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A) Základní údaje o škole 

 Název školy: Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace 

 Identifikátor školy: 600017249 

 Sídlo školy: Dr. Ed. Beneše 586/7, 748 01 Hlučín 

 Zřizovatel školy: Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Ostrava, 702 18 

 Ředitelka školy: PhDr. Charlotta Grenarová 

 Zástupkyně ředitelky školy: Mgr. Helena Kapounová 

 E-mail: mail@ghlucin.cz, internetové stránky: http://www.ghlucin.cz 

 Tel.: 595 041 194, 553 876 030, 553 876 034 

 Forma hospodaření: příspěvková; IČ: 47813091; IZO: 000601918 

 Kapacita školy: 390 žáků 

 Součásti školy: školní jídelna – výdejna 

 Školská rada: byla ustavena 24. 10. 2005, předsedkyně – JUDr. Jaroslava Miketová 

Gymnázium Josefa Kainara v Hlučíně poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní 

zkouškou. Připravuje žáky především na vysokoškolské studium. Ve školním roce 2015/2016 

výuka probíhala v sedmi třídách šestiletého studia a třech třídách čtyřletého studia. Přijímací 

řízení bylo opět vyhlášeno do čtyřletého a šestiletého studia. 

Ve školním roce 2015/2016 se škola zapojila do těchto projektů: 

V rámci Výzvy č. 56 jsme realizovali projekt vyhlášený Operačním programem 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost zaměřený na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti 

a výuku cizích jazyků. Tento projekt probíhal od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015. V rámci něho jsme 

uspořádali pro naše žáky dva poznávací zájezdy spojené s jazykovou výukou, a to do Německa 

(s výjezdem do Švýcarska) a do Velké Británie. Žáci absolvovali výuku v počtu 9 hodin v tom 

jazyce, kterému se učí na naší škole. V první polovině listopadu absolvovalo čtyřicet studentů 

se svými vyučujícími poznávací zájezd s výukou němčiny v Německu. Ve dnech 

21. – 27. 11. 2015 navštívilo 50 žáků Londýn a okolí. Výjezdy byly určeny přednostně pro 

žáky, kteří reprezentují školu na olympiádách a vědomostních soutěžích, pořádají a účastní se 

akcí společensky prospěšných, při nichž reprezentují školu, plní si řádně studijní povinnosti 

a angažují se pro školu nad rámec studijních povinností. V rámci tohoto projektu jsme rovněž 

mailto:mail@ghlucin.cz
http://www.ghlucin.cz/
http://ghlucin.cz/wp-content/uploads/2015/12/anglie.pdf


4 

 

zajistili tři zahraniční jazykové kurzy pro učitele – dva pedagogové vyjeli na pobyt do Německa 

a jeden na Maltu. 

Projekt Výzva č. 57 byl zaměřen rovněž na zkvalitnění výuky cizích jazyků. Spolu 

s městem Hlučínem a hlučínskými základními školami jsme pokračovali v projektu Emise, 

který má pomoci zlepšit povědomí občanů o ovzduší v regionu a vést je k „ekologickému 

chování“. 

Během prázdnin proběhly dvě velké investiční akce, a to 1. etapa výměny oken – okna 

byla vyměněna v učebnách a kabinetech z pohledu ulic Dr. Ed. Beneše a Zahradní. Dále jsme 

instalovali programovou regulaci topení. Obě akce by měly přinést lepší tepelnou pohodu 

a finanční úsporu. Žáci jistě ocení možnost výběru ze dvou jídel – to umožní rozšíření 

a modernizace výdejního okýnka v jídelně. Další kmenovou učebnu jsme vybavili tabulí 

a projekcí. 

Pro výuku má škola 10 kmenových tříd, chemickou posluchárnu, laboratoř chemie, 

fyziky, biologie, tři jazykové učebny, učebnu hudební výchovy, výtvarné výchovy a dvě učebny 

výpočetní techniky. Většina tříd je již vybavena počítačem a dataprojektorem, v šesti učebnách 

je instalována interaktivní tabule. 

Pedagogové školy tradičně pořádají pro studenty celou řadu vzdělávacích, kulturních 

a sportovních akcí a exkurzí, a to jak v tuzemsku, tak i v zahraničí, např. pro žáky 1. A a tercie 

lyžařský kurz v rakouských Alpách, žáci kvinty a 3. A se zúčastnili letního sportovního kurzu 

v Itálii, mezi tradiční akce patří exkurze do Velké Británie, Německa a předvánoční Vídně.  
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B) Obory vzdělávání 

Kód Název Délka studia Počet tříd Počet žáků 
 

naplněnost 

tříd 

79-41-K/61 Gymnázium 6 7 197 28,1 

79-41-K/41 Gymnázium 4 3 87 29 

C) Personální zabezpečení školy 

Ve škole ve školním roce 2015/2016 pracovalo ve škole 7 nepedagogických a 

25 pedagogických pracovníků, někteří z nich na zkrácený úvazek. 

Stav učitelského sboru ve školním roce 2015/2016 

PhDr. Charlotta Grenarová, ČJ – D – LAT, vyučovala český jazyk 

Mgr. Markéta Haburová, ČJ – D, vyučovala český jazyk, dějepis 

Mgr. Iva Holečková, AJ – NJ – Ge – TV, vyučovala anglický jazyk a tělesnou výchovu 

Mgr. Lenka Hořenková – Kucosová, M – F, vyučovala fyziku 

Mgr. Petr Hrabovský, Ped. – HV, vyučoval hudební výchovu a dějepis 

Mgr. Radomíra Hrušková, NJ – Psych – RJ, vyučovala ruský jazyk a německý jazyk 

RNDr. Marta Humplíková, Bi – TV, vyučovala biologii a tělesnou výchovu 

Ing. Alena Janošová, NJ, vyučovala německý jazyk 

Mgr. Ladislav Kalusek, ZSV – RJ – TV, vyučoval společenský základ  

Mgr. Stanislav Kaňák, Z – TV, vyučoval geografii a tělesnou výchovu 

Mgr. Helena Kapounová, M – Ch, vyučovala matematiku a chemii 

Mgr. Sabina Kijanicová, AJ – NJ, vyučovala anglický jazyk a německý jazyk 

Mgr. Petr Klein, Bi – Ch, vyučoval biologii a chemii 

Bc. Jan Martinek, F – Bi, vyučoval fyziku a biologii 

Bc. Petr Martiník, M – Z – IVT, vyučoval matematiku, informatiku a výpočetní techniku, 

geografii 

PaedDr. Věra Miketová, M – Ch – IVT, vyučovala informatiku a výpočetní techniku, 

matematiku 

Mgr. Romana Olšáková, M – Z, vyučovala matematiku a geografii 

Mgr. Martin Rostek, ČJ – D, vyučoval český jazyk, dějepis a společenský základ 
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Mgr. Jana Sabolová, M – BV – IVT, vyučovala matematiku, tělesnou výchovu, informatiku a 

výpočetní techniku 

Mgr. Kristina Škrobánková, AJ – SZ, vyučovala anglický jazyk a společenský základ 

MgA. Ondřej Tkačík, VV, vyučoval výtvarnou výchovu 

Mgr. Bohumír Tokař, ČJ – AJ, vyučoval anglický jazyk 

Mgr. Marcela Trčalová, ČJ – NJ, vyučovala český jazyk a německý jazyk  

Mgr. Kateřina Trčková, Bi – Ch, vyučovala biologii a chemii 

BEng. Raymond Harvey Ure, vyučoval konverzaci v jazyce anglickém 

Přepočtený stav pedagogických pracovníků k 30. 6. 2016: 23 

z toho nekvalifikovaných: 0 

Aprobovanost výuky cizích jazyků: 

Učitelé AJ NJ RJ 

Aprobovaní 4 5 2 

Rodilí mluvčí 1 – – 

Absolventi, kteří nastoupili do školy ve školním roce 2015/2016: 1 

Učitelé, kteří nastoupili do školy, nebo odešli ve školním roce 2015/2016: 

 nastoupili: tři k 1. 9. 2015 

 odešel:  jeden k 31. 7. 2016 do starobního důchodu  

 na mateřské dovolené: 2 

Učitelé v důchodovém věku ve školním roce 2015/2016: 1 
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Správní a provozní zaměstnanci: 

Jana Kaiserová – ekonomka 

Sylva Brixová – referentka 

Jiří Mušálek – školník 

Blažena Böhmová – pracovnice pro výdej stravy a uklízečka 

Kateřina Guňková – uklízečka 

Alena Kostelníková – uklízečka 

Milena Lambertová – pracovnice pro výdej stravy a uklízečka 

D) Přijímací řízení 

Přijímací řízení do 1. ročníku šestiletého studia pro školní rok 2016/17 

Přijato v 1. kole/nastoupilo 30/30 

Přijato na odvolání po 1. kole 0 

Celkem 30 

Přijímací řízení do 1. ročníku čtyřletého studia pro školní rok 2016/17 

Přijato v 1. kole/nastoupilo 30/27 

Přijato v 2. kole/nastoupilo 3/2 

Celkem 29 

Počet přijetí v průběhu školního roku 2015/2016 

do 1. ročníku 2 

do vyšších ročníků 1 
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E) Výsledky vzdělávání 

Prospěch žáků na konci 1. pololetí 

 

Žáci 
Průměrný 

prospěch 

Prospěch 

Celkem Vyznamenání Prospěli Neprospěli Nehodnocen 

1. A 28 1,96 6 21 0 1 

2. A 31 1,83 8 23 0 0 

3. A 28 1,84 3 22 1 2 

I. 30 1,44 17 13 0 0 

II.  30 1,65 14 15 0 1 

III. 33 1,67 14 17 0 2 

IV.  31 1,70 11 20 0 0 

V.  29 1,70 12 15 0 2 

VI. A 23 2,38 1 22 0 0 

VI. B 19 1, 92 6 11 2 0 

 282 1,81 92 179 3 8 
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Prospěch žáků na konci 2. pololetí 

 

Žáci 
Průměrný 

prospěch 

Prospěch 

Celkem Vyznamenání Prospěli Neprospěli Nehodnocen 

1. A 28 2,04 6 22 0 0 

2. A 31 1,82 10 21 0 0 

3. A 27 1,89 3 23 0 1 

I.  30 1,53 17 13 0 0 

II. 30 1,70 11 19 0 0 

III.  33 1,67 15 16 1 1 

IV.  31 1,65 10 21 0 0 

V.  29 1,70 12 17 0 0 

VI. A 23 2,60 1 22 0 0 

VI. B 19 1,90 4 15 0 0 

 281 1,85 89 189 1 2 
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Výsledky maturitních zkoušek 

Všichni žáci maturovali v jedné úrovni obtížnosti, a to z českého jazyka a literatury 

a druhý předmět si mohli volit mezi cizím jazykem a matematikou. V profilové části si vybírali 

dva předměty. Výsledky maturitních zkoušek a počty maturujících z jednotlivých předmětů 

jsou uvedeny v následujících tabulkách. 

Slavnostní rozloučení s absolventy a jejich rodiči se tradičně konalo v obřadní síni 

Městského úřadu v Hlučíně. Absolventům byla předána maturitní vysvědčení, pochvaly 

ředitelky školy, pochvaly třídního učitele a odměny ve formě knižních poukázek. Slavnostního 

odpoledne se rovněž zúčastnil starosta města Hlučína, Mgr. Pavel Paschek, který předal 

absolventům Pamětní list, a předsedkyně Sdružení rodičů Monika Vlčková. PhDr. Charlotta 

Grenarová, ředitelka školy, i hosté blahopřáli absolventům k dosaženým výsledkům a ukončení 

studia a do dalších let jim popřáli hodně úspěchů a štěstí ve studiu i osobním životě. Slavnostní 

odpoledne zpestřily hrou na varhany Monika Wanderburgová z 3. A, na akordeon a klavír 

studentky kvarty Hana Kosková a Barbora Chlebišová a pěvecký sbor gymnázia pod vedením 

sbormistra Mgr. Petra Hrabovského. 
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Maturitní zkoušky ve třídě VI. A 

Předseda zkušební maturitní komise:   Mgr. Ondřej Kartous 

Místopředsedkyně zkušební maturitní komise: Ing. Alena Janošová 

Třídní učitelka:     PaedDr. Věra Miketová 

Maturitní předmět Celkem 

Počty maturujících s výslednou známkou 

1 2 3 4 5 

Společná část 

Český jazyk a literatura 23  6 13  3 1  

Anglický jazyk 10 3 6   1   

Německý jazyk 1  1    

Matematika 12 1 1 5 4 1  

Profilová část 

Anglický jazyk 4 2  2    

Společenský základ 4 1 2 1    

Dějepis 1    1   

Geografie 11 1 3 5 2   

Matematika 3 1  1 1   

Fyzika 1  1    

Chemie 5 3  1 1   

Biologie 11  4 2 5  

Informatika a výp. technika 6 2 1 2 1  

Průměrná známka u maturitní zkoušky: 2,67 

Prospěli s vyznamenáním:  

Jan Plaček, Matěj Vjačka 
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Maturitní zkoušky ve třídě VI. B 

Předsedkyně zkušební maturitní komise:  Mgr. Petra Fialová 

Místopředsedkyně zkušební maturitní komise: Mgr. Markéta Haburová 

Třídní učitel :     Mgr. Petr Klein 

Maturitní předmět 

Celkem Počty maturujících s výslednou známkou 

 1 2 3 4 5 

Společná část 

Český jazyk a literatura 19 3 7 8 1  

Anglický jazyk 9 5 4    

Německý jazyk 1  1    

Ruský jazyk 1   1   

Matematika 8 4 2 2   

Profilová část 

Anglický jazyk 3 2 1    

Společenský základ 4 1 1 1 1  

Dějepis 5 1 2  2  

Geografie 7 2 1 3 1  

Matematika 3 1 1 1   

Fyzika 1 1     

Chemie 6 2 2 2   

Biologie 8 4 3  1  

Informatika a výp. technika 1  1    

Průměrná známka u maturitní zkoušky: 2,05 

Prospěli s vyznamenáním:  

Jan Hajduček, Jan Maier, Štěpán Ostárek, Bára Piatková, Marian Wažik 
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Přijímací řízení na vysoké školy v roce 2015 

Ve školním roce 2014/2015 úspěšně odmaturovalo ve dvou třídách celkem 61 studentů. 

Pro studium na VŠ bylo přijato celkem 59 studentů. Úspěšnost z celkového počtu absolventů 

je 97 %. 

Třída VI. A VI. B Celkem 

Počet studentů 30 31 61 

Humanitní obory 8 6 14 

Přírodovědné obory 10 7 17 

Medicína a veterina 0 3 3 

Práva 1 5 6 

Technické obory 7 6 13 

Ekonomické obory 3 3 6 

Práce 1 1 2 

F) Prevence sociálně patologických jevů (rizikové formy chování) 

Ve školním roce 2015/2016 byly splněny cíle Školní preventivní strategie pro daný 

školní rok. Kromě nespecifické primární prevence ve vzdělávacím procesu jednotlivých 

předmětů (xenofobie, rasismus, drogy, poruchy příjmu potravy, šikana, zdravý životní styl) 

jsme se zaměřili na specifickou primární prevenci v oblasti některých rizikových forem chování 

– na našem gymnáziu již tradiční přednáška Láska, sex a vztahy – problematika HIV a AIDS, 

preventivní program PPPP Ostrava – kyberšikana, vztahy ve třídě, sexualita, drogová závislost. 

Všichni pedagogičtí pracovníci školy se v tomto školním roce zúčastnili DVPP 

PhDr. Svobody o tom, jak motivovat žáka. 

Na naší škole funguje výchovná komise, která ve složení výchovná poradkyně, školní 

metodik prevence, třídní učitelé a vedení školy řeší prohřešky vůči školnímu řádu a případné 

problémy konzultuje s žáky a zejména s rodiči. Práce výchovné komise přispívá k efektivnímu 

řešení výchovných problémů na našem gymnáziu. 
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G) Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Všichni pedagogové absolvovali přednášku PhDr. Jana Svobody Jak motivovat žáka 

v rozsahu 4 hodin, kterou zajistil KVIC Opava v naší škole. 

Charlotta Grenarová 

Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti (Vzdělávací 

centrum Hello) – 6 hodin 

Rozhodování ředitele školy ve správním řízení a mimo správní řízení (AVDO Olomouc) – 

5 hodin 

Konzultační semináře pro management škol (NIDV Ostrava) – 3,5 hodiny 

Role a kompetence učitele versus současný žák (KVIC Opava) – 7 hodin 

Seminář k otázkám licencování operačních systémů a kancelářského balíku ve školách 

v kontextu projektu „Návrh architektury ICT kraje“ (KÚ MSK) – 4 hodiny  

Pokusné ověřování organizace přijímacího řízení do oboru vzdělání s maturitní zkouškou 

(NIDV Ostrava) – 3,5 hodiny 

G-Day – inspirativní setkání (ZŠ Ludgeřovice) – 3 hodiny 

Redakční systém WordPress (KVIC) – 5 hodin  

Dotace pro Vaši školu v roce 2016 (Institut pro regionální spolupráci) – 3 hodiny 

Workshop – KAP MSK (KÚ MSK Ostrava) – 3 hodiny 

Markéta Haburová 

Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti (Vzdělávací 

centrum Hello) – 6 hodin 

Dílna čtení a rozvoj čtenářské gramotnosti I (KVIC Ostrava) – 6 hodin 

Jáchymka – výchova k respektu a toleranci (Institut Terezínské iniciativy) – 21 hodin 

Složitější beletristické a poetické texty v hodinách ČJ (KVIC Ostrava) – 4 hodiny 

Iva Holečková 

Cloverleaf Conference (Jazyková škola Cloverleaf, Ostrava) – 6 hodin 

Oxford Professional Development for Secondary Teachers (Nakladatelství OUP, Ostrava) – 

2 hodiny 

Konference pro učitele cizích jazyků (Jazyková škola Hello, Ostrava) – 7 hodin 

Christmas Seminar (Nakladatelství OUP, Knihovna města Ostravy) – 2 hodiny 

Communication Strategies (OA, VOŠS Zelená, Ostrava) – 3 hodiny 
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Radomíra Hrušková 

Konzultační semináře k ústní maturitní zkoušce z ruského jazyka  (KVIC Ostrava) – 4 hodiny 

„DVĚ MOUCHY JEDNOU RANOU“: Efektivita ve vyučování a v přípravě na hodiny NJ 

(Opava, SLU) – 3 hodiny 

Frankfurt nad Mohanem („Výzva 56“) – 14 denní studijní pobyt  

NĚMČINA JE SUPER! (Ostrava) – 3,5 hodiny 

Inkluzivní vzdělávání žáka s dg. PAS na střední škole (ZŠ Kpt. Vajdy O. – Zábřeh) – 9 hodin 

Přednáška o problémech v dospívání a dospělosti u klientů s poruchou autistického spektra (ZŠ 

Kpt. Vajdy Ostrava – Zábřeh) – 9 hodin 

Role a kompetence učitele versus současný žák (KVIC Opava) – 7 hodin 

Helena Kapounová 

Rozhodování ředitele školy ve správním řízení a mimo správní řízení (AVDO Olomouc) – 

5 hodin 

Konzultační semináře pro management škol (NIDV Ostrava) – 3,5 hodiny 

Dotace pro Vaši školu v roce 2016 (Institut pro regionální spolupráci) – 3 hodiny 

Sabina Kijanicová 

Jazykový kurz pro učitele AJ na Maltě („Výzva 56“) – 14 denní studijní pobyt 

Jazykový kurz pro učitele NJ Hamburk („Výzva 56“) – 14 denní studijní pobyt 

Petr Klein 

Role a kompetence učitele versus současný žák (KVIC, Opava) – 7 hodin 

Petr Martiník 

Mezinárodní migrace. Výhra či prohra pro ČR? (Descartes v.o.s. Olomouc) – 5 hodin 

Seminář pro předsedy maturitních zkoušek (NIDV Ostrava) – 3,5 hodin 

21. geografický seminář (Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita) – 8 hodin 

Věra Miketová 

Rozvíjíme matematickou gramotnost (NIDV Ostrava) – 8 hodin 

Konzultační seminář k didaktickému testu z matematiky (NIDV Ostrava) – 4 hodiny 

Romana Olšáková 

Mezinárodní migrace. Výhra či prohra pro ČR? (Olomouc) – 6 hodin 

21. geografický seminář (Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita) – 8 hodin 
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Jana Sabolová 

InspIS SET – modul školní testování (ČŠI – Olomouc) – 8 hodin 

Jak učit matematice žáky ve věku 10–16 let (Litomyšl) – 3 dny 

Tablet ve výuce (ZŠ Ludgeřovice) – 3 hodiny 

Roadshow pro školy – konference IT (Microsoft – Olomouc) – 6 hodin 

Škola dotykem živě (Samsung – Praha) – 6 hodin 

Kristina Škrobánková 

Cloverleaf Conference (Jazyková škola Cloverleaf, Ostrava) – 6 hodin 

Konference pro učitele cizích jazyků (Jazyková škola Hello, Ostrava) – 7 hodin 

Marcela Trčalová 

Role a kompetence učitele vs. současný žák (KVIC Opava) – 7 hodin 

Kateřina Trčková 

Přírodovědný Inspiromat – práce s čidly Vernier (společnost Edufor) – 2 hodiny 

Bezpečné zacházení s chemickými látkami a s přípravky ve školách (NIDV Ostrava) – 8 hodin 

Burza nápadů učitelů chemie (Ostrava) – 8 hodin 
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H) Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

Psalo se o nás v tisku  
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Pro lepší pochopení moderních dějin 

Ještě dnes si vybavuji okamžik, kdy mi jednoho červnového dne v roce 2008 v kabinetě 

zazvonil telefon a ozval se hlas starší energické paní. Tehdy jsem poprvé uslyšel jméno Ludmila 

Václavíková. 

Paní Václavíková z havířovské pobočky Českého svazu bojovníků za svobodu se již 

téměř deset let věnuje pořádání putovních výstav s tematikou druhé světové války. Jak sama 

říká, důvodem, proč s takovou aktivitou začala, byly nejen její vzpomínky na válečná léta, která 

jako dítě zažila, ale také podle ní nedostatečný zájem mladé generace o události tohoto období. 

Postupně proto připravila celý cyklus výstav. Všechny výstavy vytvořila sama, aniž by 

čerpala jakékoliv granty nebo jinou podporu. Každý díl cyklu se skládal z textových 

a obrazových informací, které z různých úhlů pohledu přibližovaly danou problematiku žákům. 

Naše škola se do jejího projektu zapojila v roce 2008 a od té doby jsme u nás postupně viděli 

celý jedenáctidílný cyklus. Poslední díl, tentokrát s tématem osvobozování Československa, 

mohli žáci zhlédnout od 29. září do 1. října letošního roku. 

Výstavy paní Václavíková ráda doprovázela i přednáškami pro studenty. Zvláště 

vydařená přednáška se uskutečnila v roce 2011, kdy k nám přivedla vzácného hosta, brigádního 

generála Mikuláše Končického, který se jako tankista 1. československého armádního sboru 

podílel na Ostravsko-opavské operaci. 

Přestože jedna etapa spolupráce s paní Václavíkovou skončila, věřím, že nás ještě 

alespoň příležitostně navštíví a podělí se o své bohaté vzpomínky nejen na okupační období. 

Mgr. Martin Rostek 

Návštěva Hrabyně a Ostré hůrky 

Naše škola již několik let spolupracuje s Československou obcí legionářskou, která 

mimo jiných aktivit usiluje o přiblížení novodobé české historie nejmladší generaci. 

Spolupráce začala před třemi lety, je velice úspěšná a především prospěšná, protože 

ČOL podporuje zájem o historii konkrétními činy. A tak pro nás každým rokem organizuje 

exkurze po některých významných místech Opavska spojených s moderními dějinami. 

Stálicí jsou návštěvy památného místa novodobých slezských dějin, Ostré hůrky u Háje ve 

Slezsku, které jsou vždy doprovázeny odborným výkladem některého z členů ČOL, 

a především návštěvy Národního památníku 2. světové války v Hrabyni. Jeho modernizovaná 
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expozice věnovaná nejen Ostravsko-opavské operaci, ale celkově domácímu i zahraničnímu 

odboji, problematice koncentračních táborů i osvobozování Československa na konci války je 

navíc doplňována o krátkodobé výstavy s různorodou vojenskou tematikou. Vše vždy 

doprovází zajímavý výklad pracovníků památníku a aktivní činnost žáků při vyplňování 

pracovních listů. 

Členům Československé obce legionářské nezbývá než poděkovat a věřit, že ve 

spolupráci se školami, včetně té naší, budou pokračovat i v následujících letech. 

Mgr. Martin Rostek 

Exkurze do minulosti 

Všichni známe ten příběh. Smutná historie, suše opakována ve školních hodinách jako 

součást dějepisu. Samozřejmě – všichni víme, že je to strašné, ale nikdo z nás se nad tím o moc 

víc nezamýšlel. Je těžké představit si něco, co zní jako zápletka psychologického horroru, a brát 

to se vší vážností. 

Každý z nás už pravděpodobně slyšel slaboduchý vtip na téma židovských 

koncentračních táborů nebo letícího popela. Možná je to přirozená obrana citlivého člověka 

proti zvěrstvům takového rozsahu, že si je dokážeme představit jen ve statistických číslech. 

S těmito pocity jsem tedy nastupoval do autobusu na exkurzi do koncentračního tábora 

Auschwitz v Polsku. Mezi studenty bylo živo jako na každé normální exkurzi a dokonce místy 

padaly i vtipy z kategorie výrazně černého humoru. Dnes se za to stydím. 

Poprvé vám dojde řeč při průchodu onou slavnou bránou „Arbeit macht frei“ – „Práce 

osvobozuje“. Ironický, výsměšný nápis… 

Za touto bránou žádná svoboda nečeká. Trochu mě přejde mráz, když procházím 

prvních pár kroků ve stínu vysokého ostnatého plotu – jako kdybych slyšel zlověstně prskat 

elektřinu v dávno prázdných vodičích. Celou tuto děsivou scenérii ještě umocňuje výklad naší 

průvodkyně. „Na místě bylo nalezeno 40 tun odebraných brýlí,“ říká monotónním hlasem, jako 

už pravděpodobně několikrát předtím. „A přitom jedny vážily pouhých 20 gramů.“ Čísla mi 

skáčou v hlavě a nedokážu si úplně představit celý ten děsivý, komplexní obraz. „Nacisté 

stříhali vězňům vlasy a používali je jako tkaninu.“ Pokračuje hlas. Začíná mi být špatně. 

„Existovaly plány na využití židovských fekálií na bioplyn.“ Nesourodé fragmenty výkladu mi 

v hlavě tvoří abstraktní příběh, kterému z hloubi duše nechci věřit. 
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 „Čtyři a půl milionů lidí, …“ zazní ze sluchátek. „První odhady byly, že 

v koncentračním táboru Auschwitz zahynulo čtyři a půl milionu lidí. A i když se toto číslo 

později změnilo na jeden a půl milionu, je to pořád velká tragédie.“ 

V posledních chvílích sedím u pomníku s českým nápisem na památku obětí. Jsou to 

jen čísla, když vám to někdo řekne do sluchátek. Ale lidé nejsou položka v tabulce na papíře. 

Milion a půl životů. Životních příběhů jako je ten váš a můj. Rodičů, dětí a jejich snů. Milion 

a půl zbytečných a předčasných smrtí bez jiného odůvodnění, než že jste se narodili do špatné 

rodiny. 

Nikdy nezapomenout a nikdy neopakovat. Já mám jen strach, že není tak těžké, aby si 

člověk našel důvod. Prosím boha, aby to nebyla pravda. 

Jan Novák, V. 

OPĚT V ZAHRANIČÍ 

„Výzva“ se povedla 

Během letních prázdnin 2015 se hlučínské gymnázium zapojilo do projektu Výzva č. 56 

v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který byl určen 
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k prohloubení čtenářské gramotnosti studentů a k zajištění zahraničních jazykových kurzů pro 

učitele a žáky. 

Díky tomuto projektu měli studenti 1. A, primy, kvarty a kvinty obohacenu výuku 

českého jazyka a literatury o tzv. čtenářské dílny, v nichž si nejen četli – a to s velkým 

nadšením, nasazením a zaujetím – ale plnili i různé úkoly, díky nimž si rozšířili své znalosti 

o literatuře, spojili teoretické poučky s praxí a rozvíjeli své schopnosti a dovednosti. 

Ve všech uvedených třídách se tyto dílny setkaly s velmi kladnou odezvou; stejně tak 

jako se s velkým zájmem půjčovaly a půjčují nové knihy, které byly díky tomuto projektu 

pořízeny do tzv. Knihovny čtenářských dílen. 

Co se týče jazykových pobytů, vycestovaly dvě vyučující našeho gymnázia na 

zahraniční jazykové kurzy s výukou angličtiny a němčiny na Maltu a do Německa. Měly tak 

báječnou možnost obohatit si své jazykové znalosti, které využívají v každodenní výuce. 

Devadesát žáků naší školy absolvovalo poznávací zájezdy, jejichž součástí byla i výuka 

jazyků – 40 žáků zdokonalovalo svou němčinu na počátku listopadu 2015 na výletě po 

Německu, 50 žáků pilovalo svou angličtinu v Londýně od 21. 11. do 27. 11. 2015. 

Oba zájezdy měly u studentů velký ohlas.  Německá skupina měla velmi bohatý 

program. První zastávkou byla bavorská metropole Mnichov, odkud se studenti přesunuli do 

Kostnice (Konstanz), města u Bodamského jezera na německo-švýcarské hranici, kde strávili 

zbývající dny svého pobytu. Během následujících dvou dnů probíhala výuka němčiny, poté 

poznávali pamětihodnosti samotného města. Jeden den strávili i ve Švýcarsku, navštívili 

Rýnské vodopády a historická centra Curychu a Luzernu. Návštěva bavorského „pohádkového“ 

zámku Neuschwanstein pak byla krásnou tečkou při zpáteční cestě domů. 

Výuka jazyků byla velmi zajímavá a na vysoké úrovni, například angličtina v Londýně 

probíhala formou dramatizace a byla zaměřena na odbourání stresu z projevu v cizím jazyce. 

Pětidenní zájezd umožnil studentům poznat Londýn opravdu po všech stránkách. Navštívili 

většinu známých pamětihodností (např. Houses of Parliament, London Eye, Tower, nultý 

poledník na Greenwichi, muzeum madame Tussaud’s) a podnikli i jednodenní výlet do 

Canterbury. Pověstnou třešničkou na dortu pak byla nádherná vánoční atmosféra, dekorace 

v ulicích Londýna a slunečné počasí.  

Realizační tým projektu „Výzva č. 56“  
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Vánoční Vídeň 

V pátek 11. prosince 2015 jsme se opět po roce s hojným počtem studentů zúčastnili 

exkurze do hlavního města Rakouska. Tentokrát se nám podařilo zajistit vstup na prohlídku 

zámku Schönbrunn, kde nám byly k dispozici vysílačky s českým průvodcem. Za nádherného 

slunečného počasí jsme si prohlédli i venkovní areál zámku s impozantní Glorietou. Také 

historické centrum města s jeho známými muzei jako například Uměleckohistorické 

a Přírodovědné jsme nevynechali. Bez návštěvy vánočních trhů, na nichž byla k vidění 

i k ochutnání spousta tradičních výrobků a gurmánských specialit, bychom si již každoroční 

návštěvu Vídně neuměli představit. 

Ing. Alena Janošová 

Lyžařský kurz v Rakousku 

V březnu jsme se spolu se studenty III. a 1. A zúčastnili lyžařského výcvikového kurzu 

v rakouském Nassfeldu. Sněhové podmínky byly fantastické, ubytování spolu s tradičními 

rakouskými pokrmy vynikající. Co více jsme si mohli přát! Snad jen aby to opět takto pěkně 

vyšlo i v příštím roce. 

Mgr. Iva Holečková  

Exkurze do Solného dolu Wieliczka a Krakowa 

V pátek 6. 5. 2016 vyrazili žáci Cvičení z chemie a Historicko-geografického semináře 

za poznáním k našim severním sousedům do Malopolského vojvodství. Nejdříve navštívili 

jeden z nejstarších světových solných dolů, který se nachází pod městem Wieliczka. Během 

tříhodinového putování v podzemí si přiblížili historii těžby soli a pochopili rčení „Sůl nad 

zlato“. Nejvíce všechny zaujaly místní sochy z kamenné soli, podzemní kaple a jezero. 

Druhou zastávkou bylo jedno z nejstarších polských měst – Krakow. V tomto centru 

polské historie a kultury si žáci prohlédli sídlo polských králů – hrad Wawel, Rynek Glówny 

s radniční věží, Mariánským kostelem a středověkou tržnicí Sukiennice. 

Mgr. Kateřina Trčková a Mgr. Romana Olšáková 

Skleněná manufaktura? 

Ve dnech 12. – 15. dubna 2016 jsme se zúčastnili zájezdu do Drážďan a Berlína. Po 

náročném nočním přejezdu jsme časně ráno dorazili do Drážďan, hlavního města Saska. 
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Při krátké prohlídce centra jsme mohli zhlédnout barokní zámecký komplex Zwinger, 

slavnou Semperovu operu, Rezidenční zámek a hlavně světoznámý chrám Frauenkirche, který 

byl po mnoha letech, kdy ležel v troskách po bombardování za 2. světové války, zrekonstruován 

a opět zpřístupněn veřejnosti. Několik hodin jsme věnovali expozicím Muzea hygieny, jehož 

název plně nevystihuje, co všechno zde můžete zhlédnout – kromě modelů těla a jeho částí jsou 

k vidění také interaktivní exponáty týkající se funkcí lidského těla a člověka jako sociální 

bytosti. 

Odpoledne přišla na řadu prohlídka Skleněné manufaktury. Většina z nás byla příjemně 

překvapena tím, že se nejedná o ruční výrobu skleněných cetek, ale o prosklenou budovu 

společnosti Volkswagen, kde několik let probíhala ruční montáž luxusních vozů VW Phaeton. 

Pak následoval přejezd autobusem do Berlína, hlavního města Spolkové republiky 

Německo, kde jsme navštívili budovu Spolkového sněmu, kam není tak úplně snadné se dostat. 

Po nezbytných bezpečnostních procedurách a výjezdu výtahem na terasu budovy se nám 

naskytl nádherný pohled na večerní město. Silný zážitek, který nám poskytl výhled z kalíšku 

na vajíčka (tak nazývají skleněnou kopuli na střeše sněmu samotní Němci), byl umocněn 

informacemi, které jsme o Berlíně získali z německy mluvícího audioquidu. 
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Druhý den jsme navštívili berlínské pamětihodnosti, které jsme večer předtím viděli 

z kopule: Památník holocaustu, Braniborskou bránu, bulvár Unter den Linden, Humboldtovu 

univerzitu, Berlínký dóm, televizní věž, Muzejní ostrov a další. Poslední den jsme pro změnu 

vyrazili do západní části Berlína, prohlédli si kostely známé pod přezdívkou „Rtěnka“ 

a „Pudřenka“ a mezi nimi stojící chrám Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche. Ocitli jsme se také 

na místech, kde se odehrával děj filmů „My děti ze stanice Zoo“ a „Emil a detektivové“. 

V odpoledních hodinách jsme se ještě podívali k zámku Charlottenburg a pak plni zážitků a 

dojmů opouštěli Berlín.  

Tereza Hubáčková, IV. 

Se školou za teplem a za sportem 

Je 17. červen, běžný školní páteční den. Všichni myslí na víkend, kromě nás, studentů 

kvinty a 3. A. My už máme v hlavě jen slunce, moře a hlavně – volejbal! K večeru totiž 

vyjíždíme do krásné Itálie sportovat a rekreovat se! V sobotu v dopoledních hodinách vjíždíme 

do prosluněného, mořem provoněného města Porto Garibaldi. 

Následný týden strávený v italském kempu Florenz byl nabitý činností: střídalo se 

plavání, jídlo, volejbal a bohužel i počasí. Čas ukázal nejlepší plavce, možná i kuchaře, ale 

hlavně nejlepší volejbalový tým vedený Aničkou Veselou (složení: Veselá, Palkovský, Pecuch, 

Havlík). Týden nám rychle utekl. Upevnili jsme přátelství jak třídní, tak i mezitřídní! Nikdo se 

vážněji nezranil, profesoři předvedli organizační, elektrikářské, sportovní i komunikační 

schopnosti a týden s 3. A a kvintou přežili! 

Poslední den byl nejteplejší a pro všechny i nejzajímavější! Navštívili jsme úžasné 

město postavené na vodě – Benátky, do kterých jsme vpluli lodními taxíky s poněkud 

odvážnými řidiči. Za zmínku rozhodně stojí Bazilika sv. Marka, jejíž prohlídka musela ohromit 

snad každého. Po rozchodu se každý vydal svou cestou za tím, co ho zajímá; někdo objevoval 

zapadlé uličky, někdo si jen poseděl u dobré kávy, rozhodně ale každý došel k Dóžecímu paláci, 

odkud se všichni účastníci zájezdu vydali zpět k autobusu. 

Děkujeme profesorům a doufáme, že další třídy si každoroční zájezd do Itálie užijí tak 

jako my. 

Sportu zdar a volejbalu s plaváním zvláště! 

Ondřej Vlček, V. 
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PROJEKT EMISE 

Aby Hlučínsko dýchalo čistší vzduch 

Během topné sezóny oslovila dvacítka studentů vybavena informačními letáky 

obyvatele města Hlučína a dalších obcí na Hlučínsku. Informačními letáky studenti připomenuli 

zásady správného spalování, upozornili na zdravotní rizika při spalování škodlivých látek a 

vysvětlili, jak se chovat ve smogové situaci. Občané dostali rovněž informace Odboru životního 

prostředí města Hlučín o možnostech výměny starých neekologických kotlů na tuhá paliva za 

moderní nízkoemisní kotle. 

Od ledna studenti gymnázia rovněž školili žáky hlučínských základních škol v oblasti 

ekologie, biologie a chemie. Teoreticky i prakticky se žáci přesvědčili, jak důležité je se 

o čistotu našeho ovzduší starat. 

Mgr. Petr Klein 

Druhý ročník vědomostní soutěže projektu Emise 

Ve středu 6. ledna 2016 se na naší škole konal druhý ročník tříkrálové vědomostní 

soutěže projektu Emise. V přírodních vědách zápolilo sedm tříčlenných družstev ze všech 

hlučínských základních škol a nově se k nám připojila také ZŠ Ludgeřovice. 

Na 1. místě skončilo družstvo ZŠ Rovniny, 2. a 3. místo obsadila družstva ZŠ Hornická. Všem 

žákům blahopřejeme a těšíme se na setkání ve finálovém kole v Havířově. 

Mgr. Petr Klein 
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Hlučínští emisaři navštívili Akademii věd 

V rámci projektu Emise se dne 5. 4. 2016 konala celodenní exkurze do hlavního města 

Prahy. Vybraní emisaři z řad studentů nejen našeho gymnázia navštívili spolu s pedagogy 

Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského na půdě Akademie věd ČR. 

Program akce byl velmi pestrý. Úvodní slovo patřilo Ing. Květoslavě Stejskalové, Csc., 

která se v současnosti mimo jiné věnuje popularizaci vědy. Studenty v rámci své krátké 

přednášky seznámila s obsahem a metodami výzkumu fyzikální chemie. Druhá část akce byla 

zaměřena i na praktické dovednosti studentů. Účastnici exkurze byli rozděleni na dvě části. Ti 

mladší byli přítomni na workshopech a starším byla nabídnuta možnost nahlédnout do 

vybraných sekcí Ústavu fyzikální chemie i s možností vyzkoušet si některé praktické 

dovednosti. Nahlédli jsme například do tajů zkoumání nanomateriálů principem řádkovací 

elektronové mikroskopie či do tajů zjišťování složení povrchu látek metodou elektronové 

spektroskopie, která umožňuje velmi citlivé stanovení prvkového složení povrchu materiálů. 

Po pauze na oběd, kde jsme všichni společně nabrali další síly, nás přivítal Mgr. Michal 

Žák, Ph.D., se svou přednáškou z oblasti meteorologie a klimatologie. Nejenže studenty 

zasvětil do každodenní praxe v redakci ČT, ale také je obohatil o poznatky vědecké 

meteorologie a klimatologie. Studenti se mimo jiné dozvěděli o základních principech 

numerických předpovědních modelů počasí, které využívají zejména poznatků fyziky 

atmosféry, a také například o přesnosti a současných úskalích předpovědí počasí. Na konci 

přednášky byl dostatek prostoru pro věcnou diskuzi. Závěr exkurze byl věnován přednášce 

o paraglidingu z pohledu fyzika a letce Mgr. Ondřeje Votavy, Ph.D. Odborník v oblasti 

spektroskopie a molekulárních klastrů dokázal velmi poutavě propojit znalosti fyziky 

s problematikou létání bez motoru. 

Exkurze se uskutečnila v rámci projektu Emise, a proto se každá přednáška a program 

více či méně věnovaly aspektu životního prostředí. Studenti měli možnost nahlédnout do 

vědeckého prostředí, aktivně se účastnit diskuzí a nejrůznějších úkolů a také měli možnost si 

rozšířit své obzory například ve smyslu výběru své budoucí profese. 

Mgr. Jan Martinek 
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ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ 

Němčinář roku 

27. ledna 2016 se konal již 3. ročník soutěže Němčinář roku, kterého se tradičně 

zúčastnila i naše škola. Soutěž spočívá asi v hodinovém online textu, který obsahuje otázky 

z německé gramatiky, úkoly k porozumění německého textu a také práci s poslechem nahrávek 

rodilých mluvčí. Soutěž je rok od roku náročnější a obstojí v ní opravdu jen ti nejlepší. Mezi ně 

se zařadila i naše škola, která se umístila na 2. místě mezi školami Moravskoslezského kraje 

a na 41. místě mezi 113 školami z celé republiky. Největší mírou k tomuto úspěchu přispěli 

Marek Klásek, student 2. A třídy a Vojtěch Kloda z III. 

Ing. Alena Janošová 

Zabodovali jsme na Olympiádě v anglickém jazyce 

Ve dnech 11. 2. a 23. 2. 2016 proběhla v Opavě okresní kola Olympiády v anglickém 

jazyce. Naši mladší žáci zaznamenali velký úspěch. Na vynikajícím 1. místě se umístil Přemek 

Bělka, na druhém Kateřina Miketová, oba studenti sekundy. 

V kategorii starších žáků se na pěkném 6. místě umístil Jan Novák z kvinty a na 9. místě 

Matouš Melecký z kvarty. 

Mgr. Sabina Kijanicová 

Úspěchy našich chemiků 

V pátek 4. března 2016 proběhlo v Základní škole Opava, Ed. Beneše 2 okresní kolo 

Chemické olympiády kategorie D, kterého se zúčastnili dva žáci sekundy (Adam Piskalla 

a Maxmilián Kuča). Z celkového počtu 24 žáků se Adam Piskalla umístil na 2. místě 

s postupem do krajského kola ChO a Maxmilián Kuča na 13. místě. 

Ve čtvrtek 31. 3. 2016 proběhlo na Matičním gymnáziu v Ostravě krajské kolo 

Chemické olympiády kategorie D. Ve vyrovnaném klání mladých chemiků 

z Moravskoslezského kraje se stal Adam Piskalla úspěšným řešitelem a získal 8. místo. 

Ve středu 6. 4. 2016 proběhlo na Střední průmyslové škole chemické akademika 

Heyerovského krajské kolo Chemické olympiády kategorie C. Z celkového počtu 40 účastníků 

se stalo jen prvních 20 účastníků úspěšnými řešiteli v Moravskoslezském kraji. Naši studenti 
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tercie obstáli v silné konkurenci středních škol na výbornou. Tomáš Raunig obsadil skvělé 

6. místo a Jonáš Bilík 15. místo. 

Všem účastníkům ChO blahopřejeme k dosaženým úspěchům a těšíme se na 

reprezentaci školy v dalších ročnících chemické olympiády. 

Mgr. Kateřina Trčková 

Vítězství Delfínů 

V pondělí 11. dubna 2016 se v Ostravě uskutečnilo krajské kolo Prezentiády, kterého se 

zúčastnili také studenti naší školy. Pod vedením paní profesorky Miketové jsme my, žáci třídy 

II., utvořili čtyřčlenný tým s názvem Delfíni, který se skládá z kapitánky Pavly Hradilové, členů 

Marie Haferové a Vojtěcha Pröschla a náhradnice Lucie Seidlové. I přes silnou konkurenci se 

nám podařilo vybojovat první místo v kategorii základních škol a odpovídajících ročníků 

víceletých gymnázií a postup do celostátního kola. 

 

21. 4. se náš prezentační tým vydal do Brna, kde nás čekalo celostátní kolo Prezentiády. 

Když jsme dorazili na Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity, kde se celá soutěž 

konala, převlékli jsme se do našich týmových triček a připravili se na začátek soutěže. 
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Po krátkém úvodu byl vylosovaný první tým a začal prezentační maratón. Naše 

nervozita stoupala s každým dalším týmem, který předváděl své nápady a prezentační 

schopnosti. Na řadu jsme přišli až po obědě jako úplně poslední. Viděli jsme tedy všechnu naši 

konkurenci, což nám na sebevědomí zrovna moc nepřidalo. I tak jsme ale sebrali všechnu svou 

odvahu, postavili se před čtyřčlennou porotu a publikum a odprezentovali naši prezentaci na 

téma „Krok do neznáma“. Porota nás poté obdarovala několika zapeklitými otázkami. 

S naším výkonem jsme byli poměrně spokojeni, ale po úžasných výkonech ostatních 

týmů jsme si moc nevěřili. Následovala přestávka, po níž se vyhlašovaly výsledky. Moderátoři 

začali u posledního, tedy sedmnáctého týmu a postupovali směrem k horním příčkám. Název 

našeho týmu „Delfíni“ zazněl u šestého místa, ze kterého jsme měli velkou radost. Ještě větší 

radost jsme ale měli z toho, že jsme se zbavili po týdnu dlouhých příprav všeho stresu a mohli 

si užít klidnou cestu domů. 

Soutěž byla pro nás velmi dobrou zkušeností, vyzkoušeli jsme si prezentovat před 

několika desítkami lidí a pracovat v kolektivu, což se nám v budoucnu bude určitě ještě hodit. 

Lucie Seidlová a Pavla Hradilová, II. 

Pěvecký sbor 

Dne 3. června jsme se my, sboristé, zúčastnili soutěže Anglický slavík, které se mohli 

zúčastnit jak jednotliví zpěváci, tak i školní sbory. Náš sbor samozřejmě nesměl chybět! Byla 
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to naše první soutěž, a tak jsme byli natěšení, ale zároveň se každý strachoval, abychom 

nezklamali. Opak byl pravdou! Skončili jsme na skvělém třetím místě – úspěch nás příjemně 

překvapil a nabil energií. Odnesli jsme si krásné ceny, ale i užitečné zkušenosti do dalších let. 

Klára Hermanová, 2. A 

Úspěšní reprezentanti školy ve školním roce 2015/2016 

CELOSTÁTNÍ KOLO 

Prezentiáda 

kat. ZŠ: Pavla Hradilová, Vojtěch Pröschl, Lucie Seidlová, Marie Haferová (všichni II.) 

 – 6. místo 

SOČ 

Veronika Foldynová (V.) – 11. místo 

Němčinář roku 

Marek Klásek (2. A) – 40. místo 

Vojtěch Kloda (III.) – 70. místo z 1736 účastníků, a tím zajistil 41. místo naší škole 

ze 113 zúčastněných. 

Bobřík informatiky 

kat. Kadet: Adam Piskalla (II.) – 162. místo 

kat. Junior: Tereza Jančíková, Ondřej Trčka (oba III.) – 33. místo 

kat. Senior: Tomáš Flaschka (VI. B) – 33. místo 

Logická olympiáda 

kat. SŠ: Martin Groh (2. A) – řešitel 

REGIONÁLNÍ KOLO, KRAJSKÉ KOLO 

Matematická olympiáda 

kat.B: Štěpán Kastowký – (2. A) – 21. místo, úspěšný řešitel 

kat.C: Tomáš Raunig – (III.) – 3. místo, úspěšný řešitel 

kat.Z9: Adam Piskalla – (II.) – 28. místo, úspěšný řešitel 
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Fyzikální olympiáda 

Tomáš Raunig – (III.) – 2. místo 

Logická olympiáda 

kat.SŠ: Martin Groh – (2. A) – 6. místo, úspěšný řešitel 

Biologická olympiáda 

Veronika Bočková (IV.) – 7. místo 

Adéla Harazimová (IV.) – 9. místo 

Olympiáda z anglického jazyka 

Vojtěch Bělka (II.) – 6. místo 

Olympiáda z českého jazyka 

I. kategorie: Adam Piskalla (II.) – 2. místo 

Chemická olympiáda 

kat. C: Tomáš Raunig (III.) – 6. místo – úspěšný řešitel 

kat. C: Jonáš Bilík (III.) – 15. místo – úspěšný řešitel 

kat. D: Adam Piskalla (II.) – 8. místo – úspěšný řešitel 

SOČ 

Veronika Foldynová (V.) – 2. místo 

Stolní tenis hoši 

Jan Hradil, Jan Kania (oba IV.), Jakub Osmančík (I.) – 3. místo 

OKRESNÍ KOLO 

Matematická olympiáda  

kat.B: Štěpán Kastowký (2. A) – 8. místo, úspěšný řešitel 

kat.C: Tomáš Raunig (III.) – 1. místo, úspěšný řešitel 

kat.Z9: Adam Piskalla (II.) – 14. místo, úspěšný řešitel 

kat.Z8: Kristýna Kadulová (I.) – 11. místo, úspěšný řešitel 

Biologická olympiáda 

Kristýna Kadulová (I.) – 10. místo 
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Chemická olympiáda 

kat. D: Adam Piskalla (II.) – 2. místo, úspěšný řešitel 

kat. D: Maxmilián Kuča (II.) – 13. místo, řešitel 

Olympiáda z anglického jazyka:  

kat. I. a II.: Vojtěch Bělka (II.) – 1. místo 

Kateřina Miketová (II.) – 2. místo 

kat. III. – V. a 1. – 3. roč.: Jan Novák (V.) – 6. místo 

Matouš Melecký (IV.) – 8. místo 

Dějepisná olympiáda 

Martin Panoc (I.) – 11. místo 

Olympiáda z českého jazyka 

I. kat.: Adam Piskalla (II.) – 3. místo 

II. kat.: Veronika Bočková (IV.) – 7. místo 

SOČ 

Veronika Foldynová (V.) – 1. místo 

Soutěž v NJ  

Marek Klásek (2. A) – 3. místo 

Scénické čtení v NJ  

kat. Gymnázia: Jakub Müller, Tereza Hubáčková (IV.) – 2. místo 

ARÉNA PLNÁ KRÁSNÝCH SLOV (recitační soutěž) 

Michaela Teichmannová (I.) – 1. místo 

PEREM STUDENTA (literární středoškolská soutěž pořádaná redakcí Regionálního Deníku 

pod záštitou odboru školství MS kraje) 

Monika Wanderburgová (3. A) – účast 

Stolní tenis hoši 

Jan Hradil, Jan Kania (oba IV.), Jakub Osmančík (I.) – 1. místo 
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Okresní finále přeboru škol v šachu okresu Opava 

kat. B: Tomáš Wanderburg, Maxmilián Kuča (oba II.); Václav Hák, Antonín Málek, Jakub 

Osmančík (všichni I.) – 7. místo 

kat. C: František Hluchník (V.); Martin Groh (2. A); Jan Srba, Marek Miketa (oba III.); Matěj 

Weczerek (1. A) – 6. místo 

Memoriál J. Martínka (volejbal hoši) 

Štěpán Ostárek, Ondřej Návrat, Oskar Dürrer (všichni VI. B), Ondřej Vlček, Adam Palkovský, 

František Václavík, Ondřej Bedrunka, Jindřich Brejcha (všichni V.), Jan Burda (3. A), Jan 

Hradil, Ondřej Konečný (oba IV.), Ivo Samek (III.) – 3. místo 

Okresní kolo ve volejbalu dívek 

Anna Veselá, Karolína Štefková, Dominika Janošová (všechny V.), Monika Vavrušková, Eva 

Schmiedtová, Klára Hrbáčová (všechny 3. A), Tereza Kuchařová, Aneta Peterková (obě 2. A), 

Barbora Losková, Kateřina Bugnerová (obě IV.), Barbora Smolková, Šárka Thiemlová 

(obě III.) – 5. místo 

Okresní finále ve volejbalu dívek 

Anna Veselá, Karolína Štefková, Adéla Palkovská, Veronika Zouharová (všechny V.), Monika 

Vavrušková, Eva Schmiedtová, Klára Hrbáčová (všechny 3. A), Kateřina Bugnerová (IV.), 

Šárka Thiemlová (III.), Kristýna Šlosárková (VI.) – 4. místo 

Florbal hoši 

Marek Tomíček, Lukáš Kania, Štěpán Ostárek, Oskar Dürrer, Dominik Janiš (všichni VI. B), 

Vojtěch Kupka (VI. A), František Václavík, Jindřich Brejcha (oba V.), Jan Kania, Jan Hradil, 

Ondřej Konečný, Benedikt Vítek (všichni IV.), Ivo Samek, Matěj Svozil (oba III.), Štěpán 

Rigaux (1. A) – účast 

Okresní finále v basketbalu chlapců 

Ondřej Bedrunka, Jindřich Brejcha, František Václavík, Vojtěch Krčmář, Ondřej Vlček 

(všichni V.), Štěpán Ostárek, Oskar Dürrer (oba VI. B), Filip Konečný, Jan Burda (oba 2. A), 

Ivo Samek (III.) – účast 

Volejbal chlapců středních škol 

Štěpán Ostárek, Oskar Dürrer (oba VI. B), Jan Hradil (IV.), Ivo Samek, Jan Srba (oba III.), 

Jindřich Brejcha, Ondřej Vlček, Palkovský Adam, Ondřej Bedrunka (všichni V.) – účast 
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I) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

Ve školním roce 2015/2016 ve škole inspekční činnost neproběhla. 

J) Základní údaje o hospodaření školy 

1. Výnosy v hlavní činnosti 

Schválený příspěvek na provoz celkem dle § 160, 163 a 171 zák. č. 561/2004 Sb. 

a § 14 zákona č. 218/2000 Sb. - závazný ukazatel pro r. 2015 činil 14 899 584 Kč. 

Celkové příspěvky a příjmy na provoz zahrnují: 

Příspěvky a dotace – MŠMT 12 329 584,00 Kč 

Příspěvky a dotace od zřizovatele 2 570 000,00 Kč 

Projekty neinvestiční – odbor školství 1 178 519,00 Kč 

Výnosy z časového rozpuštění IT 27 024,00 Kč 

Celkem výnosy 16 105 127,00 Kč 

Vlastní příjmy z hlavní činnosti činily 101 976,33 Kč. Jednalo se o příjmy za opisy 

vysvědčení ve výši 650 Kč, příjmy za ztráty ve výši 1 691 Kč a za sběr 1 071 Kč. Dalším 

příjmem byly úroky z běžného účtu ve výši 3 249 Kč, které byly o 6 845 Kč nižší než v roce 

předchozím. Škola zapojila v roce 2015 do hospodaření školy investiční fond na opravy 

a údržbu nemovitého majetku ve výši 23 335 Kč a fond rezerv - čerpání darů za 71 980 Kč. 

Všechny příjmy byly zařazeny do hospodaření školy. Z důvodu nižšího čerpání peněžních darů 

o 78 774 Kč oproti roku minulému došlo celkově k poklesu příjmů v roce 2015 o 63 429 Kč.  

Celkem výnosy z vlastní činnosti a úroky 101 976,33 Kč 

2. Náklady v hlavní činnosti 

Neinvestiční náklady na provoz školy činily celkem 16 207 478,43 Kč. Oproti loňskému 

roku došlo ke snížení nákladů o 579 217,22 Kč. Tento pokles je převážně způsoben sníženými 

náklady na spotřebu materiálu, mzdové náklady a náklady z pořízení DDHM, které byly v roce 

2014 předmětem projektu „Věda hravě, zábavně, ale především názorně“. V roce 2015 byly do 

rozpočtu zapojeny finanční prostředky z projektů „Projekt Výzva č. 56“ a projekt „Nové 

jazykové dovednosti“. Díky těmto projektům náklady naopak vzrostly na ostatních službách 

(výjezdy žáků a pedagogů do zahraničí), dále se zvýšilo cestovné a náklady na školení. 
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Náklady tvořily: 

Spotřeba materiálu 404 408,30 Kč 

Spotřeba energie 652 588,50 Kč 

Opravy a udržování 348 961,51 Kč 

Cestovné 132 042,00 Kč 

Ostatní služby 1 589 054,40 Kč 

Mzdové náklady bez OPPP 8 823 470,00 Kč 

OPPP – provozní dotace zřizovatele 25 000,00 Kč 

OPPP (MŠMT) 150 000,00 Kč 

OPPP (MŠMT) – projekty dle výzvy č. 56 a č. 57 113 500,00 Kč 

Náhrady za dočasnou pracovní neschopnost 33 277,00 Kč 

Zákonné sociální pojištění ZP a SP 3 029 715,00 Kč 

Jiné sociální pojištění – Náklady na povinné úrazové pojištění 36 423,00 Kč 

Zákonné sociální náklady 226 353,60 Kč 

Jiné sociální náklady 799,00 Kč 

Jiné pokuty a penále 817,00 Kč 

Ostatní náklady z činnosti 46 301,00 Kč 

Odpisy DNM a DHM 200 054,00 Kč 

Náklady z drobného dlouhodobého majetku 394 096,54 Kč 

Ostatní finanční náklady 0,23 Kč 

Daň z příjmu 617,35 Kč 

Celkem náklady 16 207 478,43 Kč 
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4. Výsledek hospodaření  

Hlavní činnost 

Gymnázium Josefa Kainara hospodařilo v roce 2015 v hlavní činnosti s prostředky 

státního rozpočtu v oblasti přímých nákladů, s prostředky MSK v oblasti provozních nákladů, 

s vlastními zdroji a účelovými prostředky v rámci OPVK („Projekt Výzva č. 56“ a projekt dle 

výzvy č. 57 „Nové jazykové dovednosti“. Dle Výkazu zisku a ztráty celkové výnosy organizace 

v roce 2015 činily 16 207 103,33 Kč. Celkové náklady činily 16 207 478,43 Kč. Hospodářský 

výsledek příspěvkové organizace je záporný ve výši 375,10 Kč. 

Výnosy 16 207 103,33 Kč 

Náklady 16 207 478,43 Kč 

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti = ztráta = - 375,10 Kč 

Doplňková činnost 

Celkové výnosy v doplňkové činnosti činily 204 083,00 Kč, celkové náklady 174 

773,14 Kč. Hospodářský výsledek je 29 309,86 Kč. 

Výnosy 204 083,00 Kč 

Náklady 174 773,14 Kč 

Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti = zisk = 29 309,86 Kč 

Celkem výsledek hospodaření za organizaci a k rozdělení do fondů činí:  28 934,76 Kč 

Poznámka: Podrobné údaje o hospodaření organizace, včetně rozborů hospodaření za rok 

2014, byly uvedeny ve Zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace, kterou škola 

odevzdala zřizovateli dne 27. 2. 2015. 
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K) Zapojení do rozvojových a mezinárodních programů 

  „Projekt Výzva č. 56“ – Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

(996 219 Kč) je zaměřený na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti a výuku cizích 

jazyků. Projekt začal v červnu roku 2015, v průběhu června a července proběhla 

výběrová řízení pro výjezd pedagogů na zahraniční stáže a  výjezdy žáků na studijní 

pobyty ve Velké Británii a Spolkové republice Německo.  

 Projekt Výzva č. 57 – probíhal v době od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015 a byl rovněž 

zaměřen na zkvalitnění výuky cizích jazyků. 

L) Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

Škola pronajímá tělocvičnu a prostory pro vzdělávání jiným organizacím (Městský úřad 

– Univerzita třetího věku) i fyzickým osobám pro výuku cizích jazyků. 

M) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 

financovaných z cizích zdrojů 

Ve školním roce 2015/2016 škola nerealizovala projekty financované z cizích zdrojů. 

N) Spolupráce s odborovou organizací a dalšími partnery 

Ve škole pracuje odborová organizace. Funkci předsedkyně zastává Mgr. Romana 

Olšáková. Spolupráce je bezproblémová. Spolupracujeme s Městským úřadem Hlučín při 

zabezpečování městských kulturních akcí a při komunitním plánování a s Muzeem Hlučínska. 

Významným partnerem je Sdružení rodičů při Gymnáziu Josefa Kainara, Hlučín, které se 

sponzoringem podílí na nákupu výukových programů, školních pomůcek, organizuje školní 

ples, formou odměn podporuje studenty při reprezentaci školy, hradí jim cestovné, atd. 
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Závěr výroční zprávy 

Výroční zpráva o činnosti školy byla zpracována v souladu s § 10, zákona 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve 

znění pozdějších předpisů a v souladu s § 7, vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního 

hodnocení školy. 

Výroční zpráva je vydána v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Charlotta Grenarová v. r. 

podpis ředitelky školy 

Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 11. 10. 2016 

Jaroslava Miketová v. r. 

podpis zástupce školské rady 
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Přílohy: 

1. Výsledky maturitních zkoušek 

2. Testování KVALITA 

3. Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů 

ve vzdělávání 

4. Činnosti školy v oblasti zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 

učení a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

5. Nově zahájené projekty 
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1. Výsledky maturitních zkoušek 

Přehled výsledků MZ ve školním roce 2015/2016 – termín jarní 

Část Předmět Obor 
Počet 

Úspěšně 

vykonalo 
Průměr 

přihlášených maturujících DT PP ÚZ 

S
p

o
le

čn
á
 

ČJ G-6leté 42 42 41 42 38 2,81 

AJ  19 19 19 19 19 1,68 

NJ  2 2 2 2 2 2,00 

RJ  1 1 1 1 1 3,00 

M  20 20 19   2,65 

P
ro

fi
lo

v
á

 

AJ  7 7   6 1,71 

SZ  8 8   8 2,25 

D  6 6   6 2,83 

Ge  18 18   18 2,61 

M  6 6   6 2,33 

F  2 2   2 1,50 

Ch  11 11   11 2,00 

Bi  19 19   19 2,53 

IVT  7 7   7 2,29 
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Přehled výsledků MZ ve školním roce 2015/2016 – termín podzimní 

Část Předmět Obor 
Počet Úspěšně vykonalo 

Průměr 

přihlášených maturujících DT PP ÚZ 

S
p

o
le

čn
á
 ČJ G–6leté 4 4 - - 4 3,75 

M  1 1 - - - 5,00 

        

P
ro

fi
lo

v
á

 AJ  1 1 - - 1 3,00 

        

        

Přehled celkových výsledků MZ ve školním roce 2015/2016 

 

  

Obor 

Počet 

maturujících 

v termínu 

Jarní termín Podzimní termín 

p
ro

sp
ěl

 

p
ro

sp
ěl

 

s 
v
y
zn

. 

n
ep

ro
sp

ěl
 

p
rů

m
. 

p
ro

sp
ěc

h
 

p
ro

sp
ěl

 

p
ro

sp
ěl

 

s 
v
y
zn

. 

n
ep

ro
sp

ěl
 

p
rů

m
. 

p
ro

sp
ěc

h
 

G 

6leté 

řádném 31 7 4 2,43     

opravném     3 0 1 3,31 
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2. Testování KVALITA 

Testování žáků 1. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání 

s maturitní zkouškou 

Předmět 

Výsledky školy v rámci všech 

testovaných škol 

Výsledky školy v rámci 

skupiny oborů vzdělání 

úspěšnost percentil percentil 

Jazyk český 61,4 70 14 

Matematika 66,3 80 45 

Jazyk anglický 81,9 75 31 

Testování žáků 3. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání 

s maturitní zkouškou 

Předmět 

Výsledky školy v rámci všech 

testovaných škol 

Výsledky školy v rámci skupiny 

oborů vzdělání 

úspěšnost percentil percentil přidaná hodnota 

Jazyk český 62 66 44 11 

Matematika 

základní 
49 63 44 6,6 

Matematika 

rozšířená 
61 64 65 - 

Jazyk anglický 70 64 37 17,7 
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3. Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění 

úkolů ve vzdělávání 

Firmy spolupracující při zajišťování praktického vyučování žáků 

Počet firem Dlouhodobě spolupracující firmy 

0 žádné 

Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery 

při plnění úkolů ve vzdělávání 

Spolupracující 

partner 
Hlavní oblasti a přínosy spolupráce 

Forma 

spolupráce 

Profesní organizace 

Firmy 

(jiné formy spolupráce 

než zajišťování 

praktického 

vyučování) 

Cukrovar Vávrovice 

Škrobárna a lihovar Krnov 

Sklárny Karolinka 

Biocel Paskov 

ČOV Hlučín 

Teva Opava 

Pivovar Ostravar 

Sk Tech Kravaře 

Arboretum Bílá Lhota 

Planetárium Ostrava 

Dolní oblast Vítkovic 

ZOO Ostrava 

Landek Ostrava – Petřkovice  

Exkurze, 

přednášky, 

soutěže 

Další partneři (např. úřad práce, obec ...) 

Městský úřad Hlučín 

Kulturní a sportovní akce, propagace školy, 

účast na životě města, např. Projekt Emise, 

Zdravé město 

Spolupráce a 

organizace 

Muzeum Hlučínska, 

Městská knihovna 

Poznávání historie regionu, kontakt 

s významnými osobnostmi 

Besedy, soutěže, 

přednášky, 

výstavy 

Úřad práce Hlučín 
Informace o zaměstnanosti v regionu, pomoci 

v sociální nouzi 

Přednášky a 

besedy 

Komerční banka 

Hlučín 
Finanční gramotnost 

Přednášky a 

besedy 

Česká spořitelna Finanční gramotnost 
Přednášky a 

besedy 

Policie ČR Zvyšování právní odpovědnosti žáků 
Přednášky a 

besedy 

PPPP Ostrava 

Témata: např. Nebezpečí šikany, drogy 

v dospívání, rizika elektronické komunikace, 

bezpečné sexuální chování v dospívání 

Přednášky a 

besedy 
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VŠB-TU Ostrava 
Zpestření a obohacení výuky přírodovědných 

předmětů, účast v projektech 

Přednášky a 

besedy, 

workshopy 

Ostravská univerzita 
Zpestření a obohacení výuky přírodovědných 

předmětů, účast v projektech 

Přednášky a 

besedy, 

workshopy 

Slezské muzeum 

Opava 

Zpestření a obohacení výuky humanitních 

a přírodovědných předmětů, účast v projektech 

Přednášky a 

besedy, 

workshopy 

Divadlo Aréna 
Zpestření výuky českého jazyka, příprava 

k MZ 

Divadelní 

představení 

Stipendia žáků 

Počet udělených 

stipendií 
Firmy poskytující stipendium 

0 žádné 

4. Činnosti školy v oblasti zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 

celoživotního učení a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

Činnosti školy v oblasti zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 

učení a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků  

v seznamu zaškrtněte činnosti, na nichž se Vaše škola aktivně podílí 

 

Rekvalifikace 

 

Příprava na vykonání zkoušky podle Národní soustavy kvalifikací 

 

Odborné vzdělávání pro zaměstnavatele 

 

Zkoušky podle zákona 179/2006 Sb. v platném znění 

 

Zájmové vzdělávání pro veřejnost (např. jazykové kurzy, keramika apod.) 

 

Vzdělávání v oblasti ICT dovedností (na objednávku firem i zájmové pro občany) 

 

Vzdělávání seniorů 

 

Občanské vzdělávání 

 

Čeština pro cizince 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 

 

Jiné – vypište:……………………………. 
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5. Nově zahájené projekty 

Název 

projektu 

Operační 

program/Zdroj 

financování 

Registrační číslo 

projektu 

Role školy/ŠZ 

v projektu  - 

příjemce/partner 

(v případě, že škola je 

partner, uvést příjemce) 

Rozpočet 

projektu (v případě 
partnerství také částka, 

která připadá na školu) 

Obsah/Cíle 

projektu 

Období 

realizace 

Nové jazykové 

dovednosti 

OP VK Cz.1.07/1.1.00/57.0283 Příjemce 182 300,- Podpora rozvoje 

individuálních 

ústních 

komunikačních 

dovedností 

učitelů a žáků 

formou blended 

learningu 

1. 9. 2015 – 

31. 12. 2015 

       

Projekty již v realizaci: 

Název 

projektu 

Operační 

program/Zdroj 

financování 

Registrační číslo 

projektu 

Role školy/ŠZ 

v projektu  - 

příjemce/partner 

(v případě, že škola je 

partner, uvést příjemce) 

Rozpočet 

projektu (v případě 
partnerství také částka, 

která připadá na školu) 

Obsah/Cíle 

projektu 

Období 

realizace 

Projekt Výzva 

56 

OP VK Cz.1.07/1.1.00/56.2010 Příjemce 996 219,- Zlepšení 

jazykových 

kompetencí 

pedagogů a žáků 

SŠ 

1. 7. 2015 – 

31. 12. 2015 

       

 


