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Úvodní slovo ředitelky školy 

Předkládám v pořadí dvacátou pátou výroční zprávu, která zachycuje školní 

rok 2018/2019 z pohledu ředitelky gymnázia. 

Stejně jako minulé roky i tento školní rok byl ve znamení oprav a 

rekonstrukcí. Díky finančnímu příspěvku zřizovatele byla dne 13. června 2019 

zahájena rekonstrukce vodovodní sítě a odpadů. Část rekonstrukce se nám 

podařilo realizovat v průběhu prázdnin, bohužel část rekonstrukce zasáhla do 

začátku školního roku.  

 V tomto školním roce byla ukončena realizace dvou projektů OP VK: projekt 

Modernizace počítačových učeben a vybavení jazykových učeben (1 499 539, 80 

Kč), který byl ukončen k 30. 9. Z tohoto projektu jsme vybavili dvě počítačové 

učebny nábytkem, 34 novými počítači, dvěma dataprojektory, mobilními 

klimatizačními jednotkami a novým zatemněním. Nové dataprojektory, počítače, 

promítací plátna a ozvučovací techniku jsme získali pro 4 jazykové učebny. Z 

druhého projektu Modernizace laboratoře chemie a posluchárny fyziky 

(1 785 000 Kč) jsme pořídili nový nábytek a vybavení laboratoře chemie (váhy, 

sušička, myčka laboratorního skla, nové bezpečnostní skříně na uložení jedů), 

včetně vybavení pro váhovnu a rovněž nábytek pro posluchárnu fyziky. 

Oba projekty nám byly proplaceny v plné výši.  

Třetí projekt Math4U již realizujeme v rámci Erasmus+ ve spolupráci s VŠB-TU. Na 

podporu a zkvalitnění výuky matematiky jsme získali 26 927, 50 euro. Díky tomuto 

projektu se zkvalitňuje výuka matematiky na našem gymnáziu, učitelé matematiky 

si vyměňují zkušenosti z učiteli matematiky z Polska a Slovenska. Projekt byl 

v srpnu 2019 ukončen. Mezitím bylo schváleno pokračování tohoto projektu. 

Příjemcem je opět VŠB-TU, naše gymnázium je jedním z partnerů projektu. 

Spolupráce byla rozšířena i na školu ze Španělska. 

V rámci výzvy ITI ostravské aglomerace č. 25 jsme v prosinci 2018 podali projekt 

Modernizace jazykových učeben, díky kterému dovybavíme poslední dvě jazykové 

učebny a také získáme prostory pro pořádání větších akcí, např. jazykových 

konferencí a přehlídek. O definitivním schválení projektu jsme zatím nebyli 

informováni. 

Pokračujeme v navázané spolupráci s regionálními univerzitami, např. 

s Ostravskou univerzitou, jako „fakultní škola“ se nejen podílíme na přípravě 

budoucích učitelů, ale spolupracujeme i v dalších oblastech, např. testování fyzické 

zdatnosti našich žáků pro potřeby výzkumu OU nebo přednášející FF OU pořádají 

filosofické besedy pro naše žáky. 

Výroční zpráva rovněž ukazuje úspěchy našich žáků v soutěžích nejen na 

krajské úrovni, ale také na úrovni celostátní.  
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Naším největším úspěchem je opět, již po dvanácté za sebou, účast ve finále žáků 

aplikované ekonomie pod vedením Mgr. Taťany Szlaurové. V celonárodním finále 

soutěže Nejlepší TITAN tým obsadili žáci našeho gymnázia 1., 3. a 5. místo.  

Stejně jako v minulých letech, tak i v tomto školním roce jsme se zaměřili nejen 

na stránku vzdělávací, ale také na 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. 

Osobně mne potěšily nejen studijní výsledky našich žáků,  ale také výsledek 

miniauditu Hodnocení síly pracoviště, který v říjnu 2018 nechal zřizovatel udělat na 

našem gymnáziu. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 96% pedagogických 

zaměstnanců školy. Zaměstnanci zhodnotili kulturu našeho pracoviště jako velmi 

dobrou. Ve většině odpovědí jsme byli nad benchmarkem ostatních škol a 

školských zařízení.  

Všem zaměstnancům i žákům školy děkuji za vynaložené úsilí, vytváření 

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

učitelům i žákům, aby následující školní rok byl klidnější a pokud možno ještě 

úspěšnější. 

 

      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) 

467 

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

(podle ŠVP) 

122 

    589 

 

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 roce 2016/2017 byla přes mnoho komplikací ze strany původně vybraného 

zhotovitele, který musel být z důvodu neplnění zakázky odvolán, po následné volbě 

nového zhotovitele zrekonstruována střecha a provedena výměna elektrického 

vedení v části školy. V roce 2017/2018 byla provedena rekonstrukce střechy 

tělocvičny. S úpravami tělocvičen jsme pokračovali i ve školním roce 2018/2019, 

kdy byly zrekonstruovány podlahy v obou z nich. Zároveň jsme díky získaným 

finančním prostředkům mohli rekonstruovat rozvody vodovodní sítě v celé škole, 

staré šatní skřínky žáků  budou vyměněny za nové. 

 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. V loňském 

školním roce proběhla na základě projektu modernizace učebny a laboratoře fyziky 

a chemie (včetně váhovny). 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. V letošním 

školním roce byla také dokončena modernizace počítačových učeben a jazykových 

učeben, v níž budeme pokračovat díky projektovým penězům i v dalším školním 

roce, kdy by se mělo přistoupit k rekonstrukci dalších učeben a atria školy. 

Naše gymnázium disponuje učitelskou knihovnou, vybavenou odbornou 

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

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

drobným nákupům potravin slouží školní bufet, pro kulturní a společenské akce 
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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, 

čtenářský koutek a trvalé sběrné místo pro charitativní obchod Moment. Také tuto 

část jsme v tomto školním roce modernizovali umístěním interaktivní obrazovky 

s informacemi o školním dění.  

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. I tento prostor 

díky projektu inovujeme. K výuce je využívána také vnější ekologická učebna školy.  

Ve školním roce 2018/2019 bylo na škole otevřeno celkem dvacet tříd – 

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

589  žáků, tedy průměrný počet žáků na třídu byl 29, 45.   

     

         

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 jsou za naše gymnázium Mgr. Jana Sládková 

(předsedkyně rady), Mgr. Rostislav Hlaváč, za rodiče žáků a zletilé žáky Ing. Iveta 

Danysová a MUDr. Jiří Bílek. 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 2017/2018 i Zpráva o hospodaření příspěvkové 

organizace za rok 2018. Školská ráda v průběhu své roční činnosti neshledala ve 

fungování školy žádné nedostatky, vedení respektuje připomínky a aktivity Školské 

rady. 

  

Mgr. Jana Sládková, 

                                                                       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 
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podle Školního vzdělávacího programu pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň 

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

znění pozdějších předpisů). 

viz příloha č. 1  

Oba základní dokumenty jsou upravovány v souladu se změnami školské 

legislativy.  

 

Volitelné předměty 

Školní učební plán v ŠVP umožňuje 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 

jak o přírodovědné předměty, tak o ty humanitní. 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 

Třídnict

ví 

Ing. Bauko Dušan Ivt správce sítě, pěvecký 

sbor 

 

Mgr. Böhmová Michaela Čj, D zástupkyně ředitelky, 

garant Čj, školní rozhlas 

 

Mgr. Brachaczková Jana Čj, Fj   

Mgr. Brychta Martin D  1B8 

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

licencí 

7A8 

Mgr. Dymáčková Magda Z, Tv  7B8 

Mgr. Fialová Miroslava Čj, D Knihovna  

Mgr.  Forgač Adam  Tv, M  1A8 

Mgr.  Godfrýdová Michaela  M, F   

Mgr. Grygar Michael Ivt, Hv   

Mgr. Hlaváč Rostislav Šj metodik prevence  

Mgr. Hořínková Jana psy školní psycholog  

Mgr. Hrabovský Petr Vv, Zsv   

Mgr. Klimková Michaela Bi, Ch, VZ  4A8 

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

Mgr. Konečná Tereza Aj, Nj garant PK CJ 1A4 

Mgr. Kopečková Erika Šj, Čj  6A8 

 Kořistková Petra  asistentka pedagoga  

RNDr. Kotassková Jana M, F   

Mgr. Kotek Martin M, F  5A8 

Mgr. Koutná Marcela M, Ivt   

Mgr. Kulová Adéla Aj, Čj správce skladu učebnic  

Mgr. Kuldan Radek Tv, Z  2B8 

Mgr. Kvasnicová Ivana  Čj, Nj  8B8 

Mgr. Macejková Dana Z, Tv   

Mgr. Matuška Michal M, Ivt správce systému Bakalář, 

metodik ICT, www školy 

4B8 

Ing. Mecová Kamila Aj správce skladu učebnic  

Mgr.  Michalíková Miroslava M, Ch  2A8 
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Mgr. Milatová Gabriela Tv, Z školní metodik prevence, 

garant Tv 

 

Mgr. et 

Mgr. 

Mittnerová Eva, Ph.D. Aj  3B8 

Mgr. Musialová Magdaléna Čj, Vv   

Mgr. Nechvátalová Dana Aj, Zsv, Rj   

Mgr. Rozehnal Jiří M, Bi koutek živé přírody  

Mgr. Skácelová Jana Čj, Aj   

Mgr. Skála Jiří Tv, Zsv   

Mgr. Skupinová Petra Bi, Ch koordinátor 

environmentální výchovy 

6B8 

Mgr. Sládková Jana Bi, Ch  3A8 

RNDr. Slouka Lukáš Bi, Z statutární zástupce 

ředitelky 

 

Mgr. Stádníková Eva M, Bi  4A4 

Mgr. Staníčková Šárka Rj, Zsv, Ae ředitelka školy  

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. Šubertová Zuzana Aj   

Mgr. Tlolková Pavla Čj, Aj  2A4 

PhDr. Vašíčková Marie Čj, Hv   

Mgr. Vlček Vojtěch Čj, D výchovný poradce  

Mgr. Zahutová Eva M, Ch garant PK Bi a Ch 8A8 

Mgr. Zelenková Martina Čj, Hv vedení  školní kroniky         

5B8 

Mgr. Zineckerová Eva M, Tv   

 

 
    Pracovníci na mateřské či rodičovské dovolené: 

 Jméno Aprobace RD od - do 

 Mgr. Hegedüs Robert TV, Bi RD od 1.8.17-30.6.19 

 
Mgr. Forgačová Veronika M, Hv 

PPM 27.11.18-10.6.19        
RD od 11.6.19- 31.8.21 

 Ing. Mecová Kamila Aj MD od  19.8.19-23.2.20 
 

 
    Věková struktura pedagogických 

zaměstnanců: 
   

Věk do 30 let vč. 31 – 40 41 – 50 51 – 60 nad 60 let 
průměrný 
věk 

Počet 3 9 21 14 5 47,346 
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků: 

 
   

Název akce Počet účastníků školení 

Bezpečnostně právní faktory rizikového 
chování 

1 

Československo na rozhraní dvou totalit 2 

Dílna čtení k rozvoji čtenářství na SŠ 1 

Dílna tvořivého přístupu k hudbě v hodinách 
hudební výchovy 

1 

Enjoy the Journey 1 

Jak učit a naučit od Švýcarska po českou 
kotlinu 

2 

Metodické setkání k podpoře výuky AJ  1 

Možnosti podpory rodiny v rozvodové situaci 1 

Psychosomatika, přehled dětské 
psychopatologie 

12 

Soč 2 

Střední vzdělávání z pohledu České školní 
inspekce 

1 

Trabajar noc medios audiovisuales en el aula 1 

Třídní učitel a jeho působení v běžné i inkluzní 
tř. 

1 

Využití rodinných map a prvků rodinné 
rekonstrukce v terapeutické činnosti 

1 

Vzdělávání žáků nadaných a mimořádně 
nadaných 

1 

Vzdělávání, výchova a funkce mozku 20 

Základy krizové intervence 1 

Zážitkové techniky protidrogové prevence 1 

 

 
 

Nepedagogičtí pracovníci 
    

Počty osob: 
    Školní rok Fyzické osoby celkem Přepočet na plně zaměstnané 

2018/2019 13                              12 
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Personální  
obsazení: 

  

   Úsek Jméno Pracovní zařazení 

Ekonomický Ing. Horňáková Lucie ekonomka 

    Moldrzyková Andrea referentka PaM 

THP Sikorová Monika tajemnice 

  Ing. Bauko Dušan správce sítě  

Provozní úsek Jaroš Pavel školník-údržbář od 1.11.2018 

  Gärtner Roman školník-údržbář do 31.10.2018 

  Gula Michal Údržbář 

  
Adámaťová Ludmila 

vrátná, telef. manipulantka 

(0, 5 úvazku) 

  
Vrzalová Jana 

vrátná, telef. manipulantka 

(0, 5 úvazku) 

  

Křížková Daniela 

vrátná zástup za PN  
(6.2.2018-16.9.18) 

školník zástup za PN  
(18.9.18-31.10.18) 

uklízečka od 8.1.2019 

  Kološová Jiřina uklízečka do 2.7.2019 

  Pinčáková Mária uklízečka do 4.1.2019 

  Kotzmundová Dagmar uklízečka  

  Mališová Renáta uklízečka 

  Švaňhalová Eva uklízečka od 1. 8. 2019 

  Zezulková Šárka uklízečka 

  
Moldrzyková Karolína 

uklízečka zástup za PN  
(7.6.19-31.7.2019) 

 

 

 

Další vzdělávání nepedagogických 
zaměstnanců: 

   Jméno Semináře a školení       

Horňáková Lucie 
Peněžní fondy školské příspěvkové organizace -tvorba a 
použití 

Moldrzyková Andrea 

Vema 

FKSP a sociální fond 

Platy a platové předpisy ve veřejných službách 
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Bezpečnost práce, požární ochrana 

Na začátku školního roku proběhlo pravidelné proškolení vedoucích pracovníků 

školy, 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. 

       Mgr. Michaela Böhmová 

 

Sumarizace školních úrazů ve školním roce 2018/2019: 

 

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Celkem 

zaevidováno: 

37 38 52 39 37 

Celkem 

registrovaných: 

21 24 26 23 16 

Celkem 

odškodněných  

(k 31. 8.): 

14 18 24 19 11 

Celková částka: 62 750 Kč 135 200 Kč 231 700 Kč 130 350 Kč 54950 Kč 

    

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

následky.  

Všechny evidované úrazy jsou lehčího charakteru.  U 7 úrazů nebyla k 31. 8. 2019 

stanovena výše odškodnění. 

            

Mgr. Taťana Szlaurová,  

evidence školních úrazů 

 

 

Počet pracovních úrazů ve školním roce 2018/2019     2 (bez PN)  

  

Andrea Moldrzyková, 

evidence pracovních 

úrazů 
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Údaje o žácích  

Počty tříd a počty žáků (k 30. 6. 2019): 

Třída Počet žáků Z toho dívek Průměrný 

prospěch za  

1. pololetí 

Průměrný 

prospěch za  

2. pololetí 

1A8 29 13 1, 328 1, 463 

1B8 29 13 1, 199 1, 279 

2A8 30 17 1, 164 1, 169 

2B8 30 15 1, 187 1, 178 

3A8 30 19 1, 297 1, 395 

3B8 30 19 1, 314 1, 318 

4A8 30 16 1, 371 1, 407 

4B8 29 15 1, 515 1, 448 

5A8 30 18 1, 448 1, 461 

5B8 28 17 1, 636 1, 630 

6A8 30 15 1, 425 1, 469 

6B8 29 15 1, 817 1, 757 

7A8 25 11 1, 484 1, 560 

7B8 30 13 1, 715 1, 730 

8A8 30 16 1, 766 1, 873 

8B8 28 17 1, 885 1, 954 

1A4 31 22 1, 427 1, 520 

2A4 31 23 1, 779 1, 709 

3A4 30 17 1, 578 1, 585 

4A4 30 19 1, 603 1, 597 

 589 330 1, 493 1, 520 

 

Průměrný počet žáků na třídu a učitele: 

 

Průměrný počet žáků na třídu Průměrný počet žáků na učitele 

29, 40 11, 32 
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Počet žáků podle státní příslušnosti: 

 

Státní příslušnost Počet 

Česká republika 586 

Slovensko 1 

Vietnamská socialistická republika 2 

 

Výuka cizích jazyků: 

 

Cizí jazyk Počet v roce 2018/2019 

Anglický jazyk 589 

Německý jazyk 220 

Francouzský jazyk 55 

Španělský jazyk 196 

Ruský jazyk 0 
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Výsledky vzdělávání žáků 

 

Údaje o výsledcích vzdělávání a chování žáků ve školním roce 

2018/2019: 

 

 

 1. pololetí 2. pololetí 

(k 30.6.) 

Celkový počet žáků 588 589 

Prospělo s vyznamenáním 325 307 

Prospělo 260 279 

Neprospělo 0 1 

Počet nehodnocených žáků 4 2  

Celkový počet zameškaných 

hodin 

28 795 28 638 

Průměrný počet zameškaných 

hodin na žáka 

48,888 48, 621 

Z toho neomluvených hodin 15 20 

Počet žáků s neomluvenou 

absencí 

3 4 

Průměrný počet neomluvených 

hodin na žáka 

0,025 0, 034 

Počet žáků se sníženým stupněm 

z chování: 

0 1 

Napomenutí třídního učitele: 4 14 

Důtka třídního učitele: 25 13 

Pochvala třídního učitele: 187 150 

Pochvala ředitele školy: 64 101 

Důtka ředitele školy: 3 4 

Podmínečné vyloučení: 0 0 

Vyloučení ze studia: 0 0 

 

K 30. 9. byli klasifikováni všichni žáci. 
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Přijímací řízení 

     Ve dnech 12., 15., 16. a 17. 4. 2019 probíhaly na našem gymnáziu přijímací 

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

školní rok 2019/2020. Na tyto zkoušky se přihlásilo celkem 233 uchazečů.  

Ke studiu na 8letý obor se přihlásilo 210 uchazečů, z nichž 131 konalo 

písemné testy v 1. termínu a 79 ve druhém termínu prvního kola přijímacích 

zkoušek. Na základě doporučení PPP měli dva  uchazeči navýšení času o 50%  a 5 

uchazečů konalo zkoušky s 25% navýšením času, jeden uchazeč měl také na 

doporučení PPP asistenta.  

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

/   

Ke studiu na 4letý obor se přihlásilo 103 uchazečů, z nichž 53 konalo 

písemné testy v prvním termínu a 47 ve druhém termínu prvního kola přijímacích 

zkoušek, 3 uchazeči konali zkoušky na jiné škole. Čtyři uchazeči konali na základě 

doporučení PPP zkoušky s 25% navýšením času. 

Všichni uchazeči vykonali dva písemné testy – z českého jazyka a 

matematiky. 

 

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. Na 

základě hodnocení bylo přijato 60 uchazečů do 1. ročníku osmiletého studia a 30 

uchazečů do 1. ročníku čtyřletého gymnázia.  

 

 

 

         

Mgr. Šárka Staníčková, 

ředitelka školy 



 
18 

 

Maturitní zkoušky 

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

společné a profilové.  

88 žáků ukončilo ročník ve stanoveném termínu. Písemné zkoušky společné 

části byly rozděleny na dvě části. 10. 4. se konala písemná maturitní práce 

z českého jazyka a literatury a 11. 4. z anglického jazyka. 2. 5. až 4. 5. 2019 pak 

zbývající části. Písemnou část maturitních zkoušek nevykonal 1 žák.  

Ústní zkoušky jak profilové, tak společné části maturitních tříd se 

uskutečnily ve dnech 20. -24. 5. 2019. V ústních zkouškách profilové části neuspěli 

čtyři žáci.  

 

Přehled celkových výsledků MZ za školní rok 2018/2019: 

 

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 12 17 1 1, 958 1 0 0 4, 00 

79-

41-
K/81 

řádný 27 27 4 1, 802 3 0 1 3, 25 

 

 

Ve středu 29. května 2019 bylo všem úspěšným maturantům slavnostně 

předáno maturitní vysvědčení, pochvaly a těm nejlepším také poukázky na knižní 

odměny. Místem předání maturitního vysvědčení byla slavnostní síň Městského 

úřadu Ostrava-Jih.  

Žáci a žákyně našeho gymnázia si připravili krátké kulturní vystoupení pod vedením  

Kateřiny Slaběňákové. 

Ústní zkoušky podzimního termínu se konaly dne 17. 9. 2019. Všichni žáci 

opravné maturitní zkoušky vykonali. Jedna žákyně neuspěla ani v podzimním 

termínu z didaktického testu z matematiky. 
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Úspěšnost žáků ve  společné části maturitních zkoušek (jarní 

termín): 

 

Předmět 2012  

(v %) 

2013  

(v %) 

2014  

(v%) 

2015 

(v%) 

2016 

(v %) 

2017 

(v %) 

2018 

(v %) 

2019 

(%) 

Český jazyk 77, 2 84, 2 84, 9 88, 6 83 79 83 80, 4 

Anglický 

jazyk 

86, 1 88, 2 88, 3 87, 7 90, 9 89, 8 87, 3 91, 7 

Matematika 76 67, 1 63, 9 66, 8 73 68, 9 63, 9 65, 9 

Výsledky maturitních zkoušek za školní rok 2018/2019 

 

Část Předmět  Obor Počet  Úspěšně vykonalo  
Průměrný 

prospěch 

   přihlášených maturujících DT PP ÚZ  

Společná ČJ GY  88 88 88 88 87 1, 966 

 AJ GY  58 58 58 58 58 1, 224 

 ŠJ GY 1 1 1 1 1 2, 000 

 M GY  29 29 28   2, 586 

         

Profilová AJ GY 27 27   27 1, 926 

 NJ GY 8 8   8 1, 875 

 ŠJ GY 5 5   5 1, 600 

 F GY 9 9   9 1, 666 

 CH GY 25 25   25 1, 840 

 BI GY 31 31   31 1, 613 

 ZSV GY  15 15   15 1, 667 

 D GY  27 26   26 2, 000 

 Z GY 20 18   18 2, 400 

 IVT GY 5 5   5 1, 800 

 EV-HV GY 1 1   1 1, 000 

 EV-VV GY 5 5   5 2, 200 

 

Speciální výchova a vzdělávání 

Na škole nejsou zřízeny speciální třídy. Na základě diagnostiky PPP nebo SPC 

bylo ve škole 32 individuálně integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami. Byly vypracovány 4 IVP a 20 plánů pedagogické podpory. 

 

        Mgr. Šárka Staníčková, 

ředitelka školy 
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Ověřování výsledků vzdělávání 

 

V dubnu 2019 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  reziduál 

Jazyk český  88, 6 92 76  2 

Matematika  74, 9 94  76  2 

Jazyk anglický  88, 4 91  72  3 

  
 

RNDr. Lukáš Slouka, zástupce ředitelky 

 

 

Přijímací řízení na vyšší typ škol 

Třída Počty žáků Přijati a studují  

vysokou školu 

Nestudují 

na VŠ 

Přijati na VŠ 

(v %) 

4A4 30 29 1 96, 7 

8A8 30 28 2 93, 3 

8B8 28 28 0 100 

Celkem 88 85 3 96, 6 

 

 

Mgr. Vojtěch Vlček, 

výchovný poradce 
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Školní poradenské pracoviště (ŠPP) 

ŠPP zajišťuje konzultační a poradenské služby pro studenty, jejich rodiče i 

pedagogické pracovníky školy. Školní poradenské pracoviště se při své práci řídí 

vyhláškou č. 72/2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 

poradenských zařízeních ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb. a navazujících 

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

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

Gabriela Milatová (metodik prevence) a Mgr. Rostislav Hlaváč (metodik prevence).  

Školní psycholog 

                Jako školní psycholožka pracuji ve škole na poloviční úvazek. Jsem 

k dispozici studentům, 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 studenty, kteří 

potřebují podpůrná opatření 1. až 5. stupně. Podílím se na preventivní i cílené péči 

o jednotlivé třídní kolektivy (ve spolupráci s ostatními kolegy ze ŠPP a třídními 

učiteli). Spolupracuji s výchovným poradcem, metodiky prevence, asistentkou 

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

(PPP, SPC apod.) a samozřejmě studenty (dle povahy jednotlivých případů).  

        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 studenti 7A8, 7B8 a 3A4 (38 studentů). 

Koordinovala jsem tvorbu a plnění IVP našich studentů (4 IVP), podílela jsem se na 

tvorbě a koordinaci plánů pedagogické podpory (20 PLPP) a péči o studenty 

s doporučeními PPP či SPC.  

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

orientace pro studenty 7A8, 7B8 a 3A4, kterého se zúčastnilo se 38 studentů. 

         V rámci dalšího vzdělávání jsem se zúčastnila pětidenní terapeutické 

komunity v Rožnově pod Radhoštěm a dvoudenního semináře „Možnosti podpory 

rodiny v rozvodové situaci“, oba byly pod vedením zkušených zahraničních lektorů. 

V Ostravě jsem spolu s asistentkou pedagoga absolvovala jednodenní seminář 

„Vzdělávání žáka s PAS na SŠ“.  Pravidelně se zúčastňuji regionálních setkání 

školních psychologů, které organizuje krajský úřad. 

          

                                                                          Mgr. Jana Hořínková, školní psycholožka 
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Výchovné poradenství 

Ve dnech 5. – 6. září 2018 jsem se zúčastnil adaptačního pobytu 1. ročníku a 

prim na Čeladné- Podolánkách (hotel Srdce Beskyd) 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, ale 

také např. s učením a adaptací studia na gymnáziu. Taktéž jsem vypracoval 

statistiku umístění bývalých absolventů za rok 2018 na vysokých školách.  

Během prvního pololetí jsem seznámil žáky čtvrtého ročníku a oktáv 

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

zorganizoval pro ně besedu s lektorem z agentury Sokrates PhDr. P. Petrem (24. 

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

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

o Národních srovnávacích zkouškách, přípravných kurzech. Našim žákům 

maturitních ročníků jsem nabídl účast na veletrhu vysokých škol v Brně 

Gaudeamus, čehož většina z nich na přelomu října a listopadu 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 30 konzultací). V rámci třídních schůzek jsem diskutoval s rodiči 

žáků různých tříd, kteří mě vyhledali, o otázkách prospěchu, učení, kontaktu 

s pedagogy atd. 

Celoročně jsem poskytoval osobní poradenství a konzultoval osobně i 

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

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

maturitního ročníku.  

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

s volbou volitelných seminářů. 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 

řešil během tohoto roku problémy týkající se rodinné a sociální situace žáků, jejich 

vztahy s rodiči či partnerem, konflikty ve třídách mezi spolužáky, nežádoucí chování 

na sociálních sítích, vážné zdravotní obtíže a následnou neúčast ve škole, např. 

poruchy příjmu potravy, sebepoškozování, celkem asi 20 případů, mnohé z nich 

řešeny opakovaně a dlouhodobě. Celoročně jsem řešil optimalizaci podmínek 

studia a pobytu ve škole zdravotně znevýhodněných žáků a jejich asistenta. 

Komunikoval jsem s PPP, ošetřujícími lékaři či organizací Mikasa, věnující se 

osobám s autismem. 
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V průběhu roku jsem se zúčastnil schůzek s třídními či vyučujícími 

jednotlivých žáků, jejichž problémy jsme řešili, a 6. června také informativní 

schůzky pro rodiče budoucích žáků 1. ročníku a prim. 

Celoročně jsem spolupracoval s Pedagogicko-psychologickou poradnou- 

k vyšetření jsem odeslal v průběhu roku 5 žáků a spolu s jejich vyučujícími jsem 

zpracoval dokumentaci k vyšetření, většinou šlo o uzpůsobení podmínek 

k maturitě. Rovněž jsem v letošním školním roce vypracovával plány pedagogické 

podpory, většinou z důvodu zdravotních problémů a následné absence ve škole. 

Zúčastnil jsem se setkání výchovných poradců na PPP v Ostravě-Porubě v září 

2018.  

V průběhu školního roku jsem spolu se školní psycholožkou a metodiky 

prevence realizoval setkání s primami, 1. ročníkem a dalšími vybranými třídami 

s cílem zlepšovat vztahy v kolektivech a předcházet problémům.   

Spolu se školní psycholožkou jsme připravili a realizovali 27. 3. 2019 Den 

neziskových organizací. Letošní 8. ročník akce nabídl účastníkům opět bohatý 

program. Celkově se tak akce zúčastnilo více než 600 osob, také zástupci veřejnosti 

a médií. Žáci prim se se svými třídními učiteli vydali na exkurzi do nového 

prostředí, a to do Dětského domova v Hrabové. Rozšířili jsme výrazně počet 

přednášek s aktuálními tématy pro žáky vyššího gymnázia. Letos u nás přednášelo 

29 hostů ze 18 organizací, např. Tomáš Pojar o bezpečnostních problémech 

současnosti, R. Joch o krizi západních hodnot a islámské imigraci, komentátor 

webu Aktuálně.cz Martin Fendrych mluvil o proměně médií v dnešním světě a 

nebezpečí fake news, historik a rusista Michal Řoutil přednášel o situaci (nejen) 

křesťanských menšin na Blízkém východě. Své zkušenosti z humanitárních misí z 

celého světa předávali posluchačům P. Dacko z Lékařů bez hranic, studentky VOŠ 

Caritas Olomouc v čele s pedagožkou L. Bučkovou, zástupci z Charity ČR, Člověka v 

tísni ad. Studenti tercií absolvovali v rámci projektu Celé Česko čte dětem čtenářské 

dílny s psycholožkou Martinou Mikeskovou a pracovali s texty o toleranci a o 

přístupu k lidem s handicapem.  

 

 

Mgr. Vojtěch Vlček 

výchovný poradce 

Prevence rizikového chování 

 Preventivní praxe na naší škole se ve školním roce 2018/19 soustředila 

tradičně převážně na oblasti, které byly na základě dotazníkového šetření a 

vyšetřovaných případů vyhodnoceny jako obzvlášť rizikové a pro naše žáky 

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 i letos 
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pokračovali v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (které bylo letos velmi 

intenzivní) i členů školního poradenského pracoviště.  

 Na začátku školního roku, 5. - 6. 9., se konaly adaptační pobyty pro nové 

třídní kolektivy 1AB8 a 1A4. Součástí programu na těchto pobytech bylo 

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. Ve stejném duchu proběhlo i představení členů 

školního poradenského pracoviště rodičům na třídních schůzkách 19. 9. 

 Preventivní akce realizuje naše škola samozřejmě průběžně po dobu celého 

školního roku, přičemž spolupracujeme s řadou externích organizací. 30. 11. se 

naši žáci zapojili do celoškolního programu v rámci Dne boje proti AIDS. V rozmezí 

dnů 3. – 6. 12. se první ročníky, tedy třídy 1A4, 5A8 a 5B8, zúčastnily programu 

Sexuální výchova pro pokročilé. Po kladných odezvách z minulých let prošly třídy 

2A8 a 2B8 zážitkovým preventivním programem Revolution Train, a to dne 18. 3. 

V rámci prevence extremismu, antisemitismu a xenofobie škola zrealizovala rovněž 

již roky osvědčenou exkurzi do polské Osvětimi, a to dne 17. 4. Naši nejmladší žáci 

– třídy 1A8 a 1B8 ve dnech 20. a 21. 5. absolvovali preventivní program Policie ČR 

spojený s návštěvou policejní stanice. 3. 6. jsme zorganizovali akci hromadnějšího 

charakteru, a totiž přednášku na témata šikana, kyberšikana, rizika sociálních sítí, 

autorská práva a trestní odpovědnost. Akce se zúčastnili žáci tříd 1A4, 4A8, 4B8, 

5A8 a 5B8. Závěrem školního roku, 13. 6., jsme ještě zajistili besedu pro třídy 1A4, 

5A8, 5B8 a 7A8 o problematice drog, HIV a AIDS. 

 Dá se říct, že tento školní rok byl pro z hlediska prevence také rokem 

monitorovacím, protože jsme se zapojili do projektu MSK Bezpečnější klima ve 

školách – výskyt rizikového chování a míra impulzity. Do šetření bylo zapojeno celé 

nižší gymnázium, tedy celkem 8 tříd. Výzkum byl prováděn v termínu 9. – 15. 5. a 

s jeho výsledky bychom měli být seznámeni v průběhu 1. pololetí příštího školního 

roku. Rozhodně hodláme z poskytnutých výsledků vyjít při plánování budoucích 

preventivních aktivit. Kromě této akce jsme se navíc zapojili do Evropské školní 

studie o alkoholu a jiných drogách ESPAD 2019, která probíhá ve všech zemích EU, 

a s jejímiž výsledky bychom měli být rovněž následně seznámeni. Toto šetření 

proběhlo 5. 6. a za naši školu do něj byla vybrána třída 1A4. 

 Pokud jde o další vzdělávání pedagogických pracovníků, školní metodici 

prevence absolvovali 5. 11. školení s názvem Právní problematika školství 

(organizováno rovněž přes MSK). Poznatky z této akce byly následně postoupeny 

pedagogickému sboru na interním školení dne 14. 11. V rámci prevence syndromu 

vyhoření zorganizovali školní metodici prevence dvě výjezdní školení 

pedagogického sboru. První se uskutečnilo 8. – 10. 11. v Hradci nad Moravicí pod 

názvem Vzdělání, výchova a funkce mozku. V rámci semináře byla probrána a 

prodiskutována témata: funkce a dysfunkce mozku, jak zlepšit činnost mozku, 
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práce s problémovými žáky a práce s nastupujícími generacemi. Při školení také 

účastníci absolvovali hloubkový test kognitivních funkcí mozku. Druhé, volně 

navazující výjezdní školení proběhlo 28. 2. – 2. 3. v Ostravici a jeho náplní byla 

psychosomatika, nespavost a dětská psychopatologie. Protože se obě školení 

setkala s pozitivní odezvou ze strany účastníků, na příští školní rok máme už teď 

rozjednanou další vzdělávací akci podobného typu. 

 Pokud jde tedy o celkové zhodnocení realizace preventivních aktivit na naší 

škole, můžeme označit i tento školní rok 2018/19 za velmi aktivní, různorodý a 

doufejme, že podle dosavadních zpětných vazeb také účinný. 

 

 

Mgr. Rostislav Hlaváč, Mgr. Gabriela Milatová 

              školní metodici prevence 
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Aktivity školy, prezentace školy na veřejnosti 

Školní rok v datech 

Srpen 

28. 8.    Zahajovací porada pracovníků školy 

31. 8.   Provozní porada, školení BOZP zaměstnanců školy 

 

Září 

3. 9.   Zahájení školního roku ve třídách, exkurze do Francie 

4. 9. Slavnostní zahájení školního roku v kině Luna  

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

9. -14. 9.  Sportovní kurz Rakousko 

10.-14.  9.  Sportovní kurz Vysoké Tatry, sportovní kurz ve škole 

11. 9.    Charitativní sbírka Světluška 

17. 9. Opravný termín ústní maturitní zkoušky 

19. 9.   Třídní schůzky 

20. 9.    Zahájení kurzu latiny 

25. 9.    Charitativní akce Podejte ruku dětem  

29. 9.    Exkurze severní Anglie – týdenní  

 

Říjen 

9. 10.   Exkurze do španělské restaurace 

17. 10.   Zeměpisná přednáška cestovatele Kubeše 

17. 10.   Zasedání školské rady 

26. 10.   Halloween 

31. 10.   Exkurze do pivovaru Nošovice 

 

Listopad 

1. 11.   Francouzský podzim 

2. 11.   Setkání s historií 

13. 11.   Den poezie 

14. 11.   Klasifikační porada za 1. čtvrtletí 

15. 11.   Lingvistická olympiáda 

23. 11.   Španělská noc s Harrym Potterem 

30. 11.    Den boje proti AIDS 

 

Prosinec 

3. 12.    Srdíčkové dny 

5. 12.    Třídní schůzky  
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Setkání rodičů se školním psychologem a výchovným 

poradcem 

6. 12.   Mikulášský turnaj 

11. 12.   Olympiáda JČ 

14. 12.   Ostrava 1918-1938 – komentovaná prohlídka 

17. 12.   Andělský bufet  

18. 12.   Beseda o buddhismu, divadlo Sen noci svatojánské  

 

Leden 

7.-11. 1.   LVK Karlov 

16. 1.   Den otevřených dveří 

26. 1.   Den otevřených dveří 

29. 1.    Beseda o postmodernismu 

29. 1.    Klasifikační porada za 1. pololetí 

31. 1.    Pololetní vysvědčení 

 

Únor 

1. 2.    Pololetní prázdniny 

4.-8. 2.   Jarní prázdniny 

11. 2.    Projekt Edison 

11.-15. 2.   LVK Kyčerka 

19. 2.    Den jazyků  

28. 2.    Zrcadlení  

 

Březen 

1. – 2. 3.   Výjezdní školení pedagogů 

4. 3.    Zahájení přípravných kurzů k PZ 

6. 3.    Provozní porada 

11.3.-15. 3.   LVK Velké Karlovice, LVK Alpy 

14. 3.    Hajdy do registru 

15. -17. 3.   Exkurze Praha 

18. 3.    Vodní bufet – charitativní akce 

19.  3.    Slavnostní oběd ke Dni učitelů 

22. 3.    Školní ples 

27. 3.    Den neziskových organizací  

28. 3.    Školní akademie 

26. 3.-2. 4.   Výměnný pobyt studentů francouzského lycea 

 

Duben 

4. -6. 4.   Testování třetích ročníků - Kvalita 

5. -6. 4. Exkurze Příbram, Lidice, Terezín 
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10. 4.  Klasifikační porada, třídní schůzky 

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

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

16. 4.   Přijímací zkoušky (do 1. ročníku čtyřletého studia) 

17. 4.    Přijímací zkoušky (do 1. ročníku osmiletého gymnázia) 

17. 4.    Exkurze Osvětim 

18. 4.    Velikonoční prázdniny 

24. 4.    Peříčkový den 

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

30. 4. Poslední zvonění maturitních tříd 

 

Květen 

10. 5.  Krajské kolo SOČ 

10. 5.  Tělesné testování žáků 

13. -17. 5. Klimatický pobyt prim 

20. -24. 5.  Ústní maturitní zkoušky 

23. 5.  Cestopisná přednáška 

27. -31. 5. Klimatický pobyt tercií  

29. 5.  Předávání maturitních vysvědčení 

 

Červen 

3. 6. Přednáška Rizika sociálních sítí 

5. 6.  Třídní schůzky 

6. 6.  Fotografování tříd 

11. 6.  Národní finále soutěže Nejlepší Titan tým 

12. -19. 6. Výměnný pobyt našich studentů ve Francii 

17. -23. 6.  Zájezd do Španělska 

19. 6. JA Award Ceremony 

20. 6.  Klasifikační porada 

24.-27. 6. Školní exkurze 

28. 6.  Ukončení školního roku, vydávání vysvědčení 

 

Srpen 

28.-30. 8. Doklasifikování, opravné a rozdílové zkoušky 
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Zprávy garantů předmětových komisí 

Předmětové komise: 

 

Ve školním roce 2018/2019 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/ 

Mgr. Petra Skupinová) 

 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/ Mgr. 

Magdalena Dymáčková) 

 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 2018 – březen 2019 – určeno pro soutěžní 

skupiny vyššího i nižšího gymnázia, zapojilo se 7 týmů (cca 36 studentů) 

Vítěz: 2 týmy: Veli (Veronika Masná, Ludmila Kopcová, 7A8) a tým Lenochodi 

(Klaudie Neklová, Eliška Podgorná, Denisa Kovaříková, Barbora Pechlátová, Soňa 

Kocourková, Anna-Amélie Šimčíková, 1A8)  
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2. místo: tým Kaktusáci (Lukáš Do, František Herman, Kryštof Ulmann, Jakub 

Salava, 1A8) 

3. místo: tým Ansinky (Simona Šarocká, Anna Poláková, 3B8) 

Organizátor: Michaela Böhmová 

 

 Recitační soutěž – únor 2019 - určeno pro žáky vyššího i nižšího gymnázia – 

účast 35 žáků 

Vítězové: nižší gymnázium: 1. místo: Vojtěch Vlček z 2A8, 2. místo: Alex Traplová 

z 3B8, Jakub Saleva z 1A8, 3. místo: Lucie Vališová z 2A8, Izabela Hermová z 3B8    

vyšší gymnázium: 1. místo: Jiří Chwalek z 2A4, 2. místo: Barbora Vašíčková z 5B8, 
Petr Nikel z 4A8, 3. místo: Pavla Kozubová z 6B8, Adéla Koczonová z 2A4 
Reprezentace školy v recitační soutěži Organizátor: Vojtěch Vlček, Martina 

Zelenková, Magdalena Musialová 

 

Literárně-výtvarná soutěž „Prázdniny s Harrym Potterem“ – září, říjen 

2018  

Účastníci: 8 studentů z vyššího i nižšího gymnázia 

Ocenění studenti: Gabriela Mačudová (5A8) 1. místo za výtvarnou práci, Aneta 

Potomská (2A4) a Tomáš Dinaj (1A8) – 2. místo za výtvarnou práci, David Hrbáček 

(1A8) a Ondřej Tureček (5B8) – 3. místo za výtvarnou práci, Tereza Skulinová (1A4) 

– slohová práce. 

Organizátor: Erika Kopečková 

 

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

  olympiáda z JČ –  prosinec 2018 – určeno pro žáky tercií – oktáv a prvního 

až čtvrtého ročníku 

vítězové: 1. kategorie: 1. místo Isabela Hermová, 3B8, 2. místo Tomáš Pravda,  4A8 

                 2. kategorie: 1. místo Jana Doležalová,  5A8, 2. místo Tomáš Vavřík, 7A8 

Isabela Hermová  obsadila v okresním kole 3. místo, její slohová práce byla 

vyhodnocena jako nejlepší  a postoupila do krajského kola, kde se  umístila na 

místě 5. 

Organizátor: Miroslava Fialová  

Česká lingvistická olympiáda – listopad 2018 – vyšší gymnázium, cca 70 

žáků 

Vítězové školního kola: 1. místo: Vojtěch Dohnal (6A8), 2. místo: Jana Doležalová 

(5A8), 3. místo: Jana Geržová (7B8) 

Organizátor: Michaela Böhmová 

 Kniha na fotce – květen 2019 – 1. ročník instagramové soutěže 

Vítěz: Matěj Sabol (7B8), 2. místo: Martin Štefek (7B8) 

Organizátor: Michaela Böhmová 
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Almanach žákovské a studentské poezie – jaro 2019 

Úspěšné autorky: Amálie Sojčáková (3B8), Pavla Kozubová, Lucie Stehlíková (obě 

6A8) – básně 

Organizátor: Michaela Böhmová, Erika Kopečková 

 Wolkerův Prostějov-  reprezentace školy v recitaci: Jiří Chwalek (2A4), 

Barbora Vašíčková (5B8), úspěšné umístění v okresním kole Barbora Vašíčková, 

postup do krajského kola soutěže 

Organizátor: Vojtěch Vlček 

Recitační soutěž „Aréna plná krásných slov“  –  18. prosince 2018  

Účastníci: Barbora Vašíčková (5B8), Kryštof Ulmann, Artur Damian Marek (oba 

1A8) - 1. místo v kategorii próza obsadil Kryštof Ulmann a v kategorii poezie získal 

2. místo Artur Damian Marek. 

Organizátor: Erika Kopečková, Magdalena Musialová 

Celé Česko čte dětem – projekt rozvíjení čtenářských dovedností studentů, 

práce s antologiemi textů současných autorů (A. Ježková, M. Viewegh, P. 

Soukupová) v hodinách literatury o tématech jako např. tolerance, slušnost, 

přátelství, svoboda aj. V rámci projektu uskutečněn literární workshop 

s psycholožkou. Zapojené třídy 3A8, 3B8. 

Organizátor: Vojtěch Vlček, Martina Zelenková  

Prezentiáda – soutěž v prezentačních dovednostech, téma: Kolik stojí štěstí 
Soutěžící – Jana Matoušková, Aneta Koudelová, obě 3B8 – postup do krajského 
kola 
                    Umístění: 2. místo v krajském kole 
                    Isabela Hermová, Julie Bláhová, obě 3B8 – postup do krajského kola 
Pořádající: SPŠ elektrotechniky a informatiky Kratochvílova 
Datum konání: leden – březen 2019, krajské kolo – 1. 4. 2019 
Organizátor: Martina Zelenková  

Záložka do knihy spojuje školy: Pohádky, bajky, pověsti a příběhy neznají 

hranice  

- mezinárodní projekt českých a slovenských školních knihoven, září - říjen 2018, 

účast: 1A8 

Organizátor: Magdalena Musialová 

 

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

 

Den poezie – 13. 11. 2018 – akce PK JČ v rámci celorepublikového projektu 

Den poezie, vystoupení zájemců z řad žáků školy v Nohavicově Heligonce, určeno 

pro rodiče, veřejnost, 5. ročník akce, téma: Nebát se, účast cca 110 žáků  

Organizátor akce: Michaela Böhmová 

Zapojili se: Magdalena Musialová, Erika Kopečková, Martina Zelenková, Marie 

Vašíčková, Vojtěch Vlček, Miroslava Fialová,  Pavla Tlolková, Rostislav Hlaváč 

Školní kronika – Martina Zelenková 
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Literární facebook – čtvrtým rokem funguje školní literární fb, kde 

zveřejňujeme úspěchy žáků, žákovské práce, soutěže, zajímavosti ze světa 

literatury…; třetím rokem funguje i fb stránka Zlodějky knih, jež má navést žáky 

k četbě zajímavých knih, do projektu jsme zapojili i žáky, letos např. žáky ze skupin 

EVV z 5A8 a 5B8 tvorbou "Poezie na dosah", spojení strojově psané poezie a 

fotografie.  

 Letos obě fb stránky fungovaly s menší intenzitou příspěvků. 

správce fb stránek: Michaela Böhmová, Magdalena Musialová 

 

3. Exkurze, besedy, divadelní představení:  

 

Malý princ – Knihovna města Ostravy – 8. 1. 2019, třída 3B8 

Organizátor. Martina Zelenková 

Maryša – 10. 10. 2018, Kulturní dům města Ostravy - 7A8, 7B8, 8A8 

            Organizátor: Michaela Böhmová, Jana Brachaczková, Erika Kopečková 

Miláček – 6. 3. 2019, Kulturní dům města Ostravy -  6A8 
Organizátor: Erika Kopečková 
Mládí v hajzlu – prosinec, DKMO – 7A8 
Organizátor: Jana Brachaczková 
Maryša – 20. 2. 2019, DKMO, třídy 5B8, 3A4 

Organizátor: Martina Zelenková 

Lakomec – 3. 5. 2019, KD Akord, třídy 5B8, 5A8 

Organizátor: Martina Zelenková, Marie Vašíčková 

Tartuffe – duben 2019, DKMO, 1A4 

Organizátor: Michaela Böhmová 

Smíření – duben 2019- Divadlo Aréna, Seminář z dějepisu 3A4, 7A8, 7B8 
Organizátor: Vojtěch Vlček 
Fantasy literatura - Knihovna města Ostravy - únor 2019, 2A8 

Organizátor: Miroslava Fialová 

             Komenského škola hrou – Divadlo loutek – květen 2019  - 1B8, 1A8 

             Organizátor: Magdaléna Musialová, Miroslava Fialová 

Četba jako zážitek -  Knihovna města Ostravy, prosinec 2018, 1A8 
Organizátor: Magdalena Musialová 
Knihy ve filmu- Knihovna města Ostravy, únor 2019, 1A8 
Organizátor: Magdalena Musialová 

 

  

4. Kroužky, mimoškolní aktivity 

Dramatický kroužek – zájemci z řad nižšího i vyššího gymnázia, zaměřeno na 

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

poezie, druhá na školní akademii 
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Organizátor: Michaela Böhmová 

 

 

5. DVPP členů komise:  

Jana Brachaczková – Dětská psychopatologie; psychosomatika  

Michaela Böhmová – Školení ke GDPR 

   Dílna čtení k rozvoji čtenářství na SŠ 

   Hodnotitel ústní zkoušky pro žáky s PUP MZ 

Pavla Tlolková – Vzdělání, výchova a funkce mozku  

Miroslava Fialová - Hodnotitel ústní zkoušky pro žáky s PUP MZ 

Marie Vašíčková – Doplněk k osvědčení: Hodnotitel ústní zkoušky pro žáky s PUP 

MZ 

 

 

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) Nezískali jsme pro některé soutěže větší počet žáků či tříd 

b) Nezapojili se do širších akcí PK všichni její členové 

 

V letošním roce se podařilo:  

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

kolech 

2. Žáci opět projevili velký zájem o literární seminář. 

3. Zapojili jsme se do náslechových hodin studentů OU. Působili jsme jako 

cviční učitelé pro pedagogickou praxi posluchačů OU i jiných VŠ a snad jim 

byli dobrým vzorem pro jejich budoucí praxi. 

4. Stále se zapojujeme do akcí školy (akademie, předávání maturitních 
vysvědčení…) 

5. Podařilo se uspořádat vlastní literární akci v Heligonce, ukázat rodičům, co 

naši žáci na poli literatury umí 

6. Pokračujeme s propagací literárních soutěží a akcí PK na webu školy a 

literárním fb.  

7. Nakoupili jsme opět řadu knih do školní knihovny. 

8. Pro akce PK se nám podařilo získat sponzorský dar ve výši 10 000 Kč, který 

byl využit na nákup cen do soutěží a knih do školní knihovny. 

9. Připravili jsme zájemce o studium u nás k přijímacím zkouškám v rámci 

přípravných kurzů.  
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10. Navázali jsme spolupráci s ABZ.Knihami – získali od nich 8000 Kč na nákup 

knih jako odměn do soutěží, slevu na nákup knih do školní knihovny + ceny 

do instagramové soutěže v podobě knižních poukazů.  

 
 

 
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.   Pokusit se opět získat sponzorské dary pro nákup knih do školní knihovny i jako 

odměn do soutěží.  

6.   Pravidelněji organizovat schůzky PK a řešit aktuální podněty.  

7.   Upravit seznam maturitní četby přidáním současné české a světové literatury a 

průběžně tento seznam aktualizovat.  

 
 

Mgr. Michaela Böhmová, 

garant předmětové komise 
 

Předmětová komise cizích jazyků 

Předmětová komise pod vedením Terezy Konečné pracovala ve složení:  

Jazyk anglický: 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. Zuzana Šubertová, 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  

 

Soutěže:  

a) organizované naší předmětovou komisí:  

1. Konverzační soutěž v AJ – leden 2019  

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

vítěz školního kola (nižší gymnázium): prima - sekunda: 1. Artur Damián Marek 

1A8, tercie - kvarta: 1. Isabela Hermová, 3B8 
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vítěz školního kola (vyšší gymnázium): 1. Michaela Niké Vopalecká, 6B8  

vítěz okresního kola: Isabela Hermová, 3B8 

4. místo krajské kolo: Isabela Hermová, 3B8 

2. Konverzační soutěž v FJ -  březen 2019     

organizátor: D. Štensová, J. Brachaczková 

vítěz školního kola (2. kategorie): 1. Radim Složil 

vítězové školního kola (3. kategorie): 1. Pavla Nikelová, Martin Wilam 7A8 – postup 

do krajského kola, duben 2019 Martin Wilam obsadil 2. místo v krajském kole  

 

3.Troisième concours gastronomique-Kulinářská soutěž pro francouzštináře- 

květen 2019 

organizátor: D. Štensová, J. Brachaczková 

vítěz školního kola: 1. Klára Lindovská, Bára Kozmínová, 7A8 

 

4. Konverzační soutěž v NJ -  leden 2019  

organizátor: Tereza Konečná, Dana Macejková 

vítězové školního kola (2. kategorie): 1. Matěj Kotala, 4B8 

vítězové školního kola (3. kategorie): 1. Veronika Masná, 7A8, 2. Jana Štrosová 

7A8, 3. Sára Mostýnová, 5B8 

 

5. Konverzační soutěž v ŠJ -  únor 2019   

organizátor: Rostislav Hlaváč, Erika Kopečková 

vítězové školního kola (1. kategorie): 1. Eliška Mecová, 5B8, 2. Kateřina 

Pazdziorová, 3A4, 3. Leona Vrlová, 3A4 

vítězové školního kola (2. kategorie):  1.  Radek Zeman, 8A8, 2. Petra Dostalíková, 

8A8, 3. Renáta Petrásková, 6A8. 

 

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

1. Angličtinář roku – pořadatel: Czech-us, v.o.s – počet zapojených žáků: 53 

 školní koordinátor: Pavla Tlolková 

organizace: D. Macejková, P.Tlolková 

EU: 596. (z 21 110 účastníků) Niké Vopalecká, 6B8 

ČR:  48. (z 341 škol) Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, p. o. 

EU: 128. (ze 922 škol) Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, p. o. 

2.Německá recitační soutěž – pořadatel: WIGYM – počet zapojených žáků: 2 – 

Amálie Sojčáková a Alexandra Traplová, 3B8 

 školní koordinátor: Dana Macejková 
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3. Recitační soutěž ve španělském jazyce (v rámci Dnů španělské kultury „Semana 

Ostraña“)  

pořadatel: Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba – počet zapojených žáků: 11 

ze tříd 3B8, 5B8, 6A8 a 6B8 

školní koordinátor: Erika Kopečková, Rostislav Hlaváč 

Vítězové: v nižší kategorii 1. Isabela Hermová, 3B8, ve vyšší kategorii jsme obsadili 

všechna tři vítězná místa: 1. Barbora Černíková, 6A8, 2. duo Michaela Niké 

Vopalecká, 6B8, a Eliška Mecová, 5B8, 3. Barbora Vašíčková, 5B8. 

4. Recitační soutěž ve francouzštině  Lecture à voix haute- březen 2019  

Pořadatel: divadlo Le Théâtre de l’Imprévu d´Orléans ve spolupráci s Éricem 

Cénatem – počet zapojených žáků: 10  

školní koordinátor: J. Brachaczková, D. Štensová 

Vítězkou se školního kola se stala Klára Urbanová, 7A8, druhá skončila Kateřina 

Slaběňáková, 7B8, a třetí místo získala Klára Spáčilová, 5B8 

vítěz celostátního kola: 1. Klára Urbanová, 7A8 

 

Pravidelné akce, kterých se PK účastní a které organizuje:  

 

1. Den jazyků 

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

letos secvičena opět 4 divadelní představení, připraven pestrý program pro žáky 

sekund, aby se seznámili s druhým cizím jazykem, v kvartách proběhly zábavný 

program v angličtině připravený studenty septimy B a seznámení se 

základy čínského jazyka   

2. Španělská noc (Noche con Harry Potter)  

organizátor: Erika Kopečková, Rostislav Hlaváč – 40 vybraných žáků, součástí 

programu byly jazykové hry, tanec, zpěv, ochutnávka jídel, po celou dobu trvání 

akce probíhaly soutěže 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. Projekt Rodilí mluvčí do škol – ve spolupráci s SM krajem a jazykovou školou 

Cloverleaf jsme na druhé pololetí získali pro tandemovou výuku dva rodilé mluvčí, 

Američana a Kanaďana. Projekt je ve svém začátku, a tak jsme narazili i na 

problémy. Pro žáky to je jistě obohacení a zpestření, ale rodilí mluvčí musí být 

řádně kvalifikovaní pro výuku a práci s dětmi. 

zapojení žáci: celé gymnázium 



 
37 

 

organizátor za školu: Tereza Konečná 

 

Exkurze, besedy, workshopy:  

1. Halloween  – zúčastněné třídy: nižší gymnázium  

kantoři: A. Kulová, K. Mecová  

2. Festival Je sais faire en francais- zúčastněné třídy: kvarta, kvinta, septima 

kantoři: J. Brachaczková 

3. Francouzský podzim - zúčastněné třídy: tercie, kvarta, kvinta, sexta, septima 

kantoři: D. Štensová, J. Brachaczková 

4. Letní stáž v Bretani – Martin Wilam, 7A8, se zúčastní tříměsíční letní stáže 

v Bretani 

5. Výměnný pobyt ve Francii –  ve spolupráci s Matičním gymnáziem, reciproční 

pobyt pro 12 žáků naší školy 

kantoři: D.Štensová 

6. Exkurze do Severní Anglie – zúčastněné třídy: kvarty, kvinty, sexty, septimy, 2A4  

kantoři: T. Konečná, E. Kopečková, K. Mecová 

7. Dvě anglická divadelní představení – Letopisy Narnie, Sen noci svatojánské 

zúčastněné třídy: primy, kvinty, sexty, septimy, 1A4, 2A4, 3A4 

kantoři: A. Kulová, E. Mittnerová, D. Macejková, K. Mecová, D.Nechvátalová, 

J.Skácelová, Z.Šubertová, P.Tlolková 

8. Exkurze do španělské restaurace Pata Negra – zúčastněné třídy:  4AB8, 2A4, 

3A4 

kantoři: Rostislav Hlaváč, Erika Kopečková 

9. Zrcadlení-recitace básní Sylvie Plathové, E.A.Poa a F.G.Lorci  – zúčastněné 

třídy:  5AB8, 6A8   

kantoři:  R. Hlaváč, E. Kopečková, T. Konečná, M. Musialová 

10. Rok s Harrym Potterem  – zúčastněné třídy:  celé gymnázium   

kantoři: R. Hlaváč, T. Konečná, M. Matuška, D. Macejková, M. Musialová, J. 

Sládková 

 

Kroužky, mimoškolní aktivity 

1. Kroužek němčiny pro pokročilé – počet žáků: 8, vedení kroužku: Ivana 

Kvasnicová 

 

DVPP členů komise:  

Jana Brachaczková – Psychosomatika 

Rostislav Hlaváč –Funkce mozku, Psychosomatika, Nové možnosti v hodinách cizích 

jazyků, Využití nových audiovizuálních prostředků ve výuce Šj 

Adéla Kulová – Funkce mozku, Internet ve výuce angličtiny 

Tereza Konečná – Funkce mozku 
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Erika Kopečková – Funkce mozku, Nové možnosti v hodinách cizích jazyků, Využití 

nových audiovizuálních prostředků ve výuce Šj 

Dana Macejková – Funkce mozku, Psychosomatika 

Kamila Mecová – Funkce mozku, Internet ve výuce 

Eva Mittnerová – Funkce mozku, Psychosomatika, Vzdělávání ped. pracovníků SŠ – 

inkluze 

Dana Nechvátalová – Nové metody ve výuce cizích jazyků 

Pavla Tlolková- Funkce mozku, Hodnotitel ústní zkoušky pro žáky s PUP MZ Cizí 

jazyky SP, TP, ZP, SPUO 

Zuzana Šubertová – Enjoy the Journey, Systém práce s nadanými dětmi, základní 

kurz A 

Ve dnech 18. – 30. srpna 2019 jsem se díky programu Travel&Talk, finančně 

podpořeného z rozpočtu Moravskoslezského kraje, zúčastnila metodického kurzu 

pro učitele anglického jazyka „In-Service Teacher Training Course for Non-Native 

Teachers of English“ v irském Dublinu. Realizaci programu zajišťovalo KVIC Nový 

Jičín, příspěvková organizace. 

V průběhu dvou týdnů jsem absolvovala 40 hodin výuky v jazykové škole 

Linguaviva Centre Ltd. Výuka probíhala v patnáctičlenné skupině učitelů, mezi 

nimiž byli nejen kolegové z Moravskoslezského kraje, ale i z Německa, Španělska a 

Francie. Hodiny vedli zkušení a velmi erudovaní učitelé. Byli jsme seznámeni s 

historií Irska a irskými reáliemi, výuka zahrnovala i prezentaci zdrojů, které 

můžeme využít ve výuce gramatiky, konverzace, výslovnosti, psaní, čtení i poslechu 

u různých věkových kategorií žáků. Část výuky byla věnována i možnosti využití ICT 

ve výuce. Všechny aktivity jsme si ve skupině sami vyzkoušeli, mnohé z nich budu 

uplatňovat ve své další výuce. 

Kromě samotného kurzu si velmi cením i aktivit, které škola zorganizovala v 

odpoledních hodinách, kdy jsme měli příležitost navštívit zajímavá místa v Dublinu 

spojená s irskou historií. Absolvovali jsme i workshop tradičních irských tanců. 

Kromě organizovaných akcí jsme také využili každé volné chvíle k tomu, abychom 

co nejvíce poznali město Dublin, jeho atmosféru i blízké okolí. 

Velmi důležitou součástí mého pobytu byla i výměna zkušeností a postřehů s 

dalšími učiteli, sdílení názorů a kladných i záporných zkušeností z našeho 

každodenního profesního života. 

Za největší přínos programu považuji možnost delšího pobytu v zemi, jejíž jazyk 

vyučuji, obohacení svých vlastních jazykových schopností a díky ubytování v rodině 

i možnost poznání běžného životního stylu v Irsku, což je pro každého učitele cizích 

jazyků neocenitelná zkušenost.  

 

       Mgr. Pavla Tlolková 
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Zhodnocení práce PK:  

Tento školní rok považuji za úspěšný. Daří se motivovat žáky k účasti v soutěžích a 

letos díky Isabele Hermové a Martinu Wilamovi máme úspěch i v okresním a 

krajském kole. Snažíme se udržet přípravu malých divadelních vystoupení 

v angličtině, která jsou součástí Dne jazyků. Podařilo se získat 12 žáků školy pro 

výměnný pobyt s francouzskou školou z Bourg en Bresse. 

 

V letošním roce se nepodařilo:  

a) nepodařilo se otevřít skupinu francouzštiny 

b) tento rok neproběhla soutěž Gate ze strany pořadatele  

c) uskutečnit zájezd do Hamburku pro nezájem žáků 

 

V letošním roce se podařilo nad rámec výuky:  

a) poprvé v historii školy uskutečnit reciproční výměnný pobyt našich žáků ve 

Francii 

b)  uspořádat  zahraniční exkurzi do Severní Anglie a Španělska  

c)   podařilo se nám vybrat a vyměnit učebnice pro nižší stupeň (Aj, Fj) 

d)   začít s přípravou koncepce práce s talentovanými žáky 

e) každý měsíc zorganizovat mezipředmětovou soutěž v rámci Roku s Harrym 

Potterem 

 

Do budoucna si komise klade za cíl:  

a)  uspořádat zahraniční exkurze 

b)  upravit pracovní listy profilové maturitní zkoušky 

c) ještě více propojit a aplikovat nejmodernější poznatky ohledně výuky cizích 

jazyků 

d)  zajistit exkurze do nově otevřené mexické restaurace 

       Mgr. Tereza Konečná,  

garant předmětové komise  

Předmětová komise biologie – chemie    

 
V tomto školním roce pracovala předmětová komise v následujícím složení: 
Mgr. Michaela Klimková, Mgr Miroslava Michalíková (částečný úvazek) Mgr. Jiří 
Rozehnal, Mgr. Petra Skupinová, Mgr. Jana Sládková, RNDr. Lukáš Slouka, Mgr. Eva 
Stádníková a Mgr. Eva Zahutová (garant PK). 
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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. 
 
Biologická olympiáda (Organizátor: MŠMT ČR) proběhla ve 4 kategoriích: 
Kategorie A a B se  účastnilo 13 studentů. Na organizaci ve škole  se podíleli Eva 
Stádníková, Petra Skupinová a Lukáš Slouka. 
Ze školního kola kategorie A postoupili: 
Jana Geržová, Patrik Kula (oba 7B8) a Mikuláš Římánek (7A8) 
V krajském kole - Jana  Geržová obsadila 5. místo a Mikuláš Římánek 6. místo. 
Ze školního kola kategorie B postoupili: 
Vojtěch Polák (6B8), Jakub Dubravec (5A8), Martin Beránek (6A8) 
V krajském kole – Jakub Dubravec obsadil 4. místo. 
Kategorii C a D pořádaly Michaela Klimková a Jana Sládková.  
V kategorii C - leden 2019 – se školního kola účastnilo 11 žáků, z nich 3 řešili i 

praktické kolo a postoupili do kola okresního:  Jana Matoušková (3B8), Kateřina 

Děčková (4A8) a Tomáš Pravda (4A8) 

v okresním kole: 4. místo Tomáš Pravda (4A8); 13. místo Kateřina Děčková (4A8) 

v krajském kole: 15. místo Tomáš Pravda (4A8) 

Kategorii D ve školním kole plnilo 9 žáků, na prvních místech: 
1. místo: Linh Phuong Vu Bui (2B8) 
2. místo: Tereza Lichnovská (2B8) 
3. místo: Michael Kovář (2A8) 
V okresním kole - 2. místo: Michael Kovář (2A8) a 4. místo: Tereza Lichnovská (2B8) 
V krajském kole – (24 účastníků) 11. místo: Michael Kovář (2A8) a13. místo: Tereza 
Lichnovská (2B8). 
 
Jiří Rozehnal byl porotcem v krajském kole BiO pro kategorii A a B.  
 
Chemická olympiáda (Organizátor: MŠMT ČR) kategorie D v letošním školním roce 
neproběhla. 
Kategorii C organizovala Eva Zahutová, dvě studentky splnily podmínky školního 
kola. Ve školním kole zvítězila Sára Mostýnová (5B8), 2. místo patřilo Anetě 
Potomské (2A4).  
Kategorii B organizovala Eva Zahutová, řešili Patrik Kula (7B8), Veronika Masná 
(7A8) a Terezie Martinková (3A4). Do krajského kola postoupili Patrik Kula a 
Veronika Masná, tam Patrik obsadil 3. místo a Veronika 10. místo z 23 soutěžících 
Kategorii A organizovala Eva Zahutová, účast 1 studenta (Patrik Kula, 7B8) vedla 
k vítězství ve školním kole, v krajském kole Patrik Kula obsadil 4. místo, ještě 
postoupil vzhledem k počtu získaných bodů do národního kola, kde obsadil 17. 
místo, odtud pak pokročil do boje o mezinárodní soutěžení a ještě polepšil – 
obsadil celkově 16. místo. 
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Ekologická olympiáda 
duben 2019, Michaela Klimková, akci organizuje Český svaz ochránců přírody 
Zúčastnili se tři žáci - Jakub Dubravec (5A8), Vojtěch Polák (6B8), Mikuláš Římánek 
(7A8) - výsledek: 1. místo  - postup do celostátního kola - 5. místo  
 

Do soutěže Geologické kladívko na VŠB TU se v letošním školním roce přihlásila 
dvě družstva ze tříd 5B8 a 4B8. Obě družstva (kvinta: Kryštof Matuštík, Sára 
Mostýnová, Darina Nepustilová, kvarta: Lucie Dlouhá, Daniela Sýkorová, 
Magdaléna Hlavicová) soutěžila v silné konkurenci, kde mladší žáci kvarty obsadili 
7. místo, v kategorii starších skončili na 4. místě ze 13 soutěžních družstev. 
Zajišťovala Eva Zahutová. 
 

Soutěž mladých zoologů, Velká cena ZOO, měla opět svou podzimní i jarní část, 

podzimní organizovala Michaela Klimková, jarní Jana Sládková. Celkem soutěžilo 

v 1. pololetí 20 žáků primy až kvarty A a ve 2. pololetí 20 žáků primy až kvarty B.  

V podzimní části se žádné družstvo neumístilo na postupových místech.   

Jarní část:  
Družstvo z 2B8 (Johana Ševčíková, Linh Phuong Vu Bui, Lea Ermisová, Sandra 
Klímková, Nikola Čuntová) obsadilo 3. místo, z cca 150 družstev v 
Moravskoslezském kraji. 
 

Fotografickou a výtvarnou soutěž ke Dni Země vyhlašuje v rámci environmentální 

výchovy předmětová komise biologie a estetické výchovy, proběhla s ústředním 

tématem „Les“, organizátoři: Petra Skupinová, Magdalena Musialová. Výsledky: 

VÝTVARNÁ ČÁST 
     1.      kategorie: nižší gymnázium 

1. místo Daniel Štefek, David Winter, Michael Kovář, všichni 2A8,  
   práce: Co napsal lýkožrout-gumotisk  

2. místo: Jan Brož, Sandra Klímková, oba 2B8, práce: Dřevo, lýko, kůra-
tempera 

  3. místo: Tomáš Dinaj, 1A8, práce: Les, vlastní námět 
  

2. kategorie: vyšší gymnázium 
  1. místo- Eliška Mecová, Darina Nepustilová, 5B8, práce: Letokruhy, 
perokresba 
  2. místo- Zuzana Šenková, Andrea Konečná, 6A8, práce: Šiška, perokresba 
  3. místo- Vojtěch Dohnal, 6A8, práce: Šiška, perokresba 
  
FOTOGRAFICKÁ ČÁST 

1.   místo- Veronika Persichová, 6B8 
2.   místo- Tereza Strnadová, 6B8 

             3. místo- Tomáš Pravda, 4A8 
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Středoškolské odborné činnosti se tradičně zúčastňují především studenti 

seminářů a volitelných předmětů, SOČ rovněž tradičně zajišťoval Lukáš Slouka 

(přírodovědnou část) s Martinem Brychtou (humanitní část).  

Proběhla 20. 3. 2019, vítězi za přírodovědnou část byli:  

 

Obor biologie:  1. místo – Jana Geržová (7B8) 

Obor zemědělství:  1. místo - Klára Šnajdrová (3A4) 

Obor zdravotnictví:  1. místo – Veronika Janáčková (7B8, postup do dalšího kola)  

2. místo – Klára Kutáčová (7B8) 

Okresní kolo SOČ: 1. místo – Veronika Janáčková (7B8) 
Krajské kolo SOČ:  3. místo - Veronika Janáčková (7B8) 

 

 

Mezinárodní soutěž v zahradnických dovednostech – září 2018 – soutěž zahrnující 

odborný test, poznávání rostlin a praktický úkol z floristiky. Organizátor: Územní 

sdružení Českého zahrádkářského svazu Karviná, Michaela Klimková.  

Zúčastnily se Nicola Walczyková (4A8); Adéla Kuchařová (3A8). Celkem bylo 59 

soutěžících, nejlépe se umístila na 9. místě Nicola Walczyková, která byla 

nejúspěšnější ze všech ostravských škol. 

 

Mladý zahrádkář -  26. 4. 2019 – soutěž pro zájemce nižšího gymnázia ve 

znalostech týkajících se planě rostoucích i okrasných a užitkových rostlin. 

Organizátor: ČZS, Klub zahrádkářů Ostrava, Michaela Klimková.  

Účastnily se: Adéla Černíková, Linda Havránková, Natálie Rennerová (všechny 
1A8), Adéla Kuchařová (3A8), Nicola Walczyková (4A8) 

Vítězové:  

mladší kategorie: 2. místo Linda Havránková, 3. místo Adéla Černíková, obě 1A8 

starší žáci: 1. místo Nicola Walczyková (4A8) s postupem do celostátního kola 

(probíhá v termínu zájezdu do Španělska, nemůže se účastnit).  

 

2. Pravidelné akce: 

 

1) Schůzky PK, které svoláváme dle potřeby. 

2) Pravidelně zpracováváme RH odborných učeben tak, aby se každá třída dostala 

do učebny s dataprojektorem nejméně jednou týdně.  

3) Příprava studentů 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. 
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6) V obou předmětech i ve Světu práce pravidelně opravujeme protokoly, kterých 

bývá za celý školní rok v závislosti na RH 14 – 16. 

 

3. Projekty: 
 

Na podzim proběhlo dokončení realizace projektu na modernizaci vybavení 
laboratoře chemie, získali jsme nový nábytek do laboratoře a váhovny a vybavení 
ledničkou, myčkou, váhami a mikroskopem. Zajistili jsme nové popisy chemikálií 
dle platných zákonů. 
 
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“, práce obnovily nástěnky v přízemí. V terciích pak 
projekty „Keramika“, „Sklo“ a „Stavební pojiva“ slavily obrovský úspěch nápaditostí 
a zpracováním. 
 

4. Exkurze: 

 

Biologie: 

  
1) Brno – Ústav a muzeum soudního lékařství, Anthropos, Mendelianum – září 

2018 – zúčastnilo se 18 žáků biologického maturitního semináře – Mgr. 
Michaela Klimková, Mgr. Eva Stádníková. 
Kromě odborných přednášek si žáci vyzkoušeli izolaci DNA z ovoce a slin 

2) Protidrogový vlak, nádraží Ostrava Svinov, 2B8, 18. 3. 2019, Mirka 
Michalíková 

3) Krevní centrum FNO 

4) CGB laboratoře – prosinec 2018, leden 2019 – žáci biologického semináře – 

Michaela Klimková, Eva Stádníková 

 

 
Chemie: 

 

1) exkurze do pivovaru - 4A4 - 31. 10. 2018, Jana Sládková 

2) Urgentní příjem FNO – sem Ch – 19. 12. 2018, Jana Sládková 

3) VŠB-TU HgF exkurze pro zájemce o přírodovědné předměty z obou 

septim a 344 (18 osob), 12. 3. 2019, Eva Zahutová 

4) Laboratoře Aeskulab v Nové Bělé 3. 4. 2019, oba SemCh (8A8, 8B8, 

4A4), Eva Zahutová a Jana Sládková 

5) Exkurze do Ostravského muzea – 26. 4. 2019, 7A8 s Evou Zahutovou na 

téma Rezonance světla a tmy   

6) Vysoká pec v Dolní oblasti Vítkovice - 5. 6. 2019, 2A4, Jana Sládková  
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Geologie: 

1) Vápencový lom v Ladcích na Slovensku s VŠB-TU – 21. 9. 2018 - vybraní 
studenti 5B8 (členové družstva ze soutěže Geologické kladívko) a 3A4 
s Evou Zahutovou 

2) Geologický pavilon – 16. 5. 2019, 6A8 v rámci výuky geologie s Mirkou 
Michalíkovou 

 
 

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 pod vedením Jany Sládkové a 

Kláry Kozelkové, Adama Kocmánka (5A8). 

Vyvrcholením byly soutěže Hlídek mladých zdravotníků, v nichž jsme byli velmi 

úspěšní. 

Starší kat.: 2. místo v soutěži obsadil tým ve složení Radim Složil, Aneta 

Nedavašková, Klára Kozelková, Adam Kocmánek, Veronika Okonová  

Mladší kat.: 2. Místo tým ve složení Tomáš Pravda (4A8), Amálie Sojčáková (3B8), 

Barbora Oháňková (3B8), Vojtěch Sedláček a Matěj Skopal (oba 2B8) 

Završením činnosti kroužku PP byl víkend první pomoci v Bolaticích 6. – 9. 6. 2019 

se zaměřením na prohlubování znalostí PP. 

V rámci zajímavostí a zatraktivnění výuky vytváříme nástěnky a výstavky. V tomto 
školním roce byly vytvořeny velká chemická nástěnka na téma Surovinová 
základna, na čtyřech plochách jsme vystavili projektové práce žáků 2A8 a 2B8, na 
dvou projektové práce žáků kvarty a výuku geologie na naší škole. Na malých 
nástěnkách byly průběžně poskytovány informace o CHO, činnosti charitativního 
zaměření apod. Nově jsme vytvořili k dlouhodobé prezentaci úspěchů v chemii 
vitrínu na chodbě v přízemí. 
  
Rovněž pravidelně bývá žákům k dispozici výstavka hub, zajišťovali Lukáš Slouka a 

Michaela Klimková. 

 

Mezipředmětové vztahy: 

 

Konzultace Magda Dymáčková (Z) s Petrou Skupinovou a Janou Sládkovou (Bi – 
4A8, 4B8) byly využívány na téma geologie - stavba Země.   
Výpočty z rovnic a roztoky Ch byly konzultovány mezi všemi vyučujícími (Sd, Mc, 
Sk, Za, Ki). Geologické učivo v sextách a 2A4 konzultovaly navzájem Jana Sládková a 
Miroslava Michalíková. 
Spolupráce všech na naplnění Minimálního plánu prevence s metodiky prevence. 
Spolupráce všech s koordinátorkou environmentální výchovy Petrou Skupinovou. 
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9. Sbírky: 

 

a) Charitativní sbírky – viz úspěchy 

b) Proběhly podrobné inventarizace.  

 
10. DVPP: 

1. DVPP – Vzdělání, výchova a funkce mozku - 2018 – Klimková, Slouka, 
Sládková, Skupinová, Stádníková, Zahutová 

 

 

Úspěchy:  

Již druhým rokem škola spolupracuje s firmou Ozo, na škole byly v rámci podpory 
ekologického smýšlení umístěny odpadkové koše na tříděný odpad, ve třídách je 
třídění podporováno vyhlášenou soutěží.  
Zcela jistě za úspěch považujeme získávání studentů pro soutěžní činnosti, které 
jsou každoročně velmi náročné. Za vyzdvižení pak opět stojí postup našich 
studentů do krajských kol (Bi, Ch) a do kola národního (chemie, biologie - 
ekologie). 
Rovněž zapojení studentů 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, Peříčkový týden 
považujeme za pozitivní směr vedení naší mládeže. Velmi ochotně se podílejí i žáci 
nižších ročníků. 
30. 11. 2018 proběhl v hale naší školy Den boje proti AIDS. 
Dalším úspěchem je aktivní činnost žáků v oblasti první pomoci  

 
Velmi si vážím kvalitní spolupráce a ochoty vycházet si vstříc mezi všemi členy PK, 
mezi kolegy fungují výborné vztahy. Při suplování jsou hodiny plně využity. Další 
nové učební materiály vytvořené pro výuku jsou kolegům a kolegyním dostupné na 
webu M. 
 

Neúspěchy:  Za neúspěch považujeme nesplnění absolvování všech plánovaných 

exkurzí především z časových důvodů (Bi – Poodří, vysoká pec – byla jen jedna 

třída, Geologický pavilón VŠB-TU byla rovněž jen jedna třída). 

 

 

Eva Zahutová 

                   garant předmětové komise 
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Předmětová komise deskriptivní geometrie, fyziky, matematiky,  
informační a výpočetní techniky 

 

Předmětová komise pod vedením Pavla Kolašína pracovala ve složení:  

Mgr. Dubravcová Jitka, Mgr. Forgač Adam, Mgr. Godfrydová Michaela, Mgr. Grygar 

Michael, Mgr. Kolašín Pavel, RNDr. Kotassková Jana, Mgr. Kotek Martin, Mgr. 

Koutná Marcela, Mgr. Matuška Michal, Mgr. Michalíková Miroslava, Mgr. Rozehnal 

Jiří, Mgr. Stádníková Eva, Mgr. Šmíd Vlastimil,  Mgr. Zahutová Eva, Mgr. 

Zineckerová Eva 

 

Soutěže:  

a) organizované naší předmětovou komisí:  

 
Sudokuliga 3. ročník – počet zapojených žáků 20 

Organizátor: Martin Kotek 

Žáci soutěžili pod zvolenými přezdívkami. 

 

Dlouhodobá sudokuliga: 

1. místo Xoxa 

2. místo Evča 

3. místo Kaša 

 

Variantní sudoku: 

1. místo Vojta 

2. místo Evča 

3. místo Mira 

 

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

 
Matematická olympiáda – pořadatel – MŠMT ČR a JČMF 

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

Forgač, Michaela Godfrydová, Eva Zineckerová, Martin Kotek, Michal Matuška 

 

Z6: 

Jakub Salava  1A8 15. místo v okresním kole 

Natálie Horálková 1B8 35. místo v okresním kole 

Śimon Schwarz 1B8 35. místo v okresním kole 

 

Z7: 
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Jakub Kubica  2B8 4. místo v okresním kole 

Jakub Šebesta  2B8 17. místo v okresním kole 

Matěj Válek  2B8 24. místo v okresním kole 

 

Z9: 

Nela Michalíková 4A8 20. místo v okresním kole 

 

C:  

Martin Šarocký 5A8 7. místo v krajském kole 

Jakub Dubravec 5A8 8. místo v krajském kole 

Jan Koníček  5B8 26. místo v krajském kole 

 

B: 

Vojtěch Polák  6B8 8. místo v krajském kole 

Persichová Veronika 6B8 12. místo v krajském kole 

 

Fyzikální olympiáda – pořadatel – MŠMT ČR a JČMF - počet zapojených žáků 2 

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

 

D:  

Vojtěch Vašíček 5A8 8. místo v krajském kole  

 

Pišqworky – pořadatel – občanské sdružení Student Cyber Games, počet 

zapojených žáků 20 – 3 týmy  

školní koordinátor: Adam Forgač  

 

3. místo v oblastním kole „Krutibrko“: Dominik Holaň (6A8), Pavla Kozubová (6A8), 

Vojtěch Dohnal (6A8), Jakub Pitucha (6A8), Matyáš Urbanovský (6A8). 

 

5. – 8. místo v oblastním kole „Team Hajdy“: Adéla Gajcová (2A4), Erika Kafková 

(2A4), Matěj Matoška (2A4), Tereza Rozvadovská (2A4), Aneta Potomská (2A4), 

Vojtěch Salzman (2A4), Adam Kolenc (2A4) 

 

5. – 8. místo v oblastním kole „Martinobijci“: Michaela Niké Vopálecká (6B8), Lukáš 

Kornecký (6B8), Jakub Neděla (6B8), Vojtěch Polák (6B8), Viktor Lariš (6B8), Hugo 

Šedlbauer (6B8). 

 

Matematický klokan – pořadatel – JČMF ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF 

UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci, počet zapojených žáků 278 

školní koordinátor: Martin Kotek, další zapojení kantoři: Adam Forgač, Jana 

Kotassková, Eva Zahutová, Vlastimil Šmíd, Pavel Kolašín, Jiří Rozehnal, Michal 
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Matuška, Eva Stádníková, Miroslava Michalíková, Michaela Godfrydová, Marcela 

Koutná 

 

Vítězové školního kola:  

Benjamín: Jakub Kubica 2B8  6. místo v Ostravě 

Kadet: Chi Mai Lo  4B8  10. místo v Ostravě 

Junior: Matěj Neděla  5B8  3. místo v Ostravě 

Student: Martin Štefek 7B8  5. místo v Ostravě 

 

Bobřík informatiky – pořadatel – PF JČU, počet zapojených žáků 4 

školní koordinátor: Michal Matuška  

 

Mariana Záškolná  7B8  27. místo v krajském kole 

 

Soutěž v programování – pořadatel – FEI VŠB, počet zapojených žáků 4 

školní koordinátor: Michal Matuška  

 

Programování mládež: 

Vojtěch Masný   7A8  9. místo v okresním kole 

Bruno Stoček    7A8  10. místo v okresním kole 

Aleš Smelík   5A8  14. místo v okresním kole 

 

Programování webu: 

Michal Kučera   7B8  1. místo v okresním kole  

      2. místo v krajském kole 

     11. místo v celostátním kole 

 

Škomam Cup 2019 – pořadatel – FEI VŠ, počet zapojených žáků 4 

 

3. místo – Ondřej Staníček (8B8), Michal Dymáček (8B8), Petr Stádník (7B8), Robin 

Pastrňák (4A4) 

 

Matematický náboj - pořadatel organizátoři matematických korespondenčních 

seminářů, počet zapojených žáků 10 

 

Junior: 23. místo v ČR, 114. místo Evropa 

Vojtěch Dohnal (6A8), Renáta Petrásková (6A8), Vojtěch Polák (6B8), Martin 

Šarocký (5A8), Aleš Smelík (5A8) 

 

Senior: 60. místo v ČR 
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Vít Mazurek (7A8), Tomáš Nečesaný (8A8), Pavla Nikelová (7A8), Robin Pastrňák 

(4A4), Ondřej Vjačka (4A4) 

 

Students4Automotive (soutěž robotických vozítek) – pořadatel – FEI VŠB, počet 

zapojených žáků 3 

školní koordinátor: Michal Matuška  

 

1. místo – „Formule 7“ - Vojtěch Masný (7A8), Matěj Neděla (5B8), Jan Koníček 

(5B8) 

 

Logická olympiáda – pořadatel – Mensa České republiky, počet zapojených žáků 

50 

 

Kategorie C 

Jakub Dubravec  5A8  7. místo  

Tomáš Nečesaný  8A8  15. místo  

Adam Dušenka  8A8  25. místo 

 

Kategorie B 

Jakub Kubica   2B8  36. místo 

 

Pravidelné akce, kterých se PK účastní a které organizuje:  

 

Předvádění výsledků robotického kroužku a fyzikálních pokusů na dnech 
otevřených dveří – Michal Matuška, Vlastimil Šmíd, Martin Kotek, Michaela 
Godfrydová, Pavel Kolašín 
 
Organizování přípravných kurzů k přijímacím zkouškám z matematiky - Eva 
Stádníková, Pavel Kolašín, Martin Kotek, Adam Forgač, Eva Zineckerová, Michal 
Matuška, Marcela Koutná, Eva Zahutová, Miroslava Michalíková, Michaela 
Godfrydová 
 
Organizace klauzurního kola matematické olympiády kategorií B, C na naší 
škole -  Jana Kotassková  

 

Projekty:  

 

Math Exercise for You – sestavení webové stránky zábavných matematických 
příkladů, testů a her a online testového generátoru. Navazuje na projekt 
Matematika s radostí. 
Organizátor: VŠB-TU v rámci „Erasmus+“ 

Zapojení kantoři: Martin Kotek, Michal Matuška, Pavel Kolašín, Tereza Konečná 
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Exkurze, besedy, workshopy:  

Škomam – Škola matematického modelování – KAM VŠB, počet zapojených žáků 4 

Ondřej Staníček (8B8), Michal Dymáček (8B8), Petr Stádník (7B8), Robin Pastrňák  

(4A4) 

 

Příprava na státní maturitu z matematiky 2019 – pořadatel- Ekonomická fakulta 

VŠB-TU Ostrava, zapojilo se 9 žáků maturitních tříd 

 

 

Svět techniky třída 3A4 

 

Kroužky, mimoškolní aktivity 

 

Robotický kroužek – počet žáků: 10, vedení kroužku: Michal Matuška, Pavel 

Kolašín - sestavování a programování robotů. 

 

DVPP členů komise:  

 

Moderní aplikace matematiky (MODAM) – Eva Stádníková, Martin Kotek, Michal 
Matuška, Pavel Kolašín 
 

Zhodnocení práce PK:  

 

V letošním roce se podařilo nad rámec výuky:  

úspěšně zapojit žáky do olympiád, soutěží a kroužku. 

 

 

Mgr. Pavel Kolašín, 

garant předmětové komise  
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Předmětová komise D, ZSV, Z a AE  

 
Předmětová komise pod vedením Dagmar Štensové  pracovala ve složení: Š. 

Staníčková, M. Fialová, M. Böhmová, V. Vlček, M. Brychta, T. Szlaurová, D. 

Nechvátalová, J. Skála, P. Hrabovský, G. Milatová, M. Dymáčková, L. Slouka, R. 

Kuldan. Garant PK pracoval na zkrácený úvazek.  Veškeré hodiny byly odučeny 

aprobovaně. Nový kolega Petr Hrabovský se plně zapojil do činnosti PK. 

  

1. Soutěže:  

a) organizované naší předmětovou komisí:   

Dějepisná soutěž pro nižší gymnázium, únor 2019, soutěž je určena pro dvojice 

z řad studentů nižšího gymnázia, účast 86 studentů. 

1. místo: Kateřina Žebráčková, Nela Michalíková (4A8) 

2. místo: Karolína Nováková (3A8) 

3. místo: Magdaléna Hlavicová, Hana Greé (4B8) 

Organizátor: Michaela Böhmová 

 

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

 Dějepisná olympiáda MŠMT, 48. ročník, listopad 2018, 26 žáků ve školním kole, 
soutěž pro tercie a kvarty, téma "Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty 
jako tepny civilizace". Umístění ve školním kole: 

 1. místo: Adam Šimurda (4B8) 
      2. místo: Karolína Nováková (3A8) 
      3. místo:  Kateřina Děčková (4A8)   

       leden 2019 okresní kolo dějepisné olympiády na ZŠ Mitušova v Ostravě-Hrabůvce. 

Za naše gymnázium do okresního kola postoupili vzhledem k vysokému počtu 

dosažených bodů v předchozím kole tito studenti: z 3A8 Karolína Nováková, z 4A8 

Kateřina Děčková a z 4B8 Adam Šimurda. Karolína Nováková -  10. místo ze 42 

účastníků. 

        Organizátor: Dagmar Štensová, Martin Brychta                               

          

        Středoškolská odborná činnost – 2 práce z oboru historie         

 Bára Kozmínová (7A8), práce Československé legie a Josef Kyša v Rusku v letech 
1914-1920 1. místo ve školním kole, 1. místo v okresním kole, postup do krajského 
kola SOČ. 
Vedoucí práce:  Vojtěch Vlček 
 Renáta Hrušková (4A4 ), práce Válka ve Vietnamu (2. místo ve školním kole) 
Vedoucí práce:  Dagmar Štensová 
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Soutěž ke konferenci Osmičková výročí v dějinách Ostravy- Gymnázium Olgy 

Havlové, 

listopad 2018, vybraní žáci septim a 3. ročníku 

Organizátor: Vojtěch Vlček 

Zeměpisná olympiáda – soutěž pro žáky všech ročníků školy ve 4 kategoriích, 

v letošním školním roce soutěžilo ve všech kategoriích celkem 39 žáků. 

Školní kolo umístění (vítězové postoupili do okresního kola): 

Kat. A: 1. Jana Blažková (1B8), 2. Richard Kolena (1B8) 

Kat. B: 1. Karel Hubert Kania (2A8), 2. Adéla Sedlaříková (2A8), 3. Jakub Adamíček 

(2A8) 

Kat. C: 1. Kateřina Děčková (4A8), 2. Nela Michalíková (4A8), 3. Barbora 

Mozdřenová (4A8) 

Kat. D: 1. Martin Štefek (7B8), 2. Adam Dušenka (8A8), 3. Martin Wilam (7A8) 

 V okresním kole obsadila Jana Blažková 8. místo, Karel Hubert Kania 13. místo, 

Kateřina Děčková 3. místo a Martin Štefek 6. místo.  

Organizátor: Lukáš Slouka (podíleli se G. Milatová, M. Dymáčková a R. Kuldan) 

 

Ekonomická olympiáda - mezinárodní soutěž ve znalostech ekonomie a financí 
Školní kolo soutěže, prosinec 2018, 15 žáků ze septim a 3. ročníku 
Školní kolo umístění (vítězové postoupili do krajského kola): 
Martin Štefek a Samuel Zuštík (oba 7B8) 
V krajském kole, leden 2019, obsadil Martin Štefek 12. místo (z 57 soutěžících) 
Organizátor: Dana Nechvátalová 
  

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

 

Setkání s historií: účast téměř 400 studentů (tercie-oktávy). 8. ročník akce byl 

věnován 100. výročí vzniku Československa a období tzv. pražského jara a roku 

1968. Studenti mohli navštívit expozici dobových předmětů, dokumentů, tiskovin, 

karikatur a spolu s vyučujícími s nimi pracovat či prozkoumávat je, někteří 

pracovali s tematickými pracovními listy. Součástí akce byla beseda s historiky L. 

Svobodu a M. Bártou z Ústavu pro studium totalitních režimů z Prahy. O své 

vzpomínky na 60. léta, pražské jaro i následnou normalizaci se přišly podělit naše 

bývalá kolegyně J. Heinzová a historička N. Pavelčíková. Zážitky tvrdé komunistické 

perzekuce z období 50. let i v pozdějších letech předávali posluchačům 

místopředseda konfederace politických vězňů L. Žídek a E. Langrová. O bolestivých 

vzpomínkách na pobyt v nacistických koncentračních táborech, včetně Osvětimi, a 

následné antisemitské kampani 50. let hovořil se studenty M. Salomonovič.  

Organizátor: Vojtěch Vlček, Dagmar Štensová, zapojení pedagogové Martin 

Brychta, Michaela Böhmová, Miroslava Fialová, Jiří Skála  
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3. Projekty:  

Občanská výchova - žáci zpracovali projekty: 
 
1AB8 - Naše škola (1. pololetí)  - Moje obec, region (2. pololetí) 
2B8 - Naše vlast (1. pololetí)  - Kulturní dědictví ČR (2. pololetí) 
4B8 - ČR a mezinárodní organizace (2. pololetí) 
Organizátor: Taťana Szlaurová 
 

2A8      - Naše vlast (1. pololetí)                       - Kulturní dědictví (2. pololetí)  

               Osudové osmičky v historii naší země 

3A8       - Životní plány a cíle (1. pololetí) - Lidská práva (2. pololetí) 

               Osudové osmičky v historii naší země 
Organizátor: Dana Nechvátalová 
 

4A8      - Mezinárodní organizace, světová náboženství (2. pololetí)  

Organizátor: Petr Hrabovský 
 

Svět práce 

4A,B8 - Moje kariéra (2. pololetí) 

Organizátor: Taťana Szlaurová 

 

Projekt Krokus – zapojení do mezinárodního projektu, který má připomenout 

zasazením žlutých krokusů dětské a židovské oběti válek (sázení krokusů, péče o 

ně, vedení deníku, popularizace školy v televizi, problematika holocaustu 

v hodinách, získání praktických dovedností). Projekt pokračoval i v letošním roce, 

doplnili jsme deník, krokusy opět vykvetly, zaslali jsme dotazník irské organizaci 

HETI. Krokusy vykvetly o jarních prázdninách. Ve vestibulu školy byly umístěny 

informační letáky.  

Organizátor: Dagmar Štensová 

 

Projekt Inovace výuky československých a českých dějin 20. století na středních 

školách v Olomouckém a Moravskoslezském kraji, jedná se o projekt FFUP 

Olomouc, kde byla vytvořena učebnice a komiks, naše gymnázium se připojilo 

k projektu, zejména komiks je využíván v hodinách dějepisu kvart a maturitních 

ročníků. 

Organizátor: Dagmar Štensová 

 

4. Exkurze, besedy, workshopy, divadelní představení:  

 

Exkurze Osvětim, duben 2019, 4A8, 4B8, vybraní studenti 1A4, 2A4, naši studenti, 

doplněni skupinou z Biskupského gymnázia v Porubě, celkem 145 osob. 

 Program: muzeum a koncentrační tábor v Osvětimi a Birkenau  
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Organizátor: Vojtěch Vlček, zapojení pedagogové Michaela Klímková, Michal 

Matuška, Rostislav Hlaváč 

 

Exkurze Severní Španělsko a Madrid, červen 2019, vybraní studenti napříč 

třídami, celkem 48 studentů, prohlídka památek a významných míst, muzeí, galerií: 

Bilbao, San Sebastián, Burgos, Segovia, Toledo, Aranjuez, El Escorial, Madrid  

Organizátor: Vojtěch Vlček, Rostislav Hlaváč, Erika Kopečková 

 

Exkurze Terezín, Lidice, Příbram, duben 2019, vybraní studenti napříč třídami, 

celkem 46 studentů, prohlídka památek, významných míst a muzeí spjatých 

s tematikou moderních dějin českých zemí- nacismu a komunismu: Památník a 

muzeum Terezín, Muzeum Lidice, poutní místo Svatá Hora u Příbrami, Muzeum III. 

odboje Příbram, Památník Vojna Příbram-Lešetice, Hornické muzeum Příbram 

Organizátor: Vojtěch Vlček, pedagogický doprovod Lukáš Slouka, Pavel Kolašín 

 

Exkurze Muzeum města Ostravy, prosinec 2018, 15 studentů dějepisného 

semináře (8A8, 8B8, 4A4), komentovaná prohlídka k „výročí 100 let republiky“ 

Organizátor: Martin Brychta, Miroslava Fialová 

 

Exkurze Praha, březen 2019, 29 studentů dějepisného semináře 29 studentů (8A8, 

8B8, 4A4) Národní muzeum – historická budova k výročí 100 let republiky, 

památník Vítkov přednáška „Od pražského jara po sametovou revoluci“, exkurze v 

Archivu bezpečnostních složek Praha 

Organizátor: Martin Brychta, Miroslava Fialová 

 

Exkurze Archeopark Chotěbuz u Č. Těšín, červen 2019, 1B8, 29 studentů, 

prohlídka slovanského hradiště a muzejní expozice, seznámení s tématem starých 

Slovanů a jejich každodenním životem, pracovní listy, interaktivní výklad 

Organizátor: Martin Brychta, Miroslava Fialová 

 

Exkurze Muzeum města Ostravy, prosinec 2018, seminář D, 17 žáků z 8A8, 4A4, 

přednáška o muzejnictví, prohlídka výstavy 1. republika 

Organizátor: Dagmar Štensová 

 

Konference Osmičková výročí v dějinách Ostravy, Gymnázium Olgy Havlové, 

listopad 2018, vybraní žáci septim a 3. ročníku 

Organizátor: Vojtěch Vlček, pedagogický doprovod Lukáš Slouka 

 

Beseda o postmoderní filosofii, leden 2019, vybraní studenti 4A4, 8A8, 8B8, 
Vladimír Šiler - Fakulta sociálních studií OU 
Organizátor: Jiří Skála 
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Festival Jeden svět, duben 2019, 4A8, 4B8 filmové představení „EXIT – dát 
extremismu sbohem“ problematika pravicového extrémismu, rasismu, násilí a 
dospívání 
Organizátor: Petr Hrabovský, doprovod: Taťana Szlaurová 
 

Interaktivní workshop „Střepiny světa“, prosinec 2018, v rámci světa práce 4AB8, 
zaměřený na hledání talentu žáků při volbě povolání, pořadatel: Ostravská 
univerzita 
Organizátor: Taťana Szlaurová 
 

      

 Přednáška o EU, květen 2019, 6A8 – Eurocentrum Ostrava 

Organizátor: Jiří Skála 

 

Přednáška Tomáše Kubeše – Západní Afrika, říjen 2018, třída 2A4, 5B8, 8A8 a 7B8, 
seminář Z 
Organizátor: Magda Dymáčková 
 

Přednáška - Írán – zahalená krása (Svět kolem nás), květen 2019, třídy 2A8 a 2B8 

Organizátor: Lukáš Slouka 

 

Přednáška – Namibie (Motani), květen 2019, žáci vyššího stupně gymnázia a kvart 

Organizátor: studentská firma a Lukáš Slouka 

 

Přednáška Buddhismus pro studenty SVS, prosinec 2018 

Organizátor: Jiří Skála 

 

Výstava 100 let ČSR, Husův sad, Ostrava, listopad 2018, 7B8 
Organizátor: Dana Nechvátalová 
 
Výstava k 100. výročí ČSR aula školy, září – únor, jednotlivá období, osobnosti, 
významné události století naší vlasti. 
Organizátor: všichni členové PK 

 
Výstava k výročí Jana Palacha a Jana Zajíce ve vestibulu školy, leden-únor 2019, 
připomenutí těchto osobností a dalších jejich následovatelů v zahraničí. 
Organizátor: Dagmar Štensová 

 

Cyklus rozhlasových relací k významným a osmičkovým výročím ČR, září – březen, 
Zapojeni: všichni členové PK s aprobací dějepisu 
 
Sociologické dny – leden 2019, Filozofická fakulta Ostravské univerzity, vybraní 
žáci septim. 
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Studenti poznali prostředí vysoké školy a prostřednictvím přednášek, které si sami 
vybrali, mohli nahlédnout do problémů, kterým se současná sociologie věnuje. 
PhDr. Nicole Horáková, M. A. - Chlapci nosí modrou a dívky růžovou? Co jsou 
genderové stereotypy a odkud pochází? 
Dr. Julia Gruhlich - Migrace a maskulinita: kdo se bojí „černého muže“? 
Ing. Mgr. Karel Hlaváček, Ph.D.  „Fake news“: jak se zorientovat v 
„postpravdivém“ světě? 
Organizátor: Dana Nechvátalová 
 
Akce pořádané Parlamentem dětí a mládeže města Ostravy 
Debata s kandidáty na primátora Statutárního města Ostravy, září 2018, vybraní 
žáci 7B8 
„Co je ta EU vlastně zač?“ - projekt k volbám do Evropského parlamentu, březen 
2019, vybraní žáci 7B8 
Debata s kandidáty na poslance do EP, duben 2019, vybraní žáci 7B8 a 6B8 
Organizátor: Dana Nechvátalová 
 

 

DVVP: 

 

Vojtěch Vlček:           aktivní účast na konferenci Katolická církev v Československu  

                                      ve 20. století.  

Martin Brychta:         Československo na rozhraní dvou totalit,  Olomouc  

Miroslava Fialová:     Československo na rozhraní dvou totalit, Olomouc  

Martin  Brychta:        Seminář SOČ pro pedagogické pracovníky, NIDV Praha  

Lukáš Slouka:             Seminář SOČ, pro pedagogické pracovníky, NIDV Praha 

Lukáš Slouka:             Vzdělání, výchova a funkce mozku  

                        Psychosomatika, nespavost, přehled dětské psychopatologie                                  

Dana Nechvátalová:   Jak učit o mezinárodní bezpečnosti  
Radek Kuldan:             24. geografický seminář   

 

7. Náměty, připomínky: 

 

Dějepis:  

Klademe větší důraz na dějiny 2. poloviny 20. století 
Přepracovali jsme maturitní otázky z D v souladu s důrazem na moderní dějiny  
Dokončili jsme inovaci učebnic D pro vyšší gymnázium pro učitele a žáky, nyní 

pracujeme s nejnovější řadou učebnic z nakladatelství Didaktis 

Podařilo se získat zájemce z D o SOČ, letos byly 2 práce, vítězka školního kola 

obsadila 1. místo v okresním kole a postoupila do krajského kola  

Podařilo se umístění v okresním kole dějepisné olympiády, jako jeden z cílů si 

stanovujeme postup do krajského kola v příštím školním roce 

Pokračování projektu Krokus a Inovace, eventuálně účast v projektech dle nabídky  
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Studenti projevili zájem o historii, budou opět otevřeny semináře D ve vyšších 

ročnících 

Chtěli bychom dokoupit atlasy českých dějin pro VG 

 

Zeměpis: 

Bohužel se v letošním roce nepodařilo zajistit účast ani jednoho žáka s odbornou 

prací ze zeměpisu v rámci soutěže SOČ a naši žáci letos nedosáhli postupu do 

krajského kola zeměpisné olympiády. Pro příští rok se pokusíme tyto nepříznivé 

skutečnosti vylepšit. 

Do budoucna bychom chtěli zřídit učebnu zeměpisu. 

 

ZSV:    

Znovu se přihlásit do mezinárodní soutěže ve znalostech z ekonomie a financí – 
Ekonomické olympiády.  
Pokračovat ve spolupráci s Parlamentem dětí a mládeže města Ostravy. 
 

     Mgr. Dagmar Štensová 

                                                                             garant předmětové komise  

 

Aplikovaná ekonomie (jednoletý nepovinný předmět pro žáky 3. ročníků 
(3A4, 7A8, 7B8) 
 
Event k podnikavosti (23. 10. 2018) - interaktivní podnikatelský seminář k rozvoji 
kompetencí k podnikavosti, kreativitě a iniciativě studentů 
pořadatel: Impact Hub Ostrava 
Interaktivní workshop JA Czech (Baťova vila Zlín 6. 11. 2018) - manažerský trénink 
ředitelů JA Firem, mladí začínající podnikatelé zde získali know-how potřebné pro 
fungování a rozvoj jejich nově vznikajících studentských firem, Klára Lindovská, 
Lukáš Hulenka (7A8) 
Národní finále soutěže „Nejlepší Titan tým“ (11. 6. 2019) - Veronika Masná (7A8)  
a Tereza Chybová (7B8) 1. místo, Ondřej Skulina, Marek Chytil (3A4) 3. místo, 
Kateřina Chrápková (7A8) a Mariana Záškolná (7B8) 5. místo 
pořadatel: JA Czech a Hewlett Packard Enterprise 
Certifikace studentů ESP (Entrepreneurial Skills Pass - 12. 6. 2019) - certifikát  
podnikatelských dovedností, který svému držiteli potvrzuje účast v programu JA 
Firma a absolvování on-line mezinárodní zkoušky podnikatelských a ekonomických 
znalostí, úspěšně získalo 9 studentů studentské firmy Heat it 
JA Award Ceremony (Praha 19. 6. 2019) - tradiční slavnostní zakončení školního  
roku 2018/2019 a ocenění nejlepších studentů soutěží pořádaných JA Czech, 
vítězky soutěže TITAN 

Mgr.  Taťana  Szlaurová, 

vyučující AE 
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Předmětová komise estetické výchovy, tělesné výchovy a výchovy 

ke zdraví 

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

Mgr. Taťána Szlaurová, Mgr. Eva Zineckerová, Mgr. Magda Dymáčková, Mgr. Adam 

Forgač, Mgr. Jiří Skála, Mgr. Radek Kuldan, Mgr. Martina Zelenková, Mgr. Eva 

Vašková,  PhDr. Marie Vašíčková, Mgr. Magdaléna Musialová, Mgr. Petr Hrabovský 

a Mgr. Michaela Klimková 

 

Tělesná výchova 

Soutěže:  

a) organizované naší předmětovou komisí:  

 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 

Volejbalový turnaj maturantů a vybraných současných studentů konaný u 

příležitosti DOD 

 

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

 

1. Středoškolský atletický pohár - okresní finále dívky, hoši. 19. 9. 2018 

za akci zodpovídá: Eva Zineckerová  

zúčastnění žáci:  Za naši školu se závodu zúčastnilo 22 žáků 

 Gymnázium Volgogradská Ostrava - Zábřeh 
umístění: 5. místo dívky, 8. místo hoši, bez postupu 
Individuální: Šenková Zuzana 2. místo 800m, Adámek Martin 4. místo 400m, 

štafeta Bartková, Hudečková, Koloničná, Šenková 4. místo. 

 

2.  Okresní kolo přespolní běh SŠ,  27.9.2018 

za akci zodpovídá: Jiří Skála 

zúčastnění žáci: 5 chlapců 8B8 a 6A8 

umístění: 3.místo mezi 10 družstvy 

místo:  Bělský les - běžecký okruh 

 

3. XXVIII. ročník závodu v orientačním běhu "FINÁLE ŠKOL 2018", 17. října 2018 

za akci zodpovídá: Magda Dymáčková 

zúčastnění žáci:  31 účastníků 

akci organizuje:  Ostravská tělovýchovná unie, Městský svaz orientačních sportů 

Ostrava 



 
59 

 

umístění:   

1. místo v kategorii D 7: Adéla Piňosová, 2B8 - 9:45 

3. místo v kategorii D 9: Silvie Papavasilevská, 4A8 - 8:00 

3. místo v kategorii H 9: Matěj Kotala, 4B8 - 9:23 

1. místo v kategorii D S: Veronika Matějková, 5A8 - 9:08 

2. místo v kategorii D S: Anna Bártková, 5A8 - 12:26 

3. místo v kategorii D S:Tereza Martínková, 3A4 - 14:05 

1. místo v kategorii H S: Jakub Neděla, 6B8 - 6:45 

2. místo v kategorii H S: Dominik Holáň, 6A8 - 7:51 

3. místo v kategorii H S: Tomáš Vavřík, 7A8 - 7:53 

1. místo v soutěži družstev v kategoriích D7, H7, D9 a H9 

 

4. Městský přebor středních škol chlapců ve stolním tenise  18. 10. 2018 

za akci zodpovídá: Gabriela Milatová 

zúčastnění žáci:  7A8 - Tomáš Lysek, Filip Mazůch 

      2A4: Václav Štěpán, Matěj Matoška 

akci organizuje:  SŠTD v Ostravě - Vítkovicích 

umístění: bez postupu 

 

5. Městské kolo soutěže SŠ v basketbalu chlapců  18. 10. 2018 

za akci zodpovídá: Magda Dymáčková 

zúčastnění žáci:  Dominik Holaň, 6A8, Lukáš Vlosinský,  6B8, Vojta Štefek,  7B8, 

Samuel Zuštík, 7B8, Patrik Novotný, 8A8, Petr Levý, 7B8, Jakub Kotala, 7B8, Pavel 

Krejčí, 6B8, Martin Pauliška, 3A4, Dalibor Vrtaník, 8A8 

akci organizuje:  Gymnázium Hladnov a Jazyková škola, Hladnovská 35, 710 00 

Slezská Ostrava 

umístění: 1. místo, postup do okresního kola – i zde 1. místo, postup do krajského 

kola – zde 2. místo 

 

6. Turnaj 17. listopadu ve volejbale - chlapci 21. 11. 2018 

za akci zodpovídá: Radek  Kuldan  

zúčastnění žáci:  9 žáků vyššího gymnázia 

Smelík Aleš, 5A8, Kuldan Tomáš, 6B8, Wilam Martin, 7A8, Mazůch Filip, 7A8, Štefek 

Martin, 7B8, Dlouhý Ondřej, 3A4, Kašík Ondřej, 8A8, Gaščík Marek, 8A8, Nečesaný 

Tomáš, 8A8   

akci organizuje: Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradká 6a 
umístění: 2. místo s postupem do městského kola 
 

7. Okresní kolo Florbal Challenge 2018,   23. 11. 2018 

za akci zodpovídá: Magda Dymáčková 

zúčastnění žáci:  11 hráčů z vyššího gymnázia. 
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akci organizuje:  Český florbal 

umístění: 2. místo 

 

8. Turnaj 17. listopadu ve volejbale - dívky, 26. 11. 2018 

za akci zodpovídá: Radek  Kuldan 

zúčastnění žáci:  6 žáků vyššího gymnázia 

akci organizuje:  Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradká 6a 
umístění: 4. místo v základní skupině 
 

9. Městské kolo soutěže SŠ ve florbale chlapců BIGY OPEN 2018,   28. 11. 2018 

za akci zodpovídá: Magda Dymáčková 

zúčastnění žáci:  12 hráčů z vyššího gymnázia 

akci organizuje:  Biskupské gymnázium v Ostravě 

místo: Sportovní hala Dubina 

umístění: 5. místo 

 

10. Okresní finále středních škol ve volejbale - chlapci 28. 11. 2018 

za akci zodpovídá: Radek  Kuldan 

zúčastnění žáci:  6 žáků vyššího gymnázia 

akci organizuje:  Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky 

umístění: 4. místo 

 

11. Okresní finále ve florbalu dívek, 28. 11. 2018  

za akci zodpovídá: Eva Zineckerová 

zúčastnění žáci: Pavlová  Adéla, 6A8, Čuntová  Anežka, 7B8,  Janáčková Veronika, 

7B8, Záškolná  Mariana, 7B8, Barvíková Eva, 8A8, Konvičná Anna, 1A4, Zaydlarová 

Meg, 5A8  

akci organizuje: SPŠ chemická a SPŠ stavební  

umístění: 2. místo, bez postupu 

 

12. Obvodní kolo ve florbalu hochů  17. 12. 2018 

za akci zodpovídá: Magda Dymáčková 

zúčastnění žáci:  10 hráčů z nižšího gymnázia 

Organizátor: OR AŠSSK Ostrava 

umístění: 2. místo 

 

13. Obvodní kolo ve florbalu dívek 18. 12. 2018 

za akci zodpovídá: Eva Zineckerová 

zúčastnění žáci:  12 žáček nižšího gymnázia 

akci organizuje:  ZŠ Dvorského, O.-Bělský Les 

umístění: 1. místo, s postupem 
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14. Vánoční turnaj maturantů v odbíjené  18. 12. 2018 

za akci zodpovídá: Taťána Szlaurová 

zúčastnění žáci:  8A8 - Alena Čevelová, Nikol Kubečková, Tomáš Nečesaný, Marek 

Gaščík, Štěpán Zerzoň, Ondřej Kašík 

8B8 - Klára Klásková, Anna Šarapatková 

akci organizuje: Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba 

umístění: 3. místo 

 

15. Okresní přebor středních škol v šachu 19. 12. 2018 

za akci zodpovídá: Gabriela Milatová 

zúčastnění žáci : Ludmila Kopcová, Tomáš Lysek (oba z 7A8), Ladislav Kopec a 

Richard Černík (oba z 1A4)  

výsledek: 3. místo z 10 soutěžících družstev (bez postupu) 

Místo: SPŠei Ostrava 

 

16. Okresní finále ve florbalu dívek, 18. 1. 2019 

za akci zodpovídá: Eva Zineckerová 

zúčastnění žáci:  12 žaček nižšího gymnázia 

akci organizuje:  OR AŠSK Ostrava a  DDM Ostrava-Poruba 

umístění: 1. místo, s postupem, v krajském kole 5. místo bez postupu 

 

17. Městské kolo ve futsalu,  25. 1. 2019 

za akci zodpovídá: Magda Dymáčková 

zúčastnění žáci:  9 žáků z vyššího gymnázia. 

Organizátor: OR AŠSSK Ostrava 

umístění: 2. místo s postupem do okresního kola, zde bez postupu 

   

18. Obvodní kolo v basketbalu dívek, 25. 2. 2019 

za akci zodpovídá: Eva Zineckerová 

zúčastnění žáci:  Bláhová Julie, Matoušková Jana, 3B8, Böhmová Viktorie, Kotalová 

Tereza, Martinásková Natálie, Martiníková Nela, Stehnová Alice, 3A8, Hlavicová 

Magdaléna, Zapletalová Eva, 4B8, Michalíková Nela, Chvílová Tereza, 4A8, 

Chamrádová Barbora, 2B8 

akci organizuje:  ZŠ Dvorského, Ostrava-Bělský Les 

umístění: 1. místo s postupem, v okresním kole 3. místo bez postupu 

 

19. Obvodní kolo v basketbalu chlapců kategorie IV, 26. 2. 2019 

za akci zodpovídá: Adam Forgač 

zúčastnění žáci: 12 žáků nižšího gymnázia 

akci organizuje: ZŠ Dvorského, Ostrava – Bělský Les 
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umístění: 4. místo bez postupu 

 

20. Okresní kolo ve sportovní gymnastice dívek, 13. 3. 2019 

za akci zodpovídá: Eva Zineckerová 

zúčastnění žáci:  Lichnovská Tereza, Černíková Eliška, 2B8, Kocourková Soňa, 

Šimčíková Anna Amélie, 1A8 (jednotlivci i družstvo), Traplová Alexandra, 3B8, 

Kantorová Amélie, 2A8 (jednotlivci) 

akci organizuje: ZŠ Srbská, Ostrava 

umístění: družstva: 1. místo s postupem  

jednotlivci: 1. místo Lichnovská Tereza, 3. místo Kocourková Soňa, 5. místo 

Traplová Alexandra, 7. místo Černíková Eliška  

následně v krajském kole 5. místo družstev 

 

21. Obvodní kolo ve volejbalu dívek, 25. 3. 2019 

za akci zodpovídá: Eva Zineckerová 

zúčastnění žáci: Kuchařová Adéla, Šubertová Anna , Stehnová Alice, 3A8, Šubertová 

Emma, 1B8, Sýkorová Daniela, Klanicová Tereza, Kašíková Eliška, 4B8 

akci organizuje:  ZŠ Dvorského, Ostrava-Bělský Les 

umístění: 2. místo s postupem do krajského kola, zde 3. místo bez postupu 

 

22. Závody středních škol v lezení na umělé stěně, 8. 4. 2019 

za akci zodpovídá: Gabriela Milatová  

zúčastnění žáci: Lukáš Buganský, 8A8, Tomáš Mocek, 5A8, Jakub Neděla, 6B8, 

Markéta Koloničná, 5A8 a  Kateřina Hollmannová, 5A8 

výsledek: Kateřina Hollmannová 3. místo 

organizátor:  SPŠ  Ostrav – Vítkovice 

 

23. Krajské finále Přeboru škol v orientačním běhu, 15. 5. 2019 

za akci zodpovídá: Magda Dymáčková 

zúčastnění žáci: 23 závodníků z vyššího i nižšího gymnázia 

akci organizuje: Ostravská tělovýchovná unie, Městský svaz orientačních sportů 

Ostrava 

umístění: 2. místo v umístění škol s postupem do celostátního kola 

                  3. místo v kategorii H9 Kotala Matěj, 4B8 

                  3. místo v kategorii D9 Matoušová Jana, 3B8 

                  3. místo v kategorii HS Neděla Jakub, 6B8 

 

24. Celostátní  finále Přeboru škol v orientačním běhu, 5. 6. 2019 

za akci zodpovídá: Magda Dymáčková 

zúčastnění žáci: 10 závodníků z vyššího i nižšího gymnázia 
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akci organizuje: Ostravská tělovýchovná unie, Městský svaz orientačních sportů 

Ostrava, SK Žabovřesky Brno 

umístění: 14. místo v umístění škol 

 

Pravidelné akce, kterých se PK účastní a které organizuje:  

1. Sportovní kurzy:          

Vysoké Tatry    -  10.- 14. 9. 2018,  ved. kurzu  J. Skála, třídy 7A8, 7B8, 3A4  

 

Rakousko -    9.- 14. 9. 2018,  ved. kurzu  G. Milatová, třídy 7A8, 7B8, 3A4 

             

SK ve škole - 10.- 14. 9. 2018,  ved. kurzu T. Szlaurová, třídy 7A8, 7B8, 3A4  

 

2. Lyžařské kurzy  

Penzion Praděd  7.-11. 1. 2019   ved. kurzu A. Forgač, třída 2A8 

Kyčerka      11.-15. 2. 2019   ved. kurzu R. Kuldan,  třída 2B8 

Penzion Školka      11.-15. 3. 2019 ved. kurzu J. Skála, třídy 5A8, 5B8, 1A4 

 ALPY      11.-15. 3. 2019 ved. kurzu M. Dymáčková, třídy 5A8, 

5B8, 1A4 

 

 Ostatní pravidelné akce 

 

Mikulášský turnaj v přehazované a odbíjené 6. 12. 2018  

  pro žáky prim - kvart     

organizátor za školu:  E. Zineckerová 

 

Vánoční turnaj v odbíjené o putovní pohár  19. 12. 2018  

             pro smíšená družstva třetích a čtvrtých ročníků       

organizátor za školu:  T. Szlaurová + žáci aplikované ekonomie 

 

Pololetní florbalový turnaj o putovní pohár 30. 1. 2019 

 pro výběr žáků celého gymnázia     

organizátor za školu:  M. Dymáčková 

  

Velikonoční turnaj v odbíjené   11. 4. 2019 

            pro žáky prvních a druhých ročníků   

organizátor za školu:  R. Kuldan 

 

Kroužky, mimoškolní aktivity 

 

Volejbalový kroužek pro žáky  sekund – kvint, každé pondělí  

organizátor za školu:  R. Kuldan 
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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:  

Bohužel se opět nepodařilo sehnat sponzora na vybudování venkovního 

sportovního areálu, nebyla ani otevřena výzva, na jejímž základě by se moha 

stavba realizovat.  

 

V letošním roce se podařilo:  

Zmodernizovat a částečně vybavit posilovnu. Na konci školního roku byla položena 

nová podlaha v malé tělocvičně a ve velké tělocvičně opravena a natřena stávající 

podlaha. 

 

Výtvarná výchova 
Výtvarná a fotografická soutěž ke Dni Země  viz. Environmentální výchova 

1. Soutěže: 

a) soutěže organizované naší předmětovou komisí: 

Soutěž ke Dni Země 2019, téma Les - školní výtvarná a fotografická soutěž 
organizovaná v rámci environmentální výchovy ve spolupráci s PK biologie 

- leden - červen 2019 
- určeno všem žákům gymnázia 
- zúčastnilo se 115 žáků prim - sext 
- školní koordinátor - Magdalena Musialová, Petra Skupinová 
- ocenění: 
 Výtvarná část 
1.kategorie 
1. místo Daniel Štefek, David Winter, Michael Kovář, všichni 2A8 
2. místo: Jan Brož, Sandra Klimková, oba 2B8 
3. místo: Tomáš Dinaj, 1A8 
2. kategorie: 
1. místo- Eliška Mecová, Darina Nepustilová, 5B8 
2. místo- Zuzana Šenková, Andrea Konečná, 6A8 
3. místo- Vojtěch Dohnal, 6A8 
Fotografická část 
1. místo- Veronika Persichová, 6B8 
2. místo- Tereza Strnadová, 6B8 
3. místo- Tomáš Pravda, 4A8 
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b) soutěže vyhlášené jinými organizacemi, do nichž jsme se zapojili: 

Tvůrčí studentská soutěž o návrh kelímku Delikomat - celostátní výtvarná soutěž 

- listopad 2018 - leden 2019 
- určeno studentům SŠ a gymnázií 
- zúčastnilo se 5 žáků z 3A8, 1 ze 6A8 
- 2. místo Viktorie Böhmová, 3A8 
- školní koordinátor - Magdalena Musialová 
- organizátor- Delikomat s.r.o. 

Evropa ve škole - je to o tobě! - celostátní výtvarná a literární soutěž 

- leden-duben 2019 
- určeno pro žáky a studenty všech stupňů a typů ZŠ a SŠ a školských zařízení 
- zúčastnilo se 30 žáků z 5A8 a 6A8 
- bez ocenění 
- školní koordinátor - Magdalena Musialová 
- organizátor - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, SVČ Korunka, 
Ostrava-Mariánské Hory 

„Nakresli si svůj komiks“ - ostravská výtvarná soutěž pro školy 

- únor-březen 2019 
- zúčastnil se Martin Turoň, 5B8 
- bez ocenění 
- školní koordinátor - Magdalena Musialová 
- organizátor Knižní festival Ostrava 

Brno art week, Umění učit-učit umění. Místa mezi řádky - celostátní výtvarná a 
fotografická soutěž 

- leden-březen 2019 
- určeno pro studenty SŠ a gymnázií 
- zúčastnilo se 12 žáků z 5A8, 5B8 
- 1. místo Nela Buchtová, Eva Řepková, Meg Zaydlarová, 5A8 
- školní koordinátor - Magdalena Musialová 
- organizátor - Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy 
univerzity Brně 

3. Projekty: 

Ježíškova vnoučata-Vánoční pohlednice 

- prosinec 2018 
- 15 žáků 6A8 
- výroba vánočních pohlednic s přáním pro seniory v domovech důchodců 
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- školní koordinátor - Magdalena Musialová 
- organizátor - Český rozhlas 

Sýkory světa 

- březen-duben 2019 
- 30 žáků z 5A8, 6A8 
- celostátní výtvarná aktivita pro všechny typy škol s cílem vytvořit velký 
faktografický ilustrovaný plakát se všemi druhy sýkor světa 
- školní koordinátor - Magdalena Musialová 
- organizátor-Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí 

 Exkurze, besedy, divadelní představení: 

Současné umění??? - edukační program 

- prosinec 2018 
- 16 žáků z EVV z 5B8 
- školní koordinátor- Magdalena Musialová 
- organizátor- Galerie PLATO Ostrava 

 DVPP členů komise: 

 Keramický kurz 
- Magdalena Musialová 
- 20.-26. 8. 2018 
- organizátor- Keramický výtvarný ateliér v Koněšíně  
 

 

Hudební výchova 

 
Soutěže: 

 

1. Česká píseň – soutěž ve zpěvu písní 
Datum: 13. 12. 2018 
Počet zúčastněných: 32 žáků 
Umístění: 
Kategorie sólový zpěv nižší ročníky: 
1. místo – Kryštof Ulmann, 1A8; Jakub Černík, 2B8 
2. místo – Johana Ševčíková, 2B8 
3. místo – Lukáš Do, 1A8; Terezie Lichnovská, 2B8 
Kategorie sólový zpěv vyšší ročníky: 
1. místo – Barbora Černíková, 6A8 
2. místo – Veronika Radová, 2A4 
3. místo – Karolína Kučerová, 4A8 
Kategorie vícehlasý zpěv – pěvecká dua: 
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1. místo – Isabela Hermová, Ema Černošková, 3B8 
2. Julie Lubojacká, 5B8 a Vendula Oborná, 1A4 
3. Michaela Hoňková, 1A4 a Veronika Radová, 2A4 
Organizátor: Martina Zelenková 
Spolupráce: Marie Vašíčková, Eva Vašková 
 
2. Soutěž s Harrym Potterem (září – leden 2019), soutěž ve vlastní tvorbě na dané 
téma 
1. místo – skupina žáků hudební výchovy z 6B8, 5B8 
2. místo – skupina žáků hudební výchovy z 5A8, 2A4 
3. místo - skupina žáků hudební výchovy z 6A8, 5A8, 2A4, 1A4 
Celkový počet 16 hudebních týmů. 
Organizátor: Martina Zelenková 
Spolupráce: Marie Vašíčková, Eva Vašková 
 
Přednášky: 
 
Rap je art – cyklus přednášek o rapové hudbě 
 
Místo konání: hudebna školy 
Datum konání: 1., 2. a 3. 4. 2019 
Zúčastněné skupiny hudební výchovy ze tříd: 2A8, 3B8, 4A8, 4B8, 1A4, 5A8, 5B8, 
6A8, 2A4 
Organizátor akce: Martina Zelenková 
Spolupráce: Marie Vašíčková, Eva Vašková 
 
Hudební akce školy: 
 
 Akademie školy 
Místo konání: KD Akord, Ostrava-Zábřeh 
Datum konání: 28. 3. 2019 
Počet studentů – účinkujících: 120 (primy – 3. ročníky) 
Organizátor: Mgr. Martina Zelenková, PhDr. Marie Vašíčková 
Spolupráce: Michaela Böhmová, Jana Brachaczková, Miroslava Fialová, Eva 
Zineckerová, Erika Kopečková 
 
Předávání maturitních vysvědčení 
Datum: 29. 5. 2019 
Počet zúčastněných: 9 žáků 
Organizátoři: Martina Zelenková, Marie Vašíčková 
Kroužky, mimoškolní aktivity: 
Školní pěvecký sbor Silencio: pro zájemce nižšího i vyššího gymnázia, nacvičení 
písní různého žánru. Vystoupení v rámci Akademie školy. 
Organizátor: Dušan Bauko, Monika Sikorová 
 
V letošním roce se podařilo:  
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V letošním školním roce byly zakoupeny nové zpěvníky, doprovodné hudební 
nástroje, došlo k naladění obou školních klavírů. 
 
 

Výchova ke zdraví 
 

organizátor všech akcí za školu:  Michaela Klimková 

 

Pravidelné akce, kterých se PK účastní, projekty : 

 

Kondománie – Riskuj, s primerosem neriskujem, vědomostní soutěž v rámci třídy, 

kde jsou žáci odměněni dárky od firmy Primeros, 5A8, 5B8, 1A4 

 

Exkurze, besedy, divadelní představení: 

 

Protidrogový vlak - 2A8, 2B8 

Beseda Sexuální výchova pro pokročilé -  5A8, 5B8, 1A4 

Beseda s Martinem Hornychem o drogách, HIV a AIDS - 5A8, 5B8, 7A8, 1A4 

 

DVPP členů komise: 

Michaela Klimková, Zážitkové techniky protidrogové prevence 

 

Mgr. Gabriela Milatová, 

garant předmětové komise 

 

Environmentální výchova 

V letošním školním roce 2018/2019 byl zvoleným tématem pro 
environmentální výchovu Les. 
Toto téma bylo obsaženo nejen v přírodovědných oborech (biologie, chemie, 
zeměpis), ale i oborech humanitních (např. cizích jazycích). K tomuto tématu 
probíhaly tyto akce: 

 
1. výtvarná a fotografická soutěž ke Dni Země 

- tuto soutěž vyhlašuje v rámci environmentální výchovy předmětová 

komise biologie a estetické výchovy 

- téma: Les 

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

-  práce byly vystaveny v prostorách naší školy 

-  výtvarná část nižší kategorie:  

1. místo: Daniel Štefek, David Winter, Michael Kovář, všichni 2A8, 
práce: Co napsal lýkožrout-gumotisk 
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2. místo: Jan Brož, Sandra Klímková, oba 2B8, práce: Dřevo, lýko, 
kůra-tempera 

3. místo: Tomáš Dinaj, 1A8, práce: Les, vlastní námět 
 

-  výtvarná část vyšší kategorie:  
1. místo: Eliška Mecová, Darina Nepustilová, 5B8, práce: 

Letokruhy, perokresba 
2. místo: Zuzana Šenková, Andrea Konečná, 6A8, práce: Šiška, 
perokresba 
3. místo: Vojtěch Dohnal, 6A8, práce: Šiška, perokresba 

 
-  fotografická část: 

1. místo: Veronika Persichová, 6B8 
2. místo: Tereza Strnadová, 6B8 
3. místo: Tomáš Pravda, 4A8 

 

2. projektová výuka 
- žáci 2A8 a 2B8 v rámci výuky světa práce a žáci 3A8 a 3B8 v rámci výuky 

chemie pracovali na ekologických projektech Voda, Vzduch 
- Mgr. Miroslava Michalíková, Mgr. Eva Zahutová 
- žáci biologického semináře 3A4, 7A8, 7B8 a maturitních ročníků 

zpracovávali v rámci výuky ekologie prezentace a referáty na různá 
ekologická témata; vyučující Mgr. Petra Skupinová, Mgr. Eva 
Stádníková, Mgr. Michaela Klimková 
 

3. třídění odpadu 
- Mgr. Michaela Klimková, Mgr. Petra Skupinová 
- stále pokračuje spolupráce s firmou OZO Ostrava, s. r. o 
- žáci i učitelé se snaží třídit odpad, škola má v pronájmu několik 

velkoobjemových popelnic na papír a plasty 
- škola zapojena do projektu Recyklohraní- sbíráme body za baterie a 

drobný elektroodpad, další body jsme získali zapojením do literární a 
výtvarné soutěže 

- v letošním roce nejpečlivěji třídila odpad třída 3B8 
4. ekologická olympiáda 

- Mgr. Michaela Klimková 
- družstvo ve složení Jakub Dubravec (5A8), Vojtěch Polák (6B8), Mikuláš 

Řimánek (7A8) získalo 1. místo v krajském kole a 5. místo v celostátním 
kole 

I v tomto školním roce jsme žáky prostřednictvím rozhlasu a nástěnek 
informovali o významných událostech a dnech s ekologickou tématikou.  

Stále se účastníme různých akcí s ekologickou tématikou: přírodovědné exkurze 
do CHKO Poodří, exkurze na haldu Ema, do Vysokých pecí, do zoo Ostrava apod. 

Neustále vedeme žáky k šetrnému zacházení s energiemi, k separaci odpadů a 
ekologicky likvidujeme elektrozařízení. 

  Mgr. Petra Skupinová, koordinátor environmentální výchovy 
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Zpráva správce počítačové sítě a metodika ICT 

 V roce 2018/19 se stal Ing. Dušan Bauko správcem sítě na plný úvazek. 

Rozšířili jsme řady pedagogů IVT o 2 členy – Mgr. Marcelu Koutnou a Mgr. 

Michaela Grygara. Mgr. Jitka Dubravcová se starala o licence, Mgr. Michal Matuška 

pokračoval v práci metodika ICT. 

V tomto školním roce bylo dále realizováno: 

 nové webové stránky školy 

 nové vybavení učeben IVT včetně nábytku, počítačů, elektroinstalace a 

klimatizace 

 nová sdílená tiskárna a kopírka pro studenty se systémem SafeQ 

 nové multimediální vybavení 4 jazykových učeben a posilovny 

 pořízení serveru 

 další rozšíření wifi sítě, zapojení do projektu Eduroam 

 pokračující obměna počítačů v kabinetech 

 elektronické cestovní příkazy 

 elektronická inventarizace majetku 

 instalace elektronického informačního panelu v atriu školy 

 
Ing. Dušan Bauko, správce sítě 
Mgr. Michal Matuška, metodik ICT 

        

Středoškolská odborná činnost 

NIDV Praha, 20. 3. 2019 – soutěž pro žáky vyššího gymnázia, zejména pro žáky 
volitelných předmětů, zúčastnilo se 7 soutěžících 
Umístění ve školním kole: 
Obor: Biologie – 1. místo Jana Geržová, 7B8 
Obor: Zdravotnictví – 1. místo Veronika Janáčková, 7B8, postup do okresního kola, 
2. místo Klára Kutáčová, 7B8  
Obor: Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory – 1. 
místo  Anna Sestřenková, 8B8, 2. místo Tereza Bártů, 8B8 
Obor: Historie, – 1. místo  Bára Kozmínová, 7A8, postup do okresního kola, 2. 
místo Renáta Hrušková, 4A4 
Veronika Janáčková obsadila v okresním kole 1. místo, v krajském 3. místo, Bára 
Kozmínová obsadila v okresním kole 1. místo a v krajském kole 5. místo, obě bez 
postupu do celostátního finále.  
 
  

RNDr. Lukáš Slouka, Mgr. Martin Brychta 
organizátoři SOČ  
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Den otevřených dveří 

V letošním školním roce jsme se po dobrých zkušenostech z předchozích let 

rozhodli ponechat osvědčený způsob Dne otevřených dveří ve dvou termínech, ve 

středu 16. 1. 2019 od 14:00 do 18:00 a v sobotu 26. 1. 2019 od 9:00 do 13:00.  

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, 

prezentovány byly národní zvyky, pokrmy, vše probíhalo interaktivně.  

Se svými odbornými učebnami seznámili návštěvníky i vyučující fyziky, 

matematiky, biologie a chemie. V chemii 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. 

V dějepise byly prezentovány interaktivní výukové programy.  

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. Do DOD se letos zapojili již podruhé také absolventi 

gymnázia formou volejbalového turnaje.  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. 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. Michaela Böhmová 
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Pedagogické  praxe 

Vzhledem k tomu, že jsme Fakultní školou Ostravské univerzity, vykonávají 
u nás studenti náslechy i souvislé pedagogické praxe. V tomto školním roce 
absolvovali tedy pedagogickou praxi na naší škole celkem 4 studenti VŠ, a to v 
těchto šesti předmětech: český jazyk, dějepis, biologie, zeměpis, základy 
společenských věd a anglický jazyk. Souvislé náslechy s výstupy se zaměřením na 
psychologii absolvovali studenti OU v rámci předmětu základy společenských věd. 
Zároveň probíhaly již tradiční náslechy v rámci obecné pedagogiky průřezově 
téměř ve všech předmětech. 

RNDr. Lukáš Slouka 
 

 

 

Charitativní akce a sbírky 

 Prioritou naší školy je samozřejmě oblast vzdělávání. Nicméně si myslím, že 

nezapomínáme ani na oblast výchovy. Naši pedagogové a žáci se zapojují nejen do 

sbírek pořádaných různými organizacemi, ale také některé charitativní akce sami 

organizují. Jen krátký přehled: 

Světluška, 10 žáků, 11. 9. 2018, celkem 9 584 Kč 

Podejte ruku dětem, 8 studentů, 25. 9. 2018, celkem 2 244 Kč 
Bílá pastelka, 13. 10. 2018, 21 žáků, vybráno 25 848 Kč 

Fond Sidus (sbírka pro onkologické dětské pacienty v FN Motol), prosinec 2018, 

vybráno  2 400 Kč 

Charita ČR, prosinec 2018, Lidé postižení válkou v Sýrii, celoškolní sbírka, vybráno 

17 480 Kč 

Srdíčkové dny, 3. - 4. 12. 2018, 25. – 26. 3. 2019 10 žáků, vybráno 6626 Kč  

Červená stužka, členové kroužku PP, 3. 12. 2018, vybráno 1 810 Kč 

Sbírka pro Unicef , (3B8 - vodní bufet), 18. 3. 2019, celkem 4630 Kč pro projekt 
"Nezávadná voda" 
Den proti rakovině, 15. 5. 2019, 25 žáků, vybráno 36 386 Kč  

Hajdy do registru – 3. 4. 2019, 10 studentů darovalo krev  v Krevním centru 

Fakultní nemocnice Ostrava. 

 

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

Tlolková, Mgr. Vojtěch Vlček 
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Kola pro Afriku a Moment, tak trochu jiný obchod 

Již osmým 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.  

Opět jsme tedy 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 Českém rozhlase, na TV Polar, ČT1, v mnoha 

denících...  

Letos se konkrétně jednalo o akce:  

celoročně – charitativní sbírka oblečení 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).  

listopad 2018 – březen 2019 - Sněhuláci pro Afriku -  celorepubliková akce, zapojilo 

se cca 140 škol. Za startovné se na všech zapojených školách vyráběli sněhuláci z 

nejrůznějších materiálů.  Akce sklidila velký úspěch, získali jsme částku 167 000Kč, 

jež byla předána spol. Kola pro Afriku.  

Ve spolupráci budeme pokračovat i v příštím roce. 

 

Mgr. Michaela Böhmová 
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Zpráva o hospodaření 

Rozpis závazných ukazatelů od zřizovatele, další dotace  

Naší příspěvkové organizaci byly zastupitelstvem Moravskoslezského kraje 

usnesením č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017 stanoveny podle § 12 zákona č. 

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

rok 2018, a to příspěvek na provoz ve výši 4 013 000 Kč. V průběhu roku 2018 

došlo ke změnám uvedeným v následující  tabulce. 

 

Změny závazných ukazatelů v roce 2018  (v Kč)                                                          

             
ZMĚNY

Datum ÚZ 33353 ÚZ 33065 ÚZ 33038 ÚZ 1 ÚZ 137 ÚZ 140 ÚZ 144 ÚZ 205 ÚZ 206

14.12.2017 3 021 000 992 000 4 013 000

23.1.2018 5 364 300 3 021 000 992 000 9 377 300

27.2.2018 5 364 300 3 021 000 257 100 992 000 9 634 400

12.3.2018 10 397 000 3 021 000 257 100 992 000 14 667 100

10.4.2018 10 453 039 56 039 3 021 000 257 100 992 000 6 000 000 14 779 178

24.4.2018 31 190 934 56 039 3 021 000 257 100 992 000 7 100 000 42 617 073

23.10.2018 31 527 374 56 039 3 021 000 257 100 100 000 939 000 7 100 000 43 000 513

6.11.2018 31 527 374 56 039 3 021 000 45 000 274 300 100 000 939 000 7 100 000 43 062 713

27.11.2018 31 670 131 56 039 3 021 000 45 000 274 300 100 000 939 000 7 100 000 43 205 470

11.12.2018 31 670 131 24 175 56 039 3 021 000 45 000 274 300 100 000 939 000 7 100 000 43 229 645

PŘÍMÉ PROVOZNÍ
Celkem

 
 

Rozdělení příspěvků a dotací dle OdPa 

OdPa 3121                    36 129 645,00 Kč  přímé a provozní příspěvky celkem 
OdPa 3299                       1 687 919,16 Kč  projekty EU  

Celkem                          37 817 564,16 Kč  
 Rozdělení příspěvků a dotací dle ORJ 

ORJ 13                          36 129 645,00 Kč  přímé a provozní příspěvky celkem 

ORJ  7                            7 100 000,00 Kč  investiční dotace zřizovatele 

 Celkem    43 229 645,00 Kč  
  

Rozdělení investičních příspěvků a dotací dle ORJ 

ORJ  7                          7 100 000,00 Kč  investiční dotace zřizovatele 

 Celkem      7 100 000,00 Kč  
  

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

organizace v roce 2018 hospodařila, tedy činil 44 917 564,16 Kč. Od žádných 

dalších subjektů naše organizace dotace neobdržela. 

 

Na rok 2018 byly naší příspěvkové organizaci stanoveny závazné ukazatele 

v oblasti:  



 
75 

 

a) příspěvky a dotace  - MŠMT: 

ÚZ 33353  prostředky na činnost škol a školských zařízení (přímých výdajů na 

vzdělávání) 

 prostředky na platy             22 906 451,00 Kč 

 ostatní osobní náklady                   40 000,00 Kč   

 zákonné odvody                         7 802 221,00 Kč 

 základní příděl do FKSP                458 128,00 Kč 

 přímý ONIV                                     463 331,00 Kč 

 

ÚZ 33038 prostředky na Rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle 

výsledků v soutěžích ve školním  roce 2015 – Excelence středních škol 2017“ 

 prostředky na platy                     41 205,00 Kč 

 zákonné odvody                          14 010,00 Kč 

 základní příděl do FKSP                    824,00 Kč 

 

ÚZ 33065 účelové prostředky na RP „Hodnocení žáků a škol podle výsledků 

v soutěžích       ve školním roce 2017/2018 – Excelence základních  a středních škol 

2017“ 

 prostředky na platy                     17 776,00 Kč 

 zákonné odvody                             4 444,00 Kč 

 základní příděl do FKSP                 1 599,00 Kč. 

 

b) příspěvky a dotace  od zřizovatele: 

ÚZ 1 provozních nákladů - prostředky na provozní náklady  3 021 000,- Kč, 

z této částky vyčleněno 34 000 Kč na platy jako zohlednění větší administrativní 

zátěže.  

 

ÚZ 137 účelové prostředky na výuku vedenou rodilými mluvčími pro 2.pololetí 

2018/2019 ve výši 45 000,00 Kč. Časová použitelnost do 31. 8. 2019. 

 

ÚZ 140 účelové prostředky na dofinancování osobních nákladů na další 

vzdělávání školních psychologů a školních speciálních pedagogů 

 prostředky na platy                  201 691,00 Kč 

 zákonné odvody                         68 575,00 Kč 
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 základní příděl do FKSP               4 034,00 Kč. 

ÚZ 144 účelové prostředky určeny na pořízení učebních pomůcek pro gymnázia 

ve výši     100 000,00 Kč. 

 

ÚZ 205 účelové prostředky na „krytí odpisů dlouhodobého hmotného majetku 

a nehmotného majetku“ ve výši 939 000,00 Kč. 

 

ÚZ 206 akce „Rekonstrukce střechy tělocvičny“ ve výši 7 100 000,00 Kč. 

Rozbor hospodaření  

Organizace provozuje hlavní a doplňkovou činnost. Předmětem hlavní činnosti 

je zajištění vzdělání a výchova žáků, doplňková činnost je podrobně vymezena ve 

zřizovací listině - příloha č. 2. Jednotlivé náklady a výnosy organizace jsou členěny 

dle zákona o rozpočtovém určení daní na oddíly a paragrafy 31 - 21. 

 
 Souhrnný přehled nákladů, výnosů a hospodářský výsledek za rok 2018 

         (v Kč) 

  Náklady Výnosy  
Výsledek 

hospodaření 

Hlavní činnost  38 853 765,16 38 435 702,96 -418 062,20 

Doplňková činnost 141 244,30 559 306,50 418 062,20 

Celkem 38 995 009,46 38 995 009,46 0,00 

 

Náklady organizace celkem k 31. 12. 2018 

Náklady organizace jsou rozděleny na náklady v hlavní a doplňkové činnosti a 

jsou hrazeny  z příspěvků a dotací MŠMT, zřizovatele a z mimorozpočtových zdrojů 

(vlastní činnost, dary, granty). 

Náklady v roce 2018 činily celkem  38 995 009,46 Kč za celou organizaci, z toho 

náklady v hlavní činnosti (dále HČ) činily 38 853 765,16 Kč a v doplňkové činnosti 

(dále DČ) 141 244,30 Kč. Z celkových nákladů (DČ+HČ) tvoří nejvyšší položku 60,67 

% mzdové náklady a 20,25 % zákonné sociální odvody,  dále pak služby 4,36 %, 

náklady na DDM tvoří 3,80 %, odpisy 3,45 %, energie 2,64 %, spotřeba materiálu 

1,10 %, opravy a udržování 0,86 %, cestovné  0,44 %, ostatní náklady tvoří 2,42 %.  

 

Podíl jednotlivých nákladů na celkových nákladech organizace 
 

Účet Předmět Kč 
Podíl na 

celkových 
nákladech 

501 Spotřeba materiálu 427 559,12 1,10% 

502 Spotřeba energie 1 027 749,91 2,64% 
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511 Opravy a udržování 336 667,04 0,86% 

512 Cestovné  171 323,50 0,44% 

513 Náklady na reprezentaci 4 300,00 0,01% 

518 Ostatní služby 1 701 518,00 4,36% 

521 Mzdové náklady 23 659 883,00 60,67% 

524 Zákonné sociální pojištění 7 898 255,00 20,25% 

525 Jiné sociální náklady 98 561,67 0,25% 

527 Zákonné sociální náklady 786 429,20 2,02% 

538 Správní poplatek 75,00 0,00% 

541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 25,00 0,00% 

548 Autorská práva 3 057,80 0,01% 

549 Ostatní náklady z činností 50 176,73 0,13% 

551 Odpisy 1 345 853,00 3,45% 

558 Náklady z DDM 1 482 653,97 3,80% 

569 Ostatní finanční náklady 0,20 0,00% 

591 Daň z příjmů 921,32 0,00% 

   Náklady celkem 38 995 009,46 100,00% 

 

Výnosy organizace celkem k 31. 12. 2018 

 Výnosy v roce 2018 činily celkem  38 995 009,46 Kč za celou organizaci, 

z toho výnosy v hlavní činnosti činily 38 435 702,96 Kč a v doplňkové činnosti 

559 306,50 Kč. Z celkových výnosů hlavní činnost činí 98,57 % a doplňková činnost 

1,43 %. 

 

Podíl jednotlivých výnosů na celkových nákladech organizace 
 

Účet Předmět  Kč 
Podíl na 

celkových 
výnosech 

602 Výnosy z prodeje služeb 390 598,25 1,00% 

603 Výnosy z pronájmů 143 002,25 0,37% 

609 Jiné výnosy z vlastních činností 1 300,00 0,00% 

641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 16 551,03 0,04% 

644 Výnosy z prodeje materiálu 168,00 0,00% 

648 Čerpání fondů 222 938,39 0,57% 

649 Ostatní výnosy z činností 46 895,00 0,12% 

662 Úroky 6 114,06 0,02% 

669 Ostatní finanční výnosy 25,32 0,00% 

672 Výnosy z transferů 
38 167 
417,16 97,88% 

  Výnosy celkem 
38 995 
009,46 100,00% 
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Výsledek hospodaření  

Výsledkem hospodaření za rok 2018 v hlavní činnosti byla ztráta ve výši 418 

062,50Kč a  v doplňkové činnosti vznikl zisk ve výši   418 062,50 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 fond investic na opravy, a to v celkové výši 

200 489,39 Kč. 

Doplňková činnost                                                                          

Zisk z doplňkové činnosti činil v roce 2018 celkem 418 062,20 Kč.  Kladný 

výsledek hospodaření jsme v plné výši  použili  na posílení rozpočtu hlavní činnosti.  

Doplňková činnost probíhala ve středisku „Provádění rekvalifikačních kurzů, 

vzdělávacích kurzů a odborného školení včetně zprostředkování“ (dále Ostatní 

vzdělávání), ve středisku „Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a 

organizace sportovních činností“ a středisku „Kopírovací práce“. V dalších okruzích 

doplňkové činnosti dle zřizovací listiny „Obchodní činnost včetně zprostředkování“ 

a „Reklamní činnost a marketing“. 

 

Souhrnný přehled doplňkové činnosti za rok 2018 ( v Kč) 

Druh DČ Výnosy Náklady Zisk 

Kurzy přípravné 240 700,00 105 300,00 135 400,00 

Kurzy latiny 24 300,00 15 360,00 8 940,00 

Kopírování 21 842,00 3 057,80 18 784,20 

Nájmy 246 758,50 11 600,00 235 158,50 

Ostatní 25 706,00 5 926,50 19 779,50 

Celkem 559 306,50 141 244,30 418 062,20 

 
Rozbor nákladů a výnosů v doplňkové činnosti ve středisku Ostatní vzdělávání 

1. Kurzy přípravné + kurz latiny 

V roce 2018 proběhlo na našem gymnáziu v období od 12. 2. do 31 3. 2018 

deset přípravných kurzů k přijímacím zkouškám pro budoucí studenty gymnázia. 

Dvanáct pedagogických pracovníků (17 zaměstnanců školy a 2 externí) odučilo 

celkem  200 hodin jazyka českého a matematiky. Zisk z přípravných kurzů byl 135 

400 Kč. 

  Dále byl od 18. 9. 2017 na základě zvýšené poptávky studentů otevřen kurz 

latiny.  Kurz v roce 2018 probíhal ve 2 termínech - jarní v období 8. 1.-23. 4. 2018,  

- podzimní v období 4. 10. – 20. 12. 2018. 

Jeden externí pedagogický pracovník odučil celkem 44 hodin (jarní 26 hodin, 

podzimní 18 hodin). Zisk z obou kurzů je 8 940 Kč. 

2. Rekvalifikace 
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Na základě realizace projektu „Cesta k uplatnění na trhu práce“ – registrační 

číslo projektu CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_123/0002762 byla poskytnuta rekvalifikace 1 

pracovníka vedeného na Úřadu práce. Kdy bylo dosaženo zisku 17 779,50 Kč. 

Rozbor nákladů a výnosů v doplňkové činnosti ve středisku Reklamní činnost 

V roce 2018 byl na základě zveřejněné reklamy na webových stránkách školy a 

na akcích pořádaných školou ve středisku „Reklamní činnost“ zisk ve výši 2 000,00 

Kč. 

Rozbor nákladů a výnosů v doplňkové činnosti ve středisku Kopírovací práce 

V roce 2018 byl ve středisku „Kopírovací práce“ zisk ve výši 18 784,20 Kč. Na 

základě zákona č.121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s 

právem autorským a o změně některých zákonů a uzavřené smlouvy se společností 

Dilia, z.s., byl odveden poplatek za autorská práva ve výši 3 057,80 Kč. 

 

Rozbor nákladů a výnosů v doplňkové činnosti ve středisku Provozování 

tělovýchovných a sportovních zařízení 

Ve středisku „Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení“ bylo 

dosaženo zisku 235 158,50 Kč. Jedná se o dlouhodobý pronájem školního bytu a 

krátkodobé pronájmy tělocvičen. Dlouhodobý nájem školního bytu pro školníka byl 

povolen MSK číslem usnesení č. 91. Výše nájemného je stanovena smluvní cenou 

dle platné kalkulace. 

Hospodaření s fondy 

Souhrnný přehled fondů za rok 2018 (v Kč) 

  

Počáteční 
zůstatek k 
1.1.2018 

tvorba 
fondů 

čerpání 
fondů 

Konečný 
zůstatek k 
31.12.2018 

Fond odměn - 411 24 584,12     24 584,12 

Fond kulturních a 
sociálních potřeb - 
412 321 883,61 465 730,30 474 322,00 313 291,91 

Fond rezervní - 413 4 916,93     4 916,93 

Fond rezervní - 414 23 583,97 32 558,00 22 583,00 33 558,97 

 
Organizace má všechny fondy plně finančně kryté.  

Fond odměn (411) - nebyl v průběhu roku 2018 použit.                               

Fond kulturních a sociálních potřeb (412) – tvorba fondu v roce 2018 činila 2% 

z celkového objemu mzdových prostředků. Čerpání prostředků probíhalo dle 

plánovaného rozpočtu FKSP na rok 2018. Jednalo se především o příspěvek na 

stravování, kulturu a dary. 
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Fond rezervní (413) tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření - nebyl v průběhu 

roku 2018  použit.                              

Fond rezervní (414) - dary do rezervního fondu obdržela organizace od 

následujících subjektů: 

 Život dětem, o.p.s., 

 Jednotliví kantoři 

Všechny dary do rezervního fondu v roce 2018 byly účelové a byly na daný účel 

použity – šlo např. o cestovné, materiál pro výuku VV.  

Investiční fond (416) - tvořen v roce 2018 dle přijatých peněžních prostředků  

v celkové výši 934 078,26 Kč. Další tvorba IF byla z obdržené investiční dotace ve 

výši 7 048 486,22 Kč.  

V průběhu roku došlo k investiční akci – s názvem „Rekonstrukce střechy 

tělocvičny“ ve výši 7 348 486,22 Kč (příspěvek zřizovatele 7 048 486,22 Kč),  

spoluúčast organizace 300 000 Kč. Zároveň je v tomto roce FI použit k financování 

spoluúčasti investiční akce v rámci výzvy č. 33 IROP 

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002630 Modernizace laboratoře chemie a 

posluchárny fyziky, a výzvy č.66 IROP CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006526 

Modernizace a vybavení učeben praktického vyučování (ITI), které jsou financována 

ex post. Vlivem těchto projektů došlo také k zapojení FI k posílení prostředků na 

opravy ve výši 200 489,39 Kč. 

Výsledky z kontrol 

Vnitřního kontrolního systému - v roce 2018 jsme provedli na základě zákona č. 

320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 

zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky 

MF č. 416/2004, kterou se provádí zákon o finanční kontrole, vnitřní finanční 

kontrolu dle směrnice organizace.  

 

Vnějšího kontrolního systému - v roce 2018 proběhla kontrola dodržování 

povinností vymezených v ustanovení §3 odst.1 zákona č. 251/2005 Sb., o 

inspekci práce, ve znění  pozdějších předpisů se zaměřením na povinnosti na 

úseku odměňování zaměstnanců provedená Oblastním inspektorátem práce    

pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj. Výsledek: kontrolou předložených 

dokladů a zpracováním tabulky výpočtu odměňování vybraných zaměstnanců 

nebyla zjištěna nerovnost v odměňování mezi muži a ženami. 

Podrobné údaje o hospodaření organizace, vč. rozborů hospodaření za rok 2018, 

byly uvedeny ve Zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 

2018.  

Bc. Lucie Horňáková,  

ekonomka školy 
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Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol 

Ve školním roce 2018/2019 proběhly na naší škole tři kontroly: 

9. 10., 16. 10., 2. 11. 2018 Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský a 

Olomoucký kraj – dodržování povinností na úseku odměňování 

zaměstnanců 

Výsledek: kontrolou nebyly zjištěny nedostatky 

 

10. 01. 2019 KHS MSK – kontrola na LVK Apartmány Praděd, Karlov pod 

Pradědem (proveden státní zdravotní dozor na LVK). Důvodem byl vyšší počet 

průjmových onemocnění v tomto rekreačním zařízení.  

Výsledek: ze strany kontrolujícího nebyly shledány nedostatky. 

 

15. 1. 2019 VZP kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a 

dodržování ostatních povinností plátce pojistného. 

Výsledek: kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky. 

 

 

 

Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 

vzdělávání 

Škola prozatím není zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 

 

Zapojení školy do projektů 

V posledních několika letech se nám společným úsilím vedení školy a celé 

řady vyučujících napříč předměty podařilo zapojit do celé řady projektů. Získali 

jsme tím pro školu nemalé částky. Přehled realizovaných projektů i projektů ve 

stádiu udržitelnosti viz příloha č. 1 

 

 

Zpráva  odborové organizace 

Odborová organizace byla dne 20. 6. 2014 rozpuštěna.  

 

Mgr. Eva Zahutová,  

předsedkyně ZV ČMOS 
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Spolek PRO GYMNASIUM 

          Ve školním roce 2018/2019 se spolek finančně podílel, 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 2018/2019 činily  191 040 Kč. Celkové výdaje pak přesáhly 
částku 181 964 Kč.  
 

Mgr. Dana Nechvátalová, účetní spolku 
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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), besedy 

VŠB-TU Ostrava Spolupráce v oblasti projektů EU  

FBI  Spolupráce v oblasti bezpečnosti Nácvik evakuace, 

vytvoření pokynů 

Firmy 

 

  

Pata Negra 
Pomoc při organizaci španělské soutěže ceny 

OVAK Ostrava 
 exkurze 

Knihcentrum 
Poskytování knih jako odměny pro soutěžící  

ABZ knihy 
Poskytování knih jako odměny pro soutěžící  

Junior Achievement 
 

Výuka aplikované ekonomie 

Výukové materiály, 

soutěže 

CEVRO institut 
Parlamentní simulace Návštěva PS PČR 

Další partneři     

Úřad práce projekty podpory zaměstnanosti stáže 

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 
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Kola pro Afriku Oboustranná pomoc v oblasti charity Soutěže  

Ondrášek Pomoc v oblasti charity Charitativní akce 

Moment, o.p.s. Pomoc v oblasti charity Sbírka oděvů 
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Školní učební plán 

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

gymnázia   

 

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

 

 

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.  
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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  

 

 

Vzdělávací oblasti (obory) 1. 2. 3. 4. ŠUP RUP

Vzdělávací oblasti 1A4, 5AB8 2A4, 6AB83A4, 7AB84A4, 8AB8 ŠUP RUP

Jazyk a jazyková komunikace 38 36

Český jazyk a literatura 3 3 3 4 13

Anglický jazyk 4 3 3 3 13

Francouzský jazyk 3 3 3 3 12

Německý jazyk 3 3 3 3 12

Ruský jazyk 3 3 3 3 12

Španělský jazyk 3 3 3 3 12

Matematika a její aplikace 14 10

Matematika 4 4 3 3 14

Informační a komunikační technologie 4 4

Informační a komunikační technologie 2 0 2 0 4

Člověk a společnost 16 12

Dějepis 2 2 2 2 8

Základy společenských věd 2 2 2 2 8

Člověk a příroda 39 24

Fyzika 2 3 3 2 10

Chemie 2 4 3 2 11

Biologie 3 3 3 2 11

Zeměpis 2 2 2 1 7

Estetická výchova 4 4

Hudební výchova 2 2 0 0 4

Výtvarná výchova 2 2 0 0 4

Člověk a zdraví 9 8

Výchova ke zdraví 1 0 0 0 1

Tělesná výchova 2 2 2 2 8

Volitelné předměty 8 8

Volitelný předmět 1 0 0 2 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

 

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 
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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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Příloha č. 1 

Nově zahájené projekty: 
Název 
projektu 
 

Operační 
program/Zdroj 
financování 
 

Registrační číslo 
projektu 
 

Role školy/ŠZ 
v projektu  - 
příjemce/partner 

(v případě, že škola je 
partner, uvést příjemce) 

 

Rozpočet projektu 
(v případě partnerství 
také částka, která připadá 
na školu) 

 

Obsah/Cíle 
projektu 
 

Období 
realizace  
 

Math Exercises 
for You 

Erasmus+ 2019-1-CZ01-KA201-
061222 

partner  
(příjemce VŠB-TU)  

430 480 € Matematické 
příklady, 
stínování, 
matematické 
konference  

08/2019-
09/2021 

 

Projekty již v realizaci: 
Název 
projektu 
 

Operační 
program/Zdroj 
financování 
 

Registrační číslo projektu 
 

Role školy/ŠZ 
v projektu  - 
příjemce/partner 

(v případě, že škola je 
partner, uvést příjemce) 

 

Rozpočet 
projektu 
(v případě 
partnerství také 
částka, která připadá 
na školu) 

 

Obsah/Cíle 
projektu 
 

Období 
realizace  
 

Modernizace 
laboratoře 
chemie a 
posluchárny 

OP VK CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002630 příjemce 1 785 000 Kč Modernizace 
laboratoře 
chemie včetně 
váhovny 

09/ 2017 – 
12/2018 
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fyziky (nábytek, 
pomůcky) a 
posluchárny 
fyziky (nábytek) 

Modernizace 
6 učeben – ITI  

ITI výzva č. 66 CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006141 příjemce 1 499 539, 80 
Kč 

Modernizace 2 
počítačových a 
4 jazykových 
učeben  

03/2018-
09/2018 

Math 
Exercises for 
You 

Erasmus+ 2016-1-CZ01-KA201-023932 partner  
(příjemce VŠB-TU)  

26 927, 50 €  
(304 252, 50 €) 

Matematické 
příklady, 
stínování, 
matematické 
konference  

09/2016-
08/2019 
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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 

Františka Hajdy 1429/34, 700 30 Ostrava – Hrabůvka 

 

Telefon:   596 711 829 spojovatelka 

Fax:   597 579 090 

e-mail:  kancelar@grabuvka.cz 

mailto:kancelar@grabuvka.cz

