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Úvodní slovo ředitelky školy  

Předkládám v pořadí dvacátou sedmou výroční zprávu, která zachycuje školní rok 

2020/2021 z pohledu ředitelky gymnázia.  

Jestliže jsem někdy v minulosti konstatovala, že uplynulý školní rok byl náročný, pak 

nevím, jak označit ten právě skončený. Byl to rok plný smutku i nové naděje. Navždy nás po 

dlouhé nemoci opustila dlouholetá kolegyně, vynikající matematička RNDr. Jana Kotassková. 

Na zasloužený odpočinek se rozhodlo postupně odejít několik kolegů: PhDr. Marie Vašíčková, 

Mgr. Dagmar Štensová, Mgr. Jana Skácelová, Mgr. Vlastimil Šmíd. Do náruče České školní 

inspekce zamířila kolegyně Mgr. Adéla Kulová. Proto došlo snad k největší generační obměně 

v rámci našeho gymnázia. Jejich nástupci vzešli z konkurzních řízení. Věřím, že svým elánem 

nakazí i ostatní kolegy a škola se opět posune k moderní škole 21. století. Nejen že pokračovaly 

rekonstrukce a modernizace v rámci započatých projektů, ale také nám opět zkomplikoval život 

Covid.  Byl to rok, který nám spoustu věcí vzal, ale také nás naučil celé řadě věcí nových.  

 

Na rozdíl od jara 2020, kdy jsme měli poprvé možnost vyzkoušet si on-line výuku, nás 

podzim již nezaskočil nepřipravené. Na jaře to byla metoda pokus-omyl. Hledali jsme nové 

cesty, metody, přístupy. Na začátku školního roku jsme již věděli, že se distanční výuce prostě 

nevyhneme. Začali jsme se proto připravovat na dvou rovinách, připravovat žáky a taky sami 

sebe. V té době jsme již měli zpětnou vazbu od žáků i rodičů, jejich hodnocení jarní distanční 

výuky. Hned v září jsme se sešli na dvou metodických schůzkách pod vedením našeho metodika 

ICT. Shodli jsme se, že platforma, která nám i žákům vyhovuje, je Google Classroom. Schůzka 

nebyla jen teoretická, šikovnější kolegové nám předvedli prakticky své zkušenosti z jara. V té 

chvíli se projevil duch týmové práce. Mladší a zběhlejší v práci s počítači pomáhali těm „méně 

zkušeným“. Zároveň především učitelé informatiky ve svých hodinách ukazovali možnosti 

využití Google Classroom žákům, především těm mladším. Spolu se svými zástupci jsem již od 

září pracovala na vytvoření pravidel pro distanční výuku (distanční výuka je povinná, odučit 

nejméně 50 % hodin, v cizích jazycích dělit na menší skupiny).   

Když jsme pak na distanční výuku přešli, už jsme byli připraveni. Každý měsíc nám žáci a 

rodiče formou dotazníků dávali zpětnou vazbu. Pokud byly k některým hodinám připomínky, 

okamžitě jsme řešili s konkrétními učiteli. Jsem ráda, že kritických připomínek postupně ubývalo 

a přibývala zejména chvála. 

Přes náročnou dobu jsme dále pokračovali v projektech. Pokračujeme v projektu Math 

Exercises for You 2, který realizujeme v rámci Erasmus+ ve spolupráci s VŠB-TU. V době 

pandemie jsme připravili a podali nový projekt „iPady a notebooky ve výuce na Gymnáziu 

Ostrava-Hrabůvka“. 

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. Tato 
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spolupráce byla v tomto roce přerušena, ale již v příštím školním roce budeme pokračovat se 

zjišťováním, jaký vliv měla pandemie na fyzickou zdatnost našich žáků.  

Výroční zpráva rovněž ukazuje úspěchy našich žáků v soutěžích nejen na krajské úrovni, 

ale také na úrovni celostátní.   Naším úspěchem je opět, již po čtrnácté za sebou, účast ve finále 

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

JA Studentská firma získali opět 1. místo s postupem do evropského finále v Litvě. Evropské 

finále proběhlo distančně. Přestože se studentské firmě nepodařilo probojovat do TOP 3, Vít 

Kuldan získal významné ocenění za výjimečné vůdčí schopnosti a zařadil se tak mezi pět 

nejlepších ředitelů studentských firem v Evropě. Za tuto reprezentaci školy, kraje i České 

republiky získali žáci ocenění nejúspěšnějšího týmu středních škol v Moravskoslezském kraji. 

Bohužel celá řada našich tradičních aktivit a soutěží nemohla být realizována díky 

pandemii COVID-19. 

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   

 

 

      

  



  

5  

  

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)  

120  

        587 

  

Odloučená pracoviště školy:  Škola nemá odloučená pracoviště.  

mailto:stanickova@ghrabuvka.cz
http://www.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 prochází od roku 2008/2009 rozsáhlou rekonstrukcí –  nejprve šlo o 

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 

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 svislé rozvody 

vodovodní sítě v celé škole, staré šatní skřínky byly vyměněny v průběhu roku 2019/2020 za 

nové. V průběhu roku 2020 byly zrekonstruovány také jazykové učebny, atrium školy bylo 

modernizováno na přednáškový sál s moderním ozvučením a zatemněním, klimatizací. 

V letošním školním roce byla také provedena rekonstrukce plastiky Velké Moravy ve vstupní 

hale školy. Kabinety byly vybaveny novým nábytkem.  

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

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

dispozici jsou speciální poschoďové posluchárny a speciální učebny pro výuku chemie, fyziky, 

biologie, hudební výchovy, výtvarné výchovy, dvě učebny výpočetní techniky (každá disponuje 

16 počítači), dvě tělocvičny, posilovna a venkovní sportovní areál s  běžeckou dráhou. Všechny 

posluchárny jsou vybaveny novými demonstračními stoly, novým nábytkem. K výuce fyziky, 

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

měřicí technikou. Učebna výtvarné výchovy je vybavena 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. Všechny učebny byly postupně modernizovány z projektů Evropské unie. 

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. K drobným nákupům potravin slouží školní bufet, pro 

kulturní a společenské akce klubovna. V klubovně je také umístěna galerie, kde jsou 

vystavována výtvarná i fotografická díla žáků a vyučujících naší školy. Pro veřejná vystoupení, 

výstavy prací žáků a burzy učebnic využívá škola atrium a halu školy. Atrium dále slouží jako 

informační centrum, je v něm umístěna celá řada nástěnek a informačních tabulí, čtenářský 

koutek.  

V celém areálu školy je vybudována wi-fi síť. V době volna a přestávek žáci mohou 

využívat všech prostor školy, učebnu PC a při pěkném počasí venkovní atrium školy, kde je nejen 
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mnoho zeleně, ale také dřevěné lavičky. I tento prostor díky projektům inovujeme. K výuce je 

využívána také vnější ekologická učebna školy.   

Ve školním roce 2020/2021 bylo na škole otevřeno celkem dvacet tříd – šestnáct tříd 

osmiletého studia a čtyři třídy čtyřletého studia. Školu navštěvovalo 587 žáků, tedy průměrný 

počet žáků na třídu byl 29,35.    

          

                  

Školská rada 

V souladu s §167 a §168 zákona č. 561/2004 Sb., od 1. září 2006 funguje i na naší škole Školská 
rada. V tomto školním roce proběhla volba nových členů školské rady. Za naše gymnázium byli 
zvoleni Mgr. Pavla Tlolková (předsedkyně rady), Mgr. Martin Kotek, za rodiče žáků a zletilé žáky 
Martin Hlaváč a doc. PhDr. Petr Kutáč, Ph.D. Zřizovatelem byli do Školské rady dosazeni doc. 
Ing. Petr Beremlijski, Ph.D., a RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D.   

Vzhledem k situaci se Školská rada prezenčně sešla pouze jednou, ostatní setkání 
proběhla distančně. Přesto Školská rada po celý rok fungovala bez jakýchkoli komplikací a 
neshod, schválena byla Výroční zpráva 2019/2020 i Zpráva o hospodaření příspěvkové 
organizace za rok 2020. Školská rada v průběhu své roční činnosti neshledala ve fungování školy 
žádné nedostatky, vedení respektuje připomínky a aktivity Školské rady. 
   

Mgr. Pavla Tlolková, 

                                                                          předsedkyně školské rady  
 

  

  

Školní vzdělávací programy 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). V souladu s poslední 

změnou RVP ZV (MŠMT-40117/2020-4) došlo k úpravě výuky předmětu Informatika na nižším 

stupni osmiletého vzdělávání od 1. 9. 2021. Třídy čtyřletého a vyšší stupeň osmiletého studia 

se vyučují podle Školního vzdělávacího programu pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň 

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

pozdějších předpisů; poslední úprava č. j. MŠMT-34116/2020-1 se týkala úprav v ukončování 

studia maturitní zkouškou). Školní učební plány (viz příloha č. 1) vycházejí s Rámcových 

učebních plánů.   
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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 
Poznámka 

Mgr. Baláž Daniel Aj, Šj     

Mgr. Bebjaková Edita Aj, Šj 
 

zástup za MD  

Mgr. Bezecná Kateřina Čj, Ev   zástup za PN  

Mgr. Böhmová Michaela Čj, D 
garant PK, školní časopis, školní 

rozhlas, BOZP 
  

Mgr.  Brachaczková Jana Čj, Fj     

Mgr. Brychta Martin, PhD. D, třídní učitel   

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

Mgr. Dymáčková Magda Z, Tv garant PK   

Mgr. Fialová Miroslava Čj, D  školní knihovna   

Mgr. Folta Jiří Bi, Ch   zástup za RD  

Mgr. Forgač Adam M,Tv  třídní učitel   

Mgr.  Forgačová Veronika M, Hv MD   

Mgr. Godfrydová Michaela M, F třídní učitel    

Mgr. Grygar Michael Ivt, Hv třídní učitel   

Mgr. Hlaváč Rostislav Šj metodik prevence   

Mgr. Hořínková Jana Psy školní psycholog   

Mgr. Hrabovský Petr Vv, Zsv třídní učitel    

Mgr. Klimková Michaela Bi, Ch, Vz  třídní učitel   

Mgr. Kolašín Pavel M, F garant PK    

Mgr.  Koloničná Eva Tv, M, Hv  třídní učitel  

Mgr. Konečná Tereza Aj, Nj garant PK   

Mgr. Kopečková Erika Čj, Šj  třídní učitel   

  Kořistková Petra asist.pedag.     

RNDr. Kotassková Jana M, F  PN  

Mgr. Kotek Martin M, F třídní učitel   

Mgr. Koutná Marcela M, Ivt     

Mgr. Kuldan Radek Tv, Z třídní učitel   

Mgr. Kulová Adéla Aj, Čj sklad učebnic   

Mgr. Kvasnicová Ivana Čj, Nj    
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Mgr. Macejková Dana Aj, Nj  třídní učitel   

Mgr. Matuška Michal M, Ivt 
správce systému Bakalář, 

metodik ICT, www školy, třídní 

učitel  

 

Ing. Mecová Kamila Aj RD   

Mgr. 
Michalíková 

Miroslava 
Ch, M třídní učitel    

Mgr. Milatová Gabriela Tv, Z 
školní metodik prevence, 

garant výchov 
  

Mgr. et 

Mgr. 
Mittnerová Eva, Ph.D. Aj třídní učitel   

Mgr. Musialová Magdaléna Čj, Vv    

Mgr. Nechvátalová Dana Aj, Zsv     

Mgr. Pišlová Markéta Čj, Tv třídní učitel    

Mgr. Rozehnal Jiří M, Bi    

Mgr. Skácelová Jana Čj, Aj  do 13. 5. 2021 

Mgr. Skála Jiří Tv, Zsv     

Mgr. Skupinová Petra Bi, Ch 
koordinátor environmentální 

výchovy, garant PK, třídní 

učitel  

 

Mgr. Sládková Jana Bi, Ch MD   

RNDr. Slouka Lukáš Bi, Z statutární zástupce ředitelky   

Mgr.  Sörensen Iva Aj zástup za PN 
9. 11. 2020-31. 7. 

2021  

Mgr. Stádníková Eva M, Bi    

Mgr. Staníčková Šárka Rj, Zsv ředitelka školy   

Mgr. Szlaurová Taťana Tv, Zsv, Ae    

Mgr. Šmíd Vlastimil M, F   do 31. 7. 2021  

Mgr. Štensová Dagmar Fj, D  do 31. 7. 2021  

Mgr.  Šubertová Zuzana Fj, Aj třídní učitel    

Mgr. Tlolková Pavla Čj, Aj třídní učitel    

Mgr. Třasková Jaroslava M zástup za PN 
14. 9. 2020-28. 2. 

2021  

PhDr. Vašíčková Marie Čj, Hv   do 20. 11. 2020  

Mgr. Vlček Vojtěch Čj, D výchovný poradce   

Mgr. Zahutová Eva M, Ch    

Mgr. Zelenková Martina Čj, Hv školní kronika, třídní učitel   

Bc. Zwiebelová Paula M zástup za PN  od 1. 3. 2021  
 

     

  



  

11  

  

Pracovníci na mateřské či rodičovské dovolené: 

Jméno Aprobace RD od-do 

Mgr. Forgačová Veronika M, Hv MD od 31.3.21- 12.10.2021 

Ing. Mecová Kamila Aj RD od 30. 4. 2020-31. 8. 2022 

Mgr. Sládková Jana Bi,Ch RD od  26. 9.2020- 27.3. 2023 

 

Věková struktura 
pedagogických 
zaměstnanců:    

Věk 

do 
34 
let 
vč. 

35–44 45–54 55–65 nad 65  průměrný věk 

Počet 8 15 21 11 3 47,051 

  

Další vzdělávání pedagogických pracovníků: 
 

   

Název akce Počet účastníků školení 

Jsme tým? 1 

Sebepoznání a 
spolupráce 

47 

Líný učitel 1 

Internet ve výuce 
angličtiny 

1 

Krajský workshop 
Formativní hodnocení v 
praxi 

2 

Odsun Němců z ČS jako 
téma hist. výzkumu a 
spol. debaty  

2 

Casa de Papel v 
hodinách ELE 

2 

Základy koučovacího 
přístupu pro pedagogy 

1 

Jak dělat angličtinu 
zajímavější 

1 

Opakování anglické 
gramatiky pro učitelé 

1 

Critical Thinking and 
Media Literacy in the 
English Language 
Classroom 

1 
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Manipulace ve školní 
praxi 

2 

Aktivizační přístupy ve 
výuce přírodních věd 

1 

  

  

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 

  Gula Michal údržbář 

  
Adámaťová Ludmila 

vrátná, telef. manipulantka 

(0, 5625 úvazku) 

  
Vrzalová Jana 

vrátná, telef. manipulantka 

(0, 5625 úvazku) 

  
Knoppová Markéta 

vrátná-zástup za Adámaťovou 

(0, 5625 úvazku) 

  Křížková Daniela uklízečka 

  Kotzmundová Dagmar uklízečka  

  Baranová Jana zástup za Křížkovou   

  Švaňhalová Eva uklízečka  

  Zezulková Šárka uklízečka 

  Kopřivová Ivana uklízečka 
 

      
 

      

 

Další vzdělávání 
nepedagogických 
zaměstnanců:    

Jméno 
Semináře
a školení 

      

Horňáková Lucie 

Pomocný analytický přehled PaP pro pokročilé 

GINIS Expres-účetnictví a rozpočet pro pokročilé 

Doplňková činnost školy- jak neskončit ve ztrátě 

Moldrzyková Andrea 
Vema       

Finanční řízení aktuálně 
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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 2020/21:  

  

  2016/2017  2017/2018  2018/2019  2019/2020 2020/2021 

Celkem 

zaevidováno:  

52  39  37  37 22 

Celkem 

registrovaných:  

26  23  16  13 9 

Celkem 

odškodněných   

(k 31. 8.):  

24  19  11  11 3 

Celková částka:  231 700 Kč  144 100 Kč  54950 Kč  76 650 Kč 26 250 Kč 

     

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

Všechny evidované úrazy jsou lehčího charakteru. U 6 úrazů nebyla k 30. 6. 2021 stanovena 

výše odškodnění.  

             

Mgr. Eva Koloničná   

evidence školních úrazů  

  

  

Počet pracovních úrazů ve školním roce 2020/2021      1 (bez PN)    

   

Andrea Moldrzyková 

evidence pracovních úrazů  
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Údaje o žácích   

Počty tříd a počty žáků (k 30. 6. 2021):  

Třída  Počet žáků  Z toho dívek  Průměrný 

prospěch    

(1. pololetí) 

Průměrný 

prospěch  

(2. pololetí)  

1A8  30  12  1, 083  1, 103  

1B8  30  12  1, 200  1, 214 

2A8  30  18  1, 249  1, 218  

2B8  30  18  1, 164  1, 149  

3A8  28  13  1, 223  1, 187  

3B8  29  13  1, 223  1, 213  

4A8  29  16  1, 145  1, 121  

4B8  30  15  1, 136  1, 131  

5A8  30  19  1, 310  1, 329  

5B8  30  19  1, 207  1, 200  

6A8  29  16  1, 305  1, 390 

6B8  27  15  1, 201 1, 151 

7A8  30  18  1, 159  1, 174 

7B8  26 15  1, 379  1, 383  

8A8  30  15  1, 360  1, 110  

8B8  29  15  1, 698  1, 350 

1A4  29  17  1, 283  1, 217 

2A4  30  16  1, 431  1, 282  

3A4  30 22  1, 308  1, 360 

4A4  31  23  1, 499  1, 336 

  587  327  1, 278  1, 231 

  

Průměrný počet žáků na třídu a učitele:  

  

Průměrný počet žáků na třídu  Průměrný počet žáků na učitele  

29, 35  10, 12  
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Počet žáků podle státní příslušnosti:  

  

Státní příslušnost  Počet  

Česká republika  583  

Slovensko  2  

Vietnamská socialistická republika  2  

  

Výuka cizích jazyků:  

  

Cizí jazyk  Počet v roce 2020/2021  

Anglický jazyk  587  

Německý jazyk  193 

Francouzský jazyk  57 

Španělský jazyk  217 

Ruský jazyk  0  
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Výsledky vzdělávání žáků  

  

Údaje o výsledcích vzdělávání a chování žáků ve školním roce 2020/2021:  

  

  

  1. pololetí  2. pololetí  

(30. 6. 2021)  

30. 9. 2021 

Celkový počet žáků  587  587  585 

Prospělo s vyznamenáním  463  474  474 

Prospělo  123  108 111 

Neprospělo  0  0  1 

Počet nehodnocených žáků  1 5   1 

Celkový počet zameškaných 

hodin  

13 972 10 244   

Průměrný počet zameškaných 

hodin na žáka  

23,802 17,451   

Z toho neomluvených hodin  18 19  

Počet žáků s neomluvenou 

absencí  

1  3   

Průměrný počet neomluvených 

hodin na žáka  

0,0301  0, 032  

Počet žáků se sníženým 

stupněm z chování:  

0  0   

Napomenutí třídního učitele:  5 8  

Důtka třídního učitele:  1 7  

Pochvala třídního učitele:  43 72  

Pochvala ředitele školy:  11 28  

Důtka ředitele školy:  1 0  

Podmínečné vyloučení:  0  0   

Vyloučení ze studia:  0  0   

Ukončili studium: 0 0 2 
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Přijímací řízení  

     Ve dnech 3., 4., 5. a 6. 5. 2021 probíhaly na našem gymnáziu přijímací zkoušky do prvního 

ročníku osmiletého a do prvního ročníku čtyřletého studia pro školní rok 2021/2022. Na tyto 

zkoušky se přihlásilo celkem 238, konalo 236 uchazečů.  

Ke studiu na 8letý obor se přihlásilo 152 uchazečů, z nichž 89 konalo písemné testy v 1. 

termínu a 61 ve druhém termínu prvního kola přijímacích zkoušek. Na základě doporučení PPP 

měli 4 uchazeči navýšení času o 25 %. K přijímacím zkouškám se bez omluvy nedostavil 1 

uchazeč, další 3 se řádně omluvili, jeden uchazeč se omluvil na druhé škole. Omluvení uchazeči 

vykonali písemnou zkoušku v náhradním termínu. 

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

              Ke studiu na 4letý obor se přihlásilo 86 uchazečů, z nichž 47 konalo písemné testy v 

prvním termínu a 37 ve druhém termínu prvního kola přijímacích zkoušek. Dva uchazeči konali 

na základě doporučení PPP zkoušky s 25% navýšením času. Řádně omluveny byly dvě uchazečky, 

které vykonaly písemnou zkoušku v náhradním termínu. 

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  

vysvědčení z pololetí posledních dvou ročníků 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 

 

Maturitní zkoušky  

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

profilové.   

90 žáků ukončilo ročník ve stanoveném termínu. Písemná maturitní práce z českého 

jazyka a literatury ani z anglického jazyka se letos nekonala. 24. – 26. 5. 2021 proběhly 

didaktické testy z matematiky a matematiky plus, cizích jazyků a českého jazyka. Didaktický 

test z matematiky nevykonal 1 žák. Opravný didaktický test konal pak v mimořádném 

červencovém termínu, kde uspěl. 

Ústní zkoušky profilové části maturitních tříd se uskutečnily ve dnech 1. – 4. 6. 2021. 

K ústním zkouškám nastoupilo celkem 90 žáků maturitních tříd a další dva, kteří konali 

opravnou zkoušku z roku 2020. U opravné zkoušky ze zeměpisu žák uspěl, žákyně se k ústní 

zkoušce z anglického jazyka nedostavila. Protože svou nepřítomnost řádně omluvila, konala 

tuto zkoušku na podzim, úspěšně. V ústních zkouškách profilové části neuspěla jedna žákyně, 
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která pak úspěšně vykonala tuto zkoušku v podzimním termínu 1. 9. 2021. Ústní zkouška 

z českého jazyka a cizího jazyka (vybraného pro společnou zkoušku) nebyly letos povinné.  

  

Přehled celkových výsledků MZ za školní rok 2020/2021:  

  

Obor  

  

Termín  Jarní 

termín  
      Podzimní termín      

  prospěl  prospěl  
s vyzn.  

neprospěl  prům. 

prospěch  
prospěl  prospěl  

s vyzn.  
neprospěl  prům. 

prospěch  

79- 
41K/41 

řádný  

  

15 16 0  1, 71  0  0  0 0  

79- 
41K/81 

řádný  

  

16 41 1  1, 477  1 0  0  3, 00 

  

  

Ve středu 9. 6. 2021 bylo všem úspěšným maturantům slavnostně předáno maturitní 

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

maturitního vysvědčení byla nově vybudovaná aula naší školy.  

 

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

  

Předmět  2013   

(v %)  

2014   

(v%)  

2015  

(v%)  

2016 

(v %)  

2017 

(v %)  

2018 

(v %)  

2019  

(%)  

2020 

(%) 

2021 

(%) 

Český jazyk  84, 2  84, 9  88, 6  83  79  83  80, 4  87, 1 83, 2 

Anglický 

jazyk  

88, 2  88, 3  87, 7  90, 9  89, 8  87, 3  91, 7  93 91, 3 

Matematika  67, 1  63, 9  66, 8  73  68, 9  63, 9  65, 9  76 59, 3 

 

Výsledky maturitních zkoušek za školní rok 2020/2021  

  

Část  Předmět   Obor  Počet    Úspěšně vykonalo    
Průměrný 

prospěch  

      přihlášených  maturujících  DT  PP  ÚZ    

Společná  ČJ  GY   90 90 90 Nekonala 

se  
20  1, 150  

  AJ  GY   63  63  63  Nekonala 

se 
40 1, 350 

  M  GY   27  27  27      
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Profilová  AJ  GY   23 23     23 1, 350 

  NJ  GY   1 1      1  3, 000  

  ŠJ  GY   6 6     6 1, 333  

  CH  GY   18  18      18 1, 588 

  BI  GY   34 34     34  1, 618  

  ZSV  GY   24  24      24  1, 542  

  D  GY   11 11      11  1, 818  

  Z  GY   31 31     31 1, 871 

  IVT  GY   4 4     4  1, 500 

  EV-HV  GY   6 6     6 1, 167  

  EV-VV  GY   6 6     6 1, 500 

 FY GY 9 9   9 1, 333 

  

 

Speciální výchova a vzdělávání  

Na škole nejsou zřízeny speciální třídy. 11 studentů bylo v péči PPP nebo SPC. Byly 
vypracovány 3 individuální vzdělávací plány a 17 plánů pedagogické podpory.  

  

                 Mgr. Šárka Staníčková,  

ředitelka školy  

  

 

 

Ověřování výsledků vzdělávání  

  

Testování KVALITA ani jiné testování ve školním roce 2020/2021 neproběhlo.   

   

RNDr. Lukáš Slouka, 

 zástupce ředitelky  
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Přijímací řízení na vyšší typ škol  

Třída  Počty žáků  Přijati, studují  

vysokou školu  

Nestudují 

na VŠ  

Přijati na VŠ  

(v %)  

4A4  31  29  2  93, 5 

8A8  30  29 1 96, 6 

8B8  29  27  2 93, 1  

Celkem  90 85  5  94, 4  

  

  

Mgr. Vojtěch Vlček,  

výchovný poradce  

  

Školní poradenské pracoviště  

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 ustanovení.   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).  

Činnost ŠPP koordinovala školní psycholožka Mgr. Jana Hořínková. 

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 konzultace poradenského, terapeutického a 

metodického charakteru v osobnostní, vztahové, výukové a výchovné problematice.   Podílím 

se na péči o studenty, kterým byla přiznána podpůrná opatření (v současné době studuje na 

naší škole několik studentů s podpůrnými opatřeními 1. až 3. 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 školy. V září, říjnu a listopadu 

probíhaly individuální konzultace pro studenty 8A8, 8B8 a 4A4 (celkem 18 studentů), kteří v 

červnu absolvovali testy profesní orientace. Během celého roku jsem koordinovala tvorbu a 



  

21  

  

plnění IVP našich studentů (3 IVP), podílela se na tvorbě a koordinaci plánů pedagogické 

podpory (17 PLPP) a péči o studenty s doporučeními PPP či SPC (11 studentů).   

                V průběhu distanční výuky probíhala individuální spolupráce se studenty, pedagogy i 

rodiči buď přímo ve škole (pokud byly individuální konzultace povolené), v online prostředí, či 

telefonicky a e-mailem. Na několik měsíců se opět přerušila práce s jednotlivými třídními 

kolektivy, neproběhly některé tradiční akce (Den neziskových organizací a problematiky 

lidských práv). V červnu jsem ve spolupráci s PPP opět nabídla a realizovala testování profesní 

orientace pro studenty 7A8, 7B8 a 3A4, kterého se zúčastnilo 33 studentů. 

               V rámci dalšího vzdělávání jsem v květnu absolvovala online odborný seminář 

Traumatizácia v dětstve a zdravie v dospelosti a v červnu online předkonferenci Od symptómu 

k zdravej rovnováhe v sebe, vo vzťahu a vo svete.  

                          

                                                                          Mgr. Jana Hořínková, školní psycholožka    

  

Výchovné poradenství 

Ve dnech 3. – 4. září 2020 jsem se zúčastnil adaptačního pobytu 1. ročníku a prim na 

Čeladné-Podolánkách (hotel Srdce Beskyd). Spolu se školní psycholožkou, třídními učiteli a 

dalšími kolegy jsem 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 

2019/ 2020 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, který připravuje žáky na vysoké školy. 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, který se uskutečnil nakonec v polovině října pouze 

on-line formou. Během prosince 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, volby povolání- 

(cca 30 konzultací). Celoročně jsem poskytoval osobní poradenství a konzultoval i otázky studia, 

přípravy na maturitu a volbu VŠ, a to jak s žáky, tak s jejich rodiči.  

Žákům sext, septim, 2. a 3. ročníku jsem během února a března poskytoval konzultace 

v souvislosti s volbou volitelných seminářů. (celkem 47 konzultací) průběžně jsem aktualizoval 

materiály o studiu na vysokých školách na dvou nástěnkách výchovného poradce v budově 

školy, a především rozesílal v mailové podobě informace od jednotlivých VŠ. Koncem května 

jsem uskutečnil ve třídách setkání se studenty septim a 3. ročníku ohledně jejich volby VŚ a 

budoucího povolání.  

Při řešení výchovných problémů jsem tento školní rok pracoval se studenty/ rodiči často 

především ve formě on-line konzultací. Ve spolupráci se školní psycholožkou jsem se věnoval 
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problémům týkajícím se špatné rodinné a sociální situace žáků, jejich vztahům s rodiči či 

sourozenci, konfliktům mezi spolužáky, celkem asi 15 případů, většina z nich řešena opakovaně 

nebo celoročně. Celoročně jsem řešil optimalizaci podmínek studia a pobytu ve škole zdravotně 

znevýhodněných žáků a jejich asistenta.  

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

(často v on-line formě), jejichž problémy jsme řešili, a 2. 9. také informativní schůzky pro rodiče 

budoucích žáků 1. ročníku a prim. 

Celoročně jsem spolupracoval s Pedagogicko-psychologickou poradnou, se studenty 

jsem také řešil uzpůsobení podmínek k maturitě/přijímacím zkouškám na VŠ - celkem 5 

studentů. Rovněž jsem v letošním školním roce vypracovával plány pedagogické podpory, 

většinou z důvodu zdravotních problémů či zájmových aktivit a následné absence ve škole.  

Celkově mohu konstatovat, že letošní činnost v rámci výchovného poradenství byla 

intenzivní, přibylo výrazně individuálních problémů studentů rodinného/osobního charakteru a 

komunikačních obtíží některých žáků v důsledku izolace během distanční on-line výuky. 

Studenti během on-line výuky bez problémů využívali možností on-line konzultací a 

pravděpodobně byla tato setkání z důvodu odpoledního i podvečerního času, který si zvolili, pro 

ně i komfortnější.  

Z důvodu koronavirové epidemie jsme bohužel museli zrušit tradiční akci Den 

neziskových organizací. 

        Mgr. Vojtěch Vlček, výchovný poradce 

 

Prevence rizikového chování 
 

S ohledem na plánovaný Den prevence se 94 žáků nižšího gymnázia zúčastnilo 

odborného průzkumu na téma sexting. Průzkum proběhl v rámci distančního vzdělávání 

a jeho výsledky jsou pro naši školu přívětivé. 

Všechny ostatní akce a školení jsou přeloženy na následující školní rok. 
 
 

 

Mgr. Rostislav Hlaváč, Mgr. Gabriela Milatová 
 

školní metodici prevence 
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Aktivity školy, prezentace školy na veřejnosti  

Školní rok v datech  

Srpen  

27. 8.      Zahajovací porada pracovníků školy  

31. 8.                   Provozní porada 

  

Září  

1.9.      Zahájení školního roku ve třídách  

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

7. -11. 9.             Sportovní kurz Rakousko, Vysoké Tatry, Lužnice, sportovní kurz ve škole 

9. -11. 9.           Charitativní sbírka Srdíčkové dny  

14. -18. 9.           Klimatický pobyt sekund  

15. 9.        Opravná maturitní zkouška  

16. 9.                    Beseda s piloty z USA 

 

Říjen 

12. 10.                   přechod na distanční výuku 

 

Listopad  

11. 11.   Klasifikační porada (online) 

22. 11.  Den poezie – distanční formou 

30. 11.  Školní almanach – Antény z karantény 

  

  

Prosinec  

Prosinec-leden  Soutěž ve finanční gramotnosti – školní a okresní kolo 

9. 12.    Online třídní schůzky, provozní porada 

 

Leden 

leden–duben      přípravné kurzy   

19. 1.        Dějepisná olympiáda – okresní kolo 

27. 1.        Klasifikační porada 

28. 1.                     Pololetní vysvědčení  

29. 1.                     Pololetní prázdniny 

 

Únor   

3. 2.           Konverzační soutěž JF online 



  

24  

  

25. 2.           Recitační soutěž online 

15. 2.- 19. 2.          Jarní prázdniny 

 

Březen  

17. 3.                     Krajské kolo dějepisné olympiády 

17. 3.          Školní kolo středoškolské odborné činnosti  

19. 3.                     Matematický klokan 

24.- 25. 3.                 Mezinárodní soutěž Financial Education Innovation Camp  

 

Duben  

14. 4.         Soutěž ve zpěvu v rámci distanční výuky 

14. 4.        Klasifikační porada (online) 

21. 4.         Online třídní schůzky 

 

Květen  

3.-6.5.          Přijímací zkoušky  

3.– 25. 5.          Celonárodní kolo soutěže Nejlepší Titan tým 

24. – 26. 5.          Maturitní didaktické testy 

31. 5.-2. 6.               Celostátní kolo dějepisné olympiády 

31. 5.- 4. 6.          Klimatický pobyt tercie 

         

Červen  

1.-4. 6.                     Maturitní zkoušky 

9. 6.                         Předávání maturitních vysvědčení 

11. 6.- 13. 6.           Celostátní kolo SOČ 

15. 6.                       Energy streetball   

18. 6.                       Exkurze do Osvětimi 

20. 6.                       Fotografická soutěž ke Dni Země 

24. 6.                        JA Award Ceremony 

24. 6.                        Sportovní den 

25. 6.                        Klasifikační porada 

30. 6.           Ukončení školního roku, vydávání vysvědčení  

  

Srpen  

25.-26.  8.                Školení celého sboru Sebepoznání a spolupráce 

27. 8.                        Úvodní porada 

31. 8.                        Provozní porada  
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Zprávy garantů předmětových komisí  

Předmětové komise:  

  

Ve školním roce 2020/2021 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. 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. 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 zaznamenal letos dvě změny, jedna 

kolegyně odešla do důchodu, jedna posílila náš sbor. Komise stále funguje pod vedením Mgr. 

Michaely Böhmové. Složení komise se změnilo následovně: Mgr. Michaela Böhmová, Mgr. 

Miroslava Fialová, Mgr. Jana Brachaczková, Mgr. Vojtěch Vlček, Mgr. Martina Zelenková, Mgr. 

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

Markéta Pišlová. Všichni členové komise jsou aprobovanými učiteli českého jazyka. 

 

1. Soutěže:  

a) organizované naší předmětovou komisí:  

 Recitační soutěž – únor 2021 - určeno pro žáky vyššího i nižšího gymnázia – distanční formou  

Organizátor: Vojtěch Vlček, Martina Zelenková, Magdalena Musialová 

Antény z karantény – almanach studentských prací z období distanční výuky 

Organizátor: Magdalena Musialová, Erika Kopečková, Petr Hrabovský 

 

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

  olympiáda z JČ –  prosinec 2020 – určeno pro žáky tercií – oktáv a prvního až čtvrtého ročníku 

krajské kolo: Michal Dušenka (7B8), Kristýna Ulmannová (7A8) 

Organizátor: Michaela Böhmová  
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Česká lingvistická olympiáda – listopad 2020-duben 2021 – vyšší gymnázium, cca 80 

žáků 

postup do národního kola: Iva Buchtová (8B8), Gabriela Mačudová (7A8) 

Organizátor: Michaela Böhmová 

  

 Festival poezie Wolkerův Prostějov- postup z okresního do krajského kola: Vendula Hillová 

(2A4), Anežka Urbišová (2A4), Magdaléna Hlavicová (6B8), dále už bez postupu 

 Organizátor: Vojtěch Vlček  

Záložky do knihy – září 2020 – studenti primy A, B 

 Organizátor akce: Jana Brachaczková, Markéta Pišlová 

 

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

 

Den poezie – listopad 2020 – akce PK JČ v rámci celorepublikového projektu Den poezie, 

letos distanční formou, pásmo básní 3A8 na téma Básně na pustý ostrov (zvuková nahrávka + 

videoklip) 

Organizátor akce: Magdalena Musialová 

 

Školní kronika – Martina Zelenková 

 

 

3. Exkurze, besedy, divadelní představení:  

Zdravý nemocný – Kulturní dům města Ostravy, třída 6A8, 20. 10. 2020 

Organizátor: Jana Brachaczková 

 

 

4. Kroužky, mimoškolní aktivity 

Dramatický kroužek – z důvodu distanční výuky letos neprobíhal 

 

 

5. DVPP členů komise:  

Jana Brachaczková – Jsme tým?   

Michaela Böhmová – Školení ke GDPR 

   Formativní hodnocení 

Magdalena Musialová – Formativní hodnocení 

Miroslava Fialová – Čtenářská dílna 

 

 

7. Náměty, připomínky 
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Letošní školní rok byl kvůli převažující distanční výuce velmi specifický, řada akcí byla okleštěna, 

neproběhla vůbec nebo v omezené verzi. Netradiční byly také maturity. Studenti netvořili 

písemnou maturitní práci a nemuseli skládat ani ústní zkoušku z českého jazyka, Většina z nich 

volila jen didaktický test.  V práci předmětové komise jsem za celý rok neshledala větší 

nedostatky, všechny úkoly kladené na komisi byly navzdory situaci zdárně splněny. 

 

V letošním roce se nepodařilo:  

Vzhledem k distanční výuce a celostátním omezením akcí jsme nestihli uskutečnit všechny 

plánované akce nad rámec výuky, návštěvy divadel, kulturní akce školy.  

 

V letošním roce se podařilo:  

1. Dosáhli jsme rekordního úspěchu v některých soutěžích, přestože jejich počet byl letos 

vzhledem k situaci hodně omezen.  

2. Žáci opět projevili velký zájem o literární seminář. 

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

4. Nakoupili jsme opět řadu knih do školní knihovny. 

5. Pokračujeme ve spolupráci s ABZ. Knihami – získali jsme slevu na nákup knih do školní 

knihovny, poukazy na odměnu v soutěžích pro naše žáky 

6. Rozšířili jsme maturitní seznam o knihy současné české i světové literatury.  

7. Postupně přecházíme na modernější učebnice pro nižší gymnázium.  

 

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. Nadále rozšiřovat seznam maturitní četby. 

 

Mgr. Michaela Böhmová, 

garant předmětové komise 
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Předmětová komise cizích jazyků  

 

Předmětová komise pod vedením Terezy Konečné pracovala ve složení:   

Jazyk anglický: Mgr. Daniel Baláž, Mgr. Edita Bebjaková, Mgr. Adéla Kulová, Mgr. Tereza 

Konečná, Mgr. Iva Kořistková, Mgr. Dana Macejková, 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. Edita Bebjaková, Mgr. Rostislav Hlaváč, Mgr. Erika Kopečková   

  

Soutěže:   

a) organizované naší předmětovou komisí:  

 Konverzační soutěž v FJ -  únor 2021   

5.místo v krajském kole: Radim Složil, 7A8  

Online projekty:   

1. projekt Ma famille 

2. projekt  Comment habitent les Français 

3. sbírka studentských básní ve španělském jazyce "Poemas Caseros" 

4.  německá literatura na obálkách knih 

Kroužky, mimoškolní aktivity: 

1. Kroužek němčiny pro pokročilé – počet žáků: 7, vedení kroužku: Ivana Kvasnicová  

  

DVPP členů komise:   

Edita Bebjaková - English Grammar: Opakování anglické gramatiky pro učitele angličtiny, Critical 

Thinking and Media Literacy in the English Language Classroom, "Casa de Papel" v hodinách 

ELEPrevence 

Erika Kopečková –  "Casa de Papel" v hodinách ELE 

Eva Mittnerová –  How to make English lessons more interesting 

Zuzana Šubertová – Talent a co s ním?, Internet ve výuce angličtiny III 

 

Zhodnocení práce PK:   

Tento školní rok byl úplně nová zkušenost pro všechny z nás. Všichni do jednoho jsme se museli 

naučit používat nové technologie a za pochodu upravovat náš způsob výuky tak, aby vyhovoval 

nám i našim žákům. Celý školní rok jsme zároveň suplovali a spojovali hodiny za dlouhodobou 

nemocenskou naší kolegyně a snažili se tuto situaci žákům co nejvíce ulehčit.  

  

V letošním roce se nepodařilo: vnějšími okolnostmi nucená přerušená činnost říjen–květen 

2021 
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V letošním roce se podařilo nad rámec výuky:   

a) uspořádat online projekty v rámci druhých cizích jazyků   

b) opět upravit pracovní listy profilové maturitní zkoušky AJ/NJ/ŠJ dle nové maturitní vyhlášky 

c) věnovat se individuálně-online žákům i v rámci mimoškolních aktivit 

 

Do budoucna si komise klade za cíl:  

 a)  navázat na tradici pořádání zahraničních exkurzí  

b) využít zkušeností z distanční výuky ve výuce prezenční a v suplovaných hodinách 

c) vytvořit novou náplň seminářů pro osmileté gymnázium 

               Mgr. Tereza Konečná,   

garant předmětové komise   

  

Předmětová komise biologie – chemie    

 

V tomto školním roce pracovala pod vedením Mgr. Petry Skupinové v tomto složení: 

Mgr. Jiří Folta, Mgr. Michaela Klimková, Mgr. Miroslava Michalíková, Mgr. Jiří Rozehnal, RNDr. 

Lukáš Slouka, Mgr. Eva Stádníková, Mgr. Eva Zahutová. 

 

1. Soutěže: 
PK se podílí na zajištění průběhu celé řady soutěží, např. Biologická olympiáda, Chemická 

olympiáda, Ekologická olympiáda, Geologické kladívko, SOČ, Velká cena ZOO. V tomto školním 

roce některé soutěže proběhly jen na úrovni školního kola, některé na vyšších úrovních online 

formou a některé bohužel neproběhly vůbec. 

 

Biologická olympiáda  

Organizátor: MŠMT ČR, proběhla ve 4 kategoriích: 

Kategorii A a B organizovala Eva Stádníková. 

Kategorie A se školního kola zúčastnili 4 studenti, 2 (Jakub Dubravec, 7A8, Vojtěch Polák, 8B8) 

postoupili do krajského kola, které se konalo formou online testu, bohužel do dalšího kola již 

nepostoupili. 

Kategorie B se školního kola zúčastnili 2 studenti, pouze jeden (Nela Michalíková, 6A8) postoupil 

do krajského kola, které se konalo formou online testu. Bohužel do celostátního kola již 

studentka nepostoupila. 

Kategorii C a D pořádala Michaela Klimková. Školního kola se účastnilo 10 žáků. 
Okresní kolo bylo zrušeno, odborná komise vybrala dle výsledků pro postup do krajského kola 

všechny účastníky. V krajském kole se v kategorii D na 3. místě umístila Tereza Klimková (2B8). 
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Chemická olympiáda  

Organizátor: MŠMT ČR. 

Kategorii D v letošním školním roce organizovala Michaela Klimková, zúčastnila se jedna 

studentka z tercie B, která se stala úspěšnou řešitelkou školního kola. 

Kategorii C organizovala Miroslava Michalíková a Michaela Klimková, školního kola se účastnili 

3 studenti, Vojtěch Kotyz z 6B8 se umístil na 11. místě v krajském kole. 

Kategorii B a kategorii A letos neřešil žádný student.  

 

Ekologická olympiáda 

Akci organizuje Český svaz ochránců přírody, školní kolo pod vedením Michaely Klimkové. 

V září 2020 se ještě uskutečnilo národní kolo EO na Vysočině, kam postoupil školní tým na 

základě červnového vítězství v krajském kole. 

V dubnu 2021 se ekologické olympiády distančně zúčastnily za školu 2 tříčlenné týmy. Všichni 

se stali úspěšnými řešiteli, vítězné příčky letos neobsadili. 

 

Geologická olympiáda 

Organizátor: MUNI, školní kolo Jiří Folta 

Tereza Lichnovská se v okresním kole umístila na 1. místě a v krajském kole na 8. místě. 

 

Soutěž mladých zoologů, Velká cena ZOO 

Akci organizuje zoo Ostrava. Letos bohužel proběhla jen formou dobrovolného školního kola. 

 

Středoškolské odborné činnosti se tradičně účastní především studenti seminářů a volitelných 

předmětů, školní kolo SOČ zajišťoval Lukáš Slouka (přírodovědnou část) s Martinem Brychtou 

(humanitní část). Do letošního školního kole nebyla přihlášena žádná práce z přírodních věd.  

 

Mezinárodní soutěž v zahradnických dovednostech  

Organizátor: Český zahrádkářský svaz, územní sdružení Moravskoslezského kraje, školní 

organizátor Michaela Klimková. 

V letošním školním roce neproběhly. 

 

2. Pravidelné akce: 

a)  Schůzky PK, které svoláváme dle potřeby 

b)  Pravidelné činnosti našich členů jako správců sbírek, knihoven, učeben a laboratoří 

c)  Průběžně během celého roku informujeme ostatní o našich úspěších v rozhlase a na webu 

d)  Objednávky knih z nakladatelství Albatros a Fragment pro zájemce prim až kvart 

dlouhodobě zajišťuje Eva Zahutová 

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

se stará Eva Zahutová  
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3. Projekty: 
K aktivitám předmětové komise patří projektové vyučování, které probíhá především ve třídách 

nižšího gymnázia. V sekundách byly realizovány formou distanční výuky témata „Voda“ a 

„Vzduch“. V kvartách pak projekty „Ropa“, „Uhlí“ a „Zemní plyn“. 

 

4.  Exkurze: 

Z dubna 2020 byla plánovaná exkurze do Holandska přesunuta na zářijový termín, bohužel kvůli 

covidové situaci byla exkurze zrušena a nebyl možný ani přesun na duben 2021. 

 

5. Kroužky, mimoškolní aktivity, zájmové útvary: 

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

Kroužek PP pod vedením Evy Zahutové bohužel letos nepracoval. 

Rovněž pravidelně bývá v průběhu září a října žákům k dispozici výstavka hub, v tomto školním 

roce zajišťována Lukášem Sloukou. 

 

6. Mezipředmětové vztahy: 

Geologická témata (např. stavba Země) konzultována s vyučujícími zeměpisu. 

Výpočty z rovnic a roztoky byly konzultovány mezi všemi vyučujícími chemie. Spolupráce všech 

na naplnění Minimálního plánu prevence s metodiky prevence. 

Spolupráce všech s koordinátorkou environmentální výchovy Petrou Skupinovou. 

 

7.  DVPP: 

Parazité lidí v ČR (Vzdělávací a poradenská společnost DTO, konec srpna), Michaela Klimková 

Úspěchy:  

Škola spolupracuje s firmou OZO Ostrava, s. r. o. Ve třídách a na chodbách jsou v rámci podpory 
ekologického smýšlení umístěny odpadkové koše a popelnice na tříděný odpad.  
Zcela jistě za úspěch považujeme získávání studentů pro soutěžní činnosti, které jsou 

každoročně velmi náročné. Za vyzdvižení stojí postup našich studentů do krajských i národních 

kol. 

Mezi všemi členy PK fungují výborné vztahy. Při suplování jsou hodiny plně využity. Další nové 

učební materiály vytvořené pro výuku jsou kolegům a kolegyním dostupné na školním úložišti. 

 

Neúspěchy:   

Za neúspěch považujeme nesplnění všech plánovaných exkurzí především z důvodu 

koronavirové karantény a to, že se letos žádná přírodovědná práce neúčastnila SOČ. 

 

 

Petra Skupinová 

                    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, Mgr. Koloničná Eva, 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. Jaroslava Třasková (zástup za dlouhodobou nemocenskou), Mgr. 

Zahutová Eva, Bc. Paula Zwiebelová (zástup za dlouhodobou nemocenskou) 

 

Soutěže:  

 

Matematická olympiáda – pořadatel – MŠMT ČR a JČMF  

školní koordinátor: Jana Kotassková, Jiří Rozehnal,  

 

C 

Adam Martiník 5A8 11. místo v krajském kole 

 

Z6 

Marek Kubeczka 1B8 1. místo v okresním kole 

Krasimir Spasov 1B8 1. místo v okresním kole 

Tereza Honová 1A8 10. místo v okresním kole 

Maxmilián Ožana 1A8 16. místo v okresním kole 

  

Z7 

Daniela Balco  2B8 11. místo v okresním kole 

Jaroslav Tyšer  2A8 11. místo v okresním kole 

Aneta Mlýnková 2A8 17. místo v okresním kole 

Tereza Klimková 2B8 23. místo v okresním kole 

 

 

Matematický náboj 

pořadatel-organizátoři matematických korespondenčních seminářů 

školní koordinátor: Adam Forgač  

 

Junior náboj 

82. místo v ČR  285. v mezinárodním kole 

Michal Pidra (5A8), Robin Sehnalík (5A8), Stela Kučerová (5A8), Adam Martiník (5A8), Martin 

Poruba (6B8) 
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Senior náboj 

87. místo v ČR  332. v mezinárodním kole 

Matěj Neděla (7B8), Jan Koníček(7B8) 

 

Fyziklání – pořadatel – MFF UK 

školní koordinátor: Jitka Dubravcová  

 

67. místo v kategorii C 248. místo celkově 

Your Son´s Basketball Team  

Robin Sehnalík (5A8), Stela Kučerová (5A8), Adam Martiník (5A8) 

 

Soutěž v programování – pořadatel – Talentcentrum NPI ČR 

školní koordinátor: Michal Matuška  

 

kategorie programování webu 

Vojtěch Dohnal 8A8  1. místo v krajském kole, 9. místo v celostátním kole 

 

kategorie mikrořadiče 

Matěj Neděla  7B8  4. místo v krajském kole, 7. místo v celostátním kole 

Jan Koníček  7B8 5. místo v krajském kole, 10. místo v celostátním kole 

 

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

Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci 

školní koordinátor: Martin Kotek 

 

Benjamín: Filip Knebel  2A8  2. místo v Ostravě 

Junior: Martin Poruba 6B8  9. místo v Ostravě 

 

 

Pravidelné akce, kterých se PK účastní a které organizuje:  

 

Organizování přípravných kurzů k přijímacím zkouškám z matematiky - Eva Stádníková, Pavel 

Kolašín, Veronika Forgačová, Eva Koloničná, Michal Matuška, Marcela Koutná, Miroslava 

Michalíková, Martin Kotek 
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Projekty:  

Math Exercise for You 2 – 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 

 

V letošním roce se podařilo nad rámec výuky:  

Zapojit alespoň některé žáky do olympiád a soutěží. Bohužel mnoho soutěží bylo zrušeno. 

Úspěšně zvládnout distanční formu výuky náročných předmětů.  

 

 

Mgr. Pavel Kolašín, 

garant předmětové komise  

 

  

 

Předmětová komise D, ZSV, Z a AE  

Počet členů předmětové komise dějepisu, základů společenských věd, zeměpisu a aplikované 

ekonomie nezaznamenal letos žádnou změnu, komise funguje pod vedením Mgr. Magdy 

Dymáčkové ve složení: Mgr. Šárka Staníčková, Mgr. Miroslava Fialová, Mgr. Michaela Böhmová, 

Mgr. Vojtěch Vlček, Mgr. Martin Brychta, Ph. D., Mgr. Taťana Szlaurová, Mgr. Dana 

Nechvátalová, Mgr.  Dagmar Štensová, Mgr. Jiří Skála, Mgr. Petr Hrabovský, Mgr. Gabriela 

Milatová, RNDr. Lukáš Slouka, Mgr. Radek Kuldan. Veškeré hodiny byly odučeny aprobovaně.  

 

 

1. Soutěže: 

a) organizované naší předmětovou komisí: 

 

Dějepisná olympiáda ŠK pro NG i VG (online) – listopad 2020 

Organizátor: Martin Brychta 

Finanční gramotnost – soutěž v kategorii B vyhlášená Ministerstvem školství, mládeže a tělo 

výchovy ČR 

Školní kolo – prosinec 2020 (žáci 4A8, 4B8 a 5A8)  

Okresní kolo – leden 2021 

 II. kategorie-tříčlenné družstvo  - 4A8 - Hana Fleischerová, Hana Vojkůvková, 4B8 -  Jakub Kubica 

-  2. místo 

III. kategorie-tříčlenné družstvo 5A8 - Adéla Kuchařová, Andrea Thomasová a Michal Pidra – 3. 

místo 

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

 

Dějepisná olympiáda - okresní kolo, leden 2021 proběhla dějepisná olympiáda OK pro NG i VG 
(online) 
organizátor ZŠ Mitušova 16, Ostrava 
Účastníci: úspěšní řešitelé ŠK DěO        
Postup do KK oba z 1. pozice: 
vítězem  Kategorie II. (VG) 7B8, Dušenka Michal 
vítězkou Kategorie I. (NG) 4A8, Vojkůvková Hana 
 
 
Dějepisná olympiáda – krajské kolo, březen 2021, online 
Účastníci:             Vojkůvková Hana, 4A4 - první místo v kat. I - postup do celostátního 
                              Dušenka Michal, 7B8 - třetí místo v kat. II  
 
Celostátní kolo Dějepisné olympiády, 31.5. - 2. 6. 2021 
Organizátor: NPI ČR, online 
Umístění:     Hana Vojkůvková (4A8) 7. místo 
 
 
 
Zeměpisná olympiáda  - školní kolo pro vyšší i nižší gymnázium, online, organizátor: Lukáš 

Slouka 

 

Zeměpisná olympiáda  - okresní kolo,  

umístění: Kat. B – F.  Knebel - 2. (postup do KK) 

 

Krajské kolo Zeměpisné olympiády -  Kat. B – F. Knebel - 2. místo (pro kat. B letos nebylo 

celostátní kolo) 

 
 
Středoškolská odborná činnost  

SOČ OK, online formou 
Datum: 16. 4. 2021 
Výstup, účel: účast naši 4 studenti, z toho postup do OK: Dušenka, 7B8, z 2. místa, obor Historie, 
Kozubová, 8A8, z 1. místa, obor Pedagogika, psychologie, sociologie, Holková, 8B8, z 2. místa, 
obor Pedagogika, psychologie, sociologie 
Pořadatel: Středisko volného času Korunka Ostrava 

SOČ krajské kolo -   Holková Klára (8B8), obor č. 14 Pedagogika, psychologie, sociologie a 
problematika volného času 2. místo - vedoucí T. Szlaurová 
                                   Kozubová Pavla (8A8), obor č. 14 Pedagogika, psychologie, sociologie a 
problematika volného času 3. místo - vedoucí P. Hrabovský 
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SOČ celostátní kolo 
Organizátor: NPI ČR, online formou 
Datum: 11. 6. - 13. 6. 2021 
Umístění: Michal Dušenka (7B8), obor č. 16 Historie, 13. místo - vedoucí M. Brychta 
 

 

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

Z důvodu nouzového stavu kvůli koronavirové pandemii se neuskutečnily některé akce.  

 

3. Projekty: 

 

Občanská výchova - žáci zpracovali projekty: 

1A8 – Naše škola pomáhá (1. pololetí) 

2A8 - Kulturní instituce a události v Ostravě (2. pololetí) 

3A8, 3B8 - Životní plány a cíle (1. pololetí) 

- Lidská práva (2. pololetí) 

4A8 - Mezinárodní organizace (2. pololetí) 

4B8 - Světová náboženství (2. pololetí)  

Organizátor: Taťana Szlaurová 

Svět práce - žáci zpracovali projekt: 

4A8, 4B8 -Moje kariéra (2. pololetí) 

Organizátor: Taťana Szlaurová 

 

4. Exkurze, besedy, workshopy, divadelní představení: 

Historická exkurze Landek Park - červen 2021, 1B8, 3B8 

Akce:  Expozice záchranářství Landek Park+ Poklady Landeku 

Organizátor: Mgr. Martin Brychta, Ph. D. 

 

Exkurze do Osvětimi- 18. 6. třídy 5B8, 5A8, 4A4 

Organizátor: Vojtěch Vlček 

 

5. DVPP členů komise:  

 
DVPP Odsun Němců z Československa jako téma historického výzkumu a společenské debaty, 
Descartes v. o. s., online webinář, 20. 4. 2021 
Účastníci: M.  Brychta, M. Fialová 
Výstup, účel: Rozšíření poznatků o problematice poválečných československých dějin, 
možnosti využití ve výuce. 
 

Základy koučovacího přístupu pro pedagogy - M. Dymáčková, 7. 4. 2021 - 8. 4. 2021, online 
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6. Náměty, připomínky: 

Tento školní rok považujeme za velmi úspěšný, ale zároveň velmi náročný. V důsledku 

koronavirové karantény probíhala výuka z velké části na dálku a bylo nutné velkého nasazení 

pedagogů i žáků ke zvládnutí učiva.  

 

Dějepis: 

Příchodem karantény byly některé akce zrušeny či přeloženy na pozdější termíny.  

Další cíle: 

• získání studentů za dějepis pro zapojení do SOČ 

• Dějepisná olympiáda - umístění v okresním kole pro postup do krajského kola 

• otevření semináře z dějepisu ve 3. a 4. roč. 

• exkurze pro studenty s dějepisnou, popř. mezipředmětovou tematikou 

• zapojení studentů do projektů dle případné nabídky 
 

Zeměpis: 

Podařilo se skloubit dálkovou výuku s požadavky žáků a učiva. Dokoupili jsme školní atlasy světa 
pro doplnění učiva v primě a nové učebnice Česká republika pro kvarty. 
 Do budoucna si komise klade za cíl: 

• prohloubit vzájemnou komunikaci, spolupráci, informovanost mezi členy PK  

• uspořádat exkurze se zeměpisnou, popř. mezipředmětovou tématikou  

• rozšířit nabídku přednášek  

• získat žáky pro SOČ se zeměpisnou tématikou 

 

ZSV: 

Příští školní rok bychom opět chtěli mít zájemce z řad studentů o SOČ s kvalitními pracemi a 

opět postoupit do krajského kola. Znovu se přihlásit do mezinárodní soutěže ve znalostech z 

ekonomie a financí – Ekonomické olympiády a soutěže Finanční gramotnost, která je určena i 

žákům nižšího gymnázia. Pokračovat ve spolupráci s Parlamentem dětí a mládeže města 

Ostravy, který je neziskovou mládežnickou organizací a k jehož hlavním cílům patří zvyšování 

participace mladých lidí ve veřejném dění, šíření osvěty o společenských problémech a 

zlepšování komunitního prostředí. 

Z důvodu nouzového stavu kvůli koronavirové pandemii se neuskutečnila filmová představení 

školní projekce festivalu Jeden svět, ale organizátoři se rozhodli volně zpřístupnit výukové a 

vzdělávací materiály a veškerý obsah audiovizuálního výukového portálu JSNS.CZ tak, aby s ním 

mohli pracovat i učitelé a žáci v rámci distanční výuky. 

 

Aplikovaná ekonomie 

(jednoletý nepovinný předmět pro žáky 3. ročníku a septim) 

 

Webinář Director Camp (9. 11. 2020) pro ředitele a top management studentských firem. 

Vít Kuldan, Barbora Matějková a Barbora Hudečková (7A8)  
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Organizátor: JA Czech a JA Alumni 

 

Workshop Expo Camp (9. 2. 2021 on-line) pro členy prezentačních týmů studentských 

firem. Mladí podnikatelé tak měli možnost se interaktivní formou seznámit s podstatnými 

základy prezentačních a prodejních dovedností a připravit se na soutěžní veletrh studentských 

firem. 

Organizátor: JA Czech a partneři (Baťa, Citi Foundation, UNYP, MUFG, MetLife…) 

 

Mezinárodní soutěž Financial Education Innovation Camp (24. - 25. března 2021) 

Zástupci studentské firmy PEAK (Vít Kuldan, Veronika Matějková, Vojtěch Kukol -7A8, 

Barbora Vašíčková, Ondřej Tureček -7B8) se pomocí Zoomu připojili na hovor s pořadateli 

z JA Europe, zaměstnanci japonské banky MUFG i se studenty z Turecka, Polska, Itálie 

a Jihoafrické republiky a vyzkoušeli si, jaké to je vytvářet inovace ve finančnictví. Naši 

studenti skvěle reprezentovali ČR a z celkového počtu 14 skupin se naši studenti umístili na 

2. místě. 

Organizátor: JA Europe a MUFG Bank 

 

Účast v celonárodním kole soutěže „Nejlepší Titan tým“ (3. 5. - 25. 5. 2021) - 3 týmy bez 

postupu do národního finále. 

Organizátor: JA Czech a Hewlett Packard Enterprise 

 

Národní finále soutěže JA Studentská firma roku 2020/2021 (5. 5. 2021), které probíhalo 

online. 8 TOP JA studentských firem hovořilo v panelové diskusi s 9 odbornými porotci. 

Absolutním vítězem se stala naše studentská firma PEAK (prezentační tým PEAK: Vít 

Kuldan, Veronika Matějková, Barbora Hudečková a Radim Složil-7A8, Barbora Vašíčková - 

7B8) 

Organizátor: JA Czech a partneři (Baťa, Citi Foundation, UNYP, MUFG, MetLife…) 

 

Certifikace studentů ESP (Entrepreneurial Skills Pass - 30. 5. 2021) - certifikát 

podnikatelských dovedností, který svému držiteli potvrzuje účast v programu JA Firma 

a absolvování on-line mezinárodní zkoušky podnikatelských a ekonomických znalostí, 

úspěšně získalo 11 studentů studentské firmy PEAK. 

 

Kaleidoskop nápadů v rámci aktivit projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání 

Moravskoslezského kraje (16. 6. 2021 - Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální 

v Ostravě). Vít Kuldan a Veronika Matějková (7A8) zde prezentovali úspěchy studentské firmy 

PEAK. 

Organizátor: JA Czech a KÚ Moravskoslezského kraje 

 

JA Award Ceremony (Praha 24. 6. 2021) - tradiční slavnostní zakončení školního roku 

2020/2021 a ocenění nejlepších studentů soutěží pořádaných JA Czech v prostorách 
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rezidence velvyslance Spojených států amerických – účast vítězného prezentačního týmu 

PEAK (Vít Kuldan, Veronika Matějková, Barbora Hudečková a Radim Složil-7A8, 

Barbora Vašíčková-7B8) 

Organizátor: JA Czech a velvyslanectví USA v Praze 

 

Mezinárodní finále soutěže JA Europe Company of the Year Competition 2021: 

13. - 15. 7. 2021 v litevském Vilniusu. Evropského finále (32.), které probíhalo 

v online prostředí, se zúčastnilo kolem 40 studentských firem z celé Evropy – naše vítězná 

studentská firma PEAK (prezentační tým) reprezentovala Českou republiku. 

Virtuální vyhlášení soutěže proběhlo z litevského Vilniusu v rámci největšího festivalu 

podnikavosti mladých lidí v Evropě – Gen-E 2021. Prezentační tým studentské firmy PEAK, 

z důvodu opatření v souvislosti s omezeními v koronavirovém období, online formou zpracoval 

reklamní video a výroční zprávu a zvládl také skvěle i panelovou diskuzi s mezinárodní porotou. 

V silné konkurenci z celé Evropy sice nedosáhl na umístění v TOP 3, ale ČR výborně 

reprezentoval a zaujal nejen svým produktem, ale i vynikající angličtinou. 

Kromě hlavní soutěže o nejlepší studentskou firmu roku se uskutečnilo také samostatné klání 

mezi 40 lídry studentských firem. Mezinárodní porota v soutěži JA Alumni Leadership Award 

hodnotila jednotlivé ředitele studentských firem na základě mnoha kritérií. Důležitá byla 

například úroveň vůdčích schopností, podnikatelský duch, odpovědnost a komunikační 

dovednosti. Ředitel studentské firmy PEAK, Vít Kuldan, získal významné ocenění za výjimečné 

vůdčí schopnosti a zařadil se tak mezi pět nejlepších ředitelů studentských firem v Evropě – 

společně s dalšími čtyřmi řediteli ze Slovenska, Švédska, Kypru a Spojeného království. 

 

                      

 

                                                                                                       Mgr. Magda Dymáčková,  

                                                                                                       garant předmětové komise 

 

 

 

 

                                                                      

 

Předmětová komise estetické výchovy, tělesné výchovy a výchovy ke 

zdraví 

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

Mgr. Taťana Szlaurová, Mgr. Eva Koloničná, Mgr. Magda Dymáčková, Mgr. Gabriela Milatová, 

Mgr. Adam Forgač, Mgr. Jiří Skála, Mgr. Radek Kuldan, Mgr. Markéta Pišlová, Mgr. Martina 

Zelenková, Bc. Kateřina Bezecná, Mgr. Michael Grygar, Mgr. Magdaléna Musialová, Mgr. Petr 

Hrabovský a Mgr. Michaela Klimková 
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Tělesná výchova 

Soutěže:  

V letošním školním roce vzhledem k situaci nebyly organizovány žádné soutěže. 

 

soutěže vyhlášené jinými organizacemi, do nichž jsme se zapojili: 

 

1. Energy Streetball, 15. 6. 2020 

za akci zodpovídá: Eva Koloničná, Gabriela Milatová  

zúčastnění žáci: 4 dívky nižšího gymnázia, 4 chlapci a 4 dívky vyššího gymnázia 

kde: Trojhalí Karolina 

umístění: dívky nižší gymnázium 3. místo, chlapci vyšší gymnázium se neumístili 

dívky vyšší gymnázium ve složení Klára Válková, 2A4, Zuzana Vlosinská, 2A4, Klára 

Bittnerová, 2A4, a Anna Bartková, 7A8, vybojovaly 1. místo 

 

Pravidelné akce, kterých se PK účastní a které organizuje:  

Projekty:  

1. Sportovní kurzy:          

Rakousko   6.- 11. 9. 2020,  ved. kurzu  Milatová, třídy 7A8, 7B8, 3A4    

Lužnice       7.- 11. 9. 2020,  ved. kurzu Forgač, třídy 7A8, 7B8, 3A4  

Vysoké Tatry     7.- 11. 9. 2020,  ved. kurzu Skála, třídy 7A8, 7B8, 3A4  

SK ve škole   7.- 11. 9. 2020,  ved. kurzu Szlaurová, třídy 7A8, 7B8, 3A4  

 

Kroužky, mimoškolní aktivity 

V letošním školním roce neproběhly žádné kroužky. 

 

Výtvarná výchova 

Soutěže:   

 

Brno Art Week - 11. ročník celostátní soutěže, tentokrát pro učitele VV:  

„Inspirátor - jak rozvíjet kreativitu a zprostředkovávat výtvarné umění svým žákům a studentům 

v nové situaci – na dálku."    

účast:  Magdalena Musialová, oceněna jako jedna ze 7 nejzajímavějších inspirací 

pořádá: Katedra výtvarné výchovy PdF MU 

 

Pravidelné akce: 
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Školní výtvarná a fotografická soutěž ke Dni Země - tuto soutěž vyhlašuje v rámci 

environmentální výchovy předmětová komise biologie a estetické výchovy 

téma: Ohrožené druhy 

organizátoři: Mgr. Petra Skupinová, Mgr. Magdalena Musialová, Mgr. Petr Hrabovský  

účast: cca 100 žáků naší školy napříč ročníky.  

Vyhlášení výsledků a výstava prací se vzhledem k okolnostem distanční výuky posunula na 

červen 2021. 

 

Den poezie – 9. - 22. 11. 2020 – celostátní festival, letošní  

téma: Konec a počátek. 

účast: cca 45 žáků 3A8, 5A8 a 1A4, z vybraných prací s námětem letošního ročníku sestaven 

videoklip, zaslaný a zveřejněný na FB stránkách festivalu.  

za akci zodpovídá: Magdalena Musialová. 

 

Školní almanach Antény z karantény 2020 

organizátoři: Mgr. Erika Kopečková, Mgr. Magdalena Musialová, Mgr. Petr Hrabovský  

Almanach vydán v listopadu 2020  

V rámci VV byly použity literárně-výtvarné příspěvky studentů 

účast: cca 100 žáků napříč ročníky  

 

Výchova ke zdraví 

Během distanční výuky neproběhly v letošním školním roce bohužel žádné exkurze a školení 

žáků, využili jsme tuto situaci ke dvěma projektům - Ve zdravém těle zdravý duch a Stop drogám. 

 

 

Hudební výchova 

 

1. Soutěže:  

 

Soutěž ve zpěvu v rámci distanční výuky 

Datum: duben 2021 

Počet zúčastněných: 39 žáků 

Organizátor: Martina Zelenková, Michael Grygar 

 

2. Hudební akce  

 

Předávání maturitních vysvědčení 

Datum: 9. 6. 2021 
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Počet zúčastněných: 17 studentů ze třídy 5B8 

Organizátor: Martina Zelenková, Michael Grygar 

 

3. Maturita z hudební výchovy 

V letošním roce maturovali z hudební výchovy: 

Michaela Niké Vopalecká, Tomáš Vašíček, Jakub Neděla, 8B8 

Jaroslav Ocisk, 8A8 

Karolína Pluhařová, Adéla Hořínová, 4A4 

 

 

4. Školení  

 

Název: Hudba do škol 

Datum konání: 24. 11. 2020 online forma 

Organizátor: Společnost pro hudební výchovu ve spolupráci s katedrou HV PaedF UK 

Účast: Martina Zelenková 

 

Název: Líný učitel 

Datum konání: 8.-9. 12. 2021 

Organizátor: KVIC Nový Jičín 

Účast: Martina Zelenková 

 
 
Kroužky, mimoškolní aktivity: 

V letošním školním roce neproběhly žádné kroužky. 

 
 
 
 

Mgr. Gabriela Milatová, 

garant předmětové komise 

 

 

Environmentální výchova 

V letošním školním roce bylo zvoleno téma pro environmentální výchovu Ohrožené druhy. 
Toto téma bylo obsaženo nejen v přírodovědných oborech (biologie, chemie, zeměpis), ale i 
oborech humanitních (např. cizích jazycích) a výchovách (výtvarná výchova). K tomuto tématu 
probíhaly tyto akce: 
 

1. projektová výuka 
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• žáci sekund v rámci distanční výuky světa práce pracovali na ekologických projektech 
Voda, Vzduch (Mgr. Eva Zahutová, Mgr. Jiří Folta) 

• žáci kvart na projektech Uhlí, Ropa, Zemní plyn (Mgr. Miroslava Michalíková) 
 

2. třídění odpadu 

• 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 

• stále probíhá sběr baterií a elektroodpadu 

• během letošního roku se žáci školy neúčastnili soutěží programu Recyklohraní 
 

3. ekologická olympiáda (EO) 
Mgr. Michaela Klimková 

• v září 2020 se uskutečnilo národní kolo na Vysočině, kam postoupil 1 školní tým 
na základě červnového vítězství v krajském kole 

• v dubnu 2021 se distančně za školu zúčastnily EO 2 tříčlenné týmy, staly se 
úspěšnými řešiteli, vítězné příčky bohužel neobsadily 

 
4. výtvarná a fotografická soutěž ke Dni Země 

• tuto soutěž vyhlašuje každoročně v rámci environmentální výchovy předmětová komise 

biologie a estetické výchovy 

• letos bohužel neproběhla fotografická část, ale v rámci distanční výuky výtvarné výchovy 

žáci pracovali na letošním tématu EV pod vedením Mgr. Magdaleny Musialové a Mgr. 

Petra Hrabovského, ve výtvarné sekci bylo oceněno celkem 15 prací 

 

Neustále vedeme žáky k šetrnému zacházení s energiemi, k separaci odpadů a ekologicky 
likvidujeme elektrozařízení. Doufáme, že během příštího roku se budeme moci účastnit 
tradičních ekologických soutěží. 

 
 

      Mgr. Petra Skupinová,  

koordinátor environmentální výchovy 

  

 

Zpráva správce počítačové sítě a metodika ICT  

 

Předmětová komise pracovala ve složení – Mgr. Marcela Koutná, Mgr. Michael Grygar, Mgr. 

Jitka Dubravcová, Mgr. Michal Matuška (pokračoval v práci metodika ICT). Součástí týmu byli 

nejen učitelé, ale také Ing. Dušan Bauko jako správce sítě na plný úvazek.  

Předmětová komise pomáhala s realizací projektu IROP Modernizace 4 jazykových učeben. 

Součástí tohoto projektu bylo vytvoření nové multifunkční učebny s kapacitou 100 míst. Ing. 
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Bauko pomáhal s přípravou veřejné zakázky pro technické vybavení této učebny (ozvučení, 

dataprojektor, klimatizace, venkovní žaluzie). Došlo také k výměně interaktivní tabule s 

počítačem v jazykových učebnách č. 111, 230, 139.  

Vzhledem k tomu, že od října do května probíhal školní rok distančně, bylo třeba dovybavit 

učebny, ale i učitele moderní technikou (20x notebooků pro třídní učitele, 3x kamery do 

učeben, 1x bezdrátový mikrofon, 3x projektory - výměna za zastaralou techniku). Bylo nutné 

rovněž vylepšit wifi síť - 3 AP a controller. 

Mgr. Michal Matuška pokračoval dále v rozšíření agendy v rámci našeho informačního systému 

o daňové formuláře a nástroj pro zadávání úkolů. Celkově lze tedy říct, v informačním sytému 

lze elektronicky zpracovat pronájem tělocvičen, správu plateb, knihovnický systém, cestovní 

příkazy, správa majetku gymnázia, objednávky, sklad učebnic, evidence šatních skříněk, úkoly. 

Toto vysoce ocenila i kontrola zřizovatele, která nejen nezjistila žádný nedostatek, ale označila 

naši školu jako „školu dobré praxe“. 

 
Ing. Dušan Bauko, správce sítě  

Mgr. Michal Matuška, metodik ICT  

               

 

Středoškolská odborná činnost 

NIDV Praha  
Badatelská soutěž pro žáky vyššího gymnázia, zejména pro žáky volitelných předmětů, 

se v letošním školním roce uskutečnila distančně, a to již od školního kola, kterého se zúčastnili 
4 soutěžící. 
Umístění ve školním kole: 
Obor: Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času – 1. místo Klára 
Holková, 8B8, postup do okresního kola, 2. místo Pavla Kozubová, 8A8, postup do okresního 
kola 
Obor: Historie – 1. místo Michal Dušenka, 7B8, postup do okresního kola 
Obor: Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory – 1. místo  Jakub 
Pitucha, 8A8, 2. místo Tereza Bártů, postup do okresního kola 
Pavla Kozubová obsadila v okresním kole 1. místo, Klára Holková 2., Michal Dušenka 2. místo a 
Jakub Pitucha 3. místo. Do krajského kola postoupily Klára Holková, Pavla Kozubová a Michal 
Dušenka 
V krajském kole obsadila Klára Holková 2. a Pavla Kozubová 3. místo, Michal Dušenka 1. místo 
s postupem do celostátního finále.  
Celostátní finále – Michal Dušenka obsadil 13. místo.  
 
  

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

V letošním školním roce jsme bohužel kvůli protiepidemickým nařízením vlády nemohli 
zrealizovat klasické dny otevřených dveří. Naši studenti však vytvořili virtuální prohlídku školy 
ve stylu Minecraft, která se setkala s velkým ohlasem a oslovila cílovou skupinu adresátů. 
Školu jsme prezentovali také na Krajském online veletrhu středních škol ve dnech 26. 1. a 4. 
2. 2021. Formou online videohovorů jsme představili školu, možnosti studia i přijímací řízení. 
Ředitelka školy také odpověděla na celou řadu dotazů. 

  
 

  

               Mgr. Michaela Böhmová  

  

Pedagogické praxe 

Vzhledem k tomu, že jsme Fakultní školou Ostravské univerzity, vykonávají u nás 
studenti náslechy i souvislé pedagogické praxe. V tomto školním roce absolvovalo tedy 
pedagogickou praxi na naší škole celkem 7 studentů VŠ, a to v těchto deseti předmětech: 
biologie, chemie, zeměpis, dějepis, český jazyk, základy společenských věd/občanská výchova, 
matematika, výtvarná výchova, informatika a výpočetní technika a tělesná výchova. 

V 1. pololetí probíhaly již tradiční náslechy v rámci obecné pedagogiky průřezově téměř 
ve všech předmětech. Náslechy studentů v hodinách fyziky se vzhledem k letošní 
epidemiologické situaci uskutečnily ve 2. pololetí online, a to v rámci distanční výuky tohoto 
předmětu. 

V květnu na našem gymnáziu vykonala stáž v rozsahu 40 hodin jedna studentka 
kvalifikačního studia pro ředitele škol. 

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: 

Charita ČR, prosinec 2020, Studentská firma PEAK, lidé postižení válkou v Sýrii, celoškolní sbírka, 

15 854 Kč 

Srdíčkové dny, září 2020, 10 žáků, vybráno 2 311 Kč  

 

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

Již jedenáctým 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.  Letos se však kvůli koronavirové epidemie žádná 

akce neuskutečnila. Protiepidemická nařízení vlády také oslabila aktivity společnosti 

Moment, tak trochu jiný obchod, pro niž jsme celoročně pořádali sbírku oblečení. I tato 

společnost musela své aktivity omezit a sběrný koš byl z naší školy stažen.  

 

Mgr. Michaela Böhmová  

 

 

Zpráva o hospodaření 

1. Rozpis závazných ukazatelů od zřizovatele, další dotace  

     Naší příspěvkové organizaci byly zastupitelstvem Moravskoslezského kraje usnesením  

č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019 stanoveny podle § 12 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, závazné ukazatele na rok 2020, a to příspěvek na provoz  

ve výši 4 377 000 Kč. V průběhu roku 2020 došlo ke změnám. Konečný závazný ukazatel – 

příspěvek na provoz včetně projektů, se kterým naše organizace v roce 2020 hospodařila, tedy 

činil 51 732 427,45 Kč. Na rok 2020 byly naší příspěvkové organizaci stanoveny závazné 

ukazatele v oblasti:  

a) příspěvky a dotace MŠMT v celkové výši 42 442 228 Kč, 

b) příspěvky a dotace zřizovatele v celkové výši 8 536 298,45 Kč, 

c) projekty EU - není stanoveno závazným ukazatelem zřizovatele v celkové výši 753 900,97 

Kč. 

Od žádných dalších subjektů naše organizace dotace neobdržela. 

 

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.  
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Náklady organizace celkem k 31. 12. 2020 

Náklady organizace jsou hrazeny z příspěvků a dotací MŠMT, zřizovatele a také                         z 

mimorozpočtových zdrojů (vlastní činnost, dary). 

Náklady v roce 2020 činily celkem 52 485 952,67 Kč za celou organizaci, z toho náklady 

v hlavní činnosti (dále HČ) činily 52 341 438,01 Kč a v doplňkové činnosti (dále DČ) 144 514,66 

Kč. Z celkových nákladů (DČ + HČ) tvoří nejvyšší položku 60,05 % mzdové náklady a 19,95 % 

zákonné sociální odvody, dále pak náklady na DDM tvoří 8,53 %, odpisy 3,38 %, služby 2,20 %, 

energie 1,68 %, zákonné sociální náklady 1,60 %, opravy a udržování 1,13 %, ostatní náklady 

tvoří celkem 1,49 %.  

 

Přehled nákladů organizace v roce 2020 

            (v Kč) 

Název účtu Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem  

Spotřeba materiálu 489 213,94 9 326,75 498 540,69 

Spotřeba energie 808 154,95 68 552,00 876 706,95 

Opravy a udržování 587 370,02 6 515,00 593 885,02 

Cestovné  102 416,42 0,00 102 416,42 

Ostatní služby 1 146 901,22 7 903,56 1 154 804,78 

Mzdové náklady 31 472 168,00 45 906,00 31 518 074,00 

Zákonné sociální pojištění 10 471 447,00 0,00 10 471 447,00 

Jiné sociální náklady 118 793,00 0,00 118 793,00 

Zákonné sociální náklady 841 266,18 0,00 841 266,18 

Ostatní náklady z činností 40 851,21 0,00 40 851,21 

Odpisy 1 767 324,58 6 311,35 1 773 635,93 

Náklady z DDM 4 476 250,01 0,00 4 476 250,01 

Kurzové náklady 12 749,03 0,00 12 749,03 

Ostatní finanční náklady 3,40 0,00 3,40 

Daň z příjmů 6 529,05 0,00 6 529,05 

Náklady celkem 52 341 438,01 144 514,66 52 485 952,67 

 

Výnosy organizace celkem k 31. 12. 2020 

 Výnosy za celou organizaci v roce 2020 činily celkem 52 624 274,70 Kč, z toho výnosy v hlavní 

činnosti činily 52 326 984,73 Kč a v doplňkové činnosti 297 289,97 Kč. Z celkových výnosů hlavní 

činnost činí 99,44 % a doplňková činnost 0,56 %.  
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Souhrnný přehled výnosů v roce 2020 

                                                                                                                                             (v Kč) 

Název účtu Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem  

Výnosy z prodeje služeb 10 000,00 190 343,82 200 343,82 

Jiné výnosy z vlastních činností 1 038,00   1 038,00 

Čerpání fondů 10 736,00 106 946,15 117 682,15 

Ostatní výnosy z činností 52 922,55   52 922,55 

Úroky 35 563,37   35 563,37 

Kurzové zisky 7 576,09   7 576,09 

Ostatní finanční výnosy 5,85   5,85 

Výnosy z transferů 52 209 142,87   52 209 142,87 

Výnosy celkem 52 326 984,73 297 289,97 52 624 274,70 

 

2. 3 Výsledek hospodaření  

Souhrnný přehled nákladů, výnosů a hospodářský výsledek v roce 2020 

                                                                                                                                             (v Kč) 

  Náklady Výnosy  Výsledek hospodaření 

Hlavní činnost  52 341 438,01 52 326 984,73 -14 453,28 

Doplňková činnost 144 514,66 297 289,97 152 775,31 

Celkem 52 485 952,67 52 624 274,70 138 322,03 

 

Výsledkem hospodaření za rok 2020 v hlavní činnosti byla ztráta ve výši 14 453,28 Kč  

a v doplňkové činnosti vznikl zisk ve výši   152 775,31 Kč. Náklady v hlavní činnosti mohly být 

překročeny, jelikož jsme plánovali použití vzniklého zisku z doplňkové činnosti. Výsledek 

hospodaření za celou organizaci činil 138 322,03 Kč.  

 

Hospodaření s fondy 

Souhrnný přehled fondů v roce 2020 

                                                                                                                                             (v Kč) 

Název fondu 

Počáteční 

zůstatek k 1. 1. 

2020 

Konečný zůstatek 

k 31. 12. 2020 

Fond odměn  24 584,12 24 584,12 

Fond kulturních a sociálních potřeb 370 053,93 527 440,27 
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Fond rezervní z ostatních titulů 4 916,93 4 916,93 

Fond rezervní ze zlepšeného výsledku hospodaření 33 558,97 34 058,97 

Fond investic  2 382 853,56 2 887 713,27 

 

Fond odměn  - nebyl v průběhu roku 2020 použit.                               

Fond kulturních a sociálních potřeb  – tvorba  fondu v roce 2020 činila 2% z celkového objemu 

mzdových prostředků. Čerpání prostředků probíhalo dle plánovaného rozpočtu FKSP na rok 

2020. Jednalo se především o příspěvek na stravování, kulturu a dary. 

Fond rezervní - tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření - nebyl v průběhu roku 2020 

použit. 

Fond rezervní - dary do rezervního fondu obdržela organizace od následujících subjektů: 

• Život dětem, o.p.s., 

• dar studentů, 

• jednotliví kantoři 

Dary do rezervního fondu byly účelové a zároveň v roce 2020 byly na daný účel použity. 

Výjimkou je dar ve výši 500 Kč od společnosti Focus Marketing and Social research, který 

organizace nestihla v roce 2020 použít. Uvedené dary byly použity např. na cestovné, knihy do 

jazyka anglického.  

Fond investic – v roce 2020 tvořen dle přijatých peněžních prostředků v celkové výši 

1 289 344,39 Kč. Organizace v roce 2020 čerpala fond investic ve výši 784 484,68 Kč v rámci 

projektu výzvy č. 33 IROP projekt č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010871 Modernizace 

jazykových učeben. 

 

Výsledky z kontrol 

Vnitřního kontrolního systému – V roce 2020 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 2020 proběhla 1 vnější kontrola – veřejnosprávní 

kontrola Moravskoslezského kraje: 

Moravskoslezský kraj   

Předmět kontroly: veřejnosprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky. 

Výsledek: V rámci všech kontrolovaných oblastí nedostatky nebyly zjištěny. 

 

Podrobné údaje o hospodaření organizace, vč. rozborů hospodaření za rok 2020, byly uvedeny 

ve Zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2020. 
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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. Šárka Staníčková,  

ředitelka školy 

  

Spolek PRO GYMNASIUM  

          Ve školním roce 2020/2021 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 (florbalový turnaj, nákup sportovního vybavení)  

• Školní soutěže, tvorba žáků (středoškolská odborná činnost, lingvistická olympiáda, 

olympiáda z JČ, recitační soutěž)  

• Školní pobyty žáků v přírodě (klimatický pobyt, adaptační pobyt)  

• Aplikovaná ekonomie (soutěž o nejlepší žákovskou firmu)  

• 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 2020/2021 činily 100 950 Kč. Celkové výdaje pak přesáhly částku 30 836 

Kč.   

  

Mgr. Dana Nechvátalová, účetní spolku  
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Školní učební plány  

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 



  

52  

  

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  

Disponibilní 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.   

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, 

6AB8 
3A4, 

7AB8 
4A4, 8AB 8 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 
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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  

Disponibilní 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 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).   
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy 

 

Příloha č. 1  Zapojení školy do projektů 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

  





Projektová činnost školy dle objemu finančních prostředků

Sledovaný školní rok 2020/2021 01.09.2020 31.08.2021

Počet žáků SŠ nebo konzervatoře dle zahajovacích výkazů v DFV sledovaného školního roku 587

Počet studentů VOŠ dle zahajovacích výkazů v DFV sledovaného školního roku

Celkový součet žáků i studentů (SŠ, konzervatoře a VOŠ) dle zahajovacích výkazů v DFV sledovaného školního roku 587

Identifikace projektu Finanční prostředky

Číslo projektu Název a stručný popis projektu
Role školy v projektu

Zahájení realizace 

projektu (měsíc a 

rok)

Stav realizace projektu

Poskytovatel dotace 

nebo 

Operační program Výše dotace v Kč 

Celkový počet 

měsíců realizace 

projektu

Počet měsíců čerpání 

ve sledovaném školním 

roce

Dopad na druh školy
Čerpáno v daném školním 

roce

Přepočet 

na žáka DFV v Kč

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_0666/0010871 Modernizace jazykových učeben žadatel 01/2020 ukončen v daném školním roce IROP 3 919 547,0 Kč 12 4 SŠ   1 306 515,67 Kč     2 225,75 Kč

2019-1-CZ01-KA201-061222 Math Exercises for You 2 partner 09/2019 v realizaci Erasmus+ 970 594,0 Kč 36 12 SŠ   323 531,33 Kč        551,16 Kč

CZ.1.10/2.1.00/29.01725 Přírodovědné laboratoře v gymnáziích partner v krajském projektu 01/2015 v udržitelnosti IROP 1 269 000,0 Kč 12 SŠ   -  Kč                       

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006141 Modernizace 6 učeben žadatel 08/2018 v udržitelnosti IROP 1 499 539,0 Kč 12 SŠ   -  Kč                       

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002630
Modernizace laboratoře chemie a 

posluchárny fyziky
žadatel 03/2018 v udržitelnosti IROP 1 785 000,0 Kč 12 SŠ   -  Kč                       

Celkový objem finančních prostředků na projektovou činnost školy 9 443 680 Kč 1 630 047 Kč

Zkratky: Zkratky:

Poznámka


