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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: 360 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 2016/2017 

výuka probíhala v šesti třídách šestiletého studia a čtyřech třídách čtyřletého studia. Přijímací 

řízení bylo opět vyhlášeno do čtyřletého a šestiletého studia. 

Ve školním roce 2016/2017 se škola zapojila do těchto projektů: 

Projekt Emise, který se snaží zlepšit kvalitu ovzduší, realizujeme ve spolupráci 

s městem Hlučínem, Slezským gymnáziem v Opavě, základními školami v Hlučíně 

a v Ludgeřovicích. Během topné sezóny oslovovali studenti vybaveni informačními letáky 

obyvatele města Hlučína a dalších obcí na Hlučínsku, aby jim připomněli zásady správného 

topení, upozornili na zdravotní rizika při spalování škodlivých látek a vysvětlovali, jak se 

chovat ve smogové situaci. Studenti gymnázia školili žáky základních škol v oblasti ekologie, 

biologie a chemie. Teoreticky i prakticky se žáci přesvědčili, jak důležité je se o čistotu našeho 

ovzduší starat. 

Jsme zapojeni do projektu Modernizace výuky přírodovědných předmětů I, který 

realizuje Moravskoslezský kraj. Připravili jsme podklady pro modernizaci chemické laboratoře 

a biologické laboratoře a vybudovali bezbariérové WC. 

mailto:mail@ghlucin.cz
http://www.ghlucin.cz/
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Na základě výzvy určené pro střední a vyšší odborné školy, č. 02_16_035 Podpora škol 

formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I, která byla vyhlášena 

v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, programu Evropské unie, se 

do tohoto projektu zapojilo 23 pedagogů naší školy. 

Během celého školního roku a intenzivně v období prázdnin probíhaly v prostorách 

školy rekonstrukce a opravy. Zmodernizovali jsme a vybavili novým nábytkem a didaktickou 

technikou jazykovou učebnu, tři kmenové učebny a kabinet fyziky. Zřídili jsme nový bufet 

a služební místnost pro pedagogy. Vybudovali jsme novou žákovskou knihovnu, jejíž knižní 

fond průběžně doplňujeme. V rekonstruovaných prostorách došlo k opravám rozvodů vody, 

výměně podlahových krytin, obkladů a sanitární techniky a výmalbě. V průběhu hlavních 

prázdnin proběhla 2. etapa výměny oken – okna byla vyměněna v tělocvičně, na chodbách 

a schodištích. 

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

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

výpočetní techniky a žákovskou knihovnu. Všechny výukové prostoty jsou vybaveny moderní 

didaktickou technikou, v sedmi učebnách jsou nainstalovány interaktivní tabule. 
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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. 

Mezi další tradiční akce patří adaptační kurzy prvních ročníků, exkurze posledních 

ročníků do Prahy, pravidelná návštěva divadelních představení v Divadle Aréna, exkurze 

do Osvětimi, Planetária v Ostravě, Arboreta v Bílé Lhotě, hrabyňského památníku a Ostré 

hůrky. Žáci v rámci polytechnické výchovy navštívili řadu podniků a institucí, např. cukrovar 

ve Vávrovicích, škrobárnu v Krnově, Střední vinařskou školu ve Valticích, Biocel v Paskově, 

Včelařské muzeum v Chlebovicích, pivovar Radegast v Nošovicích a další. 

Pro upevnění vztahu ke škole jsou velmi významné celoškolní akce, např. Crazy den, 

NONSTOP ve volejbale, LOMAS – soutěž družstev všech tříd v matematických a logických 

hrách, zábavné vystoupení talentovaných studentů s názvem Studenti studentům nebo sportovní 

den o Putovní pohár Pavla Strádala. 
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B) Obory vzdělávání 

Kód Název Délka studia Počet tříd Počet žáků 
 

naplněnost 

tříd 

79-41-K/61 Gymnázium 6 6 182 30 

79-41-K/41 Gymnázium 4 4 115 29 

C) Personální zabezpečení školy 

Ve škole ve školním roce 2016/2017 pracovalo 8 nepedagogických a 29 pedagogických 

pracovníků, někteří z nich na částečný úvazek nebo část školního roku jako zástup 

za nepřítomného kolegu (dlouhodobá nemoc, mateřská dovolená, úmrtí). 

Stav učitelského sboru ve školním roce 2016/2017 

Mgr. Silvie Blokešová, ČJ – SZ, vyučovala společenský základ 

Mgr. Andrea Cahelová, M – F – IVT, vyučovala IVT 

Mgr. Růžena Dvořáčková, ČJ – AJ, vyučovala anglický jazyk  

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

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

Mgr. Iva Holečková, AJ – NJ – Ge – TV, vyučovala anglický jazyk, německý 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, SZ – RJ – TV, vyučoval společenský základ a tělesnou výchovu  

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

Mgr. Helena Kapounová, M – Ch, vyučovala matematiku  

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

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

Mgr. Jan Martinek, F – Bi, vyučoval fyziku a biologii 
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Bc. Petr Martiník, M – Z – IVT, vyučoval matematiku, informatiku a výpočetní techniku, 

geografii 

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

techniku 

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

Mgr. Pastrňáková Andrea, ČJ – AJ, vyučovala český jazyk a anglický jazyk 

Bc. Denisa Pivovarčíková, TV, vyučovala TV 

Mgr. Procházková Lenka, AJ – NJ – SZ, vyučovala anglický jazyk, německý jazyk a 

společenský základ 

Mgr. Martin Rostek, ČJ – D, vyučoval český jazyk, dějepis a společenský základ 

Mgr. Jana Sabolová, M – BV – IVT, vyučovala matematiku, informatiku a výpočetní techniku 

MgA. Ondřej Tkačík, VV, vyučoval výtvarnou výchovu 

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 anglickém jazyce 

Přepočtený stav pedagogických pracovníků k 30. 6. 2016: 23,62 

z toho nekvalifikovaných: 0 

Aprobovanost výuky cizích jazyků: 

Učitelé AJ NJ RJ 

Aprobovaní 5 6 2 

Rodilí mluvčí 1 – – 

Absolventi, kteří nastoupili do školy ve školním roce 2016/2017: 0 

Učitelé, kteří nastoupili do školy, nebo odešli ve školním roce 2016/2017: 

 nastoupili: dva k 1. 9. 2016, jedna od 4. 1. 2017 

 odešel:  tři (jeden k 29. 1. 2017 – zemřel, jedna k 31. 1. 2017 – mateřská 

dovolená, jedna k 31. 7. 2017 – k jinému zaměstnavateli) 

 na mateřské dovolené: tři (v průběhu roku také vyučovaly) 

Učitelé v důchodovém věku ve školním roce 2016/2017: jeden (1. pololetí) 
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Správní a provozní zaměstnanci: 

Jana Kaiserová – ekonomka, k 30. 4. 2017 odešla do důchodu 

Ing. Kateřina Kočicová – ekonomka, nastoupila 1. 5. 2017 

Bc. 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 2017/18 

Přijato v 1. kole/nastoupilo 30/28 

Přijato na odvolání po 1. kole 1 

Přijato v 2. kole/nastoupilo 1 

Celkem 30 

Přijímací řízení do 1. ročníku čtyřletého studia pro školní rok 2017/18 

Přijato v 1. kole/nastoupilo 30/23 

Přijato v 2. kole/nastoupil 8/1 

Celkem 24 

Počet přijetí v průběhu školního roku 2016/2017 

do 1. ročníku 2 

do vyšších ročníků 1 

  



9 

 

E) Výsledky vzdělávání 

Prospěch žáků na konci 1. pololetí 

 

Žáci 
Průměrný 

prospěch 

Prospěch 

Celkem Vyznamenání Prospěli Neprospěli Nehodnocen 

1. A 30 1,72 9 21 - - 

2. A 29 2,05 6 21 1 1 

3. A 31 1,97 7 22 1 1 

4. A 26 2,19 2 22 2 - 

I.  30 1,39 16 14 - - 

II. 30 1,64 16 14 - - 

III.  29 1,82 10 17 2 - 

IV.  31 1,71 11 20 - - 

V. 30 1,74 11 19 - - 

VI.  30 1,87 10 18 2 - 

 296 1,81 98 188 8 2 
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Prospěch žáků na konci 2. pololetí 

 

Žáci 
Průměrný 

prospěch 

Prospěch 

Celkem Vyznamenání Prospěli Neprospěli Nehodnocen 

1. A 30 1,78 10 20 - - 

2. A 28 2,09 7 20 1 - 

3. A 31 2,02 9 22 - - 

4. A  26 2,37 1 25 - - 

I. 31 1,52 14 17 - - 

II.  30 1,64 16 14 - - 

III.  29 1,81 10 19 - - 

IV.  31 1,69 11 20 - - 

V.  30 1,69 13 17 - - 

VI.  30 1,79 10 20 - - 

 296 1,84 101 194 1 - 
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Výsledky maturitních zkoušek 

Ve společné části maturitní zkoušky maturovali všichni žáci 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 třídních učitelek a odměny ve formě knižních poukázek. Slavnostního 

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

absolventům Pamětní list. Ředitelka školy PhDr. Charlotta Grenarová 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 zakončilo vystoupení kapely 

a pěveckého sboru gymnázia pod vedením sbormistra Mgr. Petra Hrabovského. 
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Maturitní zkoušky ve třídě VI.  

Předsedkyně zkušební maturitní komise: Mgr. Věra Gajdečková 

Místopředsedkyně zkušební maturitní komise: Mgr. Radomíra Hrušková 

Třídní učitelka: Mgr. Jana Sabolová 

Maturitní předmět Celkem Počty maturujících s výslednou známkou 

  1 2 3 4 5 

Společná část 

Český jazyk a literatura 30 16 11 3 - - 

Anglický jazyk 16 12 3 1 - - 

Matematika 14 3 4 6 1 - 

Profilová část 

Anglický jazyk 5 2 1 2 - - 

Společenský základ 9 4 2 2 1 - 

Dějepis 8 5 1 1 1 - 

Geografie 8 2 5 1 - - 

Matematika 6 2 3 1 - - 

Fyzika 1 1 - - - - 

Chemie 10 7 2 1 - - 

Biologie 12 8 2 2 - - 

Informatika a výp. technika 1 1 - - - - 

Průměrná známka u maturitní zkoušky: 1,69 

Prospěli s vyznamenáním: 

Karel Břemek, David Daubner, Veronika Fodynová, František Hluchník, Vojtěch Jurášek, 

Markéta Kamradová, Kateřina Krakovková, Vojtěch Krčmář, Hana Machalová, Adéla 

Marková, Lucie Návratová, Adéla Palkovská, Anna Veselá  
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Maturitní zkoušky ve třídě 4. A 

Předsedkyně zkušební maturitní komise: RNDr. Marta Goldová  

Místopředsedkyně zkušební maturitní komise: PaedDr. Věra Miketová 

Třídní učitelka: Ing. Alena Janošová 

Maturitní předmět Celkem Počty maturujících s výslednou známkou 

  1 2 3 4 5 

Společná část 

Český jazyk a literatura 26 2 11 10 3 - 

Anglický jazyk 16 6 7 3 - - 

Matematika 10 1 - 4 5 - 

Profilová část 

Anglický jazyk 4 - 1 2 1 - 

Německý jazyk 3 1 1 1 - - 

Společenský základ 10 1 5 1 3 - 

Dějepis 4 1 1 1 1 - 

Geografie 11 3 4 3 1 - 

Matematika 3 1 2 - - - 

Chemie 8 4 1 1 2 - 

Biologie 9 2 2 3 2 - 

Průměrná známka u maturitní zkoušky: 2,41 

Prospěli s vyznamenáním: 

Filip Konečný, Veronika Kročilová, Kateřina Obrusníková, Monika Wanderburgová  
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Přijímací řízení na vysoké školy v roce 2017 

Ve školním roce 2016/2017 úspěšně odmaturovalo ve dvou třídách celkem 56 studentů. 

Pro studium na VŠ bylo přijato z třídy VI. 30 studentů (100 %), ze 4. A 24 studentů (92 %). 

Úspěšnost z celkového počtu absolventů je 96 %. 

F) Prevence sociálně patologických jevů (rizikové formy chování) 

Ve školním roce 2016/2017 byly splněny cíle Minimálního preventivního programu pro 

daný školní rok. Kromě nespecifické primární prevence – xenofobie, rasismus, drogy, 

alkoholismus, šikana, zdravý životní styl, byli žáci zapojeni do preventivních programů 

společnosti Prevalis Ostrava, které se věnovaly problematice kyberšikany, poruchy příjmu 

potravy, finanční gramotnosti, partnerských vztahů a sexualitou. Kvarta a 2. A absolvovaly 

besedy na téma Drogy a legislativa společnosti Renarkon Ostrava. Žáci nižšího gymnázia byli 

proškoleni v oblasti kyberprostoru prostřednictvím programu Seznam se bezpečně. 

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. 

  

Třída VI.  4. A Celkem 

Humanitní obory 2 4 6 

Přírodovědné obory 3 3 6 

Medicína  5 3 8 

Farmacie a veterina 2 1 3 

Technické obory 6 6 12 

Ekonomické obory 4 3 7 

Práva 2 0 2 

Pedagogické obory 6 4 10 

Nestuduje VŠ 0 2 2 

Počet studentů celkem 30 26 56 
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G) Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Všichni pedagogové absolvovali seminář „Zvládání rizikových a emočně náročných 

situací“ v rozsahu 4 hodin, kterou zajistil KVIC Ostrava v naší škole, a online kurz agentury 

Seduo.cz „Vzdělávání jako součást života“ v délce 2,5 hodin. 

Andrea Cahelová  

 Studium zadavatelů k nové maturitě (e-learning, NIDV Ostrava) 

 Konzultace k výzvě č. 02_16_035 – Šablony OP VVV SŠ a VOŠ (NIDV Ostrava) – 

4,5 hodiny 

Růžena Dvořáčková 

 Konzultační semináře k písemné MZ z cizího jazyka - anglický jazyk (NIDV Ostrava) 

– 4 hodiny 

 Hodnotitel ústní zkoušky -  anglický jazyk (CISKOM) – 19,5 hodin 

 Školení lektorů kurzů Příprava k FCE (jazyková škola Hello) 

Charlotta Grenarová 

 Konzultační seminář pro management škol – Maturitní a přijímací zkouška (Cermat) – 

4 hodiny 

 Konzultace k výzvě č. 02_16_035 – Šablony OP VVV SŠ a VOŠ (NIDV Ostrava) – 

4,5 hodiny 

 Informační seminář o způsobu vykazování údajů o podpůrných opatřeních (NIDV 

Ostrava) – 2,5 hodiny 

 Krajský akční plán rozvoje vzdělávání MSK (MSK Ostrava) – 2 dny 

 Jak zlepšit komunikaci s rodiči a žáky (Agentura Majestic) – 4 hodiny 

 Metodické setkání k registru smluv a novele zákona o střetu zájmu (KÚ MSK Ostrava) 

– 1,5 hodiny 

 Kariérní řád a novela zákona o pedagogických pracovnících (RESK Karviná) – 4 hodiny 

Markéta Haburová 

 Čtenářské dílny - prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti 

(Vzdělávací centrum Hello) – 6 hodin 

 Komiks pod lavicí? (Ústav pro studium totalitních režimů) – 8 hodin 

 Současná podoba českého jazyka očima K. Olivy a K. Střelce (Educa24 agency) – 

5 hodin 
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Iva Holečková 

 Konzultační semináře k písemné MZ z cizího jazyka - anglický jazyk (NIDV Ostrava) 

– 4 hodiny 

 Hodnotitel ústní zkoušky -  anglický jazyk (CISKOM) – 19,5 hodiny 

 Současné trendy v edukaci žáků s ADHD syndromem na ZŠ a SŠ (Agentura Majestic) 

– 5 hodin 

 Metodika výuky němčiny jako druhého cizího jazyka (NIDV Ostrava) – 4 hodiny 

 Let’s motivate conference (CLOVERLEAF, 5VH) 

Radomíra Hrušková  

 Konzultační semináře k písemné MZ z cizího jazyka - anglický jazyk (NIDV Ostrava) 

– 4 hodiny 

 Hodnotitel ústní zkoušky -  anglický jazyk (CISKOM) – 19,5 hodiny 

 Islám a střet civilizací (NIDV Ostrava) – 6 hodiny 

 Trendy v ekonomickém a finančním vzdělávání (NIDV Ostrava) – 8 hodin 

 Metodika výuky němčiny jako druhého cizího jazyka (NIDV Ostrava) – 4 hodiny 

 Nácvik konverzačních aktivit v německém jazyce (NIDV Ostrava) – 6 hodin 

Marta Humplíková 

 Voda v krajině (Klub ekologické výchovy) – 6 hodin 

 Celokrajská konference EVVO (Rýmařov) – 2 dny 

Alena Janošová 

 Seminář Reálie Rakouska (JŠ Hello) – 6 hodin  

Stanislav Kaňák 

 Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede s názvem „Na slovíčko s objevitelem 

pramenů Amazonky“ (Ostravská univerzita) – 8 hodin 

 Příprava občanů k obraně státu (KVS Ostrava) – 4 hodiny 

Helena Kapounová 

 Konzultační seminář pro management škol – Maturitní a přijímací zkouška (Cermat) – 

4 hodiny 

 Kariérní řád a novela zákona o pedagogických pracovnících (RESK Karviná) – 4 hodiny 

 Konzultační seminář pro management škol (NIDV Ostrava) – 3,5 hodiny 
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Sabina Kijanicová 

 Be the first at First or how to pass the Cambridge English Exams successfully! – 

2 hodiny 

 Pearson Edu Tour 2017 Konference Olomouc (Contemporary Active Teacher) – 8 hodin 

 Cambridge Speaking Examiner for Key (A2) and Preliminary (B1) Exams,(JŠ Hello) – 

12 hodin 

Petr Klein 

 Návykové látky, mladiství a děti školou povinné (Karviná) – 6 hodin 

 Odborný geovědní seminář (HGF, VŠB Ostrava) – 7 hodin 

Jan Martinek 

 Studium zadavatelů k nové maturitě (e-learning, NIDV Ostrava) 

Věra Miketová 

 Jak zlepšit komunikaci s rodiči a žáky (Agentura Majestic) – 5 hodin 

Romana Olšáková 

 22. geografický seminář - Na slovíčko s objevitelem pramenů Amazonky 

(Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita) – 6 hodin 

Andrea Pastrňáková 

 Teaching English: Secondary Schools I. – Shaping Learning Together, (Oxford 

University Press – 3 hodiny 

 Konference pro učitele cizích jazyků (Hello vzdělávací centrum) – 6 hodin 

 Teaching and Learning Vocabulary, ILC, – 1 hodina 

 Making Students More Aware of Aspects of English Pronunciation, ILC, – 1 hodina 

 Hodnotitel ústní zkoušky maturitní zkoušky – anglický jazyk (NIDV Ostrava) – 

19,5 hod. 

 Hodnotitel ústní maturitní zkoušky pro žáky s PUP (NIDV Ostrava) – 5 hodin 

 Konzultační seminář k písemné práci maturitní zkoušky z cizího jazyka – anglický 

jazyk, (NIDV Ostrava) – 4 hodiny 

 Čtenářské dílny – prostředek ke zkvalitní čtenářství a čtenářské gramotnosti (Hello 

vzdělávací centrum) – 6 hodin 

 Teaching English: Secondary Schools III. – Maturita Solutions Day – 1,5 hodin 
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Lenka Procházková 

 Konzultační semináře k písemné MZ z cizího jazyka - anglický jazyk (NIDV) – 

4 hodiny 

 Hodnotitel ústní zkoušky -  anglický jazyk (CISKOM) – 19,5 hodiny 

 Islám a střet civilizací (NIDV Ostrava) – 6 hodin 

 Trendy v ekonomickém a finančním vzdělávání (NIDV Ostrava) – 8 hodin 

 Metodika výuky němčiny jako druhého cizího jazyka (NIDV Ostrava) – 4 hodiny 

 Nácvik konverzačních aktivit v německém jazyce (NIDV Ostrava) – 6 hodin 

Martin Rostek 

 Konzultační seminář pro předsedy zkušebních maturitních komisí (NIDV Ostrava) – 

3 hodiny 

Jana Sabolová 

 Konzultace k výzvě č. 02_16_035 – Šablony OP VVV SŠ a VOŠ (NIDV Ostrava) – 

4,5 hodiny 

 MODAM 2017 - Matematika kole nás (VŠB TU Ostrava) – 7 hodin 

Kristýna Škrobánková 

 Let´s motivate (Bridge Puglishing House) – 4 hodiny 

Marcela Trčalová  

 Současná podoba českého jazyka očima K. Olivy a K. Střelce (Educa24 agency) – 

5 hodin 

Kateřina Trčková 

 Aplikace nového značení dle předpisů ve výuce chemie - Consulteco s. r. o. – 5 hodin 
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H) Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

Psalo se o nás v tisku 
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Dojmy a rozmary aneb Sexta v Praze 

Posezení ve Slávii 

Kavárnou se ozývá klavír. Jeden by řekl, že přes hlahol desítek hostů nemá jeho hlas 

šanci být slyšen, ale pianista přesto stále hraje a klavír stále zní. Sedíme u stolu nedaleko 

jednoho z mnoha oken, mí spolužáci a já. Když po chvíli přichází číšník, zdvořilost sama, 

s dotazem na mou objednávku, nemohu se pomoci a zapochybuji o vhodnosti svého oděvu. 

Koneckonců, Slavia není jen tak nějaká obyčejná kavárna! Ale venku je zima, za chvíli bude 

ještě větší a mé sváteční oblečení nepatří zrovna k nejteplejším. Ostatně, když se rozhlédnu 

okolo našeho stolu, nejsem jediná. Nikdo z nás na sobě nemá tepláky, samozřejmě, nikdo z nás 

ale také není v obleku. Až na Františka. František má totiž misi. Všichni už pomalu dopíjíme 

své kávy a horké čokolády, popřípadě dojídáme své sorbety, když tu klavír umlkne. A přesně 

na tuhle chvíli František čeká. Bez meškání se zvedá ze židle a rychlým krokem se blíží k pianu. 

A čeká. A čeká. A pořád čeká. Klavírista se stále neobjevuje. Až když celá naše skupina, mě 

nevyjímaje, začíná pociťovat více než lehkou netrpělivost, se hudebník vrací. Následující 

krátkou slovní výměnu zvědavě sleduje celý náš stůl. A podle Františkova spokojeného úsměvu 

je nám brzy jasné, že neskončila neshodou. Kavárnou se ozývá klavír. Jeden by řekl, že přes 

hlahol desítek hostů nemá jeho hlas šanci být slyšen, ale František přesto stále hraje a klavír 

stále zní…. 

Adéla Marková, VI. 

Divadelní stopa 

Je krásný středeční večer, pražské ulice se právě probouzejí k životu. Začíná se stmívat. 

Stojím před Švandovým divadlem a pozoruji lidi vcházející dovnitř. Věkový rozptyl je opravdu 

velký, proto soudím, že dnešní představení je určeno všem bez rozdílu věku. Přicházím 

ke skupině spolužáků a ptám se: „Můžete mi říct, co se dneska vlastně hraje?“. Nikdo mi moc 

nevěnuje pozornost, možná se ostýchají odpovědět, děvčata se starají jen o to, jestli jsou 

dokonale upravená. Vcházíme dovnitř, prodírám se za naší skupinou. V divadelní kavárně je 

šum. Voní káva, ale stoly se už pomalu vyprazdňují. Ozývá se gong. Představení za chvíli 

začne. Slyším zmatené a vyjevené hlasy: „Kam to jdeme? Co je to za sklepení? Kvůli tomu 

jsem se nemusela tolik fintit.“ Vzduch těžkne, opravdu se ocitáme v jakémsi cihlovém sklepě 

jen s mírným osvětlením. Paní uvaděčka mě seznamuje s představením. ŠOA. Ano, tohle se 

ke sklepnímu prostředí dokonale hodí. Ostnatý drát a koleje navozují na jevišti děsivou 

atmosféru. Tma. Představení začíná. Prostorem se line židovská hudba. Celé obecenstvo napjatě 

sedí. BUM! Lampy náhle osvítily postavu za ostnatým drátem. Muž statné postavy vypravuje 
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svůj životní příběh z doby koncentračních táborů. Střídá se s drobnou slečnou, což dodává hře 

ještě na větším kontrastu. Žena, muž. Tma, světlo. Hudba, ticho. Po necelé hodině divadlo 

končí. Stojím před východem a táži se jednoho ze spolužáků: „Jak se ti to líbilo?“ „Nemám 

slov,“ odpoví mi a odchází se sklopenou hlavou. Lidé, ale především my, studenti, máme 

zkamenělé tváře. Nemusím mít ani dar čtení mysli, abych se dověděla, co se všem přemítá 

v hlavě. Divadlo má v člověku zanechat stopu. A teď na vlastní oči vidím, že zde určitě 

zanechalo. 

Kateřina Krakovková, VI. 

Krásný a jemný paradox 

Maturitní ročník jel do Prahy. Za kulturou. Dneska se kultura nepěstuje, v módě je 

funkčnost a sukces, sci-fi se stává skutečností. Naštěstí stále existují lidé, kteří ocení balet, 

všimnou si krásné římsy či propracované štukové výzdoby, zaplesají nad kouskem umění nebo 

nad kavárnou, která nabízí kromě dobré kávy také živou hudbu namísto umělé hudby 

z reproduktorů. Abiturient by měl být všestranně vzdělaný, což předpokládá i notnou dávku 

smyslu pro kulturu. Nuže, jeli jsme poznávat kulturu města pražského. V povinném programu 

jsme se obdivovali poněkud zdlouhavé, ale krásné výstavě věnované Otci vlasti – králi Karlu 

IV., zhlédli jsme strhující představení Křižíkovy fontány coby spojení technického 

a uměleckého zážitku. Navštívili jsme Muzeum komunismu, jakož i Pražský hrad či židovské 

muzeum. Napěchovaní vědomostmi i zážitky jsme každý den očekávali pár hodin volna, 

ve kterých jsme si kulturní vyžití hledali sami. Jeden, když jede do Prahy, má potřebu sednout 

si do kavárny Slavie. Jiný, při tomtéž výletě, si musí ve Slavii sednout ke klavíru. Já patřím 

do druhé kategorie, a tak mé srdce zaplesalo, když mé prsty pohladily klávesy tamního piana. 

Pak jsem zapředl rozhovor s pianistou a záhy jsem získal další důvod ke studiu „Matfyzu“ 

(MFF-UK). Ten pán v letech mi totiž prozradil, že Matematicko-fyzikální fakultu absolvoval. 

Abych tedy mohl hrát v kavárně na klavír, potřebuji vystudovat fyziku… Není to krásný 

a jemný paradox? 

František Hluchník, VI. 

  



24 

 

Školní exkurze 

Opět v Osvětimi 

Autor Ve čtvrtek 22. 9. 2016 se uskutečnila exkurze do koncentračního táboru Osvětim – 

Auschwitz. Vyjeli jsme po sedmé hodině ranní autobusem od školy. Posádku autobusu tvořili 

převážně studenti kvinty a 3. A, pedagogickým doprovodem nám pak byli Mgr. Markéta 

Haburová a Mgr. Petr Klein. 

Poté, co jsme dorazili na místo, jsme byli před vstupem do areálu rozděleni na dvě 

skupiny. Po absolvování bezpečnostní kontroly jsme si zapůjčili sluchátka a přenosné 

poslechové zařízení, přes které nám byl v první části prohlídky zprostředkován výklad. Naší 

skupiny se ujala průvodkyně paní Ela. Ta nám svým velmi procítěným a poutavým projevem 

sdělila spoustu informací o historii samotného tábora, o běžném životě jeho nedobrovolných 

obyvatel o některých významných osobnostech, které byly v táboře vězněny. 

V rámci prohlídky v táboře Auschwitz I. jsme navštívili typické cihlové baráky, sklepní 

cely i plynovou komoru s krematoriem. Pak jsme se přesunuli do tábora Auschwitz II. – 

Birkenau (Březinka). Zde jsme v doprovodu naší průvodkyně nahlédli do zděných i dřevěných 

domků, navštívili jsme památník vytvořený k uctění obětí holocaustu a nakonec jsme si celý 

tábor prohlédli z výšky nechvalně proslulé strážní věže, pod níž vedou koleje železnice, která 

do tohoto tábora smrti přivážela tisíce lidí zemřít.  

Exkurze byla velice poučná a přínosná – myslím, že každý by měl toto místo navštívit, 

aby si uvědomil, čeho jsou lidé schopni dopustit se na jiných. 

Vít Jarolim, V. 

Za historií Hlučínska a okolí 

19. 10. 2016 se studenti dějepisného semináře maturitního ročníku spolu s žáky sekundy 

vydali za historií Hlučínska a okolí. Díky spolupráci s Československou obcí legionářskou si 

gymnazisté udělali výlet na Ostrou hůrku, kde vyslechli poutavý výklad o dějinách tohoto 

památného místa Slezska – pahorku sopečného původu shlížejícího na Háj ve Slezsku. 

Z malebné krajiny, která mimo jiné inspirovala i několik básní Petra Bezruče, se poté 

studenti přesunuli do hrabyňského Národního památníku II. světové války, kde se jim dostalo 

unikátní možnosti nahlédnout nejen do obecné historie druhé světové války, ale také zjistit, jak 

ovlivnila přímo region, v němž žijí. Zážitek to byl nejen poučný, ale také emotivní, zejména 

v částech výstavy věnovaných holocaustu – zde se děsivá fakta mísila se sugestivní uměleckou 

instalací. 

Lucie Návratová, VI. 
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Studenti na Hluboké 

Ve dnech 18. až 23. června se uskutečnil pod vedením paní profesorky Humplíkové 

tradiční letní sportovně-turistický kurz v Hluboké nad Vltavou.  

Do jižních Čech jsme dorazili v odpoledních hodinách. Po ubytování v areálu 

sporthotelu Barborka jsme navštívili pravděpodobně nejvíce navštěvovanou turistickou atrakci 

v širokém okolí, a to překrásný zámek Hluboká. Sportovní program byl opravdu nabitý – 

rozdělení do tří družstev jsme navzájem soupeřili v mnoha disciplínách: začali jsme 

volejbalovým turnajem, poté jsme si mohli zadovádět na lanovém centru, kde jsme se učili 

slaňovat, což si později mnozí vyzkoušeli i na opravdové skále.  V rámci družstev jsme také 

soutěžili v bazénu, kde jsme ze dna lovili granáty a také závodili ve štafetě. Měli jsme také 

možnost vyzkoušet si potápění s přístrojem a naučili jsme se ovládat kajak. Dále jsme soutěžili 

v bowlingu nebo v logických skládankách. Pro mnohé z nás byl neopakovatelným a velmi 

dobrodružným zážitkem také únik z pirátské skrýše, odkud jsme se měli pomocí logického 

myšlení a týmové spolupráce dostat během stanoveného času. Aktivitu, kterou jsme si všichni 

užili, byl rafting, ze kterého jsme byli všichni doslova nadšení a jistě si ho někdy zopakujeme. 

Poslední večer jsme strávili u ohniště společně s pedagogickým dozorem i instruktory, kteří pro 

nás všechny aktivity připravili a s ochotou se nám celý týden věnovali. 

Vít Jarolim, V. 

Školní exkurze spojily teorii s praxí 

Tradiční výlety pořádané na konci školního roku jsou pro žáky nejen zdrojem zábavy 

a utužení třídního kolektivu, ale i propojí teoretické poznatky s reálnou praxí. Studenti třídy IV. 

si tak upevnili poznatky z chemie a biologie. Během posledního školního týdne navštívili: 

 Lednicko-valtický areál – unikátní krajinný komplex ze Seznamu dědictví UNESCO, 

kde se snoubí barokní a renesanční architektura s nádhernou krajinou lužních lesů, 

 Střední vinařskou školu ve Valticích, jedinou svého druhu v České republice, 

s moderním sklepním hospodářstvím soustředěným na výrobu kvalitních bílých 

a růžových vín, 

 Včelařské muzeum v Chlebovicích, které nabízí také přenášky o včelích produktech 

a dílnu s ruční výrobou svíček, 

 pivovar Radegast v Nošovicích. 
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Díky spolupráci s Ostravskou univerzitou mohli ale také chemici z kvarty a žáci 

gymnázia zapojení do celoročního projektu Emise předvést své znalosti ostatním na 

popularizační akci Chemie a ostatní přírodní vědy na Slezskoostravském hradě. 

Mgr. Romana Olšáková 

Sto let od narození Josefa Kainara 

V minulých dnech jsme si připomenuli stoleté výročí narození básníka Josefa Kainara, 

po němž nese naše škola od roku 2007 svůj čestný název. 

Josef Kainar se narodil 29. června 1917 v Přerově. Část svých středoškolských studií 

strávil na našem gymnáziu (1935-1938), na kterém rovněž maturoval. Zařadil se tak mezi naše 

nejvýznamnější absolventy. 

Kainarovo básnické dílo je rozmanité, k jeho nejznámějším sbírkám patří Nové mýty 

z období, kdy byl členem  tzv. Skupiny 42. Známá je rovněž jeho spolupráce s hudebníky, 

například Vladimírem Mišíkem nebo Michalem Prokopem.  

Škola si již Kainarovo výročí připomenula například návštěvou studentů na výstavě 

uspořádané Památníkem písemnictví na Moravě v Rajhradu u Brna. Řada akcí se pak připravuje 

na následující měsíce nového školního roku. 

Mgr. Martin Rostek 

 

 

  

http://ghlucin.cz/wp-content/uploads/2017/07/kainarm.jpg
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ZAHRANIČNÍ CESTY 

Vánoční Vídeň 

Dne 9. 12. 2016 se studenti našeho gymnázia zúčastnili v hojném počtu poznávací 

exkurze do hlavního města Rakouska. Prohlédli si zámek Schönbrunn, zoologickou zahradu 

v areálu zámku, muzeum kočárů Wagenburg, historické centrum města a další známá muzea 

a expozice, jako například Přírodovědné a Umělecko-historické muzeum. Nedílnou součástí 

exkurze byla i návštěva vánočních trhů, na kterých byla k vidění i k ochutnání spousta 

tradičních rakouských výrobků. Studenti také přišli na to, že už několik desítek kilometrů 

od domova je zapotřebí použít ke komunikaci pro většinu z nich tak málo oblíbený jazyk, jakým 

je němčina. 

Ing. Alena Janošová 

Nassfeld- fantastické lyžování 

Stejně jako minulý rok se studenti gymnázia tříd III. a 1. A zúčastnili lyžařského 

výcvikového kurzu v rakouském Nassfeldu. Termín jsme nemohli vybrat lépe - na sjezdovkách 

téměř nikdo, sníh perfektně upravený, slunečné počasí po celý týden. Program byl nabitý, celý 

den lyžování, při kterém si studenti nejen zdokonalili lyžařskou techniku, ale zbyl čas i na tzv. 

fun run jízdy, kde zvládli různé překážky, jako- table, box, rainbow a jiné triky. Celý týden byl 

vyčerpávající, ale nádherný. Do školy se nám vracelo vskutku těžce. Bis nächstes Jahr! 

Mgr. Iva Holečková 

Už jste byli v OSN? My ano! 

Nejprve pro neznalé zkratek – OSN je Organizace spojených národů. Je to mezinárodní 

organizace sdružující k dnešnímu dni 193 států a jejím hlavním posláním je zachování 

mezinárodního míru, bezpečnosti a zajištění mezinárodní spolupráce. Nám nejbližší sídlo se 

nachází v rakouské metropoli Vídni a tam také směřovala naše exkurze. 

Bylo páteční brzké ráno a z Hlučína se směrem na Vídeň vydal autobus se studenty 

Gymnázia Josefa Kainara. Cílem byla budova OSN ve Vídni, kde jsme měli domluvenou 

prohlídku. Cesta uběhla velmi rychle. V 11 hodin jsme byli na místě. Sídlo OSN vypadá jako 

malé městečko uprostřed velké Vídně a sami Vídeňáci se o něm vyjadřují jako o UNO-city. Je 

to rozsáhlý komplex, který pojme několik tisíc zaměstnanců OSN a příslušníky jejich rodin. Na 

první pohled opravdu impozantní kolos! A ten pocit, že my, „partija“ z Hlučína, se tu můžeme 

jen tak procházet! Ono to samozřejmě není tak jednoduché. U vstupu projdete bezpečnostní 

kontrolou jako na letišti, prověří vás i vaše případná zavazadla, přidělí vám visačku a průvodce. 
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Naše paní průvodkyně byla velmi příjemná a komunikativní. Celá prohlídka probíhala 

v angličtině, v jednom ze šesti hlavních jazyků OSN. Měli jsme možnost nahlédnout do 

zasedacího sálu, ve kterém právě probíhala konference o atomové energii, a vidět tak 

mezinárodní jednání na vlastní oči. Od paní průvodkyně jsme se dozvěděli spoustu zajímavých 

informací nejen o samotné organizaci OSN, ale i o životě v UNO-city. Mnohé také zaujala stálá 

expozice věnovaná průzkumu vesmíru s modely vesmírných plavidel a pravým měsíčním 

kamenem. Za zmínku stojí i originál Nobelovy ceny míru, kterou obdržela OSN v roce 2001 

spolu s Kofi Annanem. 

Odpolední program byl už pak tradiční. Společně jsme se prošli centrem Vídně, 

prohlédli si nejznámější památky, jako například Hofburg, a k večeru se už jelo směr Hlučín. 

Mgr. Lenka Procházková 

A názor studenta? 

Já osobně jsem s návštěvou evropského sídla OSN spokojen. Jsem rád, že se nám 

poštěstilo podívat se do velké konferenční místnosti, kde mimo jiné zrovna konference 

probíhala. Podle paní průvodkyně se toto povede zhruba dvakrát do roka. Jedna věc, která mě 

trochu zamrzela, je fakt, že jsme se nepodívali nikam, kde normálně pracují zaměstnanci OSN. 

Navštívili jsme veřejné prostory a konferenční místnost. Každopádně mě tato exkurze obohatila 

a jsem opravdu rád, že jsem se mohl dostat na místo důležité nejen pro světovou politiku. 

Pomyslnou „třešinkou na dortu“ byla i prohlídka Vídně. Je to krásné město a já se sem vždy 

rád vracím. 

František Solař, IV. 

Letecký zájezd do Velké Británie 

Autor Letecký zájezd do Velké Británie nás obohatil o nové zážitky a zkušenosti. Mnozí 

studenti letěli poprvé letadlem a měli možnost zažít bezproblémový let, seznámit se s milými 

stevardkami a se všemi nezbytnými procedurami na letišti. Londýn mnohé překvapil svou 

rozlehlostí, fungujícím dopravním systémem i slunečným počasím, které nás provázelo 

po celou dobu zájezdu. Nachodili jsme spoustu kilometrů a viděli většinu významných 

pamětihodností Londýna. Prošli jsme Tower, navštívili muzeum uvnitř Tower Bridge ve chvíli, 

kdy se most otevíral pod projíždějící lodí, čtvrť Soho, London Eye, Houses of Parliament, Baker 

Street, atraktivní Museum Madame Tussauds a mnohé další. 

Vlny Atlantského oceánu v pulsujícím přímořském městečku Brighton příjemně 

ochladily naše unavené nohy, poklidný Oxford nás potěšil nádhernou architekturou, 

středověkými hrázděnými budovami, nejstarší universitou na evropském kontinentu 
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a především pak slavnou jídelnou z filmů Harry Potter. Studenti poznávali nejen samotné 

atrakce a památky, ale mnohdy i sami sebe. Domluvili se anglicky bez problémů, zvládli nákup 

občerstvení, zjistili, že není dobré chodit v Londýně v nových botách a že vlna oceánu nemusí 

smočit jen vaše kotníky. 

Zažili jsme situace nejen úsměvné, ale i vážné, které nelze ovlivnit. Chválíme všechny 

studenty zájezdu za ohromnou disciplinovanost a solidaritu a za to, že jsme poslední den zvládli 

bez problémů a přejeme všem prázdninovým cestovatelům šťastný návrat. 

Mgr. Sabina Kijanicová 

PROJEKT EMISE 

Ve školním roce 2016/2017 byl projekt Emise představen širokému škále obyvatel 

Hlučínska. Od malých předškoláků, kteří se seznámili se správným tříděním odpadů a zhlédli 

pohádku o Čaroději Dobřetopu, přes žáky základních škol Hlučínska, kteří byli na naší škole 

pravidelně školeni ve vybraných přírodovědných předmětech a anglickém jazyce, až po širokou 

veřejnost. 

Emisaři diskutovali s občany Hlučínska na farmářských trzích, informovali je 

o ekologickém topení, ukázali jim, jak funguje mobilní aplikace zjišťující kvalitu ovzduší 

SmogAlarm. Během akcí s názvem Aby Hlučínsko dýchalo čistý vzduch, kterých se zúčastnily 

základní školy z Hlučína a Ludgeřovic, se žáci seznámili i s problematikou legislativy 

a ochrany ovzduší, vyzkoušeli si zajímavé chemické pokusy, v biologii si změřili svou vitální 

kapacitu plic a rozhýbali své mozkové závity při logických hrách.  

V rámci projektu Emise se žáci základních škol i gymnázia zúčastnili mnoha exkurzí. 

Na VUT Brno se seznámili s 3D tiskem, viděli mechanický model plic a laboratoř energeticky 

náročných procesů. Na Akademii věd ČR v Praze si pak obohatili své vědomosti o Jaroslavu 

Heyrovském a pod vedením pracovníků Ústavu fyzikální chemie řešili různé laboratorní úlohy 

z chemie. Žáci také navštívili VŠB – TU Ostrava – v Centru nanotechnologií si vyslechli 

přednášky o užitečnosti nanomateriálů v běžném životě. 

Mgr. Petr Klein 

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ 

Hra s prostorem i časem  

Ve středu 7. 12. 2016 proběhlo finále soutěže Stavby budoucnosti, kterou vyhlašuje již 

druhým rokem Stavební fakulta VŠB – TU Ostrava. Tento projekt zahrnoval rovněž sérii tří 
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popularizačních přednášek na témata z oboru stavebnictví, kterých se zúčastnily třídní 

kolektivy IV. a 3. A. 

Od září 2016 pak tým žáků IV. ve složení Nina Blažková, Jan Papesch, Šárka Thiemlová 

a Vojtěch Viktorin navrhl a vytvořil model domu pro život tříčlenné rodiny v blízké 

budoucnosti. Odborná porota hodnotila nejen originální architektonické nápady a provedení 

stavby, ale také udržitelnost bydlení v souladu s přírodou. Náš Dům na kůlech a také obětavá 

práce studentů byly oceněny v silné konkurenci třetím místem. 

Mgr. Romana Olšáková 

Okresní finále přeboru škol v šachu 

Ve čtvrtek 8. 12. 2016 a v pátek 9. 12. 2016 se v Opavě konaly turnaje Okresního finále 

přeboru škol v šachu ve dvou kategoriích. Naše gymnázium reprezentoval v kategorii středních 

škol pětičlenný tým ve složení František Hluchník (VI.), Tomáš Wanderburg (III.), Maxmilián 

Kuča (III.), Matěj Weczerek (2. A) a Jan Novák (VI.), v kategorii ZŠ bojovalo družstvo 

ve složení Václav Hák (II.), Jakub Osmančík (II.), Kryštof Brejcha (I.), Vítek Jiříček (I.) 

a Antonín Málek (II.). 

V Opavě nás přivítala příjemná atmosféra herny tamního šachového oddílu, kde se oba 

turnaje odehrávaly. Úderem deváté hodiny zasedli všichni hráči k šachovnicím a jali se usilovně 

dobývat cenné pozice svých soupeřů. Víte, jaký je rozdíl mezi introvertním a extrovertním 

matematikem? Introvertní matematik se při rozhovoru s vámi dívá na svoje boty. Extrovertní 

se dívá na vaše. Podobně to vypadalo i na turnaji: introvertní šachisté si mlčky hleděli svých 

figurek a šach-mat většinou nastal v několika málo tazích. Ti extrovertní se soustředili i na 

figurky svých protivníků a občas dokonce pohlédli svým sokům do tváře, ba co víc, prohodili 

s nimi vtipné slůvko. Díky tomu panovala po celou dobu klání přátelská atmosféra a všichni 

zúčastnění byli v dobré náladě. Bojovalo se však tvrdě, nezřídka byl důležitý i ten poslední 

pěšec a mnohdy se o výhře rozhodovalo v posledních sekundách. Zdálo by se, že šachy jsou 

klidná hra, avšak když vám šachové hodiny trpělivě a vytrvale odměřují každou vteřinu, je 

někdy těžké dohrát s klidnými nervy a chladnou hlavou. I na tomto turnaji tedy nebyla nouze 

o situace, kdy hráči, kteří již své partie dohráli, s napětím hleděli na snažení svých spoluhráčů 

či soupeřů. 

Po poledni bylo dohráno a došlo na vyhlašování výsledků. Hráči v mladší kategorii 

získali 7. místo, ve starší kategorii se náš tým umístil na třetím místě, v těsném závěsu za týmem 

Mendelova gymnázia. 

František Hluchník, VI. 



31 

 

Úspěšné vystoupení našich studentek v okresním kole soutěže v anglickém jazyce 

Ve dnech 13. a 16. 2. proběhla okresní kola soutěže v anglickém jazyce. Naše studentky 

dosáhly výborných umístění v obou kategoriích. 

V kategorii starších žáků se Kateřina Miketová z tercie umístila na krásném třetím místě 

a Ivana Holleschová z kvinty na skvělém druhém místě.  Od prvního místa děvčata dělil jen 

minimální bodový rozdíl. V kategorii mladších se pak Eva Raunigová z primy umístila rovněž 

na druhém místě. Blahopřejeme! 

Mgr. Sabina Kijanicová 

Naši chemici opět bodují 

12. 4. 2017 se na SPŠCHG v Ostravě-Zábřehu konalo krajské kolo chemické olympiády 

kategorie C. Soutěže se zúčastnilo 48 nejlepších chemiků Moravskoslezského kraje. Naše 

gymnázium reprezentovali: Adam Piskalla (III.), Tomáš Raunig (IV.), Jonáš Bilík (IV.) a Jakub 

Metelka (IV.). Konkurence byla obrovská, o umístění rozhodovaly poloviny bodu a naši 

studenti tradičně ve velké konkurenci obstáli na výbornou. Adam Piskalla získal velice krásné 

5. místo, Tomáš Raunig 7. místo, Jonáš Bilík 17. místo a Jakub Metelka 40. místo. 

Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity uspořádala dne 27. 4. 2017 krajské kolo 

chemické olympiády kategorie B. Soutěž absolvovalo celkem 24 žáků, kteří byli vybráni na 

základě bodového zisku z testu, teoretické a praktické části ve školních kolech. Studenti kvarty 

Tomáš Raunig a Jonáš Bilík uspěli mezi o rok staršími kolegy. Tomáš Raunig získal velmi 

cenné 8. místo a Jonáš Bilík 17. místo. 

RNDr. Kateřina Trčková, Ph.D. 

Grandfinále v Prezentiádě 

Před nedávnou dobou jsme se společně s dalšími týmy naší školy zúčastnili Prezentiády. 

V nominačním kole jsme všichni uspěli, a tak před námi bylo kolo krajské. V kategorii 

středních škol se naše týmy umístily na 4. místě (Daniel Klásek, Karolína Musialová a Nikola 

Stanková, všichni z 1. A) a 8. místě (Nikola Miketová a Natálie Sebralová, obě z 1. A). 

V kategorii škol základních společně s víceletými gymnázii jsme se my, Lišky (Kateřina 

Krupová a Daniela Piskalová, obě ze sekundy), umístily na prvním místě. 

Před námi najednou bylo grandfinále v Brně. Byly jsme opravdu nervozní, protože na 

přípravu jsme měly pouze 5 dnů. Elektronická prezentace byla opravdu oříšek, protože jsme 

chtěly téma pojmout nějak zajímavě, ale zároveň se držet pravidel a doporučení. Jakmile jsme 

dorazily do Brna, počáteční obavy se rozplynuly. Čekala nás vcelku přátelská atmosféra. 
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Myslím, že se nám naše prezentace docela povedla, i když jsme musely překonat několik 

překážek při její tvorbě. Také několik dalších týmů předvedlo dobré výkony. Na druhou stranu 

se přiznám, že jsem čekala něco trochu jiného, protože pár týmů předvedlo opravdu spíše 

divadélko. Přesto je to pro nás dobrá zkušenost a navíc jsme se něčemu určitě přiučily. 

Daniela Piskalová, II. 

Naše házenkářky v republikovém finále! 

Ve dnech 14. až 15. 3. 2017 se v Plzni konalo republikové finále středních škol v házené 

dívek. Po vítězství v krajském kole a výborném výkonu v kvalifikaci bylo na republikové finále 

nominováno i družstvo dívek z našeho gymnázia. Družstvo hrálo v tomto složení: Magdaléna 

Porwolová a Klára Skibová z tercie, Adéla Kovalová, Andrea Skibová, Karla 

Schwenznerová  a Nela Starowiczová z kvarty, Štěpánka Czyžová a Jana Jarošová z 1. A, 

Eliška Desortová z 2. A, Markéta Kamrádová, Adéla Palkovská a Veronika Zouharová ze sexty. 

Ve hře kvůli zranění výrazně chyběla klíčová hráčka Eliška Desortová, která ale úspěšně 

proměňovala trestné hody a ze střídačky pomáhala spoluhráčkám radami. Děvčata bohužel už 

v základní skupině narazila na nejsilnější soupeře, a to družstva Olomouce a Prahy, která 

celkově skončila na 1. a 2. místě, takže po velmi vyrovnaných zápasech družstvo našeho 

gymnázia skončilo na celkovém 5. místě v republice. Tímto umístěním důstojně reprezentovalo 

nejen naši školu, ale i město Hlučín. 

RNDr. Marta Humplíková 

Úspěšní řešitelé fyzikální olympiády 

Ve středu 19. dubna 2017 proběhlo ve Středisku volného času na Ostrčilově ulici 

v Moravské Ostravě krajské kolo 58. ročníku fyzikální olympiády v kategoriích B, C a D. Naše 

gymnázium v soutěži reprezentovali Jan Papesch a Tomáš Raunig z kvarty v kategorii C a Jiří 

Plaček a Štěpánka Czyzová z 1. A, kteří bojovali v kategorii D. Na vypracování řešení čtyř 

náročných teoretických úloh, měli žáci 4 hodiny. Nejlépe si vedl přírodovědnými soutěžemi již 

značně ostřílený Tomáš Raunig, který získal nádherné 3. místo, Honza Papesch se rovněž 

zařadil mezi pouze několik málo úspěšných řešitelů a umístil se na velmi pěkném 9. místě. 

Štěpánka Czyzová a Jirka Plaček se při své soutěžní premiéře na horních příčkách sice 

neumístili, nicméně doufáme, že se nenechají odradit a budou školu reprezentovat také 

v dalších letech, protože každá účast je cenná. Všem soutěžícím tímto děkujeme a přejeme 

hodně úspěchů v dalších soutěžních kláních, nejen fyzikálních. 
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Předávání diplomů a věcných cen pro úspěšné řešitele, kteří se umístili na prvních třech 

příčkách, proběhlo na slavnostním vyhodnocení ve Světě techniky v Dolní oblasti Vítkovic. 

Mgr. Lenka Hořenková Kucosová 

Sbor získal slavíka! 

V pátek dne 9. 6. 2017 se školní pěvecký sbor Hrabilis pod vedením všemi oblíbeného 

pana profesora Hrabovského zúčastnil soutěže, která nese název „The English Nightingale“, 

tedy „Anglický slavík“. Jedná se o soutěž anglicky zpívajících sborů a už jedenáctým rokem ji 

pořádá Jazykové gymnázium Hello v Ostravě. Soutěží se ve třech kategoriích: sbor, komorní 

těleso a jednotlivec. Letos jsme měli zastoupení ve všech kategoriích. 

Od osmé hodiny ranní, kdy jsme vstoupili do sálu, naše nervy začaly pracovat 

a postupně, jak se blížila naše chvíle, nervozita nabírala na obrátkách. Jakmile jsme ale vstoupili 

na pódium, byla ta tam a my jsme skladbu Radioactive zazpívali s neuvěřitelnou energií 

a následně jsme sklidili obrovský potlesk. To však nebylo všechno, další na řadě byl náš skvělý 

kvintet (Anna Janošová V., Tereza Chlapková V., Štěpán Slivka II., Šárka Thiemlová IV., 

Amálie Benešová I.), který při skladbě Demons doprovázela naše kapela (Jan Kania V., Vít 

Kupka III., František Solař IV., Martin Glumbík 2. A, Tereza Kuchařová 3. A, Barbora 

Plačková I.). Poslední z našich vystoupení si střihla naše jedinečná sólistka Klára Hermanová 

z 2. A se skladbou Rehab. 

Této soutěže jsme se zúčastnili již druhým rokem a musím konstatovat, že letos byla 

konkurence mnohonásobně větší než minule. Ale my jsme poctivě trénovali a přijeli jsme tam 

vyhrát. To se nám také povedlo. 

Je jedno, jestli holka nebo kluk, malý nebo velký, všichni měli v okamžiku, kdy vyhlásili 

Gymnázia Josefa Kainara vítězem soutěže, slzy v očích a ohromnou radost. Taktéž všichni 

jásali, když kvintet obsadil krásné 3. místo a Klára Hermanová získala čestné uznání. Byl to 

skvělý a na můj vkus velmi emotivní zážitek. 

Marie Haferová, III. 
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Úspěšní reprezentanti školy ve školním roce 2016/2017 

MEZINÁRODNÍ KOLO 

Best of English (on-line) 28 zemí, 683 škol, více než 15 000 účastníků 

Gymnázium Hlučín – 185. místo  

Adéla Marková (VI.) – 85. místo 

CELOSTÁTNÍ KOLO 

Bobřík informatiky 

Vojtěch Jurášek (VI.) – účast v ústředním kole 

Prezentiáda 

Kategorie ZŠ  

tým: Kateřina Krupová, Daniela Piskalová (II.) – účast 

REGIONÁLNÍ KOLO, KRAJSKÉ KOLO 

Matematická olympiáda  

kat.A: Štěpán Kastowký (3. A) – 21. místo, úspěšný řešitel 

kat.B: Tomáš Raunig (IV.) – 8. místo, úspěšný řešitel 

Biologická olympiáda 

kat. C: Amálie Benešová (I.) – 19. místo 

kat. C: Jan Szturz (II.) – 20. místo 

Fyzikální olympiáda 

kat. D: Štěpánka Czyzová (1. A) – řešitelka 

kat. D: Jiří Plaček (1. A) – řešitel 

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

kat. C: Jan Papesch (IV.) – 9. místo – úspěšný řešitel 

Chemická olympiáda 

kat. B: Tomáš Raunig (IV.) – 8. místo – úspěšný řešitel 

kat. B: Jonáš Bilík (IV.) – 17. místo – řešitel 

kat. C: Adam Piskalla (III.) – 5. místo – úspěšný řešitel 

kat. C: Tomáš Raunig (IV.) – 7. místo – úspěšný řešitel 

kat. C: Jonáš Bilík (IV.) – 17. místo – úspěšný řešitel 

kat. C: Jakub Metelka (IV.) – 40. místo – úspěšný řešitel 
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Četba německého textu Bücherwurm 

Jakub Müller (V) – 1. místo 

Dějepisná olympiáda 

Vít Jarolim, (V.) – 10. místo 

Dějepisná soutěž studentů gymnázií ČR a SR  

Tým: Vít Jarolim, (V.); Sabina Náhlíková, Jakub Demel (3. A) – 8. místo 

Prezentiáda 

Kategorie SŠ 

Daniel Klásek, Karolína Musialová, Nikola Stanková (1. A) – 4. místo 

Kategorie SŠ  

Nikola Miketová, Natálie Sebralová (1. A) – 8. místo 

Kategorie ZŠ  

Kateřina Krupová, Daniela Piskalová, Štěpán Slivka (II.) – 1. místo 

OKRESNÍ KOLO 

Matematická olympiáda  

kat.A: Štěpán Kastowký (3. A) – 6. místo – úspěšný řešitel 

kat.B: Tomáš Raunig (IV.) – 1. místo – úspěšný řešitel 

kat.Z8: Barbora Plačková (I.) – 6. místo – úspěšná řešitelka 

Michaela Dubělčíková  (I.) – 21. místo – úspěšná řešitelka 

Zeměpisná olympiáda 

kat. C: Jan Szturz (II.) – 19. místo  

kat. D: Ondřej Bedrunka (VI.) – 4. místo  

Šimon Harazim (V.) – 10. místo  

Biologická olympiáda 

kat. C: Amálie Benešová (I.) – 19. místo 

kat. C: Jan Szturz (II.) – 20. místo 

Soutěž v NJ  

Marek Klásek (3. A) – 3. místo 
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Olympiáda z anglického jazyka:  

kat. mladší: Eva Raunigová (I.) – 2. místo 

kat. starší: Ivana Holleschová (V.) – 2. místo 

Kateřina Miketová (III.) – 3. místo 

Dějepisná olympiáda 

Martin Panoc (II.) 13. – 15. místo 

Olympiáda z českého jazyka 

I. kategorie: 

Amálie Benešeová (I.) – 6. – 8. místo 

II. kategorie: 

Veronika Bočková (V.) – 4. místo 

Chemická olympiáda 

kat. D: Daniela Piskalová (II.)  – 15. místo – úspěšná řešitelka 

kat. D: Kateřina Krupová (II.) – 21. místo – řešitelka 

kat. D: Kateřina Zlotá (II.)  – 22.–24. místo – řešitelka 

Klokan  

kat. Junior: 

Vojtěch Kloda (IV.) – 2. místo 

Tomáš Raunig (IV.) – 3. místo  

Martin Schmidke (IV.) – 4. místo 

Josef Jančík (IV.) – 5. místo  

Adam Piskalla (III.) – 6. místo 

kat. Student: 

Štěpán Kastowský (3. A) – 2. místo 

Martin Groh (3. A) – 6. místo  

Okresní finále přeboru škol v šachu okresu Opava 

kat. B – 7. místo 

Václav Hák, Jakub Osmančík (II.); Kryštof Brejcha, Vítek Jiříček (I.) 

kat. C – 3. místo 

František Hluchník (VI.); Matěj Weczerek (2. A); Maxmilián Kuča, Tomáš Wanderburg (III.) 
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DALŠÍ SOUTĚŽE 

LoMaS (8. ročník celoškolní soutěže v logických hrách) 

družstvo 1. A (Nikola Stanková, Martin Pustelník, Kateřina Černocká, Jiří Plaček, Štěpánka 

Czyžová) – 1. místo 

Klokan (školní kolo) 

kat. Kadet: Vojtěch Reiský (II.) – 1. místo 

kat. Junior: Vojtěch Kloda (IV.) – 1. místo 

kat. Student: Štěpán Kastowský (3. A) – 1. místo 

English Guru (on-line) – studenti IV. – účast 

Anglický slavík  

pěvecký sbor Gymnázia Hlučín – 1. místo 

Němčinář roku: 

účast 15 žáků školy  

Bobřík informatiky 

kat. Kadet (53 soutěžících, 33 úspěšných řešitelů)  

Tělovýchovné soutěže  

CELOSTÁTNÍ KOLO 

Házená – dívky: Magdaléna Porwolová, Klára Skibová (III.), Adéla Kovalová, Andrea 

Skibová, Karla Schwenznerová, Nela Starowiczová (IV.), Štěpánka Czyžová, Jana Jarošová 

(1. A), Eliška Desortová (2. A), Markéta Kamradová, Adéla Palkovská, Veronika Zouharová 

(VI.) – 5. místo 

REGIONÁLNÍ KOLO, KRAJSKÉ KOLO 

Házená 

dívky: Magdaléna Porwolová, Klára Skibová (III.), Adéla Kovalová, Andrea Skibová, Karla 

Schwenznerová, Oborná Adéla, Nela Starowiczová (IV.), Štěpánka Czyžová, Jana Jarošová 

(1. A), Eliška Desortová (2. A) – 1. místo 
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OKRESNÍ KOLO 

Lehká atletika Corny 

hoši: Jakub Sýkora (3. A), Marek Miketa (IV.), Štěpán Kania (1. A), Martin Pecuch (4. A), 

Ondřej Vlček (VI.), Jindřich Brejcha (VI.), Břemek Karel (VI.), Ondřej Konečný (V.) – 4. místo 

Lehká atletika Corny 

dívky Wanderburgová Monika (4. A), Nováková Kristýna (III.), Desortová Eliška (2. A),  

Lasáková Tereza (2. A).,  Balarinová Sabina, Sebralová Natálie, Kalabzová Eliška, Czyžová 

Štěpánka (1. A), Oborná Adéla, Kovalová Adéla (IV.) – 5. místo 

Memoriál J. Martínka – volejbal 

hoši: Ondřej Vlček, Adam Palkovský, Ondřej Bedrunka, Jindřich Brejcha, Vojtěch Jurášek 

(VI.), Jan Hradil (V.), Ivo Samek, Jan Srba (IV.)  

Memoriál J. Martínka – volejbal 

dívky: Eva Lazarová (1. A), Kateřina Bugnerová (V.), Aneta Peterková (3. A), Anna Veselá, 

Adéla Palkovská, Veronika Zouharová (VI.), Petra Klanicová, Monika Vavrušková (4. A) – 

3. místo 

Okresní kolo ve volejbale 

 dívky: Magda Porwolová, Eliška Olbrechtová (III.), Eva Lazarová (1. A), Kateřina Bugnerová, 

Barbora Losková (V.), Aneta Peterková (3. A), Anna Veselá, Veronika Zouharová (VI.), Petra 

Klanicová, Monika Vavrušková (4. A) – 3. místo 

I) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

Ve dnech 24.–26. ledna 2017 vykonala ČŠI v naší škole inspekční činnost. Předmětem 

inspekční činnosti bylo hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného 

střední školou podle ustanovení § 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, a zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů a jejich 

souladu s právními předpisy a rámcovými vzdělávacími programy podle ustanovení § 174 

odst. 2 písm. c) školského zákona.  

Poznámka: Podrobné údaje o výsledcích inspekční činnosti jsou uvedeny v inspekční zprávě 

školy zveřejněné na: http://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy 
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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. 2016 činil 15 848 046 Kč.  

Celkové příspěvky a příjmy na provoz zahrnují: 

a) Příspěvky a dotace – MŠMT 13 170 446,00 Kč 

b) Příspěvky a dotace od zřizovatele 2 677 600,00 Kč 

c) Výnosy z časového rozpuštění IT 36 696,00 Kč 

Celkem výnosy 15 884 742,00 Kč 

Vlastní příjmy z hlavní činnosti činily 7 883,04 Kč. Jednalo se o příjmy za opisy 

vysvědčení ve výši 700 Kč, příjmy za ztráty ve výši 986 Kč a příjmy za sběr 3 257,68 Kč. 

Dalším příjmem byly úroky z běžného účtu ve výši 2 939,36 Kč. Na rozdíl od roku 2015, kdy 

činilo čerpání fondů 95 315 Kč, škola v roce 2016 nezapojila do hospodaření školy fond rezerv, 

fond odměn ani investiční fond v rámci hlavní činnosti.  

Celkem výnosy z vlastní činnosti a úroky 7 883,04 Kč 

2. Náklady v hlavní činnosti 

Neinvestiční náklady na provoz školy činily celkem 15 919 298,88 Kč. V roce 2016 

nebyly do financování školy zapojeny žádné projekty, a tudíž došlo ke snížení nákladů oproti 

roku loňskému, kdy byly do rozpočtu zapojeny finanční prostředky z projektů „Projekt Výzva 

56“ a projekt „Nové jazykové dovednosti“. Bez těchto projektů můžeme konstatovat, že kromě 

mzdových nákladů je rok 2016 srovnatelný s rokem 2015. 

Náklady tvořily: 

Spotřeba materiálu 307 246,10 Kč 

Spotřeba energie 653 696,00 Kč 

Opravy a udržování 311 545,53 Kč 

Cestovné 81 317,00 Kč 

Ostatní služby 836 032,60 Kč 

Mzdové náklady  9 627 608,00 Kč 

Zákonné sociální pojištění ZP a SP 3 241 901,00 Kč 

Jiné sociální pojištění – náklady na povinné úrazové pojištění  39 491,00 Kč 
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Zákonné sociální náklady 161 650,00 Kč 

Jiné daně a poplatky 5 000,00 Kč 

Ostatní náklady z činnosti – maturitní a závěrečné zkoušky 12 934,00 Kč 

Odpisy dlouhodobého majetku 231 664,00 Kč 

Náklady z drobného dlouhodobého majetku 408 655,17 Kč 

Daň z příjmu 558,48 Kč 

Celkem náklady 15 919 298,88 Kč 

3. Výsledek hospodaření  

Hlavní činnost 

Gymnázium Josefa Kainara hospodařilo v roce 2016 v hlavní činnosti s prostředky 

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

a s vlastními zdroji. Dle Výkazu zisku a ztráty celkové výnosy organizace v roce 2016 činily 

15 892 625,04 Kč. Celkové náklady činily 15 919 298,88 Kč. Hospodářský výsledek 

příspěvkové organizace je záporný ve výši 26 673,84 Kč. 

Výnosy 15 892 625,04 Kč 

Náklady 15 919 298,88 Kč 

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti = ztráta = - 26 673,84 Kč 

Doplňková činnost 

Celkové výnosy v doplňkové činnosti činily 253 035,00 Kč, celkové náklady 111 

365,00 Kč. Hospodářský výsledek je 141 670 Kč. 

Výnosy 253 035,00 Kč 

Náklady 111 365,00 Kč 

Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti = zisk = 141 670 Kč 

Celkem výsledek hospodaření za organizaci a k rozdělení do fondů činí: 114 996,16 Kč 

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

2016, byly uvedeny ve Zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace, kterou škola 

odevzdala zřizovateli dne 14. 3. 2017. 
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K) Zapojení do rozvojových a mezinárodních programů 

Ve školním roce 2016/2017 se škola zapojila jako partner Moravskoslezského kraje 

do operačního programu IROP s názvem Modernizace přírodovědných předmětů I. 

Cílem projektu je modernizace a rozšíření možnosti výuky přírodovědných předmětů 

za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění absolventů na vysokých 

školách a na regionálním trhu práce. 

Výstupem projektu je modernizace stávajících laboratoří přírodovědných předmětů 

(chemie, biologie), do nichž budou pořízeny modernější přístroje, didaktické pomůcky 

a vybavení včetně laboratorního nábytku a IT techniky. 

Inovace ve výuce (OP Výzkum, věda, vzdělávání) je název dalšího projektu, do kterého 

jsme se zapojili. Hlavním cílem je inovativní přístup k výuce a vzdělávání. 

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 2016/2017 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 Spolek rodičů při Gymnáziu Josefa Kainara, Hlučín, 

který se sponzoringem podílí na nákupu výukových programů, školních pomůcek, organizuje 

školní ples, formou odměn podporuje studenty při reprezentaci školy, hradí jim cestovné, atd. 

Ve školním roce 2016/2017 přispěl částkou 100 000 Kč na vybavení žákovské knihovny novým 

nábytkem. 
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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. 

PhDr. Charlotta Grenarová  

podpis ředitelky školy 

Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 10. 10. 2017. 

JUDr. Jaroslava Miketová 

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 2016/2017 – termín jarní 

Část Předmět Obor 
Počet 

Úspěšně 

vykonalo 
Průměr 

přihlášených maturujících DT PP ÚZ 

S
p

o
le

čn
á
 ČJ 

G-6leté 

30 30 30 30 30 1,57 

AJ 16 16 16 16 16 1,31 

M 14 14 13 - - 2,50 

P
ro

fi
lo

v
á

 

AJ 5 5 - - 5 2,00 

SZ 9 9 - - 9 2,00 

D 8 8 - - 8 1,75 

Ge 8 8 - - 8 1,88 

M 6 6 - - 6 1,83 

F 1 1 - - 1 1,00 

Ch 10 10 - - 10 1,40 

Bi 12 12 - - 12 1,50 

IVT 1 1 - - 1 1,00 

 

Přehled výsledků MZ ve školním roce 2016/2017 – termín podzimní 

Část Předmět Obor 
Počet Úspěšně vykonalo 

Průměr 

přihlášených maturujících DT PP ÚZ 

Spol M G–6leté 1 1 1 - - 3,00 
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Přehled výsledků MZ ve školním roce 2016/2017 – termín jarní 

Část Předmět Obor 
Počet 

Úspěšně 

vykonalo 
Průměr 

přihlášených maturujících DT PP ÚZ 

S
p

o
le

čn
á
 ČJ 

G-4leté 

26 26 26 26 22 2,73 

AJ 16 16 16 15 16 1,94 

M 10 10 10 - - 3,30 

P
ro

fi
lo

v
á

 

AJ 4 4 - - 4 3,00 

NJ 3 3 - - 3 2,00 

SZ 10 10 - - 9 2,70 

D 4 4 - - 3 3,25 

Ge 11 11 - - 11 2,18 

M 3 3 - - 6 2,33 

F 2 2 - - 3 1,67 

Ch 8 8 - - - 2,25 

Bi 9 9 - - 9 2,67 

 

Přehled výsledků MZ ve školním roce 2016/2017 – termín podzimní 

Část Předmět Obor 
Počet Úspěšně vykonalo 

Průměr 

přihlášených maturujících DT PP ÚZ 

S
p

o
- 

le
čn

á
 ČJ 

G–4leté 

4 4 - - 4 3,75 

AJ 1 1 - 1 - 3,00 

P
ro

fi
lo

v
á

 

SZ 1 1 - - 1 4,00 

D 1 1 - - 1 2,00 

Ch 1 1 - - 1 4,00 

Bi 1 1 - - 1 4,00 
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Přehled celkových výsledků MZ ve školním roce 2016/2017 – sexta 

Přehled celkových výsledků MZ ve školním roce 2016/2017 – 4. A 

 

  

Obor 

6leté 

studi

um 

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 16 13 1 1,71 - - - - 

opravném - - - - 1 0 0 2,00 

Obor 

4leté 

studi

um 

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 17 4 5 2,53 - - - - 

opravném - - - - 5 0 0 3,10 
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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 v % percentil P(c) percentil P(o1) 

Český jazyk 75,8 76 28 

Matematika 54,4 78 34 

Anglický jazyk 82,2 77 34 

Německý jazyk 92,9 100 100 

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 v % percentil P(c) percentil P(o1) 

Český jazyk 88 70 14 

Matematika  80,8 81 48 

Anglický jazyk 81,3 80 38 
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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 

Biocel Paskov 

ČOV Hlučín 

Teva Opava 

Pivovar Radegast 

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 

Modernizace 

výuky 

přírodovědných 

předmětů I 

OP IROP 2014-

2020 
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0002505 

Příjemce MSK 

Škola - partner 
2 537 577,80Kč 

Cílem projektu 

je modernizace 

a rozšíření 

možnosti výuky 

přírodovědných 

předmětů.  

červen 

2016 – 

duben 

2018 

Inovativní 

přístup k výuce 

a vzdělávání 

OP Výzkum, 

vývoj, 

vzdělávání 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0006339 Příjemce 770 949,00Kč 

Cílem projektu 

je rozvoj v 

prioritních 

oblastech pro 

rozvoj školy. 

2017-

2019 

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 

       

       

 


