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Úvodní slovo ředitelky školy 

 

Předkládám v pořadí dvacátou druhou výroční zprávu, ve které je zachycen 

školní rok 2015/2016 z pohledu ředitelky gymnázia. Při svém nástupu do funkce 

ředitelky školy jsem si vytýčila za hlavní cíl vybudování školy jako „otevřené“ 

instituce. Znamenalo to spojit teorii s praxí, vzdělání s výchovou, zapojit do tohoto 

procesu žáky, učitele i rodiče.  

I v letošním školním roce se nám podařilo zorganizovat celou řadu akcí, 

které zvýšily prestiž školy. Podporou výuky přírodovědných předmětů jsme již 

známí, ale ani humanitní předměty nezůstávají stranou. Snaha 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. Již 

druhým rokem funguje školní literární facebook, kde zveřejňujeme úspěchy žáků, 

žákovské práce, soutěže, zajímavosti ze světa literatury; letos jsme přidali i fb 

stránku Zlodějky knih, jež má navést žáky k četbě zajímavých knih, do projektu 

jsme zapojili i žáky.  

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 i 

v dalších oblastech, např. testování fyzické zdatnosti našich žáků pro potřeby 

výzkumu OU, účast našich žáků v projektu „Integrace středoškoláků do výuky 

fyziologie Lékařské fakulty Ostravské univerzity“.    

Přestože finanční prostředky od zřizovatele, které dostáváme, jsou jistě 

nemalé, zásluhou nejen vedení školy, ale především vyučujících napříč předměty 

jsme získali další prostředky z Evropské unie. V současné době realizujeme několik 

projektů: Přírodovědné laboratoře na gymnáziu, Jazyky na Gymnáziu Ostrava-

Hrabůvka, Integrace středoškoláků do výuky fyziologie na Lékařské fakultě 

Ostravské univerzity. Připravujeme dva nové projekty: ve spolupráci s VŠB v rámci 

ERASMUS+ pokračování úspěšného projektu Matematika s radostí (byl již 

schválen) a v rámci výzvy č. 33 Modernizaci posluchárny fyziky a laboratoře 

chemie. 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, Pedagog a tablety ve výuce, Matematika s radostí. 

Díky jednotlivým projektům se nám podařilo vybavit nejen novým nábytkem, ale 

především pomůckami laboratoře biologie a fyziky. Vybudovat novou jazykovou 

laboratoř s moderní počítačovou technikou a programy pro výuku cizích jazyků. 

Naši žáci navštívili v rámci projektu Španělsko a 5 učitelů si zvýšilo znalost cizích 

jazyků na jazykových pobytech ve Velké Británii, v Rakousku a na Maltě. Dokoupili 
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jsme další knihy do školní knihovny, která dnes čítá cca 20 000 svazků.  

Celoroční snažení bylo odměněno úspěchy našich žáků v soutěžích nejen na 

krajské úrovni, ale také na celostátní a mezinárodní úrovni.  

Naším největším úspěchem je opět, již po deváté za sebou, vítězství žáků aplikované 

ekonomie pod vedením Mgr. Taťany Szlaurové. Letošní  studentská společnost 

ChillUp, z. s.,  patří k nejúspěšnějším: vyhrála všechny tři soutěže na celostátní úrovni 

„JA Skill for the Future firma roku“ „JA Studentská firma roku“, „Nejlepší JA TITAN 

tým“  a reprezentovala Českou republiku na evropském finále obou soutěží, tj. 

v Madridu a Luzernu. Zde se žáci umístili v „TOP 9“.  

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. 

I v letošním školním roce na našem gymnáziu studoval Joao Henrique 

Soares Laurentino z Brazílie (v rámci výměnného programu AFS Mezikulturní 

programy, o. p. s.). 

Ale samozřejmě ne všechno jde hladce podle našich představ. Zatímco 

v oblasti  personální se podařilo učitelský tým stabilizovat, problémy se letos 

nevyhnuly nepedagogickým pracovníkům. Od srpna 2015 došlo ke změně na pozici 

mzdové účetní z důvodu odchodu původní účetní do starobního důchodu. Na 

podzim pak dlouhodobě onemocněla ekonomka školy. V prosinci ukončila po 

dlouhé nemoci pracovní poměr a odešla do invalidního důchodu jedna uklízečka. 

Další uklízečka nastoupila dlouhodobou nemocenskou v březnu a v srpnu ukončila 

rovněž pracovní poměr. Tyto dlouhodobé absence bylo nutné řešit zástupy a 

výběrem nových pracovníků.  

Že jsou žáci se školou spokojeni, ukázalo i hlasování o Gymnázium roku 

2016. Umístili jsme se na 3. místě v Moravskoslezském kraji a 1. mezi ostravskými 

gymnázii.  

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 1429/34, 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. Michaela Böhmová, e-mail: bohmova@ghrabuvka.cz, tel.: 596 712 050, 

731 633 120 

 

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) 

475 

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

(podle ŠVP) 

125 

    600 

 

Odloučená pracoviště školy: 

Škola nemá odloučená pracoviště. 

mailto:stanickova@ghrabuvka.cz
mailto:slouka@ghrabuvka.cz
mailto:bohmova@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 novými 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. 

Nově v hale školy byl vytvořen čtenářský koutek. 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 
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článek a od školního roku 2003/2004 fototermický článek  k demonstraci praktické 

proměny a využití sluneční energie.  

 Ve školním roce 2015/2016 bylo na škole otevřeno celkem dvacet tříd – 

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

šest set  žáků, tedy průměrný počet žáků na třídu byl 30.   

     

         

Školská rada 

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

na naší škole Školská rada, jejími členy již druhým rokem jsou za naše gymnázium 

Mgr. Michaela Böhmová (předsedkyně rady), Mgr. Eva Zahutová, za rodiče žáků a 

zletilé žáky Radim Misiaček a Vladislav Obdržálek. Zřizovatelem byli do Školské 

rady dosazeni 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 2014/2015 i Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za 

rok 2015. 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 vyučují 

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.  
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Volitelné předměty 

Školní učební plán v ŠVP doposud umožňoval zvolit si ve 3. ročníku a 

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

semináře. Pro letošní 3. ročník a septimy jsme zvolili novou variantu schválenou 

v ŠVP, a to volit si pro třetí ročník jeden jednoletý seminář a v maturitním ročníku 

pak další tři jednoleté semináře. Reflektovali jsme tak zájem žáků a jejich 

každoroční žádosti o přestup do jiných seminářů pro maturitní ročník.  Jednotlivé 

předmětové komise připraví vždy v březnu nabídku volitelných předmětů, která je 

zveřejněna na našich internetových stránkách. Žáci si pak určují pořadí zájmu. Po 

tomto prvním kole dochází k vyhodnocení zájmu, 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. 

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 zástupkyně ředitelky, 

garant Čj, školní časopis 

6B8 

Mgr. Brachaczková Jana Čj, Fj školní rozhlas 

správce skladu učebnic 

 

Bc. Branichová Tereza asist.pedag. MD  

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

licencí 

4A8 

Mgr. Dymáčková Magda Z, Tv  4B8 

Mgr. Fialová Miroslava Čj, D knihovna  

Mgr. Hegedüs Robert Bi, Z   

Mgr. Hlaváč Rostislav Šj metodik prevence  

Mgr. Holubová Jarmila Čj, Aj   

Mgr. Hořínková Jana psy školní psycholog  

Mgr. Klimková Michaela Bi, Ch, VZ  1A8 

Mgr. Kolašín Pavel M, F garant PK M, F, Ivt, Dg 4A4 

Mgr. Konečná Tereza Aj, Nj garant PK CJ  

Mgr. Kopečková Erika Šj, Čj  3A8 

RNDr. Kotassková Jana M, F  3A4 

Mgr. Kotek Martin M, F  2A8 

RNDr. Kroupová Alena M, Tv  7B8 

Mgr. Kulová Adéla Aj, Čj   

Mgr. Kuldan Radek Tv, Z  8A8 

Mgr. Kvasnicová Ivana  Čj, Nj  5B8 

Mgr. Macejková Dana Z, Tv   

Mgr. Matuška Michal M, Ivt správce systému Bakalář, 

metodik ICT, www školy 

1B8 

Ing. Mecová Kamila Aj   

Mgr. Milatová Gabriela Tv, Z školní metodik prevence, 

garant Tv 

 

Mgr. et 

Mgr. 

Mittnerová Eva, Ph.D. Aj  8B8 

Mgr. Musialová Magdaléna Čj, Vv  2A4 
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 Ramos Luis Ester 

Mercedes 

Jš rodilý mluvčí  

 

 

Mgr. Nechvátalová Dana Aj, Zsv, Rj   

Mgr. Rozehnal Jiří M, Bi koutek živé přírody 6A8 

Mgr. Skácelová Jana Čj, Aj   

Mgr. Skála Jiří Tv, Zsv   

Mgr. Skupinová Petra Bi, Ch koordinátor 

environmentální výchovy 

3B8 

Mgr. Sládková Jana Bi, Ch   

RNDr. Slouka Lukáš Bi, Z statutární zástupce 

ředitelky 

7A8 

Mgr. Stádníková Eva M, Bi  1A4 

Mgr. Staníčková Šárka Rj, Zsv, Ae ředitelka školy  

 Stuchlá Eva asist.pedag. zástup za MD  

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

Mgr. Šmíd Vlastimil M, F   

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

Mgr. Štěpán Kamil M, Dg   

Mgr. Tlolková Pavla Čj, Aj   

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 5A8 

Mgr. Zelenková Martina Čj, Hv vedení pěveckého sboru 

a   školní kroniky 

 

2B8 

 
 

Pracovníci na mateřské či rodičovské dovolené: 

Jméno Aprobace RD od - do 

Bc. Branichová Tereza asist. pedag. MD od  31. 8. 2015 

 

 

Věková struktura pedagogických zaměstnanců: 

Věk do 30 let 

vč. 

31 – 40 41 – 50 51 – 60 nad 60 

let 

průměrný věk 

Počet 1 14 17 12 5 47 
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků: 

 

Název akce Počet účastníků 

školení 

Kurz genetiky a molekulární biologie pro učitele SŠ 1 

Složitější beletristické a poet. texty v hodinách ČJ 1 

Prevence rizikového sexuálního chování 2 

Seminář činnosti hudební výchovy 1 

Závislosti nejen o drogách a alkoholu 1 

Jak přežít hlasovou únavu vokalsystem 1 

Den učitelů vzdělávací oblasti Člověk a příroda a Člověk a společnost 1 

Konzultační semináře k ústní zkoušce z anglického jazyka 2 

Seminář - Hudební výchova jinak 1 

Hodnotitel ústní zkoušky 1 

Moderní škola potřebuje moderní public relations II 1 

MODAM- Od matematiky k počítačům a zpět 1 

Speciální učení španělštiny jako cizího jazyka 1 

Metoda Hajného v matematice na 2st. ZŠ 1 

Mediální gramotnost pro učitele III 1 

Nákupní portál MSK 2 

Jak efektivně vytvořit IVP 1 
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Nepedagogičtí pracovníci  

Počty osob: 

Školní rok Fyzické osoby celkem Přepočet na plně zaměstnané 

2015/2016 16 12 

Personální obsazení: 

Úsek Jméno Pracovní zařazení 

Ekonomický Ing. Kopcová Irena ekonomka (PN od 2. 11. 2015) 

 Bc. Horňáková Lucie referent PAM  

  Moldrzyková Andrea od 1. 5. 2016 zástup za PN 

THP Sikorová Monika tajemnice 

   

Provozní úsek Gärtner Roman školník-údržbář  

 Gula Michal údržbář 

 Adamaťová Ludmila vrátná, telef. manipulantka  

(0, 5 úvazku) 

  

Vrzalová Jana 

 

vrátná, telef. manipulantka  

(0, 5 úvazku) 

 Gschillová Martina uklízečka (od 1. 1. 2016) 

 Hrazdirová Iveta uklízečka (do 31. 12. 2015) 

 Kotzmundová Dagmar uklízečka 

 Pinčáková Mária uklízečka 

 Rülová Renáta uklízečka (od 8. 8. 2016) 

 Škopová Monika uklízečka (do 7. 8. 2016) 

 Zezulková Šárka uklízečka 

 

 

Další vzdělávání nepedagogických zaměstnanců: 

 Semináře a školení 

Gärtner Roman Nákupní portál MSK 

Horňáková Lucie Vema 

Personalistika pro školy a školská zařízení 

               Kopcová Irena 

 

Workshop pro ekonomy 

      Moldrzyková Andrea Vema 

Sikorová Monika Nákupní portál MSK 
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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. 

Ve spolupráci s FBI v Ostravě se uskutečnil rovněž jeden cvičný požární poplach 

s evakuací. Tento cvičný poplach vyhovoval jak požárním poplachovým směrnicím, 

tak požárnímu evakuačnímu plánu. 

        Mgr. Kamil Štěpán 

 

Sumarizace školních úrazů ve školním roce 2015/2016: 

 

 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Celkem 

zaevidováno: 

48 44 25 37 38 

Celkem 

registrovaných: 

27 28 16 21 24 

Celkem 

odškodněných  

(k 31. 8.): 

16 22 12 14 18 

Celková částka: 46 050 Kč 89 350 Kč 34 250 Kč 62 750 Kč 135 200 Kč 

    

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

následky. Všechny evidované úrazy jsou lehčího charakteru. Pět úrazů nebylo k 31. 

8. 2016 odškodněno. 

            

 

Mgr.Taťana Szlaurová,  

evidence školních úrazů 

 

 

Počet pracovních úrazů ve školním roce 2015/2016      0 

Andrea Moldrzyková, 

evidence pracovních 

úrazů 
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Údaje o žácích  

 

Počty tříd a počty žáků (k 30. 6. 2016): 

Třída Počet žáků Z toho dívek Průměrný 

prospěch za  

1. pololetí 

Průměrný 

prospěch za  

2. pololetí 

1A8 30 16 1, 278 1, 356 

1B8 30 16 1, 136 1, 250 

2A8 31 19 1, 245 1, 275 

2B8 31 19 1, 274 1, 282 

3A8 30 15 1, 262 1, 303 

3B8 30 15 1, 359 1, 413 

4A8 31 15 1, 500 1, 382 

4B8 33 16 1, 514 1, 462 

5A8 31 16 1, 587 1, 609 

5B8 28 16 1, 836 1, 836 

6A8 30 17 1, 818 1, 732 

6B8 28 14 1, 792 1, 709 

7A8 29 13 1, 449 1, 375 

7B8 32 16 1, 764 1, 833 

8A8 24 14 1, 882 1, 955 

8B8 27 17 1, 604 1, 666 

1A4 30 19 1, 333 1, 443 

2A4 32 20 1, 842 1, 770 

3A4 32 21 1, 831 1, 867 

4A4 31 21 1, 836 1, 668 

 599 335 1, 549 1, 550 

 

Změny v počtech žáků: 

- přerušili studium: 4 

- ukončili studium: 3 

- vyloučeni ze studia: 0 

- nepostoupili do vyššího ročníku: 0 

- přestoupili z jiné školy: 2  

- přestoupili na jinou školu: 8 

- přijato ke studiu (od 1. 9. 2016): 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 

  

30 13, 04 

 

Počet žáků podle státní příslušnosti: 

 

Státní příslušnost Počet 

Česká republika 595 

Ukrajina 1 

Vietnamská socialistická republika 3 

Brazílie 1 

 

Výuka cizích jazyků: 

 

Cizí jazyk Počet v roce 2015/2016 

Anglický jazyk 600 

Německý jazyk 228 

Francouzský jazyk 34 

Španělský jazyk 214 

Ruský jazyk 0 
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Výsledky vzdělávání žáků 

 

Údaje o výsledcích vzdělávání a chování žáků ve školním roce 

2015/2016: 

 

 

 1. pololetí 2. pololetí k 30. 9. 2016 

Celkový počet žáků 600 599  

Prospělo s vyznamenáním 282 284 285 

Prospělo 311 307 313 

Neprospělo 1 1 0 

Počet nehodnocených žáků 6 7 1 (ukončil k 31. 8. 

studium) 

Celkový počet zameškaných 

hodin 

26 477 29 869  

Průměrný počet zameškaných 

hodin na žáka 

44, 055 49, 865  

Z toho neomluvených hodin 0 26  

Počet žáků s neomluvenou 

absencí 

0 25  

Průměrný počet neomluvených 

hodin na žáka 

0 0, 043  

Počet žáků se sníženým stupněm 

z chování: 

0 0  

Napomenutí třídního učitele: 19 47  

Důtka třídního učitele: 14 22  

Pochvala třídního učitele: 268 189  

Pochvala ředitele školy: 27 119  

Důtka ředitele školy: 2 4  

Podmínečné vyloučení: 0 1  

Vyloučení ze studia: 0 0  
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Přijímací řízení 

     Ve dnech 15. 4. a 18. 4. 2016 probíhaly na našem gymnáziu přijímací 

zkoušky do prvního ročníku osmiletého a do prvního ročníku čtyřletého studia pro 

školní rok 2016/2017. Opět jsme se přihlásili k pilotnímu ověřování společných 

přijímacích zkoušek se společností CERMAT. Na tyto zkoušky se přihlásilo celkem 

257 uchazečů, z toho si 166 uchazečů uvedlo naši školu na prvním místě, takže 

konali písemné testy na naší škole. Ostatní uchazeči (91) konali písemné testy na 

jiných školách.  

 

Průběh a organizace přijímacích zkoušek: 

8leté studium: ke studiu na 8letý obor se přihlásilo 162 uchazečů, z nichž 

109 konalo písemné testy na naší škole. Uchazeči byli rozděleni do 11 skupin. V 

jedné skupině bylo 15 uchazečů, ve dvou 14 uchazečů, ve třech 13 uchazečů, ve 

dvou 12 uchazečů a v dalších třech skupinách byl jeden uchazeč. V těchto 

skupinách po jednom uchazeči bylo navýšení času o 25%, v další o 75% a v další o 

100%, v poslední skupině byl testům přítomen i asistent pedagoga a školní 

psycholog. Všechna časová navýšení a přítomnost asistenta pedagoga byla na 

doporučení PPP nebo SPC. 

   V ostatních skupinách byl určen dvoučlenný pedagogický dozor, 

který po úvodní prezentaci, informacích o průběhu zkoušky, rozdání osobních 

číselných kódů jednotlivým uchazečům a rozpečetění testů zahájil přijímací 

zkoušky. Všichni uchazeči vykonali dva písemné testy (Čj – český jazyk, M – 

matematika).  

přihlášeno celkem               162 uchazečů       

na naší škole testy konalo              109 uchazečů  

testy v náhradním termínu na jiné škole     1 uchazeč       

přijato                    60 uchazečů  

nepřijato                102 uchazečů 

zápisový lístek odevzdalo                    39 uchazečů 

odvoláno, dodatečně přijato – autoremedura          21 uchazečů 

 

 

4leté studium: ke studiu na 4letý obor se přihlásilo 95 uchazečů, z nichž 57 

konalo písemné testy na naší škole. Uchazeči byli rozděleni do 4 skupin, a sice tři 

skupiny po 14 uchazečích a jedna po 15. Jedna žákyně konala písemné testy v 

náhradním termínu. 

    V každé skupině byl určen dvoučlenný pedagogický dozor, který po 

úvodní prezentaci, informacích o průběhu zkoušky, rozdání osobních číselných 

kódů jednotlivým uchazečům a rozpečetění testů zahájil přijímací zkoušky. Všichni 

uchazeči vykonali dva písemné testy (ČJ – český jazyk, M – matematika). 
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přihlášeno celkem                                          95 uchazečů    

  

na naší škole testy konalo                 56 uchazečů  

testy v náhradním termínu        1 uchazeč   

přijato                    30 uchazečů  

nepřijato                   65 uchazečů 

zápisový lístek odevzdalo      11 uchazečů 

odvolání proti nepřijetí                   1 uchazeč 

odvoláno, dodatečně přijato-autoremedura    19 uchazečů 

 

 

Všichni 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 

písemné testy CERMAT.  

Po ukončení vlastního vyplnění testů v prvním i ve druhém termínu (u obou 

skupin uchazečů o čtyřleté i osmileté studium), byly tyto postupně vloženy do 

obálek pro jednotlivé předměty, zalepeny a odevzdány ředitelce školy, která je 

skenovala a odeslala společnosti CERMAT. Z těchto bodů a z bodů získaných za 

aktivity a za prospěch na ZŠ byla vytvořena výsledková listina, která byla 

zveřejněna na stránkách školy a vyvěšena na veřejně přístupném místě dne 22. 4. 

2015 ve 13:00 hod. pro 4leté studium  a dne 23. 4. 2016 ve 13:00 hod pro 8leté 

studium. 

 

V průběhu přijímacího řízení se nevyskytly žádné organizační problémy. 

Rozhodnutí ředitelky školy na odvolání: 

Pro 8leté studium: 

V rámci autoremedury přijala ředitelka školy na uvolněná místa 21 

uchazečů, kteří se odvolali a měli o studium na naší škole zájem.  

Pro 4leté studium: 

V rámci autoremedury přijala ředitelka školy na uvolněná místa 19 

uchazečů, kteří se odvolali a měli o studium na naší škole zájem. Z důvodu naplnění 

kapacity nedoporučuje ředitelka školy přijetí dalších uchazečů. 

 

         

Mgr. Šárka Staníčková, 

ředitelka školy 



19 
 

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.  

Písemné zkoušky společné části byly zahájeny 2. 5. 2016 a ukončeny 5. 5. 2016. 

Písemnou část maturitních zkoušek nevykonali dva žáci, jeden nevyhověl z DT 

z matematiky, druhý pak nezískal v písemné práci z českého jazyka potřebný počet 

bodů. Tento žák se proti výsledku odvolal, krajský úřad jeho žádosti vyhověl a 

výsledek změnil.  

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

8B8 a 4A4 se uskutečnily ve dnech 16. -20. 5. 2016. V ústních zkouškách neuspěli 

dva žáci, jeden z ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a jeden z profilové části 

ze španělského jazyka. Žák, který se odvolal proti výsledku ústní maturitní zkoušky 

z českého jazyka,  při odvolání neuspěl.  

 

Přehled celkových výsledků MZ za školní rok 2015/2016: 

 

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 21 8 2 2, 113 2 0 0 2, 50 

79-

41-

K/81 

řádný 17 31 2 1, 554 2 0 0 2, 50 

 

 

Ve středu 25. května 2016 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 12. 9. 2016. 

Všichni žáci u opravné maturitní zkoušky uspěli. 
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Úspěšnost žáků ve  společné části maturitních zkoušek (jarní 

termín): 

 

Předmět 2011  

(v %) 

2012  

(v %) 

2013  

(v %) 

2014  

(v%) 

2015 

(v%) 

2016 

(v %) 

Český jazyk 85, 4 77, 2 84, 2 84, 9 88, 6 83 

Anglický jazyk 84, 9 86, 1 88, 2 88, 3 87, 7 90, 9 

Matematika 76, 7 76 67, 1 63, 9 66, 8 73 

Výsledky maturitních zkoušek za školní rok 2015/2016 

 

Část Předmět Obor Počet  Úspěšně vykonalo  
Průměrný 

prospěch 

   přihlášených maturujících DT PP ÚZ  

Společná ČJ GY  83 83 83 83 83 1, 698 

 AJ GY  54 54 54 54 54 1, 222 

 M GY  27 27 26   2, 037 

 ŠJ GY 1 1 1 1 1 2, 000 

         

Profilová AJ GY 26 26   26 1, 731 

 NJ GY 4 4   4 1, 000 

 ŠJ GY 4 4   4 2, 000 

 F GY 12 12   12 2, 333 

 CH GY 16 16   16 1, 563 

 BI GY 24 24   24 1, 833 

 ZSV GY  35 35   35 1, 771 

 D GY  23 23   23 2, 174 

 Z GY 13 13   13 1, 923 

 IVT GY 2 2   2 1, 000 

 EV-HV GY 2 2   2 1, 000 

 EV-VV GY 3 3   3 2, 333 

 

Speciální výchova a vzdělávání 

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

škole 6 individuálně integrovaných žáků se zdravotním postižením (2 tělesně 

postižení,  3 žáci s vývojovými poruchami učení, 1 s vadami řeči).   

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

rok povoleny 2 individuální vzdělávací plány. 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 2015 jsme se zapojili do projektu KVALITA, testování žáků 1. ročníků 

oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou.  

 
    

Předmět 

Výsledky školy v rámci všech 
testovaných škol 

Výsledky školy 
v rámci skupiny 
oborů vzdělání  

 
Gymnázia  

 úspěšnost percentil percentil  
 Jazyk český  67, 3  91  76 

 Matematika  68, 7  88  62 
 Jazyk anglický  84, 8  90  72 
   

V květnu 2016 jsme se rovněž zapojili do projektu KVALITA, testování žáků 3. 

ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou.  

     

Předmět 

Výsledky školy v rámci všech 
testovaných škol 

Výsledky školy v rámci skupiny 
oborů vzdělání  

Gymnázia  

úspěšnost percentil percentil  
přidaná 
hodnota 

Jazyk český  67  73  53  8, 5 

Matematika  51 64   46  4, 6 

Jazyk anglický  73  68  49  13, 2 

  
 

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

Třída Počty žáků Přijati a studují  

vysokou školu 

Nepřijati Přijati na VŠ 

(v %) 

4A4 31 30 1 96, 8 

8A8 24 22 2 91, 7 

8B8 27 27 0 100 

Celkem 82 79 3 96, 3 

 

 

Mgr. Vojtěch Vlček, 

výchovný poradce 

 

 

Školní poradenské pracoviště 

Zajišťuje konzultační a poradenské služby pro žáky, jejich rodiče i 

pedagogické pracovníky školy. Pracovní tým ŠPP pracoval v tomto školním roce ve 

složení: Mgr. Vojtěch Vlček (výchovný poradce), Mgr. Jana Hořínková (školní 

psycholog) a Mgr. Gabriela Milatová a Mgr. Rostislav Hlaváč (metodici prevence). 

Koordinací činnosti školního poradenského pracoviště byla vedením školy 

pověřena školní psycholožka Mgr. Jana Hořínková. Během školního roku probíhala 

jednání celého týmu, konzultace s vedením školy, a zejména  individuální 

konzultace jednotlivých členů ŠPP dle povahy aktuálních případů. 

 Školní psycholog 

Jako školní psycholožka pracuji na škole na poloviční úvazek. Jsem 

k dispozici žákům, jejich zákonným zástupcům i pedagogickým pracovníkům 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 žáky, kteří 

potřebují zvláštní podporu (dlouhodobě nemocní, žáci s poruchami dílčích funkcí, 

se specifickými poruchami učení, se zdravotním postižením atd.). Podílím se na 

preventivní i cílené péči o jednotlivé třídní kolektivy (ve spolupráci s ostatními 

kolegy ze ŠPP). Spolupracuji s výchovným poradcem, metodiky prevence, 

asistentkou pedagoga, rodiči, třídními učiteli, pedagogy, vedením školy, externími 

institucemi (PPP, SPC apod.) a samozřejmě žáky (dle povahy jednotlivých případů).  
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        Důraz kladu na dodržování etického kodexu poradenských pracovníků 

(diskrétnost, bezpodmínečné přijetí klientů a ochranu osobních údajů).  

        Tradičně jsme v září (v rámci ŠPP) připravili program adaptačního pobytu pro 

nastupující třídy ve spolupráci s třídními učiteli a dalšími pedagogy. V září, říjnu a 

listopadu probíhaly individuální konzultace výsledků testů profesní orientace, které 

v loňském školním roce absolvovali vybraní žáci 7A8, 7B8 a 3A4 (celkem 37 žáků). 

Koordinovala jsem tvorbu a plnění IVP našich žáků (v průběhu celého školního roku 

celkem 9 IVP) a péči o žáky s doporučeními PPP či SPC (celkem 33 žáků). V prosinci 

se uskutečnilo setkání školního psychologa a výchovného poradce s rodiči. 

        Ve školním roce 2015/2016 jsme s kolegou výchovným poradcem opět 

připravili program v rámci „Dne prevence“ pro všech osm tříd nižšího gymnázia 

tentokrát zaměřený na zjišťování a posílení pozitivních prvků v atmosféře 

jednotlivých třídních kolektivů.  

         Ve spolupráci s PPP jsem v květnu nabídla a realizovala testování profesní 

orientace pro žáky 7A8, 7B8 a 3A4, zúčastnilo se 38 žáků. 

         V rámci dalšího vzdělávání jsem se zúčastnila semináře „Jak efektivně sestavit 

IVP“ (září 2015), dále dvoudenního odborného kurzu „Možnosti využití mandaly 

jako terapeutického nástroje v psychoterapii“ (pod vedením zahraničních lektorů). 

Působím čtvrtý rok jako facilitátorka (asistentka) 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 dochází ke změnám poskytování poradenských služeb 

ve školách (vyhláška č. 27/2016), a tak bude třeba provést i některé změny 

v organizaci a dokumentaci činnosti ŠPP, prioritou pro nás ale zůstává vytvářet co 

nejlepší podmínky pro vzdělávání a výchovu našich žáků.       

 
                                                                                      Mgr. Jana Hořínková,  

školní psycholog 

 

Výchovné poradenství 

Ve dnech 4. – 5. září 2015 jsem se zúčastnil adaptačního pobytu 1. ročníku a 

prim a spolu se školní psycholožkou třídními učiteli a dalšími kolegy zde realizoval 

výchovně zaměřený program her a aktivit, souvisejících s poznáváním, komunikací, 

vztahem ke druhým osobám, hodnotami, ale také např. s učením a adaptací studia 

na gymnáziu. Taktéž jsem vypracoval statistiku umístění bývalých absolventů za rok 

2015 na vysokých školách. 

Během prvního pololetí jsem seznámil žáky čtvrtého ročníku a oktáv 

s okolnostmi přijímacích zkoušek, studia na VŠ a možnostmi výběru vysoké školy, 
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zorganizoval pro ně besedu s lektorem z agentury Sokrates PhDr. Petrem (23. září.), 

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

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

V rámci tohoto odpoledne měli žáci přednášku také s lektorkou ze společnosti Scio 

o přijímacích zkouškách, přípravných kurzech. Našim žákům maturitních ročníků 

jsem nabídl účast na veletrhu vysokých škol v Brně Gaudeamus, čehož většina 

z nich využila - cca 80 osob. Během prosince a ledna jsme prošli se žáky oktáv a 

čtvrtého ročníku vyplňování přihlášky na vysokou školu. Po celý rok byly žákům 

předávány materiály, týkající se vysokých škol a bylo jim poskytováno individuální 

poradenství ohledně dalšího studia na VŠ- (cca 50 konzultací). V rámci třídních 

schůzek jsem diskutoval s rodiči žáků různých tříd, kteří mě vyhledali, o otázkách 

prospěchu, učení, kontaktu s pedagogy ad. 

Pro žáky vyšších ročníků jsem v průběhu roku organizoval besedy o VŠ a 

uplatnění na trhu práce, např. se zástupci firmy Siemens, Auto Škoda. Podílel jsem 

se také na organizaci sbírky pro Ranou péči a Adru, do níž se zapojili naši žáci. 

Celoročně jsem poskytoval osobní poradenství a konzultoval osobně i 

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

jejich rodiči. Rovněž jsem řešil s PPP úpravu podmínek u maturity pro žáka 

maturitního ročníků.  

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

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

studiu na vysokých školách na dvou nástěnkách výchovného poradce v budově 

školy.  

V rámci výchovných problémů jsem ve spolupráci se školní psycholožkou 

během tohoto roku řešil problémy týkající rodinné situace žáků- jejich vztahy 

s rodiči či partnerem, vážné zdravotní obtíže a následná neúčast ve škole, konflikty 

ve třídách mezi spolužáky, šikany a kyberšikany- celkem asi 15 případů, mnohé z 

nich řešeny opakovaně a dlouhodobě.  

Pravidelně jsem se účastnil schůzek školního poradenského pracoviště. 

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

žáků, jejichž problémy jsme řešili, a 8. června také informativní schůzky pro rodiče 

budoucích žáků 1. ročníku a prim. 

V průběhu školního roku jsem spolu se školní psycholožkou připravoval 

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

prevence šikany). Tento program jsme pak úspěšně realizovali na Dnech prevence 

30. března a 1. dubna v  třídách nižšího gymnázia.  

15. října jsem se zúčastnil schůzky výchovných poradců v Pedagogicko- 

psychologické poradně v Ostravě-Porubě, a získal zde informace např. o režimu 

žáků s PUP k státním maturitám, 9. června jsem byl přítomen setkání výchovných 

poradců kvůli úpravám vyhlášky a  postupům a spolupráci škol a PPP v novém 

školním roce 2016/17. 
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Spolu se školní psycholožkou jsme připravili a realizovali Den neziskových 

organizací. 

O akci referovala média - 5 minutová reportáž Českého rozhlasu či 

příspěvek v Událostech v regionech České televize Ostrava. 

 

 

Mgr. Vojtěch Vlček,  

výchovný poradce 

 

Prevence sociálně patologických jevů 

  Preventivní praxe ve školním roce 2015/16 se soustředila převážně 

na oblasti, které byly na základě vstupní analýzy ze září 2015 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 ani letos neopomněli další vzdělávání pedagogických pracovníků 

školního poradenského pracoviště. 

 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 23. září. Dne 9. 12. bylo zrealizováno ještě jedno setkání s 

rodiči, a to s výchovným poradcem a školní psycholožkou. 

 Pro naše žáky organizujeme každoročně tzv. Den prevence; v letošním 

školním roce to byly hned dny dva: 30. 3. a 1. 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. Přitom se zaměřujeme hlavně na ty 

problémy, se kterými se aktuálně potýkáme. Do letošních Dnů prevence se zapojily 

všechny třídy nižšího gymnázia. V jednotlivých programech jsme se dotkli všech 

rizikových projevů chování a speciálně jsme se pak zaměřili na prevenci šikany, 

řešení konfliktních situací a vztahových problémů, poruchy příjmu potravy a rovněž 

na rizika, která na nás číhají ve virtuálním světě. Žáci pak také navštívili Obvodní 

oddělení policie v Ostravě-Hrabůvce.  

 Preventivní akce realizuje naše škola samozřejmě průběžně po dobu celého 

školního roku, přičemž spolupracujeme s řadou externích organizací. 28. 9. jsme 

zorganizovali seminář na téma občansko-právní a trestní důsledky dopravních 
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nehod pro vyšší ročníky (7AB8, 3A4). 22. 10. se zúčastnily primy přednášky o 

prevenci rizikového sexuálního chování. 20. a 25. 11. jsme pak ve spolupráci 

s Policií ČR zajistili pro primy a sekundy přednášku „Jak se bránit napadení“. 1. 12. 

proběhla celoškolní akce Den boje proti AIDS; 10. 12. to pak byla beseda o drogové 

závislosti pro žáky nižšího gymnázia. 24. 6. se třídy 1A4 a 4B8 zúčastnily diskuzního 

preventivního programu „Seznam se bezpečně“ – program se týkal nástrah 

souvisejících s používáním internetu a sociálních sítí. 

 Pokud jde o vzdělávání pedagogických pracovníků, metodici prevence se 

zúčastnili 10. 5. semináře „Poruchy chování u dětí a mládeže“, který byl zaměřen 

na řešení problematických situací při práci s dětmi se speciálními vzdělávacími 

potřebami. Dále 15. 6. proběhla výroční schůze metodiků prevence, kterou 

zaštiťovala okresní metodička prevence Mgr. Kateřina Ciklová.   

 23.1. proběhla schůzka školních metodiků prevence s Mgr. Jiřím Dostálem – 

předsedou Komise pro bezpečnost a proti kriminalitě, pro sport a volný čas v Radě 

městského obvodu Ostrava-Jih.  26. 1. provedli metodici prevence školení 

pedagogického sboru na téma „Násilí ve školním prostředí a mimořádné události“.   

 Pokud jde o realizaci preventivních aktivit na naší škole, můžeme celkově 

označit školní rok 2015/16 za velmi bohatý, různorodý a doufejme, že rovněž i 

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 

26. 8.    Zahajovací porada pracovníků školy 

31. 8.   Školení BOZP pracovníků školy, provozní porada 

 

Září 

1. 9.   Zahájení školního roku ve třídách 

2. 9. Slavnostní zahájení školního roku v kině Luna  

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

7.-12.  9.  Sportovní kurz Rakousko 

7.-11. 9.  Sportovní kurz Vysoké Tatry 

15. 9. Opravný termín ústní maturitní zkoušky 

23. 9.   Třídní schůzky 

 

Říjen 

3.-11. 10.  Exkurze do Velké Británie (Cornwall, To nejlepší z Anglie) 

12.-15. 10.  Testování Kvalita (1A4, 5A8, 5B8) 

13. 10.   Zasedání školské rady 

17.-25.10.  Zahraniční exkurze do Španělska 

20.-21. 10.  Dějepisně-zeměpisná exkurze – Západní Čechy 

27. 10.   Slavnostní ocenění nejlepších studentů MSK 

29.- 30. 10.  Podzimní prázdniny 

 

Listopad 

2.-7. 11.  Gaudeamus Brno 

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

11. 11.   Konference globálních grantů (prezentace našeho projektu) 

16. 11.   Ředitelské volno 

18. 11.   Den poezie 

18. 11.   Klasifikační porada za 1. čtvrtletí 

 

Prosinec 

4. 12.   Hejtmanův pohár (předání ocenění) 

9. 12.    Třídní schůzky  

Setkání rodičů se školním psychologem a výchovným 

poradcem 

14. 12.   Vánoční koncert pro žáky a rodiče 
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23. 12. – 3. 1.  Vánoční prázdniny 

Leden 

13. 1.   Den otevřených dveří 

23. 1.   Den otevřených dveří 

26. 1.    Klasifikační porada za 1. pololetí 

28. 1.    Den jazyků, pololetní vysvědčení 

29. 1.   Pololetní prázdniny 

 

Únor 

8. -12. 2.   LVK Velké Karlovice (2B8), LVK Kyčerka (2A8) 

15.-19. 2.   Projekt Edison 

18. 2.   American Night 

22.-26. 2.  Jarní prázdniny 

29.2.   Zahájení přípravných kurzů k přijímacím zkouškám 

 

Březen 

7.-11. 3.  LVK Karlov pod Pradědem (2A8) 

8. 3.   Školní kolo SOČ 

14.-18. 3.  LVK Alpy (1A4, 5A8, 5B8), LVK Galík (1A4, 5A8, 5B8) 

22. 3.   Den neziskových organizací a služeb 

24. 3.   Velikonoční prázdniny 

30. 3.    Den prevence pro nižší gymnázium 

31. 3.   Láska na první poslech (koncert Janáčkovy filharmonie) 

 

Duben 

6. 4. Hajdy do registru (registry dárců krve a kostní dřeně)  

6. 4.  Setkání současných i minulých pedagogů školy (u příležitosti 

Dne učitelů) 

7. 4.   Planeta Země 3000 (Filipíny) 

13. 4.   Beseda T. Kubeše: Balkán 

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

15. 4.    Přijímací zkoušky (do 1. ročníku čtyřletého gymnázia) 

18. 4.   Přijímací zkoušky (do 1. ročníku osmiletého studia) 

20.-26. 4.   Testování Kvalita (3A4, 7A8, 7B8) 

20. 4.   Fotografování tříd 

28. 4.   Klasifikační porada (4A4, 8A8, 8B8) 

29. 4. Poslední zvonění maturitních tříd 

 

Květen 

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

9.-13. 5. Klimatický pobyt žáků tercií 
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9.-13. 5. Studijní volno (4A4, 8A8, 8B8) 

16.-20. 5. Ústní maturitní  zkoušky 8A8, 8B8, 4A4 

23.-27. 5. Klimatický pobyt žáků prim 

25. 5. Slavnostní předání maturitních vysvědčení (Obřadní síň 

v Hrabůvce) 

26. 5. Finále soutěže Nejlepší JA TITAN tým 2016 (Praha) 

 

Červen 

1. 6. Testy profesní orientace pro žáky 3. ročníku a septim 

1.-3. 6. Mezinárodní finále v Madridu (Hyundai Skills for the Future 

Awards) 

3. 6. Exkurze do Drážďan 

8. 6.  Třídní schůzky 

10. 6.  Španělská noc 

22. 6. JA AWARD CEREMONY – předání ocenění v rezidenci 

velvyslance USA 

23. 6. Sportovní den 

23. 6.  Klasifikační porada 

24.-29. 6. Školní exkurze 

30. 6.  Ukončení školního roku, vydávání vysvědčení 

 

 

Červenec 

25.-28. 7. Evropské finále studentských firem v Luzernu (JA Europe 

Company of the Year Competition) 

 

Srpen 

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

Předmětové komise: 

 

Ve školním roce 2015/2016 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, Mgr. Pavla Tlolková, Mgr. Ivana Kvasnicová, Mgr. Magdalena Musialová, 
Mgr. Erika Kopečková. Všichni členové komise jsou aprobovanými učiteli českého 
jazyka. 
 

1. Soutěže:  

a) organizované naší předmětovou komisí:  

 Velká literární soutěž – prosinec 2015 – duben 2016 – určeno pro soutěžní 

skupiny vyššího i nižšího gymnázia, zapojilo se 8 týmů 

Vítěz: tým Yolo lidi (K. Škereňová, K. Chrápková, H. Vašíčková, V. Vašíčková, B. 

Vašíčková, E. Mecová) 

Organizátor: Michaela Böhmová 

 Prázdniny, já a četba – září 2015 - určeno pro žáky vyššího i nižšího 

gymnázia 

Vítězové: Věra Ocisková (6A8), Eliška Mecová (2B8), Meg Zaydlarová (2A8) a 

Martin Adámek (4B8) 

Organizátor: Michaela Böhmová 



31 
 

 Recitační soutěž – 16. 2. 2016 - určeno pro žáky vyššího i nižšího gymnázia 

– účast 44 žáků 

Vítězové: nižší gymnázium: 1. místo: David Vlček z 1B8, 2. místo: Terezie Hrabovská 

z 2B8, 3. místo: Pavla Kozubová z 3A8 a Barbora Vašíčková z 2B8 

       vyšší gymnázium: 1. místo: Kateřina Špundová z 8B8, 2. místo: Ivona 

Szturcová z 6B8, Tereza Bártů z 5B8, 3. místo: Leona Sabolová z 6B8 

Organizátoři: Vojtěch Vlček, Pavla Tlolková, Ivana Kvasnicová 

 

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

  olympiáda z JČ – 17. prosinec 2015 – určeno pro žáky tercií – oktáv a 

prvního až čtvrtého ročníku 

vítězové: 1. kategorie: 1. Lindovská Klára - 4A8 , 2. Buchtová Iva  - 3B8, 3. 
Persichová Veronika - 3B8      

     2. kategorie: 1. Bajgar Adam - 7A8, 2. Slobodníková Kateřina - 7A8, 3. 
Skřipčák Tony - 7A8  

organizátor: Miroslava Fialová 

 Šavrdův pohár – zájemci z řad žáků, soutěž MS kraje 

Vítězové: 2. místo: Kateřina Špundová 

Organizátor: Michaela Böhmová 

 Česká lingvistická olympiáda – listopad 2015 – vyšší gymnázium, cca 50 

žáků 

Vítězové školního kola: 1. místo: Hana Farniková (8B8), 2. místo: Leona Sabolová 

(6B8) 

3. místo: Magdalena Hajdučková (8A8) a Ondřej Kašík (4A8) 

Organizátor: Michaela Böhmová 

 Aréna plná krásných slov – 2. 12. 2015 – 6 žáků gymnázia, bez umístění 

Organizátor: Michaela Böhmová 

 Evropa ve škole – únor 2016 - celorepubliková literární soutěž pořádaná 

MŠMT, vyšší i nižší gymnázium  

Vítězové krajského kola: 1. místo: Hana Vašíčková (2B8), 3. místo: Terezie 

Hrabovská (2B8) 

Vítězové celostátního kola: 2. místo: Hana Vašíčková (2B8) 

Organizátor: Michaela Böhmová, Martina Zelenková 

 Wolkrův Prostějov – 7. 3. 2016 – zájemci z řad žáků vyššího gymnázia 

Vítězové: okresní kolo: Ivona Marie Szturcová (6B8), Kateřina Špundová (8B8) 

     krajské kolo: Kateřina Špundová (8B8) – čestné uznání 

Organizátor: Michaela Böhmová 

 Perem studenta – organizuje Deník spolu s hejtmanem MS kraje – 2 práce 

na téma Já a můj vzor byly zveřejněny: Vojtěch Schneider, Libuše Oborná (1A4) 

Organizátor: Magdalena Musialová 

 Příběh obrazu – literárně-výtvarná soutěž – viz PK TV, VV, HV 

Organizátor: Magdalena Musialová 
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2. Pravidelné akce, kterých se PK účastní a které organizuje, projekty:  

 

Čtenářské dílny- září – prosinec 2015, projekt v rámci výzev EU (Výzva 56), 

uskutečnili jsme čtenářské dílny pro 4 ročníky gymnázia, získali peníze na nákup 

knih pro školní knihovnu ve výši cca 130 000 Kč  

Organizátor: Michaela Böhmová 

Projekt realizovali: Vojtěch Vlček, Magdalena Musialová, Erika Kopečková, Jana 

Brachaczková, Martina Zelenková, Marie Vašíčková, Miroslava Fialová 

 

Den poezie – 18. 11. 2015 – akce PK JČ v rámci celorepublikového projektu Den 

poezie, vystoupení zájemců z řad žáků školy v Kavárně Laura Coffee, určeno pro 

rodiče, veřejnost, 2. ročník akce, téma: Pod proudem 

Organizátor akce: Michaela Böhmová 

Zapojili se: Magdalena Musialová, Erika Kopečková, Jana Brachaczková, Pavla 

Tlolková, Martina Zelenková, Marie Vašíčková 

 

Záložka do knihy – projekt ČR a SR – propojení českých a slovenských škol – výroba 

záložek do knihy pro děti ze Slovenska a oni pro nás, zapojené třídy: 1A8, 1B8 

Organizátor: Pavla Tlolková, Jana Brachaczková 

 

Školní časopis – 5 čísel letošního ročníku, vychází co dva měsíce, zapojená třída: 

4B8, z papírové podoby jsme posledním číslem přešli do elektronické – zveřejnění 

na webu školy 

Organizátor: Michaela Böhmová 

 

Školní kronika – Martina Zelenková 

 

Literární facebook – druhým rokem funguje školní literární fb, kde zveřejňujeme 

úspěchy žáků, žákovské práce, soutěže, zajímavosti ze světa literatury…; letos jsme 

přidali i fb stránku Zlodějky knih, jež má navést žáky k četbě zajímavých knih, do 

projektu jsme zapojili i žáky. 

správce fb stránek: Michaela  Böhmová, Magdalena Musialová 

 

Studium brazilského žáka Jaoa a jeho intenzivní výuka JČ – P. Tlolková 

 

 

3. Exkurze, besedy, divadelní představení:  

Knihy ve filmu - Knihovna města Ostravy 19. 2. 2016, 1A8, 1B8 

Organizátor: Jana Brachaczková, Pavla Tlolková 



33 
 

Komiks - Knihovna města Ostravy 3. 2. 2016, 3A8 

Organizátor: Erika Kopečková 

Hodina Komenského – Divadlo loutek 14. 10. 2015 – 2A8, 2B8, 4A8, 4B8, 

5A8 

Organizátor: Michaela Böhmová, Erika Kopečková, Martina Zelenková, 

Marie Vašíčková,  Miroslava Fialová 

Tři mušketýři – DKMO – 2. 12. 2015 – 3A8 

Organizátor: Erika Kopečková 

Scapinova šibalství – DKMO – 25. 4. 2016 – 2A4, 5A8 

Organizátor: Erika Kopečková, Magdalena Musialová 

Plešatá zpěvačka – Komorní scéna Aréna – 18. 11. 2015 – 8B8 

Organizátor: Martina Zelenková 

 

4. Kroužky, mimoškolní aktivity 

Dramatický kroužek – zájemci z řad nižšího gymnázia, zaměřeno na umění 

komunikace, práce s hlasem, nacvičení dvou her – jedna uvedena na Dni poezie, 

druhá pro rodiče před třídními schůzkami   

Organizátor: Michaela Böhmová 

 

5. DVPP členů komise:  

Miroslava Fialová – Konzultační seminář k písemné práci MZ z českého jazyka a 

literatury 

Magdalena Musialová – Dílna čtení a rozvoj čtenářské gramotnosti  

Magdalena Musialová – Složitější beletristické a poetické texty v hodině JČ 

Jana Brachaczková – Exkurze do moderní literatury pro děti a mládež  

Pavla Tlolková - Exkurze do moderní literatury pro děti a mládež  

Jana Brachaczková – Hlasová únava 

Pavla Tlolková - Hlasová únava 

Michaela Böhmová – Prezentace školy – web, fb, média 

 

7. Náměty, připomínky 
V práci předmětové komise jsem za celý rok neshledala větší nedostatky, všechny 
úkoly kladené na komisi byly zdárně splněny. 
 
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:  

1. Podařilo se nám získat sponzorské dary (knihy z různých nakladatelství, 
jimiž jsme mohli ocenit vítěze nejen všech češtinářských soutěží, ale i 
soutěží jiných předmětových komisí) 
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2. Podařilo se nám získat sponzorský dar ve výši 13 000 Kč, z něhož jsme 
nakoupili učebnice pro kantory, odměny do soutěží, knihy do knihovny, 
vstupenky do divadla… 

3. Podařilo se nám získat sponzorský dar ve výši 33 822 Kč na nákup počítačů, 
tiskárny a monitorů pro potřeby žáků ve školní knihovně.  

4. Podařilo se nám z projektu vybavit školní knihovnu moderní i klasickou 
literaturou v ceně 130 000 Kč.  

5. Dosáhli jsme úspěchu v řadě soutěží, a to v krajských i celorepublikových 
kolech 

6. Žáci opět projevili zájem o literární seminář, letos se otevřely tři, příští rok 
budou otevřeny opět tři semináře.  

7. Zapojili jsme se do náslechových hodin studentů OU. Působili jsme jako 
cviční učitelé pro pedagogickou praxi posluchačů OU a snad jim byli dobrým 
vzorem pro jejich budoucí praxi. 

8. Stále se zapojujeme do akcí školy (vánoční koncert, předávání maturitních 
vysvědčení…) 

9. Podařilo se uspořádat vlastní akci za dobrovolné vstupné, ukázat rodičům, 

co naši žáci na poli literatury umí, a ze zisku opět nakoupit knihy do 

knihovny 

10. Podařilo se založit informační portál pro členy PK se všemi aktuálními 

informacemi o termínech soutěží, úkolech PK, probíhajících aktivitách….  

 
Do budoucna si komise klade za cíl:  

1.  Prohloubit vzájemnou komunikaci, spolupráci, informovanost mezi členy PK 

2.  Pokračovat v projektech s větším dosahem, v účasti na soutěžích, reflexi 

literárních nabídek 

3.  Prohloubit spolupráci s dalšími předmětovými komisemi na škole (zejména PK 

cizích jazyků) 

4.  Nadále rozšiřovat nabídku školní knihovny a držet krok s novinkami knižního 

trhu 

5.  Nabídnout tematicky zaměřené jednoleté semináře 

 
 

Mgr. Michaela Böhmová, 

garant předmětové komise  
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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,  

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

 

Soutěže:  

a) organizované naší předmětovou komisí:  

1. Konverzační soutěž v AJ – leden 2016  

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

vítězové školní kolo (nižší gymnázium): 1. Radim Složil, 2A8, 2. Kristýna Ulmannová, 

2A8, 3. Jana Doležalová, 2A8 

vítězové školní kolo (vyšší gymnázium): 1. Markéta Makarová, 7B8, 2. Monika 

Phamová, 7A8,  3. Věra Ocisková, 6A8 

okresní kolo: 3. Radim Složil, 2A8, 5. Markéta Makarová, 7B8 

2. Konverzační soutěž v FJ -  březen 2016   

organizátor: J.Brachaczková, D.Štensová 

vítězové školní kolo (1. kategorie): 1. Jan Píža, 3A8, 2. Eva Michálková, 3B8, 3. 

Vojtěch Polák, 3B8 

vítězové školní kolo (2. kategorie): 1. Pavla Nikelová, 4A8, 2. Klára Lindovská, 4A8,  

3. Klára Urbanová, 4A8 

vítězové školní kolo (3. kategorie): 1. Ivona-Marie Szturcová, Leona Sabolová, 6B8 

2. Vendula Prokopová, 6A8, 3. Věra Ocisková, 6A8 

 

3. Konverzační soutěž v NJ -  prosinec 2015  

organizátor: Tereza Konečná, Dana Macejková, Ivana Kvasnicová 

vítězové školní kolo (1. kategorie): 1. Jana Štrosová, 4A8, 2. Jakub Kotala, 4B8, 3. 

Klára Kutáčová, 4B8 

vítězové školní kolo (2. kategorie): 1. Ondřej Staníček, 5B8, 2. Lada Činčilová, 5A8, 

3. Jana Marčáková, 2A4 

vítězové školní kolo (3. kategorie): 1. Tereza Hrstková, 7B8, 2. Hana Kratochvilová, 

7B8, 

3. Barbora Kolátorová, 7A8 

okresní kolo: 3. Tereza Hrstková 
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4. Konverzační soutěž v ŠJ -  únor 2016   

organizátor: Rostislav Hlaváč, Erika Kopečková 

vítězové školní kolo (1. kategorie): 1. Petra Dostalíková, 5A8, 2. Jiří Lednický, 5B8, 

3. Veronika Sedlářová, 5A8 

vítězové školní kolo (2. kategorie): 1.  Eleni Papazachariu, 8A8, 2. Lucie Šindlerová, 

4A4, 

3. Karolína Gřesová, 7B8 

 

5. Španělský ptáček, celý školní rok 2015/16 

organizátor: Rostislav Hlaváč, Erika Kopečková 

vítězové školní kolo: 1. Petra Dostalíková a Magda Drábková, 5A8 

 

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

1. Gate literární soutěž – pořadatel: Jazyková škola Pygmalion – počet zapojených 

žáků: 5 

 školní koordinátor: Jana Skácelová 

vítězové školní kolo: 1. Michaela Machalová, 3A4 2. Monika Phamová, 

7A8, Hana Kratochvilová, 7B8, Kateřina Šugárková, 3A4, 3. 

Kristina Musialková, 7B8 

okresní kolo: 1. Monika Phamová, 7A8, 4. Hana Kratochvilová, 7B8, 6. 

Kateřina  Šugárková, 3A4 

krajské kolo: 4. Monika Phamová, 7A8 

 

2. Angličtinář roku – pořadatel: Czech-us, v.o.s – počet zapojených žáků: 44 

 školní koordinátor: Pavla Tlolková 

krajské kolo: 4. Gymnázium Ostrava-Hrabůvka, p. o. 

ČR, SR: 38. Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, p. o. 

 

3. Německá recitační soutěž – pořadatel: WIGYM – zapojení žáci: Kateřina 

Bendová, 6B8, Tereza Hrstková, 7B8, Kateřina Špundová, 8B8 

školní koordinátor: Tereza Konečná 

vítězové v městském kole: 3. Kateřina Špundová, 8B8 

 

4. Společně v Evropě Bádensko-Wurttenbersko a Česko – pořadatel: TANDEM-

Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže –zapojení žáci: kvarta A, B 

školní koordinátor: Tereza Konečná 

státní kolo: 1. Jiří Kubis, 4B8 

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

počet zapojených žáků: 2 

 školní koordinátor: Erika Kopečková 

městské kolo: 3. Veronika Sedlářová, 5A8 
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Pravidelné akce, kterých se PK účastní a které organizuje:  

 

1. Vánoční koncert 

Rostislav Hlaváč – Prezentace španělských vánočních a novoročních tradic, zpěv 

koled, 3A4 

2. Den jazyků 

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

3. American Night 

Eva Mittnerová, 41 vybraných žáků, 3 zahraniční studenti, 10 učitelů, večer a noc 

plné her, zpěvu, tance a občerstvení reprezentující Spojené státy americké země 

4. Španělská noc 

Rostislav Hlaváč, Erika Kopečková, E. M. Ramos Luis – 31 vybraných žáků, součástí 

programu byla přednáška o koridě, ochutnávka jídel, po celou dobu trvání akce 

probíhala soutěž v družstvech 

 

Projekty:  

1. Projekt EDISON - Vizí projektu je tolerance a příznivé společné soužití české 

společnosti s různými kulturami a národy, a to na základě jejich porozumění a 

omezení předsudků a stereotypů. 

zapojení žáci: celé gymnázium 

organizátor za školu: Adéla Kulová 

2. Jazykově vzdělávací pobyt s výukou španělského jazyka – v rámci výzvy 56 

MŠMT, počet zapojených žáků: 40 

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 Lord of the Flies  – zúčastněné třídy: sexty, septimy, 

oktávy, 2A4, 3A4, 4A4   

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

Tlolková, J. Skácelová 

4. konverzační hodiny s Američany - zúčastněné třídy: sekundy, tercie, kvinty, 

sexty, 1A4, 2A4  

kantoři: J. Holubová, T. Konečná, K. Mecová, E. Mittnerová, D. Nechvátalová, J. 

Skácelová, P. Tlolková  

5. Vaření s Francouzem ve Štramberku - zúčastněné třídy: tercie  

kantoři: J. Brachaczková 
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6. filmové představení v rámci festivalu Francouzský podzim - zúčastněné třídy: 

tercie, kvarta  

kantoři: D. Štensová, J. Brachaczková 

7. beseda o studiu na střední škole a životě gymnazistů ve Francii – Martina 

Kučerová, žáci Fj sexty a tercie  

kantoři: D. Štensová 
8. Francouzská kuchyně v Ostravě - ochutnávka tarte aux prunes (švestkový 

koláč) a quiche lorraine (slaný koláč) v hodině francouzštiny –zúčastněné třídy: 

4AB8 a vybraní žáci 6AB8 

kantoři: D. Štensová 
9. Francouzská kuchyně v Ostravě  - návštěva restaurace Au père tranquille, 

ochutnávka francouzských specialit, polévek, palačinek, quiche  

zúčastněné třídy: 6AB8 

kantoři: D. Štensová 
10. na Schnitzel - zúčastněné třídy: 6AB8  

kantoři: D. Macejková, T. Konečná 

11. exkurze do Anglie – zúčastněné třídy: kvarty, kvinty, sexty, septimy, 3A4  

kantoři: K. Mecová, A. Kulová, D. Macejková 

12. exkurze do Cornwallu – zúčastněné třídy: kvarty, kvinty, sexty, septimy, 

oktávy, 3A4  

kantoři: T. Konečná, E. Mittnerová, P. Tlolková 

13. exkurze do Drážďan – zúčastněné třídy: kvarty, kvinty, sexty, septimy, 3A4 

 kantoři: T. Konečná, D. Macejková, M. Matuška 

14. exkurze do španělské restaurace Pata Negra – zúčastněné třídy: tercie, kvarty, 

kvinty, sexty, septimy, 2A4, 3A4  

kantoři: Rostislav Hlaváč, Erika Kopečková 

 

Kroužky, mimoškolní aktivity 

1. Kroužek němčiny pro pokročilé – počet žáků: 4, vedení kroužku: Dana 

Macejková 

 

DVPP členů komise:  

Tereza Konečná – NIDV-hodnotitel ústní maturitní zkoušky 

Adéla Kulová – Descartes-Proč je důležitá výslovnost 

Dana Macejková – NIDV-hodnotitel ústní maturitní zkoušky 

Kamila Mecová – Descartes-Proč je důležitá výslovnost, NIDV-hodnotitel ústní 

maturitní zkoušky 

Eva Mittnerová – NIDV-hodnotitel ústní maturitní zkoušky 

 

Zhodnocení práce PK:  
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Tento školní rok považuji za úspěšný. Velmi si vážím práce svého kolegy a kolegyň. 

Snažili jsme se žákům zpestřit výuku, motivovat je k účasti na soutěžích a 

nabídnout spoustu zajímavých akcí, které jsme připravovali i ve svém volném čase. 

 

V letošním roce se nepodařilo:  

a) náš návrh projektu Grab the Reader, vybudování anglické knihovny, opět nebyl 

vybrán 

b) uskutečnit exkurzi do Goethe Institutu-Praha 

c) zapojit se do soutěže Němčina pro bystré hlavy 

 

V letošním roce se podařilo nad rámec výuky:  

a) připravit profilovou maturitní zkoušku z NJ a ŠJ, která teď má stejné parametry 

jako státní a profilová zkouška z AJ 

b) uspořádat čtyři zahraniční exkurze 

 

Do budoucna si komise klade za cíl:  

a) maximální využití multimediální učebny ve výuce cizích jazyků 

b) uspořádat akce k výročí Williama Shakespeara 

c) více využívat aktivit Alliance française v Ostravě (filmový klub, kurzy vaření, 

besedy o frankofonních zemích) 

d) uspořádat exkurzi do Skotska, Salcburku a do Francie pro menší skupinu cca 20 

lidí 

 

 

       Mgr. Tereza Konečná,  

garant předmětové komise  

 

 

Předmětová komise biologie a chemie 

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

Mgr. Robert Hegedüs, Mgr. Michaela Klimková, Mgr. Jiří Rozehnal, Mgr. Petra 

Skupinová, Mgr. Jana Sládková, RNDr. Lukáš Slouka, Mgr. Eva Stádníková, Mgr. Eva 

Zahutová  

 

1. Soutěže: 
 

PK se podílí na zajištění průběhu celé řady soutěží, např. Biologická olympiáda, 
Chemická olympiáda, Ekologická olympiáda, Geologické kladívko, SOČ, Velká cena 
ZOO, fotografická soutěž ke Dni Země, která spadá do environmentální výchovy. 
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Biologická olympiáda proběhla ve všech kategoriích: 
Kategorie A – organizátor: Eva Stádníková, Lukáš Slouka 
Školní kolo (25 zúčastněných) vyhrála Gabriela Holubová (8B8), v krajském kole 
skončila na 20. místě.  
Kategorie B – organizátor: Eva Stádníková, Lukáš Slouka 
Soutěžilo rovněž 25 žáků, do postupujícího kola se probojovali Leona Sabolová 
(6B8) a Vladislav Obdržálek (6B8). V krajském kole se umístila Leona Sabolová na 3. 
místě a Vladislav Obdržálek na 18. místě. 
Kategorie C – organizátor:  Michaela Klimková a Petra Skupinová 
Soutěžilo 14 žáků, 2 nejlepší postoupili do okresního kola -Mikuláš Římánek (4A8) a 
Vojtěch Polák (3B8). V okresním kole Mikuláš Římánek soutěž vyhrál a postoupil do 
krajského kola. Vojtěch Polák skončil šestý. 
V krajském kole Mikuláš Římánek získal 3. místo.  
Kategorie D – organizátor:  Michaela Klimková a Petra Skupinová  
 Soutěžilo 17 žáků, 2 žáci – Eliška Mecová (2B8) a Jakub Dubravec (2A8) 
reprezentovali v okresním kole, kde Jakub Dubravec vyhrál a postoupil do dalšího 
kola. Eliška Mecová skončila na 17. místě. Krajské kolo - Jakub Dubravec  6. místo. 
 
Jiří Rozehnal byl porotcem v krajském kole BiO pro kategorii A a B.  
Robert Hegedüs byl porotcem v okresním kole BiO pro kategorii C a D. 
 
Chemická olympiáda – organizátor:  Eva Zahutová 
Školního kola se zúčastnili 3 žáci, do okresního kola postoupila Veronika Masná 
(4A8) a Patrik Kula (4B8), který v něm obsadil 1. místo, Veronika byla úspěšnou 
řešitelkou – 7. místo. Krajské kolo -  Patrik Kula  3. místo  
Kategorie C - organizátor: Petra Skupinová,  Jana Sládková  
devět žáků splnilo podmínky školního kola. Ve školním kole zvítězil Patrik Kula 
(4B8), 2. místo patřilo Kristině Persichové a 3. místo Veronice Kašíkové (obě z 6A8). 
V krajském kole Patrik Kula - 1. místo, Veronika Kašíková byla úspěšnou řešitelkou, 
skončila na 16. místě.  
Kategorie A a B se z důvodu velké náročnosti na žáky nekonaly. 
 
Ekologická olympiáda – organizátor: Michaela Klimková 
Pořádal ji Český svaz ochránců přírody. Náš tým ve složení Hynek Žmolík (5A8), 
Mikuláš Římánek (4A8) a Bruno Stoček (4A8) obsadil 2. místo a druhý tým ve 
složení Nela Müllerová (5A8), Štěpán Zerzoň (5A8) a Martin Třečák (4A8) skončil na 
7. místě.  
 
Geologické kladívko – organizátor: Eva Zahutována  
účastníci: dvě družstva ze tříd 2B8 a 4A8. Obě družstva (sekunda: Kryštof Matuštík, 
Sára Mostýnová, Karolína Škereňová, kvarta: Bára Kozmínová, Jan Selig, Tomáš 
Vavřík) soutěžila v jedné kategorii,  žáci sekundy skončili na 6. místě a žáci kvarty 
na 4. místě ze sedmi soutěžních družstev.  
 
Soutěž mladých zoologů měla opět svou podzimní i jarní část, podzimní 
organizovala Michaela Klimková, jarní Petra Skupinová. Celkem soutěžilo v 1. 
pololetí 20 žáků primy až kvarty A a ve 2. pololetí 20 žáků primy až kvarty B.  
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Na podzim v první kategorii soutěžilo 158 družstev. Žáci 2A8 byli druzí a žáci 1A8 
třináctí.  Ve druhé kategorii soutěžilo 137 družstev, 4A8 skončila šestá, 3A8 
jedenáctá. 
Družstva 2A8 a 4A8 postoupila do finále, kde v krajském kole 2A8 obsadila 4. místo 
a družstvo 4A8 ve složení Veronika Masná, Klára Urbanová, Jana Štrosová, Mikuláš 
Římánek a Tomáš Vavřík obsadilo 3. místo.  
Na jaře v první kategorii, které se zúčastnilo 239 družstev, žáci 2B8 obsadili 110. 
místo a žáci 1B8 190. místo. Druhé kategorie se účastnilo 194 družstev, 3B8 
skončila na 11. místě a 4B8 na 40. místě. 
 
Fotografická a výtvarná soutěž ke Dni Země proběhla s ústředním tématem 
„Stromy a jejich životní prostředí“, organizovala Petra Skupinová ve spolupráci 
s Magdalenou Musialovou v rámci environmentální výchovy. Většina prací je 
vystavena v prostorách naší školy, oceněni byli ve výtvarné části v nižší kategorii: 1. 
místo Jiří Lednický, 4B8, 2. místo Veronika Persichová, 3B8, 3. místo Klára 
Nováková, 3A8 
 ve vyšší kategorii: 1. místo Gabriela Zuntová, 5B8, 2. místo Agáta Pelikánová, 5B8 , 
3. místo Kateřina Tlolková, 5B8 
Ve fotografické části soutěže získala ocenění Petra Kvačová, 2A4. 
 
Středoškolská odborná činnost – organizátor: Lukáš Slouka (přírodovědná část),  
 Dagmar Štensová (humanitní část).  
 zúčastnilo se  11 soutěžících.  
Vítězi byli:  

Obor: Biologie – Kateřina Skupniková, 7B8, postup do okresního kola  
Obor: Zdravotnictví – Katka Slobodníková, 7A8, postup do okresního kola  
Obor: Geologie a geografie – Tomáš Novák, 8A8  
Obor:  Sociologie – Michal Vašátko, 7A8, postup do okresního kola  
Obor: Filozofie – Nikola Kašpárková, 4A4 
V okresním kole zvítězila Katka Slobodníková, postoupila, ale nezúčastnila se již 
krajského kola. Kateřina  Skupniková  obsadila  4.  místo  v krajském kole  v oboru  
zdravotnictví 
 
Mladý zahrádkář- organizátor:  Michaela Klimková,  Petra Skupinová 
 Jedná se o soutěž Českého zahrádkářského svazu, která prověřuje převážně 
znalosti ze zahradnictví, botaniky, zdravovědy, ekologie a také poznávání rostlin a 
semen. S přípravou na soutěž pomohl Tony Skřipčák (7A8). 
V mladší kategorii skončila na 4. místě Tereza Dančáková a na 5. místě Tomáš 
Pravda, zvítězila Tereza Chvílová, (všichni 1A8) a postoupila do národního kola 
v Praze, ale z důvodu dalších aktivit se rozhodla tohoto kola neúčastnit.  
Ve starší kategorii obsadili Martin Beránek (3A8) 2. místo, Vojtěch Polák (3B8)  
4. místo a Martin Hrubý (3B8) 6. místo. 

 
1. Pravidelné akce: 

 
1) Schůzky PK, které svoláváme dle požadavků a podmínek. 
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2) Pravidelně zpracováváme RH odborných učeben tak, aby se každá třída dostala 
do učebny s dataprojektorem nejméně jednou týdně.  
3) Příprava žáků k maturitám, příprava a úklid maturitní učebny. 
4) Pravidelné činnosti našich členů jako správců sbírek, knihoven, učeben a 
laboratoří. 
5) Průběžně během celého roku informujeme ostatní o našich úspěších v rozhlase 
a na webu. 
6) V obou předmětech pravidelně opravujeme protokoly, kterých bývá za celý 
školní rok v závislosti na RH 14 – 16. 
 
 

2. Projekty: 
 

 
Proběhla realizace projektu na modernizaci vybavení laboratoří Bi a F, v současné 
době pracujeme na podobném projektu pro laboratoře chemie. 
 
K dalším aktivitám předmětové komise patří projektové vyučování, které probíhá 
především ve třídách nižšího gymnázia. V sekundách 2A8, 2B8 byly realizovány 
projekty „Voda“ a „Vzduch“.  
Žáci 3A8 pracovali v 2. pol. na tématech „Stavební látky“, „Hnojiva“, „Sklo“ a 
„Keramika“.  
 
 
4. Exkurze: 
 
Biologie: 
 
1) chovatelský klub SPŠCHG  -  1A8,  Michaela Klimková 
2) Exkurze do ústavu soudního lékařství v Brně – žáci biologického semináře a 
třetích ročníků , Jana Sládková a Michaela Klimková 
3) návštěva ZOO - 5A8 a 5B8, Adéla Kulová, Kamila Mecová 
4) exkurze Na Emu a na emu – tj. na haldu Ema s pozorováním antropogénu a do 
zoologické zahrady v Ostravě – pozorování živočichů - 7A8,  Lukáš Slouka. 
5) CHKO Poodří -  „Jarní aspekt lužního lesa“ – Eva Stádníková, 1A4  
6) Exkurze do arboreta v Novém dvoře - žáci semináře z biologie tříd 7A8 a 7B8,  
Lukáš Slouka  
7) AESKULAP – návštěva hematologických a mikrobiologických laboratoří ve Staré 
Bělé, Eva Stádníková a Eva Zahutová 
8) akce  „Co nám roste a kvete v Ostravě“ – vycházka s určováním rostlin v Ostravě 
– Hrabůvce, Výškovicích a Hrabové - třídy 5A8 a 5B8, Michaela Klimková  
 
T-film Ostrava 2016: SVĚT ROSTLIN – Svět techniky, Ostrava-Vítkovice 
třídy 3B8, 1A4 a BiSem (3A4, 7A8, 7B8)   
organizátoři: Petra Skupinová, Eva Stádníková, Lukáš Slouka 
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Naopak k nám na exkurzi do laboratoře Bi přišly děti ze ZŠ Paskovská 46 z Ostravy-
Hrabové. Organizovala Petra Skupinová s třídní učitelkou 4. A ZŠ paní Petrou 
Nytrovou. 16 dětí se tak seznámilo s koutkem živé přírody, mikroskopem a 
pomůckami pro mikroskopování. Zvětšeně pozorovaly buňky mechu, měříku a 
trepku. Akce se dětem moc líbila, byla pro ně přínosná i pro budoucí rozhodování o 
dalším studiu. 
 
Chemie: 
1) Vysoká pec Dolní oblast Vítkovic (výroba železa) -  6B8 , Jana Sládková. 
2) Svět techniky – Dolní oblast Vítkovice –1A8,  Michaela Klimková  
. 
 
5. Kroužky, mimoškolní aktivity, zájmové útvary: 

 
Již několik let stále prosperuje koutek živé přírody, o který pečuje Jiří Rozehnal. 
 
Během celého školního roku pracoval kroužek PP, v němž pod vedením dívek 
z kvinty B dokázala děvčata a chlapci sekund až kvart obsadit krásná 2. a 3. místa 
v soutěži Hlídek mladých zdravotníků v nižší kategorii, soutěž pořádal ČČK Ostrava.  
Družstva členů z vyšších tříd ve své kategorii Hlídek mladých zdravotníků skončila 
rovněž na  2. a 3. místě. Záštitu nad činností kroužku měla Jana Sládková. 
 
Lukáš Slouka a Michaela Klimková zajišťovali výstavku hub, ale měla vzhledem ke 
špatné letošní sezóně menší rozsah. 
 
6. DVPP: 
 
 
Jana Sládková a Michaela Klimková - konference Prevence rizikového sexuálního 
chování v multifunkční hale OA a VOŠ Ostrava. 
Lukáš Slouka - Kurz genetiky a molekulární biologie na MU Brno  
 
Učební plány i školní vzdělávací program jsou plněny, v ojedinělých případech  
dochází k drobným zpožděním oproti časovému harmonogramu, především 
z důvodu odpadání výuky v důsledku prázdnin a dnů volna v určité stejné dny 
v týdnu. Tyto nesrovnalosti budou dořešeny v úvodu příštího školního roku.  
 
 
Úspěchy: 
Zcela jistě za úspěšné považujeme získávání žáků pro soutěžní činnosti, které jsou 
každoročně velmi náročné. Za vyzdvižení pak stojí postup našich žáků do krajských 
kol všech kategorií BiO a CHO (kat.C, D) i v EO. 
Rovněž zapojení žáků do charitativní činnosti, spojené především se sbírkami 
Květinkový den proti rakovině, Bílá pastelka, Světluška, sbírka na pomoc dětem 
nadačního fondu Podejte ruku dětem, Fond Sidus, Červená stužka, považujeme za 
pozitivní směr vedení naší mládeže. Velice ochotně se podílejí i žáci nižších ročníků. 
1. 12. 2015 proběhl Den boje proti AIDS (organizovala Jana Sládková) 
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Dalším úspěchem je aktivní činnost žáků v oblasti první pomoci.  
O doplňování lékárniček ve škole, pro adaptační kurzy, LVVZ a sportovní kurzy 
včetně výletů se stará Eva Zahutová.  
 
Obrovským kladem je kvalitní spolupráce a ochota vycházet si vstříc mezi všemi 
členy PK, mezi kolegy fungují výborné mezilidské vztahy. Při suplování jsou hodiny 
plně využity. Další nové učební materiály vytvořené pro výuku jsou kolegům a 
kolegyním dostupné na webu. 
 
Neúspěchy: 
Za neúspěch považujeme nesplnění absolvování všech plánovaných exkurzí, 
především z časových důvodů (Ge v kvartách i v sextách, Výroba železa v 6A8 a 
2A4, Bi – Poodří –byla jen 1 třída …), nesplnění osnov v některých třídách. 

 

 

Mgr. Eva Zahutová,  

garant předmětové komise  

 

 

Předmětová komise deskriptivní geometrie, fyziky, matematiky,  

informační a výpočetní techniky 

 

Předmětová komise pod vedením Pavla Kolašína pracovala ve složení:  

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

Jana, Mgr. Kotek Martin, RNDr. Kroupová Alena, Mgr. Matuška Michal, Mgr. 

Rozehnal Jiří, Mgr. Stádníková Eva, Mgr. Šmíd Vlastimil, Mgr. Štěpán Kamil, Mgr. 

Zahutová Eva. 

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 
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 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 

 

2. Fyzikální olympiáda – pořadatel – MŠMT ČR a 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 



46 
 

 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  

 

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/ 

Ve spolupráci s VŠB však připravujeme pokračování tohoto úspěšného projektu. 

 

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. 

http://msr.vsb.cz/
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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 úrovní maturitu z matematiky. 

V letošním roce se podařilo nad rámec výuky:  

a) úspěšně zapojit žáky 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  

 

 

 

Předmětová komise aplikované ekonomie, dějepisu, základů 

společenských věd a zeměpisu  

Předmětová komise pod vedením Mgr. 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. Veškeré hodiny byly odučeny aprobovaně. 

 

1. Soutěže:  

a) organizované naší předmětovou komisí:  

  

Dějepisná soutěž pro nižší gymnázium – únor 2016, soutěžní dvojice z řad žáků 

nižšího gymnázia. 

Organizátor za školu: M. Böhmová 

                       1. místo: Eva Zapletalová, Hana Schindlerová (1B8) 

                       2. místo: Valentýna Dubinová, Kristýna Procházková (2B8) 

                                      Zuzana Šenková, Klára Gajdečková (3A8) 
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                       3. místo: Barbora Černíková, Andrea Konečná (3A8) 

 

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

   

      Dějepisná olympiáda MŠMT, listopad 2015 - únor 2016 (soutěž pro tercie a 

kvarty, 

 22 žáků ve školním kole). 

Organizátor za školu: D. Štensová, další zapojení učitelé: M. Böhmová 

Tematické zaměření letošního ročníku zní „Po stopách Lucemburků aneb za 

císařskou korunou“. 

Vítězové: 1. místo, školní kolo -Tomáš Vavřík        4A8 (postup do  okres. kola)  
                  2. místo, školní kolo - Ludmila Kopcová 4A8 (postup do okres. kola) 

                  3. místo, školní kolo - Martin Wilam      4A8                                                                         
L. Kopcová se kvůli jiné soutěži nemohla zúčastnit. 
                  12. místo okresní  kolo -Tomáš Vavřík 4A8  
 
      Středoškolská odborná činnost ( NIDV  Praha, 8. 3. 2016 – soutěž pro žáky 

vyššího stupně gymnázia – zejména pro žáky volitelných předmětů, zúčastnilo se 

11 soutěžících).  

Organizátor za školu: D. Štensová – humanitní sekce, L. Slouka- přírodovědná  
sekce 
viz předchozí zpráva 

 
      Finanční gramotnost MŠMT, spol. Kofinet, listopad 2015, (60 žáků I. kat.,  

200 žáků II. kat.). 

Organizátor za školu: D. Nechvátalová, vyučuj. IVT – testy v  elektronické verzi 

vítězové: : 1. místo školní kolo v  I. kategorii (nižší gymnázium) 4A8 - Ondřej 

Pavlíček,  Mikuláš  Římánek  a Bára Kozmínová-postup do okresního kola 

                  4. místo v okresním kole  

vítězové: : 1. místo školní kolo ve  II. kategorii (vyšší gymnázium) - Vojtěch 

Neuwirth, Pavel Mandrla a Tereza Boženská 

                   7. místo v okresním kole  

 

       Ekonomicko-manažérská olympiáda, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, duben 
2016 (školní kolo 20 žáků septim a 3. ročníku). 
Organizátor za školu: D. Nechvátalová  
postupující ze školního kola:   Adam Bajger -  7A8 

                                                Filip Barvík, Dušan Hlaváč a Matyáš Neuvirt – 7B8.  

Finálové kolo:  

Umístění:      Filip Barvík        7B8   -   8. místo, 

                      Dušan Hlaváč    7B8  - 21. místo  

                      Matyáš Neuvirt 7B8  - 23. místo 
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Všichni tři jsou přijati na Fakultu managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše 

Bati ve Zlíně (podmínkou maturita). 

 

 

       Zeměpisná olympiáda – 26. a 27. 1. 2016 – 80 žáků školy všech ročníků, 4 

kategorií. 

Výsledky: Školní kolo kat.: A - Martin Poruba, B - Eva Řepková, 2A8, C - Martin 

Wilam, 4A8, D - Ondřej Cmoriak, 6A8; jmenovaní postoupili do okresního kola 

  Okresní kolo (umístění): 

     A – Martin Poruba-3.místo, bez postupu 

     B – Eva Řepková-5.místo, bez postupu 

     C – Martin Wilam-2.místo – postup do KK 

     D – Ondřej Cmoriak-2.místo – postup do KK 

  Krajské kolo (umístění): 

     C – Martin Wilam-3. místo 

     D – Ondřej Cmoriak-12. místo 

Organizátor za školu: školní kolo: G. Milatová, M. Dymáčková, L. Slouka, R. 

Kuldan(každý jednu kategorii)  

Organizátor za školu OK a KK: L. Slouka 

 

   Soutěž pro studenty středních škol – vytvoření digitálního vzkazu o EU (konec 
dubna, europoslankyně Dita Charanzová), zúčastnili se žáci třídy 6A8, zpracovali 
videoklip, ve kterém vtipným způsobem poukázali na to, jak by vypadal život bez 
našeho členství v EU a jaké konkrétní výhody nám toto členství přináší.  
Byli vybráni, na jaře 2017 by měli jet do Bruselu, odkaz na 
video: https://youtu.be/DGI0AZYNNOw. 
Organizátor za školu: T. Szlaurová 

  

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

 

   Setkání s historií    - beseda s pamětníky, přítomni 2 historikové ÚSTRU, výstava 

o Janu Zajícovi, promítnutí dokumentu, prohlídka výstavy a následně pracovní list 

k tomuto tématu, nově prezentace herní aplikace Československo 1938-1989 

(četná ocenění v zahraničí), projekce filmu v rámci Příběhů bezpráví a dokumentů z 

r. 1968. 

Organizátor za školu: V. Vlček, D. Štensová (400 žáků) 

 

3. Projekty:  

 

    Projekt Krokus – zapojení do mezinárodního projektu, který má připomenout 

zasazením žlutých krokusů dětské a židovské oběti válek (3B8 -30 žáků) 

Organizátor za školu: D. Štensová 

https://youtu.be/DGI0AZYNNOw
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    Moderní dějiny do škol v rámci projektu výstava Příběh Jana Zajíce (vestibul 

školy), materiály zapůjčilo občanské sdružení Pant, využití během akce Setkání 

s historií,  

žáci vyššího gymnázia cca 300 

Organizátor za školu: V. Vlček 
 

   Pražský studentský summit, celoroční 2015/2016,(vzdělávací projekt Asociace 
pro  
mezinárodní otázky).  
Žáci 6B8 Radek Hollmann, Kateřina Harhajová, Ondřej Studník, Monika Kokešová  
a Kateřina Bendová, přihlásili se o zastupování Indie. 
Celoroční projekt pro studenty středních a vysokých škol z  České republiky, 
simulace jednání čtyř mezinárodních organizací – OSN, NATO, Evropské unie a 
nově i Visegradské skupiny. Během školního roku probíhá 5 přípravných setkání, 
na jaře se koná čtyřdenní závěrečná konference, na které žáci vystupují jako 
zástupci jimi zvolených zemí. Jejich esej obsadila 25. místo ze 116 přihlášených, 
práce byla nejlepší ze všech ostravských gymnázií a třetí nejlepší z 
Moravskoslezského kraje. 
Organizátor za školu: D. Nechvátalová 
 

 

4. Exkurze, besedy, divadelní představení:  

 

       Exkurze do Osvětimi a Březinky (4A8, 4B8, 1A4, 2A4 – 89 žáků 
Organizátor za školu: V. Vlček 

 
       Exkurze D - Z do Příbrami, Jáchymova, Lidic – finanční podpora Konfederace 
politických vězňů, návštěva věznice, pracovního tábora, Hornického muzea, Věže 
smrti, dolu Anna, rašeliniště Boží Dar a Lidic, beseda s bývalým politickým vězněm 
Z. Mandrholcem  
(47 žáků z více tříd víceletého gymnázia). 
Organizátor za školu: V. Vlček 
 
       Příběh Jana Zajíce (vestibul školy ) - výstava materiály zapůjčilo občanské 

sdružení Pant, výstavu shlédlo 300 žáků, byla využita při akci Setkání s historií. 

Organizátor za školu: V. Vlček 
 
      Dramatické dílny v D (sekundy, kvarty, 120 žáků) hravá netradiční forma výuky 
za aktivního zapojení žáků – téma podle učiva ročníku 
Organizátor za školu: M. Böhmová, M. Fialová, D. Štensová 
      Karel IV.                2A8, 2B8  (60 žáků) 
      Ludvíček (šoa)       4A8, 4B8  (60 žáků) 
      J.A. Komenský        4A8, 4B8 (60 žáků) 
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     Přednáška cestovatele Tomáše Kubeše  - Balkán (Třídy: 3A4, 7A8, seminář Z, 

7B8) 

Organizátor za školu: M. Dymáčková 

 

     Planeta Země 3000 – Filipíny – za obry a trpaslíky, (2A8, 3A8, 3B8 ) 

Organizátor za školu: G. Milatová, L. Slouka, R. Kuldan 

 

     Na Emu a na emu, vlastivědně-přírodovědná exkurze třídy 7A8  

Organizátor za školu: L. Slouka 

 

      Exkurze Duchovní památky Ostravy ( SVS 4A4 14 žáků), referáty o kapli 
ostravsko – opavské diecéze a významných kostelech v Ostravě, následovala 
prohlídka jednotlivých objektů. 
Organizátor za školu: J. Skála 

 

        Konference Migrace v dějinách a současnosti, Gymnázium Olgy Havlové (6 

žáků 7A8). 

Organizátor za školu: V. Vlček 

 

        Beseda s europoslankyní M. Dlabajovou – únor 2016, (SVS 4.r. + ZSV 8AB8 - 
45 žáků) 
 
6. DVVP, název školení 
 
Dana Nechvátalová  -    Mediální inspiromat  - mediální výchova ve výuce 

Lukáš Slouka              -     21. geografický seminář, OU 
 

7. Náměty, připomínky: 
Všichni žáci maturitního ročníku, kteří si vybrali předměty naší PK jako profilovou 
zkoušku, u maturit prospěli. 
 
D  - málo atlasů pro výuku, nutnost zakoupit nové, popř. vyřadit opotřebované 
      inovace učebnic D pro vyšší gymnázium pro učitele i žáky 
      v novém školním roce otevřít seminář D pro septimy, popř. 3. ročník 
      získat zájemce, kteří by se za D zúčastnili SOČ a postoupili do vyššího kola 
      lepší umístění v dějepisné olympiádě 
      uspořádat další exkurzi pro žáky, kde by se propojily předměty naší PK 
      větší pozornost moderním dějinám v kvartě a maturitních ročnících  
      případná účast na projektech dle nabídky 
 
Z  - snaha vybudovat zeměpisnou učebnu 
     zeměpisná exkurze po ČR pro kvarty  
     doplnit učivo Z o přednášky cestovatelů či jejich prezentace 
     naplnit nový zeměpisný seminář 
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     postup do krajského kola ZO ve všech kategoriích, popř. do celostátního finále 
     kvalitní práce SOČ ze Z a její postup do okresního kola 
     případné zapojení třídy 4B8 do soutěže Eurorebus  

 
ZSV - vyčlenit větší prostor pro výuku finanční gramotnosti ve vyučovacím 
předmětu Svět práce 
        beseda s europoslankyní – náměty pro žáky, zapojení do projektu 

(procbyne.cz) 

        úspěch v soutěži- cesta 6A8 do Bruselu – jaro 2016   

    

 AE - výjimečné úspěchy studentské firmy, vítězství v obou kategoriích soutěže, 

vytvoření úspěšného produktu, postup na mezinárodní úroveň – Madrid a Luzern. 

 

Speciální místo ve výuce společenskovědních předmětů zaujímá aplikovaná 

ekonomie. 

V tomto školním roce se do projektu neziskové vzdělávací organizace JA Czech 
v rámci jednoletého nepovinného předmětu aplikovaná ekonomie zapojilo 20 žáků 
ze 3A4, 7A8 a 7B8. 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. 

 
9. 2. 2016 pod vedením Mgr. Taťany Szlaurové, konzultantů Petra Andrýska a 
Venduly Rechové založili žáci studentskou firmu ChillUp se zápisem do spolkového 
rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě. Jako předmět podnikání si zvolili 
pořadatelskou a výrobní činnost.  
 
Hlavním podnikatelským záměrem studentské firmy ChillUp,  
pod vedením prezidenta spolku Petra Červenky (7A8), byla  
výroba ergonomického polštáře HeadPad z paměťové pěny  
do vlaků a osobních automobilů s cílem zkvalitnit a pozvednout  
komfort cestování na evropskou úroveň. 
 
 
Propagace firmy i produktu probíhala také v rámci pořadatelských aktivit: 
 

   9. 12. 2015   → dobročinná sbírka pomoci lidem trpícím válkou v Sýrii 
 18. 12. 2015 → vánoční volejbalový turnaj 3. a 4. ročníků          
   2. 4. 2016  → školní ples v DK Akord v Ostravě-Zábřehu 
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Studentská firma již tradičně pomáhala vedení školy při organizaci Dnů otevřených 
dveří gymnázia (13. 1. a 23. 1. 2016), dále se zúčastnila také mnoha Innovation Campů 
a workshopů, které pořádala organizace JA Czech. Nezapomenutelným zážitkem pro 
členy studentské firmy byla i exkurze do automobilky Hyundai Czech s. r. o. 
v Nošovicích (7. 1. 2016). 
 
K významnému vrcholu školního roku patřila účast firmy v soutěžích pořádaných JA: 

 14. 4. 2016 → národní finále ČR soutěžního veletrhu „JA Studentská firma 
roku“ a „JA Skill for the Future firma roku“ v pražské Galerii Harfa 

 26. 5. 2016 → národní finále „Nejlepší JA TITAN tým“ v pražském školicím 
středisku společnostiHewlett-Packard. 

       
Prezentační tým ChillUp - Petr Červenka, Markéta Makarová, Marek Tlolka, Adam 
Bajger, Tomáš Vojkůvka a Marek Ferianc - obsadil v konkurenci 41 studentských 
firem z celé republiky skvělá 1. místa v obou hlavních kategoriích, Ondřej Běnek a 
Vojtěch Neuwirth 1. místo v soutěži JA TITAN. 
Odměnou pro tyto studenty byla 22. 6. 2016 účast na tradičním slavnostním předávání 
certifikátů nejúspěšnějším studentům programů JA Czech v soukromé rezidenci 
velvyslance USA v Praze - JA Award Ceremony 2016. 
 

 
 
 
ChillUp navázala na úspěšnou tradici studentských společností v historii AE na naší 
škole a vítězství jí zajistila postup do mezinárodního finále soutěže Hyundai Skills for 
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the Future Awards v Madridu (1. - 3. 6. 2016) a JA Europe Company of the Year 
Competition v Luzernu  
(25. - 28. 7. 2016).      
 
                             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. 

Robert Hegedüs, 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. viz pravidelné akce 

Mikulášský turnaj v přehazované a odbíjené 

Vánoční turnaj v odbíjené o putovní pohár  

Pololetní florbalový turnaj o putovní pohár 

Velikonoční turnaj v odbíjené 

 

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

 

 1.  Okresní kolo v přespolním běhu 25.9.2015 

za akci zodpovídá: Jiří Skála, zúčastnění žáci: František Benda (7B8), Jakub Šlachta 

(7B8), Ondřej Běnek, Tony Skřipčák (7A8), Marian Krejčí (6B8) 

výsledek: 2. místo  bez postupu 

akci organizuje Vítkovická střední průmyslová škola 

 

2. Krajské Finále škol 2015, XXV. ročník závodu  v orientačním běhu v 

Ostravě Hrabůvce, 27.10. 2015 

za akci zodpovídá: Magda Dymáčková , 15 žáků nižšího gymnázia  

výsledek: Ve svých kategoriích obsadili: 1. místo : Jakub Neděla (3B8), 1. místo: 

Matěj Neděla (2B8), 2. místo: Tomáš Vavřík (4A8), 2. místo: Matějková Veronika 

(2A8) 
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akci organizuje: Ostravská tělovýchovná unie-Městský svaz orientačních sportů  

Naše škola se celkově umístila na druhém místě. 

 

3. Turnaj 17. listopadu - hoši, obvodní kolo, 18. 11. 2015 

za akci zodpovídá: Radek  Kuldan, účast: 8 žáků vyššího gymnázia  

výsledek: 2. místo s postupem do okresního kola   

akci organizuje Gymnázium Volgogradská 

 

4. Turnaj 17. listopadu - dívky, obvodní kolo, 20. 11. 2015 

za akci zodpovídá: Robert Hegedüs, účast: 8 žákyň vyššího gymnázia 

výsledek: 1. místo, postup do okresního kola 

akci organizuje: Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a  

 

5. Turnaj 17. listopadu - hoši okresní kolo, 25. 11. 2015 

za akci zodpovídá: Radek  Kuldan, účast: 8 žáků vyššího gymnázia  

výsledek: 3. místo ve skupině bez postupu   

akci organizuje  Vítkovická střední průmyslová škola 

 

6. Městské kolo SŠ v basketbalu chlapců,  26. 11. 2015 

za akci zodpovídá: Jiří Skála, účast 8 žáků vyššího gymnázia 

výsledek: Tým se umístil na děleném 4. až 6.místě 

akci organizuje: Gymnázium Ostrava - Hladnov 

7. Pohár českého florbalu středních škol, 1. 12. 2015 

za akci zodpovídá: Magda Dymáčková, účast: 10 žáků vyššího gymnázia 

výsledek: 2. místo, bez postupu 

akci organizuje  Český  florbal 

 

8. Okresní kolo středních škol ve volejbale dívek,  2.12.2015 

za akci zodpovídá: Robert Hegedüs, účast: 8 žákyň vyššího gymnázia 

výsledek: 2. místo (postupoval jen první) 

akci organizuje  Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a 

 

9. Obvodní kolo ve florbalu, 11. 12. 2015 

 

za akci zodpovídá: Magda Dymáčková , účast: 10 hráčů nižšího gymnázia 

výsledek: první místo, postup do okresního finále 6.1.2016 

akci organizuje  ZŠ Dobrovského 

 

10. Vánoční volejbalový turnaj maturantů, 17. 12. 2015 

za akci zodpovídá: Taťána Szlaurová 

počet zúčastněných 9 
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akci organizuje  Wichterlovo gymnázium v Ostravě-Porubě 

 

11. Okresní kolo ve florbalu pod záštitou ASŠK, 6. 1. 2016 

za akci zodpovídá: Magda Dymáčková, účast: 9 hráčů nižšího gymnázia 

výsledek: Třetí místo, bez postupu do kraje 

akci organizuje  ASŠK - Hala Dubina 

 

12. Turnaj v odbíjené ZŠ dívek - obvodní kolo, 5. 4. 2016 

za akci zodpovídá: Robert Hegedüs, účast: 10 žákyň 

výsledek: 3. místo (postupovali první dva) 

akci organizuje ASŠK, Ostrava - ZŠ Dvorského 

 

13. Turnaj v odbíjené ZŠ hochů - obvodní kolo, 6. 4. 2016 

za akci zodpovídá: Robert Hegedüs, účast: 16 žáků 

výsledek: 1. a 4. místo (postupovali první dva) 

akci organizuje  ASŠK, Ostrava - ZŠ Dvorského  

 

14. Okresní kolo ve volejbale chlapců ZŠ o Pohár ministryně školství, 13. 4. 

2016 

za akci zodpovídá: Radek  Kuldan, účast: 9 žáků  

výsledek: 2. místo 

akci organizuje  ASŠK, ZŠ Ostrava-Bělský Les 

 

15. Juniorský maraton - krajské semifinále,  14. 4. 2016 

za akci zodpovídá: Robert Hegedüs ve spolupráci s Martinem Kotkem. účast: 31 

žáků 

výsledek: 3. místo (tým A), 21. místo (tým B) a 23. místo (tým C) 

akci organizuje  MS kraj 

 

16. Závod v orientačním běhu ,,O tričko mistryň světa 2016,  11. 5. 2016 

za akci zodpovídá: Magda Dymáčková, účast: 23 závodníků z nižšího gymnázia  

výsledek: 1. místa ve svých kategoriích získali: Martin Poruba z 1B8, Julie  

   Paličková z 2A8, Tomáš Vavřík z 4A8 a 2. místo Martin Wilam 

z 4A8 

akci organizuje Ostravská tělovýchovná unie 

V umístění škol jsme získali 1. místo. Tím jsme si zajistili postup do krajského kola 

Přeboru škol, které se uskutečnilo 18.6. v Havířově. 

 

17. Přebor škol v orientačním běhu – Krajské kolo, 18. 5. 2016 

za akci zodpovídá: Magda Dymáčková, účast: 20 závodníků z nižšího i vyššího 

gymnázia  

výsledek: 3. místo - Tomáš Vavřík z 4A8, v umístění škol jsme získali 5. místo. 
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akci organizuje  Český svaz orientačního běhu, Asociace školských sportovních klubů a  

  časopis Orientační běh 

 

18. Okresní finále Poháru rozhlasu v lehké atletice, 18. 5. 2016 

za akci zodpovídá: Alena Kroupová, účast: 11 žákyň nižšího gymnázia 

výsledek: 3. místo 

akci organizuje  ZŠ Porubská 832 ve spolupráci s oddílem Atletika Poruba 

 

19. Krajský přebor plážový volejbal, 25. 5. 2016 

za akci zodpovídá : Jiří Skála, účast: 5 žákyň 

výsledek: 12. a 17. místo - bez postupu 

akci organizuje  TJ Ostrava, Varenská 40 

 

20. Mad Race (překážkový běh), 4. 6. 2016 

za akci zodpovídá : Robert Hegedüs, účast: 6 žáků 

výsledek: Nejlépe zaběhl Daniel Vittek z třídy 7B8 za 1:21:56h (z celkově 522 závodníků se 

umístil na velice krásném 26. místě). Náš tým se umístil na 12. místě z 53. zúčastněných 

mužstev. 

akci organizuje  FITPARK, Vaňkův kopec 

 

Pravidelné akce, kterých se PK účastní a které organizuje:  

Projekty:  

1. Sportovní kurzy:    

Rakousko  -  6.-12.9.2015,  ved.kurzu Milatová, třídy 7A8, 7B8, 3A4  

       

Vysoké Tatry    -  7.-11.9.2015,  ved.kurzu  Skála, třídy 7A8, 7B8, 3A4   

            

SK ve škole - 7.-11.9.2015 ,  ved. kurzu Szlaurová, třídy 7A8, 7B8, 3A4  

 

2. Lyžařské kurzy  

Galík   -    14.-13.3.2016  ved.kurzu Skála, třídy 5A8, 5B8, 1A4 

 ALPY  -   14.-13.3.2016  ved.kurzu Kroupová, třídy 5A8, 5B8, 1A4 

Kyčerka -    8.-12.2.2016   ved.kurzu Kuldan,  třída 2B8 

Karlov p.P.    7.-11.3.2016   ved.kurzu Dymáčková, třída 2A8 

 

 

3. Ostatní pravidelné akce 

 

Mikulášský turnaj v přehazované a odbíjené 7.12.2015  

  pro žáky prim - kvart     

organizátor za školu:  A. Kroupová 
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Vánoční turnaj v odbíjené o putovní pohár  22. 12.2015  

             pro smíšená družstva třetích a čtvrtých ročníků       

organizátor za školu:  T. Szlaurová + žáci aplikované ekonomie 

 

Pololetní florbalový turnaj o putovní pohár 27.1.2016 

 pro výběr žáků celého gymnázia     

organizátor za školu:  M. Dymáčková 

  

Velikonoční turnaj v odbíjené   23.3.2016 

            pro žáky prvních a druhých ročníků   

organizátor za školu:  R. Kuldan, R. Hegedüs 

 

 Sportovní den školy     23. 6.2016  

            pro žáky celého gymnázia     

organizátor za školu:  G. Milatová 

 

 

Kroužky, mimoškolní aktivity 

 

Sportovní hry pro žáky  sekund - kvint 

organizátor za školu:  R. Kuldan 

 

Florbalová liga každé úterý a čtvrtek zájmově pro žáky celé školy 

organizátor za školu:  M. Dymáčková + studentská rada 

 

 

Zhodnocení práce PK:  

V letošním roce se nepodařilo:  

Nebyla otevřena výzva, na základě které bychom mohli vybudovat venkovní 

sportovní areál a vybavit novým nářadím a náčiním tělocvičny 

 

Výtvarná výchova 

Soutěže:  

1. Nejznámější pohádky na poštovních známkách, červenec-září 2015, 

celostátní soutěž 

za akci zodpovídá: Musialová Magdalena, účast: 15 žáků z primy B 

výsledek: 2. místo Anna Bartková a Jakub Dubravec  

akci organizuje  Nadační fond Jičín-město pohádky, Poštovní muzeum, Praha a deník  

  Právo ve spolupráci s Českou poštou 

 

 2. Barvy podzimu, říjen/listopad, okresní výtvarná soutěž 
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za akci zodpovídá: Musialová Magdalena, účast: 5 žáků z primy 3A8 

Soutěž vyhlašuje SVČ Korunka, Ostrava-Poruba 

 

 3. Evropa ve škole, únor 2016 - celorepubliková literární a výtvarná soutěž  

za akci zodpovídá: Musialová Magdalena, účast: 3 žáci ze třídy 2B8 a 3 žáci z 2A8 

akci pořádaná MŠMT 

výsledek: žádná z prací se neumístila v krajském kole 

 

 4. Příběh obrazu, květen/červen 

za akci zodpovídá: Musialová Magdalena, účast: 10 žáků z 2A4, 6B8 a 4B8 

celostátní literárně-výtvarná soutěž, organizovaná společností Příběh obrazu a 

Městem Bílovec 

výsledek: 2 práce postoupily do užšího výběru, práce Michaely Brodové z 2A4 ,  

  práce Lucie Ritzingerové a Kateřiny Slaběňákové z 4B8 získala 3. 

místo 

 

 5. &quot;Stromy&quot;, školní soutěž v rámci environmentální výchovy 

ke Dni Země, vyhlášení výsledků květen/červen. 

za akci zodpovídá: Musialová Magdalena, účast: žáci gymnázia napříč ročníky  

soutěž vyhlašuje předmětová komise biologie ve spolupráci s výtvarnou výchovou 

výsledek: A) nižší kategorie: 1. místo: Jiří Lednický, 4B8, 2. místo: Veronika 

Persichová, 3B8, 3. místo: Klára Nováková, 3A8 

 

B) vyšší kategorie: 1. místo: Gabriela Zuntová, 5B8, 2. místo: Agáta Pelikánová, 5B8, 3. 

místo: Katka Tlolková, 5B8 

Fotografická část: ocenění: Petra Kvačová (2A4) 

 

Hudební výchova 

Soutěže:  

 1. Soutěž ve zpěvu lidových písní, 25. 1. 2016 

za akci zodpovídá: M. Vašíčková, M. Zelenková, účast: 28 soutěžících  

výsledek      1. místo (nižší stupeň g.) Eliška Kašíková, David Vlček, oba 1B8 

         2. místo Vanda Pilařová, 1B8 

         3. místo Adéla Kovaříková, 1A8; Eliška Pszczólková, 1B8 

 

       1. místo (vyšší stupeň g.) Julie Lubojacká, 2B8; Barbora Černíková, 

3A8 

          2. místo Ondřej Válek, Vít Kuldan, oba 2A8 

          3. místo Markéta Tlolková, 2A8 
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Pravidelné akce, kterých se PK účastní a které organizuje:  

Vánoční koncert - 14. 12. 2015 - 89 účinkujících - za akci zodpovídaly M. Vašíčková, 

M. Zelenková 

Předávání maturitního vysvědčení - 25. 5. 2016 - 18 účinkujících - za akci 

zodpovídaly M. Vašíčková, M. Zelenková 

 

Exkurze, besedy, workshopy:  

divadelní představení Fantom opery dne 24. 9. 2016 se třídou 6A8 - 15 žáků 

skupiny HV 

 

Kroužky, mimoškolní aktivity 

Pěvecký kroužek 

   - září 2015 - květen 2016 - vedení M. Vašíčková, M. Zelenková 

   - 11 studentů 

 

 

Další práce HV:  

Souvislá pedagogická praxe - Veronika Orlitová - 7. 3. - 11. 3. 2016 - vedení praxe 

M. Vašíčková 

 

Výchova ke zdraví 

za všechny akce zodpovídá Michaela Klimková 

     

Přednáška o dentální hygieně , 2.10., 16.10 2015 

účast:   2A8, 2B8, 5A8, 5B8 

 

Školení Prevence rizikového sexuálního chování, 22.10. 2015 

za akci zodpovídá: Mgr. Michaela Klimková, Mgr. Jana Sládková 

přednáška byla organizována Národním centrem pro rodinu 

 

Food for good, 2.11.2015 

účast: 1A8 

akci organizuje Adra 

charitativní akce, na které žáci prodávali ve škole o přestávce doma připravené 

pokrmy. Celý výtěžek 2624,- byl věnován Adře na podporu nemocných a starých 

lidí a lidí bez domova.  

 

Párty se zdravou pětkou, 22.12.2015 

účast: 2A8, 2B8 

akci organizuje Nadační fond Albert 
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Žáci se zábavnou formou dozvěděli o možnosti přípravy zdravých pokrmů, 

připravili si i zdravé pohoštění na vánoční besídku.  

 

Přednáška pro dívky o dospívání, 5.5.2016 

účast: 1A8, 1B8 

akci organizuje MP Education 

 

Coolinaření s Albertem, 28.5.2016 

počet zúčastněných: 2 týmy po 3 účastnících z 2A8 a 1 tým z 2B8 

akci organizuje Nadační fond Albert 

výsledek: do semifinále postoupily 2 týmy – Veronika Okonová, Anna Bartková a 

Meg Zaydlarová (2A8) a Bára Vašíčková, Hana Vašíčková a Gabriela Kolková. Tým 

sekundy A postoupil do finále, kde holky vybojovaly 4. místo. 

 

Kondománie – S Primerosem neriskujem, 10.6, 16.6.2016 

účast:  1A4, 5A8, 5B8 

akci organizuje firma Primeros 

Žáci si zábavnou formou zopakovali znalosti, týkající se části učiva výchovy ke 

zdraví – anatomie lidského těla, pohlavních chorob, antikoncepce a rodičovství. 

Všichni dostali za své znalosti odměny, které věnovala firma Primeros. 

 

 

Mgr. Gabriela Milatová, 

garant předmětové komise 

     

 

Environmentální výchova 

V letošním školním roce 2015/2016 bylo zvoleno téma pro environmentální 
výchovu Stromy a jejich životní prostředí.  

 
Toto téma je probíráno nejen v přírodovědných oborech (biologie, chemie, 

zeměpis), 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 

-  organizátoři: Mgr. Petra Skupinová, Mgr. Magdalena Musialová 

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

vystaveny na nástěnce u kabinetu biologie, viz zpráva VV 
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2. projektová výuka 

- žáci 2A8 a 2B8 v rámci výuky světa práce pracovali na projektech Voda a 
Vzduch, v rámci těchto projektů byla i témata: Voda a organismy, 
Vzduch a organismy; vyučující Mgr. Petra Skupinová a Mgr. Eva 
Zahutová 

- žáci biologického semináře 3A4, 7A8 a 7B8 zpracovávali v rámci výuky 
ekologie prezentace a referáty na různá ekologická témata; vyučující 
Mgr. Eva Stádníková a RNDr. Lukáš Slouka 
 

3. přehlídka studentských prací v oboru informatika a výpočetní technika 
- témata: Globální oteplování, Stromy a jejich životní prostředí 
- organizátoři: Mgr. Jitka Dubravcová, Ing. Dušan Bauko 
- soutěže se zúčastnili žáci kvart a prvního ročníku v rámci výuky 

informatiky a výpočetní techniky 
- umístění: 

1. místo:  
video Strom a jeho cesta, autoři Pavlíček Ondřej, Mazurek Vít, 
Vavřík Tomáš (4A8) 

2. místo:  
video Kdopak to stromí, autoři Zaškolná Mariana, Slaběňáková 
Kateřina, Novobílská Ivona (4B8) 
prezentace Jak zasadit strom, autoři Kuchařová Eliška, Cholevová 
Veronika (4B8) 
 

4. T- film Ostrava 2016: SVĚT ROSTLIN 
- ve dnech 25. a 26. 5. 2016 se zúčastnily třídy 3B8, 1A4 a žáci 

z biologického semináře 3A4, 7A8, 7B8 IV. ročníku mezinárodního 
filmového festivalu, kde zhlédli krátké dokumentární filmy s tématikou 
ekologie, využití přírodních a vodních zdrojů krajiny, ochrany fauny a 
flory 

- vyučující: Mgr. Petra Skupinová, Mgr. Eva Stádníková a RNDr. Lukáš 
Slouka 
 

5. ekologická olympiáda 
- semifinále probíhalo ve Frýdku Místku a Palkovických hůrkách 
- pedagogický dozor: Mgr. Michaela Klimková 
- krajského kola se účastnila 2 tříčlenná družstva, která se umístila: 

2. místo: Hynek Žmolík (5A8), Bruno Stoček (4A8) a Mikuláš Římánek 
(4A8) 
7. místo: Štěpán Zerzoň (5A8), Nela Müllerová (5A8) a Martin Třečák 
(4A8) 

 
 

I v tomto školním roce jsme žáky prostřednictvím rozhlasu a nástěnek 
informovali o významných událostech a dnech s ekologickou tématikou.  
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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, k separaci odpadů a 
ekologicky likvidujeme elektrozařízení. 

 
 
 

      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 využívají interaktivní tabule a počítačové učebny i pro 

výuku jiných předmětů. Interaktivních tabulí máme momentálně 7. V tomto 

školním roce bylo realizováno: 

 koupeno 35 počítačů do učeben výpočetní techniky, 2 studentské počítače 

do knihovny 

 výměna projektorů v počítačových učebnách 

 výměna dosloužilých počítačů z kabinetů za počítače z učebny 

 výměna disků serveru 

 vytvoření klimatizované serverovny 

 elektronická přihláška ke studiu 

 knihovna online - nabídka knih školní knihovny prostřednictvím 

Informačního systému 

Mgr. Michal Matuška,  

metodik ICT 

        

Středoškolská odborná činnost 

8. 3. 2016 – soutěž pro žáky vyššího stupně gymnázia – zejména pro žáky 

volitelných předmětů, zúčastnilo se 11 soutěžících 

Organizátor za školu: D. Štensová – humanitní sekce, L. Slouka- přírodovědná  
sekce 
Umístění ve školním kole: 

Obor: Biologie – Kateřina Skupníková, 7B8, postup do okresního kola 

Obor: Zdravotnictví – Katka Slobodníková, 7A8, postup do okresního kola 
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Obor: Geologie a geografie – Tomáš Novák, 8A8 

Obor:  Sociologie – Michal Vašátko, 7A8, postup do okresního kola 

Obor: Filozofie – Nikola Kašpárková, 4A4 

V okresním kole zvítězila Katka Slobodníková, postoupila, ale nezúčastnila se 

krajského kola; Kateřina Skupníková obsadila 4. místo v krajském kole v oboru 

zdravotnictví, kam byla její práce přeřazena po okresním kole. M. Vašátko 

nepostoupil do krajského kola, umístění oznámili jen prvním třem. 

 
 

RNDr. Lukáš Slouka, Mgr. Dagmar Štensová 

organizátoři SOČ  

 

Školní časopis 

 Redakce časopisu s názvem Lama se letos ujali žáci třídy 4B8, kteří si tak 

vyzkoušeli publicistický styl v praxi. Třída pracovala společně, na začátku roku si 

rozdělili jednotlivé rubriky, na nichž pak každý z nich pracoval. Časopis vycházel ob 

dva měsíce. Posledním číslem jsme z papírové formy přešli na elektronickou. 

Časopis je tak k dispozici na webových stránkách školy.  

Spolupráce žáků fungovala bez potíží, termíny vydání byly dodrženy, obsah 

časopisu pestrý, žákům se podařilo dodržet jednotnou grafiku u všech vydání 

časopisu. Zaměření bylo jak na školní dění, tak na zájmy jednotlivých publicistů i z 

mimoškolského prostředí.  

       Mgr. Michaela Böhmová 

  

 

Den otevřených dveří 

V letošním školním roce jsme se po dobrých zkušenostech z minulého roku 

rozhodli ponechat inovovaný den otevřených dveří, tedy ve dvou termínech, ve 

středu 13. 1. 2016 od 14:00 do 18:00 a v sobotu 23. 1. 2016 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. 
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Se svými odbornými učebnami seznámili návštěvníky i vyučující fyziky, 

matematiky, biologie a chemie. V chemii pod vedením prof. Zahutové a Sládkové 

demonstrovali naši současní žáci několik efektivních pokusů. Zároveň v učebně 

byly promítány ukázky výukových filmů. V laboratoři biologie opět naši žáci 

demonstrovali praktická cvičení, využití videotechniky při mikroskopickém 

pozorování, především využití interaktivní tabule a dataprojektoru. Vystaveny byly 

seminární práce i soutěžní práce SOČ. 

Pokud návštěvníci projevili zájem, mohli se podívat i do tělovýchovného traktu, 

kde se kromě dvou tělocvičen a posilovny nacházejí i speciální učebny pro výuku 

hudební a výtvarné výchovy. Některé pak překvapila vybavená hudebna, ale 

především keramická pec. 

Poděkování patří především studentské firmě, která se  pod vedením Mgr. 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. V tomto školním roce absolvovalo tedy pedagogickou praxi na naší 

škole celkem 7 studentů VŠ, z toho 4 měli v aprobaci základy společenských věd, 2 

dějepis a český jazyk a po jednom tělesnou výchovu, zeměpis, matematiku, 

občanskou a hudební výchovu. Rovněž probíhaly již tradiční náslechy z psychologie 

u T. Szlaurové a D. Nechvátalové a z fyziky u M. Kotka a V. Šmída 

  

 

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 



66 
 

sbírek pořádaných různými organizacemi, ale také některé charitativní akce sami 

organizují. Jen krátký přehled: 

 

Světluška,  8. 9. 2015, 10 žáků, vybráno 13 058 Kč  

Bílá pastelka, 14. 10. 2015, 20 žáků, vybráno asi 10 700 Kč   

Fond Sidus (sbírka pro onkologické dětské pacienty v FN Motol), 3 žáci, prosinec 

2015, vybráno 1 600 Kč  

Raná péče, prosinec 2015, žáci 2A4, 1 578 Kč  

Srdíčkové dny, 7.-8. 12. 2015, 7 žáků, vybráno 3 348 Kč; 7.-8. 3. 2016, 8 žáků, 

vybráno 3 543 Kč  

Červená stužka, prosinec 2015, žáci kroužku PP, vybráno 579 Kč  

Sbírka pro Adru, duben 2016,  žáci 1A4, vybráno 3 461 Kč  

Podejte ruku dětem, (nadační fond na canisterapii, která je potřebná pro děti v dětském 

centru Domeček), březen 2016, 6 žaček, vybráno 2248 Kč  

Den proti rakovině, 11. 5. 2016, 28 žáků, vybráno 33 244 Kč  

 
Mgr. Jana Sládková, Mgr. Eva Zahutová, Mgr. Pavla 

Tlolková, Mgr. Vojtěch Vlček, Mgr. Magdalena Musialová, 

Mgr. Eva Stádníková 

 

Kola pro Afriku 

Již čtvrtým 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 2015 – 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 2015 - nakládka kol na cestu do Gambie – účast žáků 6B8 i našich absolventů 

listopad 2015 – březen 2016 - Sněhuláci pro Afriku -  celorepubliková akce, zapojilo 

se cca 250 škol. Za startovné se na všech zapojených školách vyráběli sněhuláci z 
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nejrůznějších materiálů.  Akce sklidila velký úspěch, získali jsme částku 325 000Kč, 

jež byla předána spol. Kola pro Afriku.  

duben 2016 - nakládka kol na cestu do Gambie – účast žáků 6B8 i našich 

absolventů 

červenec 2016  - 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. 

 

Mgr. Michaela Böhmová 
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Zpráva o hospodaření  

Závazný ukazatel 

     Naší příspěvkové organizaci byly zastupitelstvem Moravskoslezského kraje 

usnesením č. 84/6718 ze dne 24. 11. 2015 stanoveny podle § 12 zákona č. 

250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, závazné ukazatele na 

rok 2015, a to příspěvek na provoz ve výši 2 852 000 Kč. V průběhu roku 2015 

došlo ke změnám uvedeným v následující  tabulce. 

 

Změny závazných ukazatelů v roce 2015                                                                       

(v 

Kč) 

ZMĚNY PŘÍMÉ PROVOZNÍ PROJEKTY

Datum ÚZ 33353 ÚZ 33038 ÚZ 33052 ÚZ 33061 ÚZ 0 ÚZ 140 ÚZ 205 ÚZ 33030 ÚZ 33058 Celkem

11.12.2014 1 371 000 1 371 000,00

3.2.2015 4 709 946 1 371 000 0 0 6 080 946,00

24.3.2015 8 773 100 2 852 000 210 100 1 139 000 12 974 200,00

21.4.2015 24 020 000 18 154 747 946 2 852 000 210 100 1 139 000 28 987 200,00

4.8.2015 24 020 000 18 154 747 946 2 852 000 210 100 1 139 000 984 827,00 29 972 027,00

20.10.2015 24 223 000 18 154 747 946 2 852 000 210 100 1 139 000 984 827,00 30 175 027,00

10.11.2015 24 223 000 18 154 747 946 122 735 2 852 000 216 100 1 142 000 984 827,00 30 306 762,00

24.11.2015 24 223 000 18 154 747 946 122 735 2 852 000 216 100 1 142 000 414 592,00 984 827,00 30 721 354,00  
 
 
Rozdělení neinvestičních příspěvků a dotací dle OdPa 

OdPa 3121                  29 321 935,00 Kč 

OdPa 3299                    1 399 419,00 Kč 

Celkem                      30 721  354,00Kč 

 

Rozdělení neinvestičních příspěvků a dotací dle ORJ 

ORJ 11                 414 592,00 Kč 

ORJ 13                      30 306 762,00 Kč 

Celkem            30 721 354,00 Kč 

 

Konečný závazný ukazatel – příspěvek na provoz včetně projektů, se kterým naše 

organizace v roce 2015 hospodařila, činil 30 721 354,00 Kč.  

Od nikoho dalšího naše organizace dotace neobdržela. 

 

Náklady organizace celkem k 31. 12. 2015 

 

Náklady v roce 2015 činily celkem 31 943 136,14 Kč za celou organizaci, z toho 

náklady v hlavní činnosti činily 31 842 842,54 Kč a v doplňkové činnosti 100 293,60 

Kč. Z celkových nákladů (DČ+HČ) tvoří nejvyšší položku 78,20 % mzdové náklady a 
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zákonné sociální odvody,  odpisy 4,92 %, energie 2,98 %, služby 4,90 %, náklady na 

nákup drobného dlouhodobého majetku 1,09  % a  0,74 % tvoří ostatní náklady a 

cestovné opravy 0,37 %. 

 

Náklady v  hlavní činnosti v  roce 2015                                   

  

Celkové náklady v hlavní činnosti znázorňuje uvedená tabulka.  

(v Kč) 

DRUH NÁKLADU ÚČET Kč

Spotřeba materiálu 501 589 341,44

Spotřeba energie 502 949 579,19

Opravy a udržování 511 116 894,70

Cestovné 512 234 624,59

Ostatní služby 518 1 563 907,18

Mzdové náklady 521 18 665 797,00

Zákonné sociální 524 6 312 871,10

Jiné sociální náklady 525 79 467,00

Zákonné sociální 527 1 226 972,47

Jiné daně a poplatky 538 330,00

Ostatní náklady 541 2,00

Jiné pokuty a penále 542 204 259,47

Manka a škody 547 1 000,00

Ostatní náklady z 549 23 950,00

Odpisy DHM a 551 1 526 642,00

Náklady z DDM 558 347 204,40

Ostatní finanční 569 0,00

Daň z příjmů 591 0,00

Celkem 31 842 842,54  

 

 Náklady v  doplňkové činnosti v  roce 2015      

 Náklady v doplňkové činnosti souvisejí s činností vymezenou ve zřizovací listině. 

         ( v Kč) 

 

Účet Náklady Kč

501 Spotřeba energie 1 800,00

502 Energie 1 800,00

511 Opravy a udržování 0

521 Mzdy 82 260,00

549 Autorská práva 2433,6

551 Odpisy 12 000,00

Náklady 100 293,60
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Výnosy organizace celkem k 31. 12. 2015 

 

 Výnosy v roce 2015 činily celkem 31 943 136,14 Kč za celou organizaci, 

z toho výnosy v hlavní činnosti činily 31 567 526,14 Kč a v doplňkové činnosti 375 

610 Kč. 

 Z celkových výnosů hlavní činnost činí 98,83% a doplňková činnost 1,18%. 

 

Výnosy v  hlavní činnosti  včetně projektů ESF   

 

V roce 2015 organizace obdržela několik dotací, a to jak z prostředků 

ministerstva školství, ESF, tak i od zřizovatele. Většina těchto dotací byla účelová a 

dotace byly plně pokryty náklady, které jsou vedené v účetnictví, odděleny 

účelovým znakem. 

Výnosy v hlavní činnosti jsou v roce 2015 tvořeny převážně z transferů od 

MŠMT (tj.81,74 % celkových výnosů) a zřizovatele (tj.13,71 % celkových výnosů). 

Konkrétní čerpání znázorněno v tabulce. 

Vlastní výnosy, dotace v HČ (vč. ESF)          

          (v Kč) 
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 1 100,00

644 Výnosy z prodeje materiálu 3 725,00

648 Čerpání fondů 136 901,70

649 Ostatní výnosy z činností 622 420,29

669 Ostatní finanční výnosy 112 304,23

672 Výnosy z transferů 30 691 074,92

31 567 526,14  
 

Vlastní výnosy  

 

Vlastní výnosy v hlavní činnosti (609) představují např. ověření, správní 

poplatky, opisy apod. Účet 649 – Ostatní výnosy z činností, v němž je účtováno o 

náhradě škod pojišťovnou. Vyjma výnosů na účtu 648 – Čerpání fondů (tvoří 0,48% 

celkových výnosů), předpokládáme v dalším roce výnosy obdobné výše. 

 

Vlastní výnosy v  hlavní činnosti bez projektů ESF a dotací   
(v Kč) 

609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 1 100,00

644 Výnosy z prodeje materiálu 3 725,00

648 Čerpání fondů 136 901,70

649 Ostatní výnosy z činností 8 585,00

669 Ostatní finanční výnosy 112 304,23

Celkem 262 615,93  
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Výnosy v  doplňkové činnosti 
 

Výnosy z doplňkové činnosti činily v roce 2015 celkem 275 316,40 Kč a tvořily 

1,18% celkových výnosů. 

 

 Účet Výnosy Kč

602 Výnosy z prodeje služeb 210 866,00

603 Výnosy z pronájmů 164 744,00

Výnosy 375 610,00

 
 

Výsledek hospodaření  

 

Výsledkem hospodaření za rok 2015 v hlavní činnosti byla ztráta ve výši 275 316,40 

Kč  

a  v doplňkové činnosti vznikl zisk ve výši 275 316,40  Kč. Náklady v hlavní činnosti 

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

činnosti. Výsledek hospodaření za celou organizaci činil 0 Kč. Do hospodaření byl 

také zapojen investiční fond na opravy, a to ve výši 130 394 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 2015 jsme podali elektronicky dne  11. 2. 2016, kde jsme z činnosti organizace 

přiznali ke zdanění zisk celkem ve výši 275 316,40 Kč.  

 

                                                                                      (v Kč) 

Druh DČ VÝNOSY NÁKLADY ZISK

Kurzy 196 500,00 86 220,00 110 280,00

Kopírování 14 366,00 2 433,60 11 932,40

Nájmy 164 744,00 11 640,00 153 104,00

CELKEM 375 610,00 100 293,60 275 316,40  

                                                                                       

 

Výsledky z kontrol 

Vnitřního kontrolního systému  

 

V roce 2015 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 
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znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky MF č. 416/2004, kterou se provádí zákon 

o finanční kontrole, vnitřní finanční kontrolu dle směrnice organizace.  

 

Vnější kontrolní  systém 

 

V roce 2015 proběhla kontrola VZP se závěrečnou zprávou ze dne 5. 2. 2015 - 

„Nebyly zjištěny splatné závazky ani jiné evidenční nedostatky.“ 

 

Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č.435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů v roce 2015 

     V naší organizaci jsou zaměstnány 4 osoby se zdravotním postižením, čímž je 

splněn povinný podíl 4 % dle zákona č. 435/2004 Sb. Odvod do státního rozpočtu 

za rok 2015  nebyl. 

 

Zaměstnanců celkem 57,90 osob

Z toho povinný podíl 4,00 % 2,32 osoby

Skutečné plnění 3 osoby
 

 

     Oznámení na Úřad práce bylo zasláno do datové schránky dne 7. 1. 2016.  

 

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. 2015.  

     Inventarizační komise neshledala žádné inventarizační rozdíly. Dílčí 

inventarizační zápisy jsou uloženy v archivu školy.  

Bc. Lucie Horňáková,  

ekonomka školy 
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Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol 

Ve školním roce 2015/2016 proběhly na naší škole následující kontroly: 

 

1. Česká školní inspekce (1.-3. března 2016). Předmětem inspekční kontroly 

bylo zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání ; 

zjištění a hodnocení naplňování školních vzdělávacích programů a jejich 

soulad s právními předpisy a příslušnými RVP. 

Výsledek kontroly: kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky. Bylo 

konstatováno, že slabou stránkou školy je absence hodnocení sledovaných 

vyučovacích hodin v jejich závěru, sebehodnocení a vzájemné hodnocení. 

Naopak ČŠI za silné stránky školy považuje: 

 širokou nabídku cizích jazyků a volitelných předmětů, 

 zapojení do projektové činnosti a získávání finančních prostředků 

k modernizaci školy, 

 stabilizovaný pedagogický sbor, 

 kvalitní vybavení odborných učeben, především přírodovědných 

předmětů,  

 vysokou úspěšnost absolventů v přijímacím řízení na vysoké školy. 

2. Česká školní inspekce (31. května 2016). Předmětem inspekční kontroly 

bylo dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících 

prováděcích předpisů (na žádost Krajského úřadu MSK ve věci žádosti o 

přezkoumání průběhu a výsledku ústní maturitní zkoušky z českého jazyka 

jedné žákyně).  

Výsledek kontroly: kontrolou nebylo zjištěno žádné porušení právních 

předpisů. 

 

 

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. Přehled realizovaných projektů i projektů ve 

stádiu udržitelnosti viz příloha č. 1 
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Zpráva  odborové organizace 

Odborová organizace byla dne 20. 6. 2014 rozpuštěna.  

 

Mgr. Eva Zahutová,  

předsedkyně ZV ČMOS 

 
Občanské sdružení PRO GYMNASIUM 

          Ve školním roce 2015/2016 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 2015/2016 činily  251 053 Kč. Celkové výdaje pak přesáhly 
částku 264 408 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 
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Školní učební plán 

 

ŠUP č. 1 - ŠVP pro základní vzdělávání na nižším stupni osmiletého 

gymnázia  (RVP ZV č.j. 31 504/2004-22 ve znění pozdějších úprav) 

 ve školním roce 2015/2016 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 2015/2016 platí pro 1A4, 2A4, 3A4, 4A4, 5AB8, 

6AB8, 7AB8, 8AB8 

 

 

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 0 2

Volitelný předmět 2 0 0 0 2 2

Volitelný předmět 3 0 0 0 2 2

Volitelný předmět 4 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. Volitelné 

předměty jsou vždy jednoleté Jeden si volí žáci pro 3. ročník a septimy; další 3 si 

volí pro 4. ročník a oktávy. Výuka je realizována ve skupinách. 
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Výroční zpráva byla projednána pedagogickou radou dne 15. 10. 2016. 

 

 

 

 

 ………………………………….. 

 Mgr. Šárka Staníčková, ředitelka školy 

 

 

 

 

Výroční zpráva byla projednána a schválena Školskou radou dne 15. 10. 2016.  

 

 

 

…………………………………………… 

 

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 
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e-mail:  kancelar@grabuvka.cz 
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