

 

 

Kroužky, mimoškolní aktivity 

1. Robotický kroužek – počet žáků: 10, vedení kroužku: Michal Matuška, Pavel Kolašín; 

stručná charakteristika: Sestavování a programování robotů. 

 

DVPP členů komise:  

Michal Matuška – Metodik ICT ve škole projektu "Pedagog a tablety ve výuce" 

Všichni – Pedagog a tablety ve výuce 

Michal Matuška, Martin Kotek, Pavel Kolašín, Eva Stádníková – seminář a workshop 

MSR 

Eva Stádníková – Přírodovědný inspiromat 

 

Zhodnocení práce PK:  

 

V letošním roce se nepodařilo:  

a) zvládnout na očekávané úrovni maturitu z matematiky 

 

V letošním roce se podařilo nad rámec výuky:  

a) úspěšně zapojit studenty do olympiád a soutěží 

 

Do budoucna si komise klade za cíl:  

a) motivovat žáky k lepším výsledkům z maturity z matematiky 

 

 

Mgr. Pavel Kolašín, 

garant předmětové komise  

http://msr.vsb.cz/
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Předmětová komise aplikované ekonomie, dějepisu, základů 

společenských věd a zeměpisu  

Předmětová komise pod vedením Dagmar Štensové  pracovala ve složení: Mgr. Šárka 

Staníčková, Mgr. Miroslava Fialová, Mgr. Michaela Böhmová, Mgr. Vojtěch Vlček, Mgr. 

Taťana Szlaurová, Mgr. Dana Nechvátalová, Mgr. Jiří Skála, Mgr. Gabriela Milatová, 

Mgr. Magda Dymáčková, RNDr. Lukáš Slouka, Mgr. Radek Kuldan. Neaprobovaně bylo 

odučeno: OV v 2B8 -  1 hod. týdně – D. Štensová 

 

Soutěže:  

a) organizované naší předmětovou komisí:  

        1. Dějepisná soutěž pro nižší gymnázium (březen 2015, 100 soutěžících), soutěž 

dvojic, téma hrady a zámky ČR, otázky, kvízy, přesmyčky, napsání příběhu 

Organizátor: M. Böhmová 

vítězové:                 1. místo: Lenka Drozdová, Anna Sestřenková (4B8) 

                                        Markéta Káňová, Lucie Stehlíková (2A8) 

                            2. místo:  Filip Mazůch, Martin Wilam (3A8) 

                                             Vojtěch Polák, Pavel Krejčí (2B8) 

                                             Jana Štrosová, Veronika Masná ((3A8) 

                             3. místo:  Vojtěch Vašíček, Aleš Smelík (1A8) 

                                              Barbora Vašíčková, Gabriela Kolková (1B8) 

 

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

 

1.  Finanční gramotnost -  MŠMT, spol. Kofinet (60 žáků I. kat., 250 žáků II. kat.) 

školní koordinátor: D. Nechvátalová, vyučující IVT – testy v  elektronické verzi 

vítězové: : 1. místo školní kolo v  I. kategorii (nižší gymnázium) Nela Müllerová, Tomáš 

Nečesaný a Jonáš Vachta (4A4) 

                       3. místo okresní kolo v I. kategorii (nižší gymnázium) Nela Müllerová, 

Tomáš Nečesaný a Jonáš Vachta (4A4)  

                       1. místo školní kolo ve ll. kategorii (vyšší gymnázium) Barbora Kašparová 

(7B8), Ondřej Běnek (6A8) a Adam Chovanec (5A8) 

                       7. místo okresní kolo ve ll. kategorii (vyšší gymnázium) Barbora Kašparová 

(7B8), Ondřej Běnek (6A8) a Adam Chovanec (5A8) 

 

       2.  Ekonomicko-manažérská olympiáda, Baťova univerzita Zlín (2000 účastníků -žáci 
SŠ z ČR, školní kolo 26 žáků) 
 školní koordinátor: D. Nechvátalová, další zapojení kantoři: 0 
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 vítězové: předkolo – postup mezi 100 nejlepších v ČR  - Martin Valošek ( 7A8)  

                  finálové kolo – Martin Valošek ( 7A8) 33. místo z 61 účastníků 

 

 

  3.  Dějepisná olympiáda - MŠMT(soutěž pro tercie a kvarty, 35 žáků ve školním kole) 

 školní koordinátor: D. Štensová, další zapojení kantoři: M. Fialová 

Tematické zaměření letošního ročníku zní „Pot, slzy a naděje aneb Život je boj“ (války). 

vítězové:  1. místo, školní kolo   - Tomáš Vavřík (3A8) (postup do okres. kola)  
                                                           2. Ondřej Kašík (4A8)  
                                                           3. Martin Štefek (3B8) a Petr Levý (3B8)  
                  3. místo okresní  kolo -Tomáš Vavřík (3A8) (postup do kraj. kola) 
                20. místo krajské  kolo - Tomáš Vavřík (3A8) 

 
       4.   Soutěž O nejlepší dějepisný kufřík (Národní muzeum v Praze, 6 žáků, v rámci 
projektu Dotkni se 20. stol.) 
školní koordinátor: V. Vlček 
vítězové: 3. místo v celostátním kole: Adam Bajger, Honza Janáček, Petr Červenka, 
Tereza Boženská, Michal Vašátko, Tony Skřipčák, všichni 6A8. Studenti vytvořili kufr, ve 
kterém se nacházejí předměty, jež u sebe nosil jeden z československých převaděčů 
přes hranice v období komunismu J. Hasil. 
 
        5.  SOČ – humanitní sekce ( NIDV  Praha, 4  žáci   v  humanitní sekci) 
školní koordinátor: D. Štensová - humanitní sekce, L. Slouka - přírodovědná  sekce) 
vítězové: 1. místo, školní kolo (obor historie) Lukáš Kaloč, 4A4 (postup do okres.kola) 

                 3. místo, okresní kolo Lukáš Kaloč, 4A4 
                 1. místo, školní kolo (obor teorie kultury a umění) Klára Heliová (3A4) – bez 
postupu do vyššího kola)  
 
        6.  Zeměpisná olympiáda (MŠMT, 45 žáků nižšího i vyššího gymnázia, 4 kategorie) 
  školní koordinátor: všichni vyučující zeměpisu 
            Kategorie A: školní kolo: 1.místo:    Matěj Neděla (1B8) (postup do vyš. kola) 
                                                        2. místo:    Magda Loskotová  (1A8)  
                                                        3. místo:   Julie Paličková         (1A8) 
           Kategorie B:                      1. místo:    Jakub Pitucha         (2A8) (postup do vyš. kola) 
                                                       2. místo:   Zuzana Páleníková  (2A8)  
                                                       3. místo:   Martin Hrubý           (2B8) 
           Kategorie C:                      1. místo:    Martin Wilam         (3A8) (postup do vyš. kola) 
                                                       2. místo:    Petr Levý                (3B8)  
                                                       3. místo:    Lukáš Buganský     (4A8) 
           Kategorie D:                      1. místo:    Jakub Šlachta        (6B8) (postup do vyš. kola) 
                                                       2. místo:    Jakub Glonek         (8B8)  
                                                       3. místo:    Michal Vašátko     (6A8) 

         Kategorie A: okresní kolo  3. místo:    Matěj Neděla        (1B8) 

         Kategorie B:                         10. místo:    Jakub Pitucha      (2A8) 

         Kategorie C:                          6. místo:    Martin Wilam        (3A8) 



52 
 

         Kategorie D:                                6. místo:    Jakub Šlachta         (6B8) 

 

 

7.   Soutěž Nejlepší TITAN tým (základní kolo celonárodní soutěže, 
2 tříčlenné týmy nepostoupily do národního finále, T. Fridrišek, T. Krupník, B. Lančová  

(3A4)  
J. Adámek, D. Kramná a V. Sýkora (7A8) 
organizátor za školu: T. Szlaurová 
 
         8. Soutěž JA studentská firma roku-Praha JA Czech-it (celonárodní kolo soutěže)  
    2. místo T. Šindel (7B8), J. Adámek, N. Sýkorová, A. Pudich (7A8), T. Krupník a Š. 
Königová (3A4) 
  organizátor za školu: T. Szlaurová 
       
            9. Soutěž JA-YE Europe  Company of the Year Competition 2015 ( celoevropská 
soutěž, pětičlenný tým – Czech-it T. Šindel (7B8), J. Adámek a N. Sýkorová (7A8), T. 
Krupník a Š. Königová (3A4) – bude reprezentovat ČR ve v Berlíně 28. – 31.7.2015 
organizátor za školu: T. Szlaurová 
 

 

Pravidelné akce, kterých se PK účastní a které organizuje:  

1. Setkání s historií    - beseda s pamětníky, přítomni 2 historikové ÚSTRU, 4 

pracovníci Národního muzea v Praze, prezentace projektu Dotkni se 20. stol. a 

Muzejní kufřík, projekce filmu v rámci Příběhů bezpráví ( org. V. Vlček, D. Štensová 

400 žáků) 

 

 

Projekty 
 1.  Dotkni se 20. století - testování materiálů: komiksy, výukové a pracovní listy, e- 

learning k významným výročím ČR v rámci učiva 20. stol , projekt Národního muzea v 

Praze 

 4AB8, 8AB8, 4A4, celkem 150 žáků 

organizátor za školu: V. Vlček, zapojení kantoři: D. Štensová, M. Böhmová 

Význam projektu: moderní metody výuky, spolupráce s významnou institucí, zdarma 

získané kvalitní výukové materiály pro dlouhodobé využití 

  

 2. Československo 1938-1989 (MFF UK a Ústav pro soudobé dějiny) - inovativní výuka  
dějepisu- výukové a herní aplikace o tématu 2. světové války a období komunismu, 
uplatnění ve 3 třídách 
organizátor za školu: V. Vlček 
Význam projektu: moderní výuka, využití IT techniky 
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3. Skupinové projekty z učiva primy (řecko-perské války, olympijské hry, stavitelství, 
faraoni, oblékání, Tutanchamon, pohřbívání, řečtí bohové) 1A8,1B8 -  60 žáků 
organizátor za školu: D. Štensová 
 Význam projektu: upevnění poznatků, spolupráce ve skupině 
 
4. Skupinové projekty z učiva sekundy – prezentace (typy písma, Vikingové, evropské 
university) 2B8 - 25 žáků 
organizátor za školu: D. Štensová  
Význam projektu: upevnění poznatků, spolupráce ve skupině, práce s IT  
   
 
 
 5. Naše škola (1. pololetí), Můj volný čas (2. pololetí) 1A8 -  31 žáků 
organizátor za školu: T. Szlaurová 
Význam projektu: upevnění poznatků, spolupráce ve skupině  
 
  6. Naše vlast (1. pololetí), Kulturní dědictví ČR (2. pololetí) 2A8 - 30 žáků 
organizátor za školu: T. Szlaurová 
Význam projektu: upevnění poznatků, spolupráce ve skupině  
 
7. Světová náboženství (1. pololetí), Mezinárodní organizace (2. pololetí) 4A8, 30 žáků 
organizátor za školu: T. Szlaurová 
Význam projektu: upevnění poznatků, spolupráce ve skupině 
 
SP 8. Peníze (1. pololetí), Moje kariéra (2. pololetí) 4AB8 - 60 žáků 
organizátor za školu: T. Szlaurová 
Význam projektu: upevnění poznatků, spolupráce ve skupině  
 
ZSV 9. Sociálně patologické jevy (2. pololetí) 2A4 - 31 žáků  
organizátor za školu: T. Szlaurová 
Význam projektu: upevnění poznatků, spolupráce ve skupině 
 
 

 

Exkurze, besedy, workshopy:  

 1.  Návštěva centra Buddhismu diamantové cesty v Ostravě (SVS 3A4 ) 
Organizátor za školu:  J. Skála 
Přednáška o vývoji buddhismu, významu buddhistické praxe v dnešním světě, 
meditace 
 
     2.   Beseda s doc. Ing. Jakubem Fischerem, Ph. D.(2letý SVS 4. roč. - 15 žáků) 
 Organizátor za školu: T. Szlaurová, Problematika hrubého domácího produktu  
 
     3.   Veřejná diskuse:  Výzkum a vývoj v EU - granty a výměn. pobyty  v zahraničí  
(12 žáků, SVS 2letý) 
 Organizátor za školu: T. Szlaurová 
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   4. Interaktivní přednáška informačního střediska  EUROCENTRUM Ostrava -Aktuální 
otázky EU, EU a mladí lidé (SVS 3. ročník a septimy, 17 žáků) 
Organizátor za školu: T. Szlaurová 
 

          5. Interaktivní přednáška informačního střediska EUROCENTRUM Ostrava -Jak funguje 
EU (4A8, 30 žáků) 

Organizátor za školu: T. Szlaurová 
 
 6. Přednáška T. Kubeše  Sibiř, Střední Asie ( 7AB8, 6AB8) 
Organizátor za školu:  M.Dymáčková    

 
 
 

 7. Exkurze do Národního památníku 2. svět.války  v Hrabyni( kvarty, sem. D, Histor. 
klub - 90 žáků) 
Organizátor za školu:  D. Štensová, kantoři: M. Böhmová, V. Vlček, prohlídka památníku 
a voj. techniky, výstavy ke  100. výročí 1. svět.války, edukační program) 
 
  8. Výukové kufříky s dobovými předměty k tématu 20. století – workshop (zapůjčeno 
z Národního muzea, práce s nimi v  5 třídách) 
Organizátor za školu:  V. Vlček 
 
  9. Československo 1938-1989 (MFF UK a Ústav pro soudobé dějiny) - inovativní výuka  
dějepisu- výukové a herní aplikace o tématu 2. světové války a období komunismu, 
uplatnění ve 3 třídách 
Organizátor za školu:  V. Vlček 
 
 10. Exkurze do Osvětimi (kvarty, část maturitních roč., 3A4 – 85 žáků), prohlídka 
bývalých kasárna a tábora v Birkenau, film o osvobození tábora 
Organizátor za školu: V. Vlček, D. Štensová 
 
 11. Jak válčili husité (primy, sekundy – 120 žáků), představení ve škole- historie 
pomocí prožitku – zbraně, postava husity a rytíře, vojenská taktika, důležité postavy a 
momenty doby 
Organizátor za školu:  D.Štensová 
 
Aplikovaná ekonomie (dvouletý nepovinný předmět, akce jsou pořádány organizací 
Junior Achievement Czech, (3A4, 7A8, 7B8 – 19 žáků) 

 
12. Workshop: Manažerský trénink prezidentů JA firem (Zlín) 
Organizátor za školu: T. Szlaurová 
 
13. Workshop:  Finanční gramotnost v praxi JA firem (Praha) 
Organizátor za školu: T. Szlaurová 
 
14. Innovation Camp: Jak vytvořit úspěšný podnikatelský záměr (Praha) 
Organizátor za školu: T. Szlaurová 
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Kroužky, mimoškolní aktivity 

 

          1. Historický klub (žáci NG, zájemci o novodobou historii), vedení kroužku: D. 

Štensová 

náplň – významná výročí roku 2014/2015, 1. svět.válka, vznik legií, 2. svět.válka, 

exkurze do památníku v Hrabyni 

          2. Dějepisný kroužek (pro VG – septimy a 3. roč.), zájemci o dějiny středověku – 

novověku), vedení kroužku: V. Vlček, práce s prezentacemi, dokumenty, mapami, testy   

    

 

DVPP členů komise:  

 

           V uplynulém období členové PK neabsolvovali oborová školení, ale účastnili se 

školení v rámci akce Tablety do škol. 

 

Zhodnocení práce PK:  

    Komise pracovala ve stejném složení jako minulý rok, jedná se o zkušené pedagogy, 

kteří spolupracují na mnoha akcích, zapojují se do různých projektů, používají moderní 

metody výuky, průběžně se vzdělávají ve svých oborech. 

 

V letošním roce se nepodařilo:  

a) Studenti podcenili přípravu k maturitní zkoušce ze Z a 4 neprospěli 

b) Nebyla SOČ ze zeměpisu 

 

V letošním roce se podařilo nad rámec výuky:  

a) Účast na projektech Národního muzea, množství různých projektů 

b) Celoroční 2 kroužky v oblasti historie 

c) 3. místo v okresním kole Dějepisné olympiády 

d) 3. místo v celostátní soutěži O nejlepší muzejní kufřík 

e) 4 práce SOČ ve školním kole a 3. místo jedné práce v okresním kole 

f) 3. místo v okresním kole v I. kategorii soutěže Finanční gramotnost 

g) 3. místo v ZO v okresním kole Kategorie A 

h) úspěšné maturitní zkoušky ze ZSV a D, všichni prospěli 

 

 

Do budoucna si komise klade za cíl:  

  a)Ke zlepšení do budoucna v ZSV - více se zaměřit na aktuální dění 

  v současném světě (imigranti v Evropě, Ukrajina, Islámský stát) 

   b) Omezit účast školy na různých akcích, problém se zvládnutím naplánovaného učiva 

  c) Zorganizování exkurze v rámci zeměpisu  
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  d) Zapojení do projektů dle nabídky  

   e) Postupně inovovat učebnice pro D    

   f) vybudování specializované učebny pro Z   

   g) větší pozornost výuce dějin 20. stol. u maturitních ročníků  

 

 

Speciální místo ve výuce společenskovědních předmětů zaujímá aplikovaná 

ekonomie. 

V tomto školním roce se do projektu mezinárodní neziskové vzdělávací organizace 
Junior Achievement v rámci jednoletého nepovinného předmětu aplikovaná ekonomie 
zapojilo 21 žáků ze 3A4, 7A8 a 7B8 (během 1. pololetí odstoupily ze studijních důvodů 
2 žákyně). Studenti získali praktické ekonomické vzdělání prostřednictvím 2 výukových 
modulů: 
 

 JA TITAN → vzdělávacím cílem řídícího a ekonomického simulačního 
cvičení je naučit se využívat získané teoretické poznatky ke strategickému 
ekonomickému myšlení, porozumět finančním zprávám a analyzovat chování 
konkurenčních subjektů 

 JA Firma → vzdělávacím cílem je založit vlastní reálně fungující obchodní 
společnost a proniknout tak do problematiky fungování společnosti od jejího 
založení až po likvidaci. 

 
18. 11. 2014 pod vedením Mgr. Taťany Szlaurové, konzultantů Petra Andrýska a 
Venduly Rechové založili žáci studentskou firmu Czech-it, z. s., se zápisem do 
spolkového rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě.  
 
Jako předmět podnikání si zvolili obchodní, výrobní, zprostředkovatelskou a 
pořadatelskou činnost. Czech-it pod vedením prezidenta spolku Tomáše Šindela (7B8) 
pořádala zejména TE(A)CH-us campy pro žáky 2. stupně základních škol ve spolupráci s 
VŠB-TU Ostrava, Světem techniky, Dolní oblastí Vítkovice a Landek parkem. Cílem 
víkendových, technicko-vzdělávacích pobytů bylo ukázat budoucím studentům, že 
studium technických oborů skrývá ohromný potenciál. 
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Propagace firmy i produktu (služby) probíhala také v rámci pořadatelských aktivit: 
 

 19. 12. 2014 → volejbalový turnaj 3. a 4. ročníku          
 28.   3. 2015  → školní ples v DK Akord v Ostravě-Zábřehu. 

 
Kromě těchto úspěšných podnikatelských aktivit tradičně pomáhala tato firma vedení 
školy při organizaci Dnů otevřených dveří gymnázia (14. 1. a 24. 1. 2015), dále se zúčastnila 
také všech Innovation Campů a workshopů, které pořádala organizace JA Czech. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

V souladu s pravidly JA Czech a stanovami Czech-it veškerý kladný finanční přebytek věnuje 
studentská firma občanskému sdružení PRO GYMNASIUM. 
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Czech-it absolvovala kompletní vzdělávací proces projektu Certifikát podnikatelských 
dovedností ESP,který je spolufinancován Evropskou komisí a jehož iniciátory jsou JA-YE 
Europe, Austrian Federal Economic Chamber (KWO), CSR Europe a Danish Foundation For 
Entrepreneurship-Young Enterprise (FFE-YE). 

 

 

 

 

 

Projekt je určený studentům středních škol a učňům, kteří tak získají jedinečnou 
příležitost ohodnotit své podnikatelské dovednosti a ekonomické znalosti v průběhu 
času a zjistit, jakého pokroku dosáhli díky své účasti v program JA Firma. Závěrečná on-
line zkouška má mezinárodní platnost. Certifikát ESP pomůže studentům odlišit se v 
očích svých budoucích zaměstnavatelů i vzdělávacích institucí od ostatních a dává svým 
držitelům konkurenční výhodu! 

14 členů Czech-it úspěšně prošlo online testem a získalo tento mezinárodně uznávaný 
certifikát. 
K nejvýraznějším aktivitám těchto mladých podnikatelů patřila účast v soutěžích 
pořádaných JA: 

 31. 3. - 29. 4. 2015 → základní kolo ČR soutěže „Nejlepší TITAN tým“  
 21. 4. 2015  → národní finále ČR soutěžního veletrhu „JA Studentská 

firma“   v pražské Galerii Harfa. 
 

      Prezentační tým Czech-it - Tomáš Šindel, Šárka Königová, Nikola Sýkorová, Jiří Adámek, 
Adam Pudich a Tomáš Krupník -  kromě 2. místa v hlavní kategorii získal i cenu za nejlepší 
stánek veletrhu a Šárka Königová byla oceněna cenou Student Leadership Award pro 
nejlepšího leadera studentského týmu. 
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Odměnou pro tyto studenty byla 17. 6. 2015 účast na slavnostním předávání certifikátů 
nejúspěšnějším studentům programů JA Czech v soukromé rezidenci velvyslance USA v 
Praze - JA Award Ceremony 2015 a setkání s velvyslancem USA v ČR Andrewem Schapirem 
i řadou dalších významných hostů. 
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Czech-it navázala na úspěšnou tradici studentských společností v historii AE na naší škole, a 
přestože se nestala absolutním vítězem (JA firma Los Penos z OA Uherského Hradiště 
nezvládla tak náročnou přípravu v angličtině), opět reprezentovala Českou republiku na 
evropském finále soutěže JA-YE Europe Company of the Year Competition 28. - 31. 
července 2015 v Berlíně studentská firma naší školy (již po osmé v řadě).  
 
Prezentační tým Czech-it předvedl po velice náročné přípravě profesionální výkon (výroční 
zpráva, panelová diskuse s porotci, 4 min. stage prezentace a veletržní stánek - vše 
v angličtině) a v silné konkurenci 36 zemí se umístil v top 9!!! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
        
 
 
 
 
 
 
     
 
             
             
Studentská firma Czech-it dosáhla dalšího významného úspěchu – personální 
ředitelka Nikola Sýkorová (8A8) byla vybrána mezi 40 JA absolventů z celé Evropy, kteří 
absolvovali programy podnikatelského vzdělání a získali certifikaci ESP. Nikola bude mít 

http://share.jayeapps.com/CoYC2015/
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možnost zúčastnit se iniciativy JA Europe Leaders-for-a-Day, která se bude konat v Bruselu 
ve dnech 13. – 14. 10. 2015 (naváže tak na stejnou stáž Stanislava Rigera v roce 2013 ze 
studentské firmy FREX Company). Nejúspěšnější studenti tak mohou nahlédnout do světa 
vrcholového managementu prostřednictvím tzv. „stínování“ lídrů významných 
mezinárodních firem!  
Závěrem bych chtěla poděkovat vedení školy za vstřícnost při zařazení programů JA do RVP 
školy, vedení JA Czech za podporu a za neocenitelnou odbornou spolupráci absolventům 
AE a našeho gymnázia: konzultantce Vendule Rechové a prezidentovi JA Alumni Czech 
Republic Matěji Kapošvárymu. 
 

                               Mgr. Taťana Szlaurová, 

                              učitelka AE 

 

Předmětová komise estetické výchovy, tělesné výchovy a výchovy ke 

zdraví 

Předmětová komise pod vedením Mgr. Gabriely Milatové pracovala ve složení:  

Mgr. Taťána Szlaurová, RNDr. Alena Kroupová, Mgr. Magda Dymáčková, Mgr. Zuzana 

Kurková, Mgr. Jiří Skála, Mgr. Radek Kuldan, Mgr. Martina Zelenková, PhDr. Marie 

Vašíčková, Mgr. Magdaléna Musialová, PaedDr. Radovan Tokarský a Mgr. Michaela 

Klimková 

 

Tělesná výchova 

Soutěže:  

a) organizované naší předmětovou komisí:  

   

1. Mikulášský turnaj v přehazované a odbíjené 

2. Vánoční turnaj v odbíjené o putovní pohár  

3. Pololetní florbalový turnaj o putovní pohár 

4. Velikonoční turnaj v odbíjené 

 

 

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

 

1. „Sport a Pavel Tigrid? Ano!“ 

Pořadatel - Gymnázium P. Tigrida, 10. 9. 2014 

Soutěž se skládala ze tří sportovních odvětví: turnaje smíšených družstev v odbíjené, v 

košíkové a ze štafetového běhu o délce úseku 1400m. 

Zúčastnilo se 25 žáků vyššího gymnázia 

Školní koordinátor:  G. Milatová 

Družstvo odbíjené - 1. místo, družstvo běžců - 1. místo, celkově naše škola - 1. místo. 
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2. „Sportovci CISO pro občany Ostravy“ 

11. 9. 2014, v rámci projektu Ostrava město sportu 2014, 12 žáků nižšího gymnázia 

školní koordinátor: G. Milatová  

 
2B8: Kubečková Michaela 3. místo v překážkovém běhu 
        Travinský Vojtěch   2. místo v překážkovém běhu 
3B8: Janáčková Veronika     1. místo v překážkovém běhu,  2. místo v závodu 
koloběžek 
        Litschmann Jakub        2. místo v překážkovém běhu,  1. místo v závodu 
koloběžek 
        Vysoudilová Tereza     2. místo v překážkovém běhu,  1. místo v závodu 
koloběžek 
4B8: Bokůvka Jan              -  2. místo v překážkovém běhu,  1. místo v závodu 
koloběžek 
        Dymáček Michal         -  1. místo v překážkovém běhu  
        Klásková Klára           -  2. místo v překážkovém běhu,  1. místo v závodu 
koloběžek 
        Šarapatková Anna     -  1. místo v překážkovém běhu,  2. místo v závodu 
koloběžek 
 

 

 

3. Corny atletický středoškolský pohár 

18. 9. 2015, Stadion Sareza Ostrava-Zábřeh 

školní koordinátor: A. Kroupová 

2. místo -  Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka – družstvo dívek (7A8 Šustková Bára, 7B8 

Peterková Kateřina, 2A4 Marková Kateřina, Lichnovská Martina, Vývodová Jana, 6A8 

Fukalová Hana, Bartková Eliška, 6B8 Juřicová Tereza, Kuchařová Kája, Skupníková 

Kateřina, 1A4 Mulková Bára) 

6. místo -  Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka - družstvo chlapců (7A8 Václavek Lukáš, 

Adámek Jiří, 7B8 Hofírek Jiří, 3A4 Chwistek Lukáš, 6B8 Benda František, Kobělář Jakub, 

Šlachta Jakub, Vittek Daniel, 1A4 Dymáček František, 5B8 Krejčí Marian) 

 

4. Okresní kolo v přespolním běhu 

28. 9. 2014, běžecký areál Bělský les 

družstvo 5 chlapců (Jakub Glonek, 8B8, Hofírek Jiří a Zeman Radek,7B8, Skřipčák Tony, 

6A8, a Krejčí Marian, 5B8). 

celkově 2. místo a Jakub Glonek mezi jednotlivci 2. místo. 

školní koordinátor: J. Skála 

 

5. Ostravský maraton 

27. 9. 2014 
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1 štafeta: Marian Krejčí (5A8), Hana Fukalová a Ondřej Běnek (6A8), František Benda a 

Jakub Šlachta (6B8) a Jiří Hofírek )7B8) 

Z celkem 54 přihlášených štafet skončila na skvělém 8. místě. 

školní koordinátor: M. Kotek 

 

6. soutěž v pIšQworkách 

4. 11. 2014, pořadatel  - gymnázium v Ostravě - Zábřehu 

Zúčastnily se tři týmy, jeden se probojoval do krajského kola (Markéta Mrázková, Jiří 

Hofírek, David Vu, Jakub Kovář, Radek Zeman - všichni 7B8), zde se neumístil. 

školní koordinátor: A. Kroupová 

 

7. Turnaj 17. listopadu ve volejbale 

pořadatel - Gymnázium Volgogradská 

12. 11. 2014 - chlapci:  2. místo a postup do městského kola 

(Václav Čevela a Tomáš Chochola (8A8), Michal Vašátko (6A8), Marek Schwalbe (5B8) , 

Jan Mandrla (5B8), Tomáš Vojkůvka (2A4), David Vronka (8A8), Matěj Kučera (5A8) a 

 Tony Skřipčák (6A8) 

14. 11. 2014 - děvčata:  5. místo  

(Martina Smrečani, Eva Hrabovská, Markéta Mrázková, Silvie Ostřížková, Kateřina 

Slobodníková a Eliška Venhudová) 

školní koordinátor: R. Kuldan 

 

 

8. Florbal - obvodní kolo kategorie H IV 

21. 11. 2014, ZŠ Ostrava - Bělský les, Dvorského 1 

2. místo z celkově 8 základních škol z Dubiny a Hrabůvky, bez postupu (Neděla Jakub 

(2B8), Travinský Vojtěch (2B8), Litschmann Jakub (3B8), Zerzoň Štěpám (4A8), Zeman 

Radek (4A8), Žmolík Hynek (4A8), Kratochvíl Jan (4A8) a Gaščík Marek (4A8), Michaela 

Kubečková )2B8) 

školní koordinátor: Z. Kurková 

 

9. Pohár českého florbalu 

25. 11. 2014 - žáci prvních dvou ročníků vyššího gymnázia, okresní kolo 

1. místo, postup do krajského kola (Tony Sripčák (6A8), Martin Děček (5A8), Vašek 

Jurdzin (2A4), Adam Bajger (6A8), František Benda (6B8), Filip Dědič (2A4), Samuel 

Halamíček (2A4), Jiří Holaň (6B8), Ondra Tanistra (5B8), Marian Krejčí (5B8) 

školní koordinátor: M. Dymáčková 

 

10. Okresní kolo ve volejbale 

27. 11. 2014, Vítkovická střední průmyslová škola 
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chlapci:  dělené 5. a 6. místo (Tomáš Chochola,  Marek Schwalbe, Jan Mandrla, Tomáš 

Vojkůvka, David Vronka, Matěj Kučera a Tony Skřipčák) 

školní koordinátor: R. Kuldan 

 

11. Turnaj ostravských gymnázií ve florbalu  kategorie chlapci V  

12. 12. 2014, Gymnázium Ostrava – Zábřeh, okresní kolo 

2. místo (postupové), (10 škol - 1. sportovní gymnázium) 

Rostislav Riger (7B8), Adam Pudich (7A8), František Benda (6B8), Tony Skřipčák (6A8), 

Václav Jurdzin (2A4), Martin Děček (5A8), Jiří Holáň (6B8), Filip Dědič (2A4), Adam 

Bajger (6A8), Samuel Halamíček (2A4) 

školní koordinátor: Z. Kurková 

 

12. Okresní finále chlapců ve volejbale 

27. 3. 2015, ZŠ Dvorského 

4. místo (Gaščík Marek, Kratochvil Jan, Nečesaný Tomáš, Novotný Patrik, Zajíček 

Dominik, Zeman Radek, Zerzoň Štěpán, Žmolík Hynek - všichni 4A8) 

školní koordinátor: R. Kuldan 

 

 

13. Celostátní finále Přeboru škol 2015 v orientačním běhu 

10. 6. 2015, Komenského sady 

5. místo v ČR !!! 

družstvo: Jakub Glonek (8B8), Jiří Hofírek (7B8), Jana Vývodová (2A4), Hana Fukalová 

(5A8) 

školní koordinátor: M. Dymáčková 

 

 

14. Hejtmanův pohár 

květen 2015 průběžně ve škole 

zúčastnili se všichni žáci nižšího gymnázia v opičí dráze na čas, který se sčítal za celou 

školu 

1. místo v MS kraji !!!  + výhra 10.000 Kč pro školu 

školní koordinátor: Z. Kurková 

 

15. Přebor žáků ostravských škol v šachu 

7. 5. 2015,  Dům kultury města Ostravy  

Účastníci - Ludmila Kopcová (3A8),  Martin Adámek, Jiří Kubis a Petr Levý (3B8) 

V konkurenci dalších osmdesáti soutěžících se umístili takto - L. Kopcová - 2. místo 

(zároveň 1. místo mezi dívkami), M. Adámek - 4. místo, P. Levý - 26. místo, J. Kubis - 32. 

místo 

školní koordinátor: R.Tokarský 
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Pravidelné akce, kterých se PK účastní a které organizuje:  

 

Projekty:  

 

1. Sportovní kurzy  

Lužnice 1 

8. -  12. 9. 2014 pro třídy 7A8 a 7B8 , celkem 41 žáků 

organizátor za školu: R. Kuldan, zapojení kantoři: A. Kroupová, Z. Kurková, M. Matuška, 

M. Dymáčková (zdravotník) 

 

Lužnice 2 

15. - 19. 9. 2014 pro třídu 3A4, celkem 15 žáků 

organizátor za školu: J. Skála, zapojení kantoři: P. Kolašín, Z. Kurková (zdravotník) 

 

 

2. Lyžařské kurzy  

Kyčerka 

9. - 13. 2.2015 pro třídu 2A8, celkem 27 žáků 

organizátor za školu: R. Kuldan, zapojení kantoři: J. Skála, A. Kroupová (zdravotník) 

 

Karlov - penzion Roháč 

9. - 13. 2. 2015 pro třídu 2B8, celkem 28 žáků 

organizátor za školu: Z. Kurková, zapojení kantoři: M. Dymáčková, G. Milatová 

(zdravotník) 

 

Galík 

16. - 20. 3. 2015 pro třídy 1A4, 5A8 a 5B8, celkem 41 žáků 

organizátor za školu: J. Skála, zapojení kantoři: Z. Kurková, D. Bauko, R. Kuldan 

(zdravotník) 

 

Rakousko - středisko Matrei 

16. - 20. 3. 2015 pro třídy 1A4, 5A8 a 5B8, celkem 32 žáků 

organizátor za školu: M. Dymáčková, zapojení kantoři: G. Milatová, A. Kroupová 

(zdravotník) 

 

3. Ostatní pravidelné akce 

 

1. Mikulášský turnaj v přehazované a odbíjené - 5. 12. 2014  
pro žáky prim - kvart     
organizátor za školu:  A. Kroupová 
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2. Vánoční turnaj v odbíjené o putovní pohár - 19. 12.2014 
pro smíšená družstva třetích a čtvrtých ročníků       
organizátor za školu:  T. Szlaurová + žáci aplikované ekonomie 

 
3. Pololetní florbalový turnaj o putovní pohár - 29. 1. 2015 

pro výběr žáků celého gymnázia     
organizátor za školu:  M. Dymáčková 

  
 

4. Velikonoční turnaj v odbíjené - 1. 4. 2015 
 pro žáky prvních a druhých ročníků   
organizátor za školu:  R. Kuldan, Z. Kurková 

 
5. Sportovní den školy - 23. 6. 2015 

 pro žáky celého gymnázia     
organizátor za školu:  G. Milatová 
 
 

Exkurze, besedy, workshopy:  

0 

 

Kroužky, mimoškolní aktivity 

 

1. Sportovní hry - pro žáky sekund – kvint, 25 žáků 
organizátor za školu:  R. Kuldan 

 

2. Florbalová liga - pro žáky celé školy, 36 žáků 

organizátor za školu:  M. Dymáčková 
Liga byla zakončená akcí Florbalová noc na přelomu čtvrtku 23. 4. a pátku 24. 4 
v prostorách školní tělocvičny. 
 

 

DVPP členů komise:  

0 

 

Zhodnocení práce PK:  

Práce v rámci TV je náročná velkým množstvím soutěží, kterých se účastníme, ale vše 

jsme s přehledem zvládli. 

 

 

 

V letošním roce se nepodařilo:  

Nebyla otevřena výzva, na základě které bychom mohli vybudovat venkovní sportovní 

areál a vybavit novým nářadím a náčiním TV. 
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V letošním roce se podařilo nad rámec výuky:  

Vyhrát soutěž Hejtmanův pohár vyhlášenou MS krajem a získat tak 10 000 Kč pro TV. 

Soutěž byla pro všechny žáky nižšího gymnázia a spočívala ve všeobecné pohybové 

zdatnosti. 

Zúčastnili jsme se velkého množství sportovních soutěží a nejúspěšnější máme běžce, 

kteří získali 5. místo v ČR v přespolním běhu. 

 

Do budoucna si komise klade za cíl:  

Sportovat, sportovat, sportovat! 

 

Výtvarná výchova 

Soutěže:  

 

a) organizované naší předmětovou komisí:  

 

1. Výtvarná a fotografická soutěž ke Dni Země - Tato soutěž se vyhlašuje v rámci  

environmentální výchovy na naší škole napříč předměty v průběhu celého školního 

roku.  

Výstava nejlepších prací na letošní téma Odpady a vyhlášení výsledků se realizovalo v  

měsících květen a červen 2015.  

Ve výtvarné části v kategorii nižšího gymnázia byli oceněni tito žáci: 1. místo obsadily  

Markéta Káňová z 2A8 a Eva Michálková z 2B8, 2. místo obsadily Barbora Černíková z 

2A8 a Eva Švančarová z 2B8, na 3. místě se umístily Klára Gajdečková z 2A8 a Michaela 

Niké Vopalecká z 2B8. 

Na vyšším gymnáziu byla udělena dvě ocenění - za 1. místo Michalu Vašátkovi a za 2. 
místo Natálii Ryskové, oba z 6A8. 
Ve fotografické části soutěže získala 1. místo Hanka Kotulová z 5A8 a 2. místo Petra  
Kvačová z 1A4. 
organizátor za školu:  M. Musialová 

 

  

 

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

 

Výtvarná celostátní soutěž Nejznámější české pohádky na poštovních známkách, 

vyhlašuje Nadační fond Jičín-město pohádky, Poštovním muzeum Praha a deník Právo 

ve spolupráci s Českou poštou. Zapojilo se 30 našich žáků z prim, do soutěže zasláno 15 

vybraných prací.  

Výsledky budou vyhlášeny až v září 2015.  

organizátor za školu:  M. Musialová 
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Pravidelné akce, kterých se PK účastní a které organizuje:  

 

V rámci výuky výtvarné výchovy navštěvují studenti výstavy v ostravských galeriích, a 

to v GVUO, Výstavní síni Sokolská a v městské galerii Plato. Na některé výstavy pak 

navazuje jak teoretická, tak i praktická část výuky v hodinách VV, např. výstava 

abstraktního geometrického umění REDUCTIVE/NL.  

 

 

Kroužky, mimoškolní aktivity 

 

Pro zájemce se v tomto školním roce nepravidelně ve středeční odpoledne nabízela 

možnost navštěvovat  tříhodinovou konzultaci zaměřenou jak na praktickou, tak i na 

teoretickou přípravu na talentové zkoušky na VŠ a maturitní zkoušku na naší škole. 

Této možnosti využily  3 studentky z oktáv. 

organizátor za školu:  M. Musialová 

 

DVPP členů komise:  

0 

 

Zhodnocení práce PK:  

 

V letošním roce se nepodařilo:  

- uspořádat exkurzi za poznáním architektury Ostravy 

 

Hudební výchova 

Soutěže:  

 

a) organizované naší předmětovou komisí:  

 
 1. Soutěž ve zpěvu lidových písní 

10. - 13. 11. 2014, 21 žáků vyššího a nižšího gymnázia 

první kategorie (žáci prim):   

1. místo - Jana Doležalová, 1A8, a Julie Lubojacká, 1B8 

2. místo - Ondřej Válek, 1A8, a Hana Vašíčková, 1B8.  

3. místo - Barbora Vašíčková a Matěj Nevrlý, 1B8 

druhá kategorie (žáci sekund – kvart):   

1. místo -  Barbora Černíková, 2A8 

2. místo - Klára Mačudová, 2B8  



69 
 

3. místo - Jaroslav Ocisk, 2A8 

Kategorie třetí (žáci prvních – čtvrtých ročníků): 

1. místo - Barbora Hankusová, 8A8 

2. místo - Veronika Gromnicová, 1A4  

3. místo - Martina Lichnovská, 2A4. 

organizátor za školu: M. Zelenková, M. Vašíčková 

 

 

 2. The English Nightingale 

29. dubna 2015, školní kolo soutěže ve zpěvu anglických písní 

kategorie nižší gymnázium:  

1. místo - Michaela Niké Vopalecká z 2B8 

2. místo - Jany Doležalová a Kristýna Ulmannová, obě 1A8 

3. místo - Hana Vašíčková a Barbora Vašíčková, obě 1B8, a Kateřina Horáková 

s Veronikou Janáčkovou, obě 3A8 

kategorie vyšší gymnázium:  

1. místo - Gabriela Dirgasová a Matěj Spilko, oba 8B8 

2. místo - Lenka Tannertová, 6B8 

3. místo – Jakub Kubis, 5B8 

organizátor za školu: M. Zelenková, M. Vašíčková 

 

 

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

 

1. Skřivánek 2015 

2. – 4. února 2015, 25. ročník soutěže ve zpěvu lidových písní Skřivánek 2015 

12 soutěžících 

kategorie prim – z celkového počtu 53 soutěžících – 3. místo Ondra Válek, 1A8 

kategorie 1. – 4. ročníku SŠ – 1. místo Barbora Hankusová, 8A8 

organizátor za školu: M. Zelenková, M. Vašíčková 

 

2. The English Nightingale 

5. června 2015, krajské kolo, v divadélku ZŠ Formana 

Reprezentovali žáci Michaela Niké Vopalecká, 2B8, za kytarového doprovodu Davida 

Franka, 5B8, a pozvání do této soutěže přijali také letošní absolventi naší školy Gabriela 

Dirgasová a Matěj Spilko, oba 8B8, za doprovodu na kytaru Vojtěcha Kuldana, 8B8. 

Bez umístění 

organizátor za školu: M. Zelenková, M. Vašíčková 

 

 

Pravidelné akce, kterých se PK účastní a které organizuje:  
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Letos opět zorganizování Akademie školy 

Kulturní vystoupení při předávání maturitního vysvědčení 27. 5. 2015 

 

 

Exkurze, besedy, workshopy:  

 

1. 2A4 netradiční hodina hudební výchovy 

V průběhu října a listopadu 2014 proběhla pro třídy 3B8, 4A8, 4B8 a 2A4 netradiční 

hodina hudební výchovy. 

Pořadatel - YMCA OP 

organizátor za školu: M. Zelenková, M. Vašíčková 

 

Kroužky, mimoškolní aktivity 

 

1. Pěvecký sbor 
každý čtvrtek od 14:15 do 15:30 

pro všechny žáky školy, celkem 19 žáků  

Členové vystoupili na školní akademii, při předávání maturitních vysvědčení 

organizátor za školu: M. Zelenková, M. Vašíčková 

 

 

2. Hudební kroužek 

každý čtvrtek od 14:15 do 15:30 

Pravidelná individuální příprava k maturitě 4 studentů (Gabriela Dirgasová, Matěj 

Spilko, Vojtěch Kuldan, všichni 8B8, a Michaela Zahradníková z 8A8) 

organizátor za školu: M. Zelenková, M. Vašíčková 

 

 

DVPP členů komise:  

0 

 

Zhodnocení práce PK:  

Do školních i mimoškolních aktivit se podařilo zapojit žáky od prim až po čtvrté ročníky. 

 

 

V letošním roce se nepodařilo:  

0 

 

V letošním roce se podařilo nad rámec výuky:  
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Uskutečnění Akademie školy, zapojit žáky do pěveckých soutěží a zajistit postup do 

školních kol. 

 

Do budoucna si komise klade za cíl:  

0 

 

Výchova ke zdraví 

Soutěže:  

 

a) organizované naší předmětovou komisí:  

0 

 

 

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

 1. Coolinaření s Albertem 

 15. 5. 2015, pořadatel Ahold – počet zapojených žáků 2 

- smyslem je podpořit u dětí a mladistvých znalost zásad správné výživy a zároveň 

podpořit umění kreativní přípravy 

vítězové: : (postup do semifinále) Klára Holková, Tereza Strnadová, třída 2B8  

školní koordinátor: M. Klimková 

 

Projekty:  

0 

 

 

Exkurze, besedy, workshopy:  

 

1. Týden zdravých zubů 

8. a 11. 9. 2014, pod vedením studentek třetího ročníku stomatologie Univerzity 

Palackého v Olomouci 

- pro žáky předmětu Výchova ke zdraví 

organizátor za školu: M. Klimková 

 

2. beseda o HIV a AIDS 

11.12. 2014 - třídy 5B8 a 1A4 

- přednášeli studenti Lékařské fakulty Ostravské univerzity Michal Dombrovský (náš 

absolvent) a Šárka Masnicová 

organizátor za školu: M. Klimková 

 

3. Drogy ve všech pádech 

15. 12. 2014 - třídy 2A8, 2B8, 5A8, 5B8, 7B8 , 1A4, 3A4 
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- přednášel Mgr. Petr Opletal a jeho dva klienti, léčící se narkomani, z komunity Pastor 

Bonus na Bruntálsku 

organizátor za školu: M. Klimková 

 

4. Párty se zdravou pětkou  

24. 6. 2015 – zúčastněné třídy:  2A8, 2B8 

organizátor za školu: M. Klimková 

 

 

Mgr. Gabriela Milatová, 

garant předmětové komise 

     

 

Environmentální výchova 

Environmentální výchova je již řadu let nedílnou součástí výchovně-vzdělávacího 

procesu naší školy. V letošním školním roce 2014/2015 bylo zvoleno téma pro 

environmentální výchovu Odpady.  

Problematika odpadů byla probírána nejen v přírodovědných oborech (Bi, Ch, Z), ale 

i humanitních oborech (např. cizích jazycích). K tomuto tématu probíhaly i tyto akce: 

 

1. výtvarná a fotografická soutěž ke Dni Země 

- tuto soutěž vyhlašuje v rámci environmentální výchovy předmětová komise 

biologie a estetické výchovy 

-  výtvarné práce byly vystaveny v prostorách naší školy, fotografie byly 

vystaveny na nástěnce u kabinetu biologie 

-  ve výtvarné části v nižší kategorii byli oceněni tito žáci: 

4. místo: Markéta Káňová z 2A8 a Eva Michálková z 2B8 

5. místo: Barbora Černíková z 2A8 a Eva Švančarová z 2B8 

6. místo: Klára Gajdečková z 2A8 a Michaela Niké Vopalecká z 2B8 

- na vyšším gymnáziu byla udělena ve výtvarné části dvě ocenění: 

1. místo: Michal Vašátko z 6A8 

2. místo: Natálie Rysková z 6A8 

-  ve fotografické části soutěže získaly: 

1. místo: Hanka Kotulová z 5A8 

2. místo: Petra Kvačová z 1A4 

2. soutěž Třídíme se zvířátky v zoo Ostrava 
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- soutěž pořádala obalová společnost EKO- KOM, a. s. ve spolupráci se zoo 

Ostrava 

- zapojila se 2 tříčlenná družstva z 2B8 a 3B8 pod vedením Petry Skupinové a 

Magdy Dymáčkové ve složení: 

2B8: Klára Holková, Jan Pospíšil, Vendula Špačková 

3B8: Daniel Karch, Michal Kučera, Samuel Zuštík 

- oba týmy úspěšně splnily úkoly korespondenčního kola, bohužel do finále o 

1. - 3. místo nepostoupily, získaly však recyklované dárky a pro školu 

vzdělávací materiály Příručka environmentální výchovy pro pedagogy a žáky 

základních škol 

 

3. projektová výuka 

- žáci 2A8 a 2B8 v rámci výuky světa práce pracovali na projektech nejen na 

téma Odpady, ale i na tématech Voda a Vzduch 

- žáci biologického semináře 3A4, 7A8 a 7B8 zpracovávali v rámci výuky 

ekologie prezentace a referáty na různá ekologická témata 

 

4. videoprojekce a prezentace na téma Odpady 

- ročníkové práce z informatiky pro žáky kvart a 1. ročníku pod vedením 

Dušana Bauka a Michala Matušky 

- umístění: 

1. místo: Nela Müllerová, Alena Nguyenová, Johanka Přádková z 4A8 

2. místo: Jana Marčáková, Adéla Michnáčová, Bára Mulková, Veronika 

Omachtová z 1A4 

3. místo: Bára Bajtková, Veronika Jedlovcová, Jiří Juřička z 1A4 

 

5. ekologická likvidace elektrozařízení 

- získali jsme certifikát environmentálního vyúčtování za rok 2014, kdy jsme 

zajistili sběr 408 kg elektrozařízení. 

 

I v tomto školním roce jsme žáky prostřednictvím rozhlasu a nástěnek informovali o 

významných událostech a dnech s ekologickou tématikou.  

Stále se účastníme různých akcí s ekologickou tématikou: přírodovědné exkurze do 

CHKO Poodří, exkurze na haldu Ema, do Vysokých pecí, do zoo Ostrava apod. 

Neustále vedeme žáky k šetrnému zacházení s energiemi a k separaci odpadů. 

 

Snahou EV v letošním školním roce bylo seznámení žáků s problematikou týkající se 

odpadů, která je jednou z velkých problémů planety Země. Proto toto téma zasáhlo 

všechny žáky gymnázia v různých oborech. Vzhledem k důležitosti tohoto tématu se 

k němu budeme neustále vracet. 
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        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, a to 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. 

 mutlimediální učebna  

 tablety pro učitele včetně školení v rámci projektu Pedagog a tablety ve výuce 

 elektronická přihláška pro uchazeče 

 přeinstalace webového serveru 

 Informační systém jako aplikace pro mobilní telefony 

 

Mgr. Michal Matuška,  

metodik ICT 

        

 

Středoškolská odborná činnost 

tradičně se zúčastňují žáci seminářů, SOČ rovněž tradičně zajišťoval RNDr. Lukáš Slouka 

s Mgr. Dagmar Štensovou.  

SOČ – přírodovědná část – v letošním roce se představilo devět prací v pěti oborech, 

přírodovědných prací bylo 5 v oborech biologie a zdravotnictví. 

vítězové: obor Biologie: 1. Hana Kolářová (3A4) 

    2. Tamara Kučerová (7B8) 

    obor Zdravotnictví: 1. Eleni Papazachariu (7A8) 

2. Barbora Kašparová (7B8) 

3. Gabriela Holubová (7B8)  

Žádná z prací nesplnila podmínky pro postup do dalšího kola soutěže. 

SOČ – humanitní sekce 
vítězové: 1. místo, školní kolo (obor historie) Lukáš Kaloč, 4A4 (postup do okresní kola) 
                 3. místo, okresní kolo Lukáš Kaloč, 4A4 
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                 1. místo, školní kolo (obor teorie kultury a umění) Klára Heliová (3A4) – bez 

postupu do vyššího kola)  
 

RNDr. Lukáš Slouka, Mgr. Dagmar Štensová 

organizátoři SOČ  

 

Školní časopis 

 Redakce časopisu s názvem Gramotný jelen se letos ujali žáci třídy 5B8, kteří si 

tak vyzkoušeli publicistický styl v praxi. Třída pracovala rozdělena do 4 skupinek, každá 

měla za úkol jedno vydání časopisu. Ten vycházel ob dva měsíce. 

Spolupráce studentů fungovala 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. Splnit úkol se nepodařilo jen poslední skupince. 

Dubnové číslo tak již vydáno nebylo.  

        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 

14. 1. 2015 od 14:00 do 18:00 a v sobotu 24. 1. 2015 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 

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 



76 
 

výtvarné výchovy. Některé pak překvapila vybavená hudebna, ale především keramická 

pec. 

Poděkování patří především studentské firmě, která se  pod vedením Mgr. Taťany 

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 

Vzhledem k tomu, že jsme již třetí rok Fakultní školou Ostravské univerzity, 

vykonávají u nás studenti náslechy i souvislé pedagogické praxe téměř ve všech 

předmětech.   

 

RNDr. Lukáš Slouka 

 

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 

organizují. Jen krátký přehled: 

 

 „Světluška“  -   10 žáků, 8. 9. 2014, vybráno 12 220 Kč (Sd) 
 
„Bílá pastelka“, 19 žáků, 15. 10. 2014, vybráno 13 707 Kč  (Za) 
 
Fond Sidus (sbírka pro onkologické dětské pacienty v FN Motol), 3 žáci, prosinec 2014, 
vybráno 1 200 Kč (Sd) 
 
Srdíčkové dny, 2.-3.12.2014, 10 žáků, vybráno 2 856 Kč; 16.-17.3.2015, 10 žáků, 
vybráno 4 056 Kč (Tl) 
 
Den proti rakovině, 13.5. 2015, 29  žáků, vybráno 35 780 Kč (Za) 
 
Sbírka pro Adru, 2.-3.6.2015, 8 žáků, vybráno 2 500 Kč (Vl, Sd) 
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Mgr. Jana Sládková, Mgr. Eva Zahutová, Mgr. Pavla Tlolková, 

Mgr. Vojtěch Vlček 

 

Kola pro Afriku 

Již třetím 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 akce, 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 pořadu Sama doma, v Českém rozhlase, na TV Polar, v 

mnoha denících...  

Letos se konkrétně jednalo o akce:  

září 2014 – charitativní sbírka oblečení, knih, hraček, domácích spotřebičů.. pro 

Moment, tak trochu jiný obchod (charitativní obchod, jehož zisk jde na Kola pro Afriku, 

mobilní hospic Ondrášek a denní stacionář pro děti s postižením).  

říjen 2014 - nakládka kol na cestu do Gambie – účast žáků 5B8 

listopad 2014 – březen 2015 - Sněhuláci pro Afriku -  celorepubliková akce, zapojilo se  

cca 315 škol, záštitu nám poskytlo Ministerstvo školství. Za startovné se na všech  

zapojených školách vyráběli sněhuláci z nejrůznějších materiálů.  Akce sklidila velký 

úspěch, získali jsme částku 415 000 Kč, jež byla předána spol. Kola pro Afriku.  

březen 2015 – sběr lékárniček pro Afriku  

červenec 2015  - 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.  

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. 7/519 ze dne 19.12.2013 stanoveny podle § 12 zákona č. 250/2000Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, závazné ukazatele na rok 2014, a to 

příspěvek  na provoz ve výši 1 729 000 Kč a účelová investiční dotace na akci 

Rekonstrukce zdravotechniky ve výši 2 200 000 Kč. V průběhu roku 2014 došlo ke 

změnám uvedeným v následující  tabulce. 

 

Změny závazných ukazatelů v roce 2014                                                                       (v Kč) 

ZMĚNY PŘÍMÉ PROVOZNÍ PROJEKTY INVESTIČNÍ

Datum ÚZ 33353 ÚZ 33038 ÚZ 33047 ÚZ 33051 ÚZ 33052 ÚZ 0 ÚZ 0-účel. ÚZ 140 ÚZ 203 ÚZ 205 ÚZ 33030 ÚZ 33030 ÚZ 206 Celkem

19.12.2014 1 729 000 2 200 000 3 929 000,00

28.1.2014 3 694 000 1 729 000 2 200 000 7 623 000,00

11.3.2014 7 884 000 1 729 000 2 200 000 11 813 000,00

25.3.2014 7 884 000 2 741 000 199 400 1 002 000 2 200 000 14 026 400,00

24.4.2014 23 651 000 2 741 000 160 000 199 400 1 002 000 2 200 000 29 953 400,00

12.6.2014 23 651 000 30 382 13 900 2 741 000 160 000 199 400 1 002 000 3 000 000 30 797 682,00

24.6.2014 23 651 000 30 382 13 900 2 741 000 160 000 199 400 13 500 1 002 000 3 000 000 30 811 182,00

11.9.2014 23 651 000 30 382 13 900 2 741 000 160 000 199 400 13 500 1 002 000 235 050,57 3 000 000 31 046 232,57

21.10.2014 23 868 000 30 382 13 900 36 021 2 741 000 160 000 199 400 13 500 1 002 000 235 050,57 3 000 000 31 299 253,57

25.11.2014 23 868 000 30 382 13 900 36 021 150 248 2 750 000 160 000 200 400 13 500 993 000 235 050,57 3 000 000 31 450 501,57

11.12.2014 23 868 000 30 382 13 900 36 021 150 248 2 750 000 160 000 200 400 13 500 993 000 432 576,02 235 050,57 3 000 000 31 883 077,59  
 
 
 
Rozdělení neinvestičních příspěvků a dotací dle OdPa 
OdPa 3121               27 215 451,00 Kč 
OdPa 3299                    667 626,59 Kč 
Celkem                    28 883 077,59 Kč 
 
 
 
Rozdělení neinvestičních příspěvků a dotací dle ORJ 
ORJ 11                 667 626,59 Kč 
ORJ 13                      27 215 451,00 Kč 
Celkem  28 883 077,59 Kč 
 
 

     Konečný závazný ukazatel – příspěvek na provoz včetně projektů a investičních 

prostředků ve výši 3 000 000 Kč (ORJ 7 - není součástí SK400), se kterým naše 

organizace v roce 2014 hospodařila, činil 31 883 077,59 Kč.  

     Od nikoho dalšího naše organizace dotace neobdržela. 
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Výnosy 

Doplňková činnost probíhala ve středisku „Provádění rekvalifikačních kurzů, 

vzdělávacích kurzů a odborného školení včetně zprostředkování“ (dále jen Ostatní 

vzdělávání), ve středisku „Pronájem majetku“ a středisku „Kopírovací práce“. 
 

DOPLŇKOVÁ ČINNOST CELKEM 

Účet Náklady Kč  Účet Výnosy Kč 

501 SPOTŘEBA MATERIÁLU 7 700,00 602 VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB 230 879,00 

502 ENERGIE 7 800,00 603 VÝNOSY Z PRONÁJMŮ 134 918,00 

511 OPRAVY  A  UDRŽOVÁNÍ 6 000,00    

521 MZDY 79 610,00       

459 AUTORSKÁ PRÁVA 6 509,80    

551 ODPISY 12 000,00       

  Náklady 119 619,80   Výnosy 365 797,00 

  ZISK 246 177,20       

   Kontrolní součet 365 797,00     365 797,00 

 

 

Náklady 

Náklady v roce 2014 činily celkem  31 613 678,51 Kč za celou organizaci, z toho náklady 

v hlavní činnosti činily 31 494 058,71 Kč a v doplňkové činnosti 119 619,80 Kč. 

Náklady v HČ v roce 2014                                 (v Kč) 

DRUH NÁKLADU ÚČET Kč 

Spotřeba materiálu 501 867 466 

Spotřeba energie 502 936 369 

Opravy a udržování 511 558 137 

Cestovné  512 227 904 

Ostatní služby 518 1 776 570 

Mzdové náklady 521 18 646 485 

Zákonné sociální pojištění 524 6 107 612 

Jiné sociální náklady 525 74 846 

Zákonné sociální náklady 527 703 525 

Ostatní náklady z činností 549 24 260 

Odpisy DHM a DNM 551 1 358 919 

Náklady z DDM 558 209 846 

Ostatní finanční náklady 569 2 092 

Daň z příjmů 591 28 

Celkem    31 494 058,71 
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 (v Kč) 

Druh nákladů OdPa ÚZ Kč 

Přímé náklady na vzdělávání 3121 33353 23 868 000,00 

Rozv. program Excelence … 3121 33038 30 382,00 

Rozv. program Další cizí jazyk ...  3121 33047 13 900,00 

Zvýšení platů PP ……. 3121 33051 36 021,00 

Zvýšení platů pracovníků……. 3121 33052 150 248,00 

Přímé náklady na vzdělávání (celkem) 3121 33xxx 24 098 551,00 

Projekt - Šablony 3121 33031 599 876,60 

Náklady vč. projektu 3121 33xxx 24 698 427,60 

Provozní náklady 3121 0 (1) 2 910 000,00 

Dofinancování OS - Psycholog 3121 140 200 400,00 

Částečné pokrytí nákladů - FaMa 3121 203 13 500,00 

Krytí odpisů 3121 205 993 000,00 

Provozní náklady (celkem) 3121   4 116 900,00 

Náklady hrazené z vlastních výnosů 3121 5 959 022,29 

Projekt - Pedagog a tablety ve výuce 3299 5 86 429,70 

      5 162 351,99 

Projekt - Dvakrát měř a jednou řeš 3299 33030-1 705 713,91 

Projekt - Matematika s radostí 3299 33019 227 237,40 

Projekt - DVPP 3299 33030-2 700 327,81 

    33xxx 1 633 279,12 

Celkem za hlavní činnost 3121+3299   31 494 058,71 

 

 
 

   

Provozní náklady v hlavní činnosti byly hrazeny z provozní dotace ve výši 

2 910 000,00 Kč, z vlastních výnosů v hlavní činnosti ve výši 959 022,29 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 2014 v hlavní činnosti byla ztráta ve výši 245 926,20 Kč 

a  v doplňkové činnosti vznikl zisk ve výši 246 177,20  Kč. Náklady v hlavní činnosti 

mohly být překročeny, jelikož jsme plánovali použití vzniklého zisku z doplňkové 

činnosti. Výsledek hospodaření za celou organizaci činil zisk 251 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 

2014 jsme podali elektronicky dne  26. 2. 2015, kde jsme z činnosti organizace přiznali 

ke zdanění zisk celkem ve výši   246 177,20  Kč.  
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(v Kč) 

Druh DČ VÝNOSY NÁKLADY ZISK 

Kurzy 192 450,00 83 470,00 108 980,00 

Kopírování 38 429,00 24 509,80 13 919,20 

Nájmy 134 918,00 11 640,00 123 278,00 

CELKEM 365 797,00 119 619,80 246 177,20 

 

 

Hlášení, statistiky, tabulky 

     Veškeré další tabulky, hlášení, a statistiky za rok 2014 byly odevzdány v termínu. 

 

 

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 

     Ke dni 27. 02. 2014  byla zpracována Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové 

organizace za rok 2014. 

 

 

Výsledky z kontrol vnitřního kontrolního systému 

V roce 2014 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 2014 na kontrolní odbor Moravskoslezského kraje. 

 
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. 2014. 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. Všeobecná zdravotní pojišťovna (5. 2. 2015). Předmětem byla kontrola plateb 

pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností 

plátce pojistného 

Výsledek kontroly: kontrolou 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.  

 

Projekty ve stádiu udržitelnosti: 

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 

využívány 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 

VII/1 (2 dny prezenčně ve škole, 2 dny výjezdu na Hukvaldy). Všechny předložené 

monitorovací zprávy byly schváleny. Kontrolou z MŠMT dne 25. 6. 2014 nebyly zjištěny 

žádné nedostatky. 

Celkově z této dotace jsme vyčerpali 1 649 413 Kč. 
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RNDr. Lukáš Slouka, projektový manažer 

 

 

 

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. 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 

 

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. Vzhledem k drobným formálním chybám nebyl 

tento projekt ještě finančně vypořádán. 

 

Mgr. Šárka Staníčková, projektový manažer 

 

Od ledna 2012 jsme se také zapojili do přípravy a následně realizace projektu „Podpora 

jazykového vzdělávání“. Jako partneři projektu jsme získali nábytek, počítačové 

vybavení se speciálním softwarovým vybavením pro výuku cizích jazyků do speciální 

učebny pro 24 žáků v celkové hodnotě cca 900 000 Kč. Od ledna 2015 v této učebně 

probíhá výuka cizích jazyků.   

 

Mgr. Adéla Kulová, školní projektová manažerka 
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      Projekt „Matematika s radostí“ byl ukončen k 31. 5. 2015.  

V minulém školním roce byla dokončena tvorba materiálů a probíhala 

především pilotáž ve třídách a dotazníkové šetření mezi studenty. Tři metodici 

(Mgr. Kolašín, Mgr. Kotek, Mgr. Matuška) se zúčastnili třídenní  konference, 

jejíž hlavní náplní bylo seznámit s výstupy projektu další matematiky z celé 

republiky.  

    Z rozpočtu projektu byly investiční nákupy provedeny už v prvních fázích 

projektu. Ve školním roce 2014/2015 probíhaly nákupy především literatury, 

ale koupili jsme i několik kalkulátorů s grafickým výstupem a dva prezentéry. 

    Projekt „Matematika s radostí“ byl realizován VŠB-TU Ostrava. Zaměřil se 

zejména na 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 studentů.  

    Projektu se účastnilo 5 středních škol z Ostravy, Přerova a Olomouce. Do 

projektu byli zapojeni 4 vyučující z naší školy v roli metodiků (Pavel Kolašín, 

Martin Kotek, Michal Matuška, Vlastimil Šmíd), kteří se podílí na tvorbě 

materiálů a jejich pilotování.  

Celý název projektu: Matematika s radostí – vytvoření interaktivního 

vzdělávacího obsahu pro zvýšení zájmu o matematiku, radost z učení a zlepšení 

matematických dovedností 

 

Mgr. Martin Kotek, školní metodik projektu 

   

 
Od jara 2013 jsme se spolu s dalšími gymnázii MSK podíleli na přípravě projektu 

Přírodovědné laboratoře v gymnáziích z ROP. Tento školní rok byl rokem finišování 

projektu. Díky částce cca 1 500 000Kč jsme vybavili laboratoře biologie a fyziky nejen 

novým nábytkem, ale především dalšími pomůckami, které zatraktivní výuku 

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 jsme získali pro potřebu 

vyučujících, a především pro výuku tablety a příslušná školení v celkové hodnotě 

609 800 Kč . 

 

Ve spolupráci s Gymnáziem Olgy Havlové a Lékařskou fakultou Ostravské univerzity se 

naše gymnázium zapojilo do projektu „Integrace středoškoláků do výuky fyziologie 

Lékařské fakulty Ostravské univerzity.“ V rámci tohoto projektu 15 našich žáků 

navštěvovalo laboratoře a speciální učebny na Lékařské fakultě. Byla to jedinečná 

možnost ukázat zájemcům o studium medicíny, co je v budoucnu při studiu čeká. 
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         Mgr. Eva Stádníková 

 

Zpráva  odborové organizace 

Odborová organizace byla dne 20. 6. 2014 rozpuštěna.  

 

Mgr. Eva Zahutová,  

předsedkyně ZV ČMOS 

 
Občanské sdružení PRO GYMNASIUM 

          Ve školním roce 2014/2015 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 2014/2015 činily  206 831 Kč. Celkové výdaje pak přesáhly 
částku 199 752 Kč.  
 

 

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 



87 
 

 

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 2014/2015 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
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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 2014/2015 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
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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. 2015. 

 

 

 

 

 ………………………………….. 

 Mgr. Šárka Staníčková, ředitelka školy 

 

 

 

 

Výroční zpráva byla projednána a schválena Školskou radou dne 15. 10. 2015.  

 

 

 

…………………………………………… 

 

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 

 

 

mailto:kancelar@grabuvka.cz

