
 

 

GYMNÁZIUM JOSEFA KAINARA, HLUČÍN, P. O. 

748 01 Hlučín, Dr. Ed. Beneše 586/7 

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 

za školní rok 2018/2019 

Hlučín 8. října 2019 Předkládá: PhDr. Charlotta Grenarová, ředitelka školy





3 

 

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 

 Telefon:  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 

2018/2019 výuka probíhala v šesti třídách šestiletého studia a čtyřech třídách čtyřletého studia. 

Přijímací řízení bylo opět vyhlášeno do čtyřletého a šestiletého studia. Do obou tříd bylo 

v 1. kole přijato po 30 žácích. 

Ve školním roce 2018/2019 se škola zapojila do těchto projektů: 

Nadále probíhal projekt Modernizace výuky přírodovědných předmětů I, ve kterém 

jsme partnery Moravskoslezského kraje. Laboratoř biologie byla vybavena novým nábytkem,  

moderními vyučovacími pomůckami a didaktickou technikou. Nepodařilo se však dokončit 

laboratoř chemie z důvodu odstoupení od smlouvy s dodavatelem, bylo vyhlášeno nové 

výběrové řízení. 

V loňském školním roce pokračoval projekt v rámci Výzvy č.  02_16_035 Podpora škol 

formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I s názvem „Inovativní 

přístup k výuce a vzdělávání“. V rámci tohoto projektu se pedagogové účastnili školení DVPP, 

pracovali v mezioborových minitýmech, probíhala tandemová výuka zaměřená na využívání 

nových metod a tabletů ve vyučování. 

Během celého školního roku a intenzivně v období hlavních prázdnin probíhaly 

v prostorách školy rekonstrukce a opravy. Zmodernizovali jsme a vybavili novým nábytkem 

učebny hudební výchovy a výtvarné výchovy. Provedli jsme výměnu elektroinstalace a opravu 
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stoupaček v učebně výtvarné výchovy, kabinetu tělesné výchovy a kanceláři zástupkyně 

ředitelky – došlo tak k výměně rozvodů vody, odpadů, obkladů, sanitární techniky a výmalbě 

prostor. V průběhu hlavních prázdnin byly vyměněny šatní skříňky žáků v suterénu školy. 

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. Všechny 

učebny jsou vybaveny dataprojektory a počítači. 

Pro žáky školy pořádají pedagogové celou řadu vzdělávacích, kulturních a sportovních 

akcí a exkurzí, a to jak v tuzemsku, tak i v zahraničí, tradičně např. pro žáky prvních ročníků 

adaptační kurz, žáci 1. A a tercie se zúčastnili lyžařského kurzu v rakouských Alpách, žáci 

kvinty a 3. A si mohou vybrat absolvování letního sportovního kurzu buď v Itálii, nebo 

v Hluboké nad Vltavou. K oblíbeným akcím se řadí exkurze do Skotska, předvánoční Vídně a 

Krakova. 

Tradičně poslední ročníky navštěvují Prahu; oblíbená jsou divadelní představení 

v divadle Komorní scéna Aréna, neméně pak exkurze do Planetária v Ostravě, Arboreta v Bílé 

Lhotě a Vlastivědného muzea v Olomouci. Žáci v rámci polytechnické výchovy navštívili řadu 

podniků a institucí, např. Dolní oblast Vítkovice, cukrovar ve Vávrovicích, škrobárnu 

v Krnově, pivovar Radegast v Nošovicích, elektrárnu v Jilešovicích. Žáci se svými pedagogy 

navštívili řadu koncertů, výstav a institucí, např. Českou národní banku, Senát ČR, Krajský 

soud v Ostravě, účastnili se Ostravské noci vědců, navštívili Osvětim. 

Celoškolní akce, např. Crazy den, Nonstop ve volejbale, konané ke Dni studentstva, 

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, jsou velmi významné pro upevnění vztahu žáků ke škole. 

Mezi tradiční akce se zařadily nově projektové dny (v tomto školním roce věnované 

100. výročí vzniku Československa), recitační soutěž, výstavy a především mezi žáky 

i veřejností oblíbený GymplFest, na kterém vystupují převážně studentské kapely. Na jeho 

organizaci se podílejí velkou měrou samotní žáci. 
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B) Obory vzdělávání 

Kód Název Délka studia Počet tříd Počet žáků 
 

naplněnost 

tříd 

79-41-K/61 Gymnázium 6 6 178 29,5 

79-41-K/41 Gymnázium 4 4 112 28 

C) Personální zabezpečení školy 

Ve školním roce 2018/2019 škola zaměstnávala 7 nepedagogických a 27 pedagogických 

pracovníků, některé z nich na zkrácený úvazek, nebo po část školního roku.  

Stav učitelského sboru ve školním roce 2018/2019 

Mgr. Andrea Cahelová, M – F – IVT, vyučovala fyziku, informační a výpočetní techniku 

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, základy společenských věd 

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

výchovu 

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

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

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

RNDr. Marta Humplíková, Bi – TV, vyučovala biologii 

Ing. Alena Janošová, NJ, vyučovala německý jazyk 

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

Mgr. Helena Kapounová, M – Ch, vyučovala matematiku  

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

Mgr. Petr Klein, Bi – Ch, vyučoval biologii, chemii, přírodovědná praktika 

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

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

techniku  

Mgr. Jakub Novák, M – Ch – Dg, vyučoval chemii, matematiku 

Mgr. Romana Olšáková, M – Z, vyučovala matematiku, geografii, přírodovědná praktika 
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Mgr. Pastrňáková Andrea, ČJ – AJ, vyučovala český jazyk, anglický jazyk 

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

společenský základ /základy společenských věd 

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

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, německý jazyk  

BEng. Raymond Harvey Ure, vyučoval konverzaci v anglickém jazyce 

Mgr. Jakub Vitásek, TV – VZ, vyučoval tělesnou výchovu, biologii, přírodovědná praktika 

Mgr. Tereza Wachtarczyková, ČJ – SZ/ZSV, vyučovala český jazyk, společenský 

základ/základy společenských věd a společenská praktika 

Přepočtený stav pedagogických pracovníků k 30. 6. 2019: 24,09 

z toho nekvalifikovaných: 0 

Aprobovanost výuky cizích jazyků 

Učitelé AJ NJ RJ 

Aprobovaní 5 6 1 

Rodilí mluvčí 1 – – 

Absolventi, kteří nastoupili do školy ve školním roce 2018/2019: jeden 

Učitelé, kteří nastoupili do školy, nebo odešli ve školním roce 2018/2019: 

 nastoupili: jeden k 1. 2. 2019 (absolvent) 

 odešel:  jeden k 31. 12. 2018 – k jinému zaměstnavateli 

jeden k 31. 7. 2019 – do starobního důchodu 

 na mateřské dovolené: dvě 

Učitelé v důchodovém věku ve školním roce 2018/2019: dva, od dubna 2019 tři 
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Správní a provozní zaměstnanci 

Ing. Kateřina Kočicová – ekonomka 

Bc. Sylva Brixová – referentka 

Jiří Mušálek – školník  

Jan Tvarůžka – školník (zástup za nemoc pana Mušálka) 

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 2019/20 

Přijato v 1. kole/nastoupilo 30/30 

Přijato na odvolání po 1. kole 0 

Přijato v 2. kole/nastoupilo 0 

Celkem 30 

Přijímací řízení do 1. ročníku čtyřletého studia pro školní rok 2019/20 

Přijato v 1. kole/nastoupilo 30/30 

Přijato na odvolání po 1. kole 0 

Přijato v 2. kole/nastoupilo 0 

Celkem 30 

Počet přijetí v průběhu školního roku 2018/2019 

do 1. ročníků 1 

do vyšších ročníků 4 
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E) Výsledky vzdělávání 

Prospěch žáků na konci 1. pololetí 

 

Žáci 
Průměrný 

prospěch 

Prospěch 

Celkem Vyznamenání Prospěli Neprospěli Nehodnocen 

1. A 31 1,77 6 25 0 0 

2. A 24 1,97 6 18 0 0 

3. A 30 1,76 10 19 1 0 

4. A 28 2,20 4 21 3 0 

I.  30 1,38 18 12 0 0 

II. 28 1,50 13 15 0 0 

III.  31 1,62 15 16 0 0 

IV.  29 1,75 12 16 1 0 

V. 29 1,76 6 23 0 0 

VI.  31 1,82 13 17 1 0 

 291 1,75 103 182 6 0 
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Prospěch žáků na konci 2. pololetí 

 

Žáci 
Průměrný 

prospěch 

Prospěch 

Celkem Vyznamenání Prospěli Neprospěli Nehodnocen 

1. A 31 1,70 9 22 0 0 

2. A 23 2,02 4 19 0 0 

3. A 30 1,80 8 22 0 0 

4. A 28 2,31 3 25 0 0 

I.  30 1,39 18 12 0 0 

II. 28 1,53 9 19 0 0 

III.  31 1,62 15 16 0 0 

IV.  28 1,77 10 18 0 0 

V. 29 1,75 6 23 0 0 

VI.  31 1,90 5 26 0 0 

 289 1,78 87 202 0 0 

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. 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 učitelů 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 

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

Předseda zkušební maturitní komise: Mgr. Jakub Mojžíš 

Místopředseda zkušební maturitní komise: Mgr. Bc. Petr Martiník 

Třídní učitelka: Mgr. Romana Olšáková 

Maturitní předmět Celkem Počty maturujících s výslednou známkou 

  1 2 3 4 5 

Společná část 

Český jazyk a literatura 31 9 14 7 1 0 

Anglický jazyk 24 19 5 0 0 0 

Matematika 7 6 1 0 0 0 

Profilová část 

Anglický jazyk 1 1 0 0 0 0 

Společenský základ 14 4 1 7 2 0 

Dějepis 9 3 3 0 3 0 

Geografie 5 2 1 1 1 0 

Matematika 6 4 2 0 0 0 

Fyzika 6 5 1 0 0 0 

Chemie 11 9 1 1 0 0 

Biologie 10 7 1 1 1 0 

Průměrná známka u maturitní zkoušky: 1,72  

Prospěli s vyznamenáním: 

Jakub Bargel, Jonáš Bilík, Nina Blažková, Tomáš Duda, David Halfar, Daniela Havránková, 

Josef Jančík, Tereza Jančíková, Vojtěch Kloda, Jonáš Kosub, Barbora Lazarová, Jakub 

Metelka, Jan Papesch, Tomáš Raunig, Karla Schwenznerová, Andrea Skibová, Barbora 

Smolková, František Solař, Nela Starowiczová 
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Maturitní zkoušky ve třídě 4. A 

Předsedkyně zkušební maturitní komise: Mgr. Veronika Bartoňková 

Místopředseda zkušební maturitní komise: Mgr. Stanislav Kaňák 

Třídní učitel: Mgr. Martin Rostek 

Maturitní předmět Celkem Počty maturujících s výslednou známkou 

  1 2 3 4 5 

Společná část 

Český jazyk a 

literatura 
28 1 10 14 1 2 

Anglický jazyk 21 7 7 5 2 0 

Matematika 7 1 4 2 0 0 

Profilová část 

Anglický jazyk 1 1 0 0 0 0 

Německý jazyk 1 0 2 0 0 0 

Společenský základ 16 4 2 7 3 0 

Dějepis 4 1 0 1 2 0 

Geografie 18 5 5 6 2 0 

Matematika 3 1 0 1 1 0 

Fyzika 1 0 1 0 0 0 

Chemie 5 2 0 1 2 0 

Biologie 7 1 1 1 4 0 

Průměrná známka u maturitní zkoušky: 2,50 

Prospěli s vyznamenáním:  

Adriana Gacíková, Martin Glumbík, Tereza Lasáková, Jaroslav Perdoch, Michaela Piatková, 

Matěj Weczerek 
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F) Prevence sociálně patologických jevů (rizikové formy chování) 

Ve školním roce 2018/2019 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 Renarkon, které se věnovaly problematice kyberšikany, komunikace a vztahů ve 

třídě, návykovým látkám, sexualitě, akceptaci a toleranci menšin.  

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. 

G) Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Pro pedagogy jsme zorganizovali na půdě gymnázia tři „sborovny“: 

 Etická výchova se zaměřením na výchovný styl, Etická výchova, Frýdlant nad Ostravicí 

– 4 hodiny 

 Formativní hodnocení, Etická výchova, Frýdlant nad Ostravicí – 8 hodin 

 Prevence syndromu vyhoření Osvětová beseda – 4 hodiny 

Cahelová Andrea 

 Konference Škola v síti informací, KVIC Ostrava, SŠ technická a dopravní Ostrava-

Vítkovice – 8 hodin 

 Seminář pro žadatele v rámci Šablon pro SŠ a VOŠ II, KÚ MSK Ostrava – 2,5 hodiny  

 Školení ŠAP, OA Ostrava-Poruba – 4 hodiny 

 KAP MSK – Workshop s řediteli/zástupci škol KÚ MSK, Clarion Congress Hotel 

Ostrava – 7 hodin  

 Konference Digitální transformace v české škole, KVIC Nový Jičín, SŠ dopravní 

Ostrava-Vítkovice – 10 hodin 

 Inovace ve výuce – Regionální konference pro vedení škol, Profimedia, SŠ technická a 

dopravní Ostrava-Vítkovice – 4 hodiny 

 Webinář KAP: Jak podpořit gramotnosti výukovým materiálem v Office 365, KVIC 

Nový Jičín – 2 hodiny 

 Změna financování regionálního školství, MSK KÚ, SŠ technická a dopravní Ostrava-

Vítkovice – 3 hodiny 
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 Seminář pro schválené projekty z Výzvy 2019, Klíčová akce 1 - školní vzdělávání DZS 

Praha, Olomouc – 6 hodin  

 Třídní klima, Vzdělávací centrum Hello Ostrava, ZŠ Píšť – 8 hodin 

Dvořáčková Růžena 

 Erasmus+, seminář pro koordinátory, Praha – 8 hodin  

 Inspiromat pro angličtináře aneb Nové nápady k výuce anglického jazyka, NIDV 

Ostrava – 8 hodin  

 Osobnostně sociální rozvoj pedagogických pracovníků SŠ a VOŠ, Centrum 

vzdělávání.cz, Olomouc – 24 hodin 

 Seminář pro schválené projekty z Výzvy 2019, Klíčová akce 1 - školní vzdělávání, DZS 

Praha, Olomouc – 8 hodin  

Grenarová Charlotta  

 Konzultační seminář pro management škol, NIDV Ostrava – 4 hodiny 

 Metodické setkání k registru smluv, KÚ MSK – 1 hodina 

 Aktuální problematika v oblasti ochrany osobních údajů po účinnosti GDPR, KÚ MSK 

– 1 hodina 

 Veřejné zakázky malého rozsahu a ZPŘ 2019, včetně elektronického zadávání, 

Vzdělávací centrum Morava, SVČ Ostrava – 5 hodin  

 KAP MSK – Workshop s řediteli/zástupci škol KÚ MSK, Clarion Congress Hotel 

Ostrava – 7 hodin 

 Změna financování regionálního školství, MSK KÚ, SŠ technická a dopravní Ostrava-

Vítkovice – 3 hodiny 

 Třídní klima, Vzdělávací centrum Hello Ostrava, ZŠ Píšť – 8 hodin 

Haburová Markéta 

 Mentorem ve škole, KVIC Ostrava – 18 hodin  

 Workshop mentorských/reflektivních dovedností, OU PdF Ostrava – 30 hodin 

 Cesta ke svobodě – celostátní konference, NIDV Praha, Parlament ČR – 7 hodin 

 Metody k podpoře čtenářské gramotnosti napříč vyučovacími předměty, KVIC Opava 

– 24 hodin  

 Základní školení pro vedoucí a koordinátory programu DofE, Ostrava – 8 hodin 

 



14 

 

Holečková Iva 

 Profesní kompetence učitele a jeho osobnostně sociální rozvoj, Vzdělávací centrum 

Hello Ostrava – 24 hodin  

 Komunikace s rodiči, Osvětová beseda, Impact Hub Ostrava – 4 hodiny 

 Ruština – Standard – začátečníci O (úplní začátečníci), Jazyková škola Hello – 34 hodin 

 Inspiromat pro angličtináře aneb Nové nápady k výuce anglického jazyka NIDV Ostrav 

– 8 hodin 

 Tematické setkání ředitelů a zástupců škol pro oblast rozvoje výuky cizích jazyků, MSK 

Ostrava, Gymnázium Hladnov – 5 hodin 

 In-Service Teacher Training Course for Non-Native Teachers of English, KVIC 

Ostrava, Dublin, Irsko – 40 hodin 

Hořenková Lenka 

 Projektová výuka, KVIC Ostrava – 15 hodin 

 Bezpečnost při práci v laboratoři, Matiční gymnázium Ostrava – 8 hodin  

 Osobnostně sociální rozvoj pedagogických pracovníků SŠ a VOŠ, Centrum 

vzdělávání.cz, Olomouc – 16 hodin 

Hrušková Radomíra 

 Konference pro učitele cizích jazyků, JŠ Hello Ostrava – 7,5 hodiny 

 3. metodická konference pro učitele ruského jazyka Nakladatelství Klet Praha – 6 hodin 

 Setkání Platformy ŠPP, SŠ prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba – 4 hodiny 

 Workshop pro příjemce IPo MAP, Kariérové poradenství v souvislostech, NIDV 

Ostrava – 6 hodin 

 Motivace skrze osobní příběh žáka, projekt OKAP, Impact Hub Ostrava – 7 hodin 

 RussianLanguage for Foreigners, Vologda, MSK –  54 hodin 

Humplíková Marta  

 Setkání společenství praxe – Pevnost poznání, UP Olomouc – 8 hodin 

Janošová Alena 

 Začínáme s Google Apps, Google vychytávky, Začínáme s iPadem, GEG My jsme 

Ludgeřovice, ZŠ Ludgeřovice – 4 hodiny  

 Čtení je šance, Vědecká knihovna Olomouc – 4 hodiny 

 Co nabízí web učiteli němčiny, Descartes, Brno – 7 hodin 
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Kapounová Helena 

 Konzultační seminář pro management škol, KVIC Ostrava – 4 hodiny 

Kijanicová Sabina 

 Konference pro učitele cizích jazyků, JŠ Hello Ostrava – 7,5 hodiny 

 Kurz německé konverzace, JŠ Hello Ostrava – 16 hodin  

 Letní škola pro učitele angličtiny, JŠ Hello Ostrava, Hotel Prosper, Čeladná – 24 hodin 

Klein Petr 

 Koordinátor metodik prevence, NIDV Ostrava – 250 hodin 

 Dny restirativní justice, PMS ČR, Okresní soud Opava – 2,5 hodiny 

 Setkání Platformy ŠPP KÚ MSK, SŠ prof. Z. Matějčka, Ostrava-Poruba – 4 hodiny 

Martiník Petr  

 Seminář pro učitele geografie, OU Ostrava – 6 hodin 

 Seminář k výuce matematiky, OU Ostrava – 8 hodin 

 Moderní technologie ve výuce přírodních věd, UP Olomouc – 8 hodin 

 Setkání společenství praxí, OU Ostrava – 8 hodin 

Miketová Věra 

 Koordinátor ŠVP, NIDV Ostrava – 210 hodin  

 Konference Škola v síti informací, KVIC Nový Jičín, SŠ technická a dopravní Ostrava-

Vítkovice – 8 hodin 

 Konference Digitální transformace v české škole, KVIC Nový Jičín, SŠ technická a 

dopravní Ostrava-Vítkovice – 10 hodin 

Novák Jakub 

 Polytechnické vzdělávání, Centrum vzdělávání cz, Olomouc – 24 hodin 

 Matematická gramotnost, Descartes, SPŠ strojnická, Olomouc – 8 hodin 

 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ a VOŠ zaměřené na projektovou výuku, 

Centrum Vzdělávání cz., Olomouc – 6 hodin 

 Konference MITAV 2019, JČMF, Klub Univerzity obrany, Brno – 12 hodin 

  



16 

 

Olšáková Romana 

 Integrace cizího jazyka do výuky (nejen) matematiky, Descartes, SPŠ strojnická 

Olomouc – 7 hodin 

 Seminář pro učitele geografie, OU Ostrava – 6 hodin 

 Matematika a logika? Podpůrné prostředky pro výuku matematiky, Vzdělávací centrum 

Hello Ostrava – 16 hodin 

Pastrňáková Andrea 

 Inspiromat pro angličtináře aneb Nové nápady k výuce anglického jazyka, NIDV 

Ostrava – 6 hodin 

Procházková Lenka 

 Mentorem ve škole, KVIC Ostrava – 32 hodin 

 Workshop mentorských/reflektivních dovedností, OU PdF Ostrava – 30 hodin 

 Inspiromat pro angličtináře aneb Nové nápady k výuce anglického jazyka, NIDV 

Ostrava – 6 hodin 

 Začínáme s Google Apps, Google vychytávky, Začínáme s iPadem, GEG My jsme 

Ludgeřovice, ZŠ Ludgeřovice – 4 hodiny 

 Konference pro učitele cizích jazyků, JŠ Hello Ostrava – 7,5 hodiny  

 Čtením a psaním ke kritickému myšlení, JŠ Hello Ostrava – 32 hodin 

Rostek Martin 

 Projektová výuka, KVIC Ostrava – 15 hodin 

 Metody k podpoře čtenářské gramotnosti napříč vyučovacími předměty, KVIC Ostrava 

– 16 hodin  

Sabolová Jana 

 Základní školní lyžování, Sportovní kurzy.cz, Opava, Bílá – 4 dny 

 MODAM, VŠB TU Ostrava – 6 hodin  

 Demodays2019, KÚ MSK, OA H. Kvapilové Opava – 7 hodin 

Tkačík Ondřej 

 Využití fotografie ve výtvarné výchově, Moudrý osel, Ostrava – 10 hodin 
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Trčalová Marcela 

 Rozvoj čtenářství v odborných předmětech – práce s neuměleckým textem, KVIC 

Ostrava, SPŠ Ostrava –  4 hodiny 

 Stationenlernen, Nakladatelství Klett, Vědecká knihovna Olomouc – 4 hodiny  

 Dílna čtení k rozvoji čtenářství na SŠ, KVIC Ostrava – 5 hodin 

Vitásek Jakub 

 Základní školení pro vedoucí a koordinátory programu DofE, Ostrava – 8 hodin 

 Školení pro vedoucí expedičních výprav programu DofE, Ostrava – 8 hodin 

Wachtarczyková Tereza 

 Projektová výuka v praxi, Descartes, Olomouc – 7 hodin 

 Profesní kompetence učitele a jeho osobnostně sociální rozvoj, Vzdělávací centrum 

Hello, Ostrava – 24 hodin 

 Problematika svobody slova, Jeden svět na školách, Praha, Langhans Praha – 8 hodin 

 Moderní marketingové techniky, Educo Praha – 7 hodin 
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H) Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

Psalo se o nás v tisku 
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Školní exkurze a výuka jinak 

Projekt Edison 

Education. Drive. Internationality. Students. Opportunity. Network. Právě toto je 

sloganem projektu Edison, který pořádá společnost AIESEC. Projekt spojuje lidi různých kultur 

a národností, snaží se tak prolomit stereotypy, jazykovou, ale i mezikulturní bariéru; spočívá 

v tom, že několik studentů ze zahraničí se vypraví do České republiky a stráví zde několik týdnů 

na mateřské, základní nebo střední škole. Tento rok se do projektu zapojilo i naše gymnázium 

a přivítalo tři zahraniční studenty: Ulaşe z Turecka, Ani z Gruzie a Liubov z Ruska. Já společně 

s dvěma studentkami kvinty jsme tyto naše zahraniční hosty ubytovali. Byl to velmi motivující 

a inspirující týden plný zážitků a konverzací v angličtině. Podle mého názoru by této příležitosti 

měl využít každý. 

Lukáš Skácel, sekunda 

Exkurze v Arboretu v Bílé Lhotě 

20. říjen je dnem oslavy stromů a při této příležitosti jezdí studenti Gymnázia Josefa 

Kainara každoročně do Arboreta v Bílé Lhotě. Letos se tak stalo 4. 10. 2018 a exkurze se 

zúčastnili vybraní studenti tříd III. a 1. A. Podzimní vybarvení stromů bylo estetickým 

zážitkem, který jistě studenti využijí v hodinách výtvarné výchovy, a odborný výklad 

průvodkyně obohatil studenty o řadu poznatků. Poté ještě studenti navštívili Vlastivědné 

muzeum v Olomouci, kde si mohli hravou formou ověřit své teoretické i praktické vědomosti 

a znalosti přírody.  

RNDr. Marta Humplíková 

Chcete podnikat? 

V úterý 23. října 2018 se pět studentek 3. A zúčastnilo zajímavého projektu s názvem 

Event k rozvoji kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě, který se konal v Ostravě 

v Impact Hubu a zúčastnili se ho studenti a pedagogové středních škol Moravskoslezského 

kraje. 

Cílem tohoto projektu je podpora podnikání, protože náš kraj má nejnižší počet 

podnikatelů a právě těmito programy a projekty chce podpořit jejich nárůst. V dopoledním 

programu jsme se seznámili se zajímavými podnikatelskými příběhy – mladí podnikatelé se 

s námi podělili o své zkušenosti z podnikání, prozradili nám, jak se k němu dostali a v čem 

konkrétně jejich podnikání spočívá. V odpolední části programu byly pro pedagogy a studenty 

připraveny workshopy, které vedli zkušení odborníci z praxe: měli jsme možnost zjistit, jaké 
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jsou naše silné stránky, v čem jsme dobří, co známe, umíme a zda bychom se podnikáním 

dokázali uživit. Rovněž jsme absolvovali relaxační techniky a cvičení ke zvládání stresu. 

Jana Jarošová, 3. A 

Exkurze do Osvětimi 

Dne 15. října 2018 se studenti hlučínského gymnázia zúčastnili poznávací exkurze 

do  koncentračního tábora Osvětim. Já jsem na této exkurzi byla také a sama za sebe musím 

říct, že to byl opravdu hodně silný a psychicky náročný zážitek. 

Po částech tábora nás provázel milý pan průvodce,  všechno nám přiblížil, vysvětlil a 

ukázal. Viděli jsme například staré původní věci – kufry, nádobí, oblečení a boty lidí, kteří 

v tomto táboře zemřeli. Nahlédnout jsme mohli také do místností, kde vězni koncentračního 

tábora spali, do krematorií a plynových komor. Je až neskutečné, jak strašné věci dokáže člověk 

udělat jinému člověku. 

Po prohlídce Osvětimi jsme se přesunuli do druhé části tábora – Osvětimi-Březinky. 

Zde jsme viděli koleje, po kterých vlaky přivážely vězně z celé Evropy, trosky krematorií a 

plynových komor, které se Němci snažili na konci druhé světové války zničit. V tomto táboře 

je také památník, který je věnován všem obětem, které tímto děsivým místem prošly, nebo zde 

přišly o život. Byla to zajímavá zkušenost, která v nás zanechala hluboký dojem. 

Jana Jarošová, 3. A 

Gymnázium se přesunulo v čase a ve čtvrtek se probudilo do období 1. republiky 

Přicházíte do školy, kde vás vítá divoká Vltava Bedřicha Smetany znějící ze školního 

rozhlasu. Na schodech potkáváte dámy v krásných šatech, s boa a peřím ve vlasech, navíc 

v doprovodu pánů s motýlkem a rukavičkami. 

Sen? Ne! Projektový den připomínající 100. výročí vzniku Československa. Kromě 

prvorepublikové tančírny, kde se i těm nejzakřiknutějším tanečníkům hýbaly boky do rytmu 

swingu, a sokolské rozcvičky, čekala na studenty i stanoviště posilující jejich intelekt a věnující 

pozornost významným historickým mezníkům mezi léty 1918-1938 či významným 

osobnostem československých dějin. Nechyběla ani slovenština a živá hudba, o kterou se 

postarala naše školní kapela.  

Mgr. Tereza Wachtarczyková 

Recitujeme autory 1. republiky 

Druhý ročník recitační soutěže našeho gymnázia se konal v pátek 26. října a spolu 

s projektovým dnem se stal příležitostí k oslavám 100. výročí vzniku Československé 
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republiky. Proto se letošní klání mladých recitátorů neslo v duchu literatury meziválečného 

Československa – přednášející si mohli vybrat například z tvorby Jaroslava Seiferta, Františka 

Hrubína i dvojce Voskovec-Werich. 

Vybrat musela také porota, kterou tvořily dvě spisovatelky – paní Jana Schlossarková a 

paní Eva Tvrdá – a dvě bývalé kantorky českého jazyka – paní Růžena Rostková a paní Anna 

Veselá, a to vítěze dvou kategorií. 

Program zajistila školní kapela, kouzelník Tomáš Duda, který přítomné očaroval svým 

uměním, a František Solař, jenž celé dopoledne moderoval. 

Mgr. Markéta Haburová 

Manon Lescaut v Národním divadle 

V úterý 6. 11. 2018 se naše třída vypravila do Prahy na jednodenní exkurzi. Čekala nás 

prohlídka po rekonstrukci nově otevřeného Národního muzea a večer na scéně Národního 

divadla představení Manon Lescaut. 

Už při příjezdu na Hlavní nádraží v Praze jsme tušili, že den bude plný slunce a krásných 

zážitků. Výzdoba Národního muzea a jeho expozice nás uchvátily, užili jsme si také 

individuální prohlídku pražských památek. Večer náš výlet do Prahy vyvrcholil. Již při vstupu 

do Národního divadla se nám zatajil dech a my jsme se kochali uměleckou výzdobou foyer a 

hlediště. 

S úderem sedmé hodiny světla zhasla a před našimi zraky ožil příběh hříšné světice 

Manon Lescaut (Jana Pidrmanová). Představení nás strhlo krásnými verši Vítězslava Nezvala i 

hereckými výkony představitelů v hlavních rolích. Již cestou na noční vlak jsme si plni nadšení 

začali sdělovat své dojmy. Většinu naší třídy hra velmi oslovila a některé dokonce rozzuřilo 

chování zamilovaného des Grieux (Patrik Děrgel). Představení všem doporučujeme a už se moc 

těšíme na další nezapomenutelný den. 

Karolína Musialová, 3. A 

Den studentstva 

Jako každým rokem si žáci gymnázia připomínají události 17. listopadu 1939 

i 17. listopadu 1989. Tradičně pořádají při příležitosti Mezinárodního dne studentstva a Dne 

boje za svobodu a demokracii, jako projev studentské svobody, program plný recese a zábavy 

– Crazy den. 

Letos v pátek 16. listopadu k nám v režii třídy tercie zavítaly hvězdy světového 

showbyznysu – Ed Sheran, Sia, Marshmello či Bruno Mars. Jednotlivé třídy se pak pokusily 

oslnit hvězdnou porotu svým programem. Velmi zdařilé bylo taneční vystoupení „ložního 
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povlečení“ ze třídy 2. A, ale první místo nakonec získala třída 3. A se svým pojetím oskarového 

filmu Titanic. 

Odpoledne je vždy vyplněno volejbalovým nonstop utkáním. Tentokrát změřily své síly 

maturitní ročníky – 4. A pod záštitou legendárního meče Excalibru velmi statečně odolávala 

letošní sextě, která nakonec pod heslem SPOLEČNĚ zvítězila těsným rozdílem 30 bodů. 

Mgr. Romana Olšáková 

Janáček jinak 

Jak lépe začít nový týden než kulturním představením? V pondělí 3. 12. se studenti 1. A 

a tercie zúčastnili hudebního představení na Janáčkově konzervatoři v Ostravě, kde si pro ně 

studenti konzervatoře připravili úchvatný koncert na bicí nástroje. Dozvěděli jsme se také 

mnoho zajímavého o historii bicích nástrojů a jejich užití a funkci nejen v současnosti, ale i 

v době dávno minulé, např. to, že hudba nebyla vždy pouze prostředkem k relaxaci, jak je tomu 

převážně dnes, ale mnohdy byla využívána k rozmanitým rituálům, ať už při narození nebo 

smrti, či též oznamovala blížící se boj znepřátelených rodů, kdy burcovala členy pospolitosti. 

Celé hudební vystoupení na bicí bylo ukončeno ukázkami soudobé tvorby. Přes prvotní 

rozpaky, které nás provázely při vstupu do sálu, neboť jsme vlastně nevěděli, co od koncertu 

očekávat, jsme při odchodu byli velice mile překvapeni a odnesli jsme si mnoho 

nezapomenutelných zážitků. 

Nikola Schmidtová a David Maier, 1. A 

Studenti v Senátu České republiky a České národní bance 

V lednu se toho na Gymnáziu Josefa Kainara v Hlučíně děje opravdu hodně. Jednou 

z akcí tohoto měsíce byla exkurze kvinty a 3. A do hlavního města České republiky – Prahy. 

V pátek 11. ledna 2019 jsme v rámci semináře ze společenských věd zavítali nejen do 

Senátu České republiky, ale i do České národní banky, která sídlí nedaleko horní komory 

Parlamentu. V Senátu nás uvítala milá paní, která nás provedla budovou, ukázala nám místa, 

kde probíhají pro osud nás občanů důležité schůze, a také se s námi podělila o několik 

zajímavostí týkajících se historie budovy a samotného Albrechta z Valdštejna, který je jejím 

zakladatelem. 

Po obědě jsme si to namířili do České národní banky, kde jsme zhlédli dokument 

o vzniku a účelu centrálních bank, součástí byly i informace o zrodu naší centrální banky. 

Exkurzi jsme ukončili v trezoru, ve kterém jsme si mohli mimo jiné ověřit pravost našich 

bankovek a dokladů nebo se seznámit s podobou bankovek, které byly užívány dříve. 
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Návštěva obou institucí nás obohatila o mnoho cenných informací a páteční výlet jsem 

si, i přes téměř stominutové zpoždění vlaku, všichni užili. 

Kateřina Janišová, kvinta 

Páteční muzikál 

Jak lépe by mohli milovníci hudby, tance a umění strávit páteční večer než muzikálem 

Jesus Christ Superstar, který se hrál v ostravském divadle Jiřího Myrona? 

Tento kulturní zážitek, jenž se naskytl nám, žákům hudební výchovy a členům sboru a 

kapely, se stal skvělou příležitostí, jak načerpat zkušenosti z oblasti muzikálů. Proč? 

V následujícím pololetí se totiž pustíme do nácviku známých muzikálových skladeb. 

V ostravském provedení byla nejslavnější rocková opera 20. století pro mnoho z nás nejen 

dechberoucím zážitkem, ale také velkou inspirací. Skloubit náročné pohyby s čistým zpěvem a 

skvělými hereckými výkony je velká výzva, kterou účastníci zvládli výborně. 

Barbora Plačková, tercie 

Jarní lyžování v rakouském Nassfeldu 

Úžasný, jedinečný, neopakovatelný. To jsou tři základní charakteristiky letošního 

lyžařského kurzu studentů gymnázia. Jak se to podařilo? Lyžařské středisko Nassfeld patří mezi 

rakouskou špičku mezi středisky. Studenti si mohli vyzkoušet své dovednosti na 110 km 

sjezdovek, nespočet lyžařských atrakcí, například tzv. „Fun Strecke“, což byla trať s různými 

překážkami, která vedla lesem, nebo „Fun Park“ pro zkušenější lyžaře. Někteří z nich se naučili 

dokonce základní freestylové triky, třeba skočit 180° nebo sjet box, paralelní slalom či změřit 

rychlost jako správní sjezdaři. 

Závěrem slovo jednoho z účastníků, Tomáše Langera z tercie: 

„Toto jsou ty nejlepší sjezdovky a i přes někdy nepříznivé klimatické podmínky, jako 

byl déšť nebo silné sněžení, jsme si lyžování všichni velmi užili. Takže pro mladší ročníky: 

Nebojte, máte se na co těšit!“ 

Mgr. Iva Holečková 

Gymnázium a zahraničí 

Odpoledne 3. června jsme vyjeli směr Amsterdam. Procházka historickým centrem 

města a projížďka lodí amsterodamskými kanály byla super. Stále jsme se museli vyhýbat 

všudypřítomným cyklistům, kterých bylo více než chodců. Z amsterdamského přístavu jsme 

vyrazili trajektem vstříc Newcastlu. Loď jsme prozkoumali důkladně, navštívili jsme obchody, 

kavárnu i taneční parket a fotili jsme západ slunce ještě v Amsterdamu a východ slunce již 
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v Newcastlu. Prvními zastávkami ve Skotsku byly zříceniny opatství Dryborough a Melrose.. 

V podvečer jsme dorazili do Edinburghu, kde jsme ještě před ubytováním v rodinách podnikli 

výšlap na vyhaslou sopku Arthur’s seat s výhledem na celé město. Pak si nás vyzvedly 

hostitelské rodiny, u kterých jsme poté strávili čtyři noci. V dalších dnech jsme navštívili 

nejvýznamnější místa v Edinburghu, za zmínku stojí Skotský národní památník, Národní 

galerie Skotska a Edinburghský hrad se skotskými korunovačními klenoty. Seznámili jsme 

s historií rodu Stuartovců na hradě Sterling, poznali tradiční výrobu skotské whisky. Na severu 

Skotska jsme obdivovali jedno z nejkrásnějších údolí v Evropě, Glencoe, a jezera Loch Lomond 

a Loch Ness. Při plavbě po Loch Ness jsme ale na(ne)štěstí žádnou příšeru neviděli. Návštěvu 

ostrova jsme zakončili prohlídkou oblasti Lake District. Hned poté jsme vyrazili na kontinent. 

A když už jsme byli v Belgii, nakoupili jsme si čokoládu. Přestože se cestou domů roztopila, 

stejně nám chutnala. Byla to sladká tečka za naším výletem. 

Marie Pátíková, Martin Panoc, kvarta 

Letní kurz v Itálii opět nezklamal 

Jako každý rok se i letos naše třídy kvinta a 3. A vydaly na týden k východnímu pobřeží 

Itálie zdokonalovat své volejbalové a plavecké dovednosti. Zapálení pro hru s námi sdílela i 

sluncem rozehřátá pláž, na níž se volejbalová utkání odehrávala. Poslední den jsme místo 

bazénu nebo hřiště strávili v Benátkách, kde jsme si měli možnost užít krásy tohoto města, 

poznat tamější památky a projít si malebné obchůdky. Teď už nám nezbývá než se postupně 

vrátit zpět do reality. 

Lucie Seidlová, kvinta 

Přežili všichni! 

Sportovní kurz studentů kvinty proběhl opět v areálu Sporthotelu Barborka v Hluboké 

nad Vltavou. Byl to týden s nabitým programem, ve kterém se střídaly herní a adrenalinové 

aktivity. Všichni si mohli vyzkoušet jízdu na divoké vodě, lezení po skalách, potápění 

s přístrojem a další nevšední zážitky. A taky si mohli otestovat svoji fyzickou  i psychickou 

zdatnost. 

Ukázka je ke zhlédnutí na youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=su9amK7QYN0 

RNDr. Marta Humplíková 

https://www.youtube.com/watch?v=su9amK7QYN0
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Co vše může zažít „dofák“ 

Zapomenutý klobouk, koupání v potoce, zpěv ptáků … to vše můžete zažít jako „dofák“, 

který se vydal na dobrodružnou expedici.  

Jak jistě víte, svět může být i veselým místem. A také my „dofáci“,  již jsme se vydali 

na červnovou dobrodružnou expedici, máme smysl pro humor. Tento jsme využili jako spojnici 

mezi světem a naším DofE. A protože cílem programu DofE je kromě seberozvoje v talentu, 

sportu a konání dobrovolné činnosti i nějaké to propojení se světem kolem nás, cíl ostré 

expedice zněl tedy jasně. Budeme sbírat vtipy! 

Dovolte, abych vám povyprávěl o tom, jak celá naše dobrodružná expedice probíhala. 

Pojďme na to hezky od začátku… 

Vše začalo v pátek už kolem půl šesté ráno, kdy nám odjížděl vlak z hlučínského nádraží 

směrem do Města Albrechtice. Cesta probíhala hladce – tedy skoro hladce. Lukáš si totiž ve 

vlaku zapomněl klobouček. Někteří z vás si teď možná řekli: „Klobouk, a co!“ Ale pro člověka, 

kterého čeká několik kilometrů na slunci s těžkým batohem na zádech, to není žádná maličkost. 

Do Města Albrechtice jsme nakonec dorazili v plném počtu a expedice se mohla naplno rozjet, 

což znamenalo, že jsme se vrhli na své svačiny. Přece jen platí „najezený člověk, šťastný 

člověk“, to věděl už Abraham Maslow. S hřejivým pocitem v  břiše jsme tedy vyšli vstříc 

divoké přírodě. Naše kroky směřovaly do obce Hošťálkovy, která měla být naším stanovištěm 

pro následující noc. 

Samozřejmě jsme nezapomněli na náš expediční cíl a cestu jsme si snažili zpříjemnit 

sbíráním vtipů. A jak nám to šlo? Upřímně? Nešlo! Respektive osobám, na které jsme se 

s prosbou o vtip obrátili, vtipkování příliš nešlo. Místo vtipu jsme vesměs dostali tuto odpověď: 

„Promiňte, zrovna teď si nevzpomenu!“ nebo „Spěchám!“ Také jsme se dočkali jedné zcela 

originální  a překvapující odpovědi: „Omlouvám se, ale po ránu bohužel nemám na vtipy 

náladu.“ 

Po několika kilometrech jsme ovšem začali řešit podstatnější věci, zvláště ty, které se 

týkaly našeho přežití. Jednalo se o krutý souboj s hmyzem, horkem. A jelikož větší část naší 

cesty vedla lesem, taktéž s kopřivami. Dostatečné zásoby vody a repelentu však způsobily, že 

jsme tento souboj neprohráli, ale ani nevyhráli. Zkrátka, souboj DofE vs přírodní živly skončil 

remízou. S konečným skórem jeden vtip jsme šťastně dorazili do cíle, kde na nás čekal 

zasloužený odpočinek a osvěžení v místním potoku. Dočkali jsme se dokonce i druhého vtipu 

v podání naší paní profesorky. Poté už jen stačilo rozbalit stany, zapálit ohniště a ve skvělé 

večerní atmosféře si užít poslední chvíle před začátkem dalšího dne. 
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Někdo by se mohl pozastavit nad tím, jak jsme se s absencí budíku vzbudili? Odpověď 

je jednoduchá, probuzení zařídili ptáci. Jelikož náš tábor byl v obležení opeřenců, kterým se 

zřejmě nelíbilo narušení jejich lesní pohody a klidu, bylo o budíček postaráno, a to docela brzy. 

Říká se, že snídaně je základ dne. Je jedno, jestli tomu věříte, či ne, na expedici to totiž pravda 

je. Snídaně tedy musela být opravdu vydatná. V té souvislosti bych chtěl zmínit ochotu místních 

lidí, kteří byli natolik laskaví, že nás již časně ráno nechali doplnit zásoby vody, protože nás 

čekal další letní parný den. A jelikož se jednalo nejen o milé, ale také o velice veselé jedince, 

sdělili nám další vtip. Na našem kontu tedy byly celkem tři vtipy… A tak už to zůstalo až do 

konce expedice. 

V sobotu naše cesta směřovala ke konci trasy – ke krnovskému nádraží. Cestu na něj 

jsme si užili stejně jako trasu včerejší. Byla plná legrace, dobré nálady a skupinové spolupráce. 

Nasednutím na vlak v Krnově naše expedice skončila. 

A k čemu jsme to vlastně celé podnikli? Jelikož je celá naše DofE parta plná skvělých 

lidí, byla expedice zdrojem úžasných momentů a zážitků, které v nás zůstanou minimálně do 

další expedice, na kterou se už teď velmi těšíme. 

 Ondřej Wažik, sekunda 
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Úspěchy našich žáků 

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu udělena studentům hlučínského gymnázia 

Hlučínské gymnázium se může pochlubit prvními držiteli bronzové úrovně programu 

The Duke of Edinburgh International Award, zkráceně DofE. 

Náročnou cestu vedoucí k získání tohoto prestižního mezinárodního ocenění zvládli 

čtyři studenti – Lucie Kurková, Václav Hák, Kateřina Janišová a Lukáš Melecký. Svá ocenění 

si převzali v Brožíkově sále Staroměstské radnice v Praze z rukou Tomáše Vokáče, výkonného 

ředitele DofE pro Českou republiku. 

A cože DofE vlastně je? Jedná se o prestižní vzdělávací program pro mladé lidi (14 až 

24 let), který je motivuje a podporuje v osobním rozvoji a v získávání dovedností uplatnitelných 

v budoucím životě a zaměstnání. DofE je prestižní certifikát, vytrvalost, pomoc druhým, 

dobrodružství. Účastníci si stanovují cíle ve čtyřech provázaných oblastech programu – sportu, 

dobrovolnictví, rozvíjení talentu a expedici. Pomáhá tak mladým lidem lépe poznat sama sebe, 

získat nové dovednosti a vytrvat. 

„Ze všech zvolených oblastí pro mě byl nejtěžší sport. Musel jsem uplavat danou 

vzdálenost pod vodou na jeden nádech. Dosažené úspěchy mě motivovaly k postupu do vyšší, 

tj. stříbrné úrovně, na kterou se už moc těším,“ sdělil stříbrný Lukáš Melecký. 

Mgr. Iva Holečková 

Vědecký čtyřboj 

V úterý 27. 11. 2018 se tým čtyř nadaných žáků třídy sexty zúčastnil soutěžního klání 

ve vědeckém čtyřboji. Soutěž, která se konala pod záštitou náměstkyně primátora statutárního 

města Ostravy a společnosti pro podporu talentů Proxima, uspořádali studenti Gymnázia 

Ostrava – Zábřeh, Volgogradská. Soutěžící plnili teoretické i laboratorní praktické úkoly, na 

kterých se podíleli také studenti UK Praha či VŠB – Technická univerzita Ostrava. Na závěr 

museli soutěžící v atraktivní únikové hře prokázat nejen odborné znalosti, ale i komplexní 

přehled a umění spolupráce v týmu. 

Tým GJK ve složení Jan Papesch – fyzika, Tomáš Raunig – matematika, Jakub Metelka 

– biologie a Jonáš Bilík – chemie, dokázal využít odbornou připravenost a zájem svých členů 

a obsadil v silné konkurenci ostravských gymnázií i týmů z Třince či Krnova úžasné 2. místo. 

Blahopřejeme a doufáme, že budou inspirovat naše mladší nadané žáky k hlubšímu 

zájmu o přírodní vědy a úspěšné účasti v dalších ročnících soutěže. 

Mgr. Romana Olšáková 
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Druhé vítězství v polské Wodzislawi! Navázali jsme na svůj loňský úspěch! 

V pátek 22. března 2019 se studenti naší školy zúčastnili v polské Wodzisławi 

mezinárodní soutěže ve znalostech reálií Německa, Anglie a Ruska. V konkurenci týmů 

z Polska, Německa, Maďarska a Litvy si nejlépe vedla dvojice Přemek Bělka a Adam Piskalla, 

která ve své kategorii německy mluvících zemí zvítězila. Program obohatil projev polského 

europoslance a bývalého polského premiéra Jerzego Buzka, nechyběl ani bohatý raut. Celou 

akci zakončil výlet do nedalekého města Rybnik. 

Adam Piskalla, kvinta 

GJK opět dobývá Prezentiádu 

Dne 25. a 26. dubna se dva týmy z naší školy – SLOWO za mladší a Makers za starší 

kategorii, zúčastnily Grandfinále 10. ročníku Prezentiády, které se konalo na Ekonomicko-

správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Finále každé kategorie probíhalo odlišně – 

mladší kategorie přijela prodat již předem vytvořené dílo, kdežto starší ho na místě teprve 

tvořila. A zatímco děvčata (Amálie Benešová, Petra Jančíková a Gabriela Strauchová, všechny 

z tercie) první den pilně zpracovávala elektronickou prezentaci, kluci (Lukáš Skácel a Ondřej 

Wažik, oba ze sekundy) si svým skvělým výkonem vybojovali nádherné 4. místo. 

Konkurence v obou kategoriích byla obrovská a každá prezentace byla naprosto odlišná 

od všech předcházejících i následujících. Po desetihodinové práci děvčata své dílo odevzdala 

a následujícího dne s přehledem odprezentovala a získala tak krásné 8. místo. 

Oba týmy tak slaví velký úspěch a už nyní se těší na příští rok. 

Amálie Benešová, Barbora Plačková, tercie 

Obrovský úspěch našich házenkářek 

Po lednovém vítězství v kraji zabojovaly naše dívky ve středu 30. 1. 2019 v Zubří 

v kvalifikaci E na republikové finále v házené dívek. O tento postup se mezi sebou utkali 

vítězové krajských kol – za Zlínský kraj Obchodní akademie Tomáše Bati Zlín, za Olomoucký 

kraj Gymnázium Čajkovského a za Moravskoslezský kraj Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín. 

Naše děvčata ve vyrovnaných utkáních díky herním dovednostem a hlavně bojovnosti 

zaslouženě vyhrála a postoupila do republikového finále. 

To se uskutečnilo ve dnech 16. – 17.  4. 2019 v Ivančicích. Mezi sebou se utkali vítězové 

kvalifikačních utkání z Obchodní akademie Plzeň, SOŠ pro administrativu EU Praha, 

Gymnázium Čajkovského Olomouc, Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, Obchodní 

akademie a hotelová škola Havlíčkův Brod a družstvo naší školy – Gymnázia Josefa Kainara 

Hlučín, které reprezentovalo Moravskoslezský kraj. První turnajové klání proběhlo ve 
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skupinách a družstva na 1. a 2. místě postoupila do semifinále. V semifinálovém utkání se naše 

děvčata potkala s vítězem skupiny B – družstvem Gymnázia Čajkovského Olomouc. S velkým 

brankovým rozdílem toto utkání vyhrála a postoupila do finále. Finálovým soupeřem byl vítěz 

druhého semifinále – domácí družstvo pořádající školy Gymnázia Jana Blahoslava Ivančice. 

Naše družstvo hrálo ve složení: Eliška Desortová 4. A, Adéla Kovalová VI, Andrea 

Skibová VI, Štěpánka Czyzová 3. A, Barbora Dostálová 2. A, Bára Jedličková 2. A, Barbora 

Kubová III., Magdaléna Porwolová V, Karla Schwenznerová VI, Nela Starowiczová VI a 

Barbora Lazarová VI. Utkání bylo velmi vyrovnané, obě družstva se střídala ve vedení, ale 

nakonec přes velké nasazení a bojovný výkon naše házenkářky o 2 branky finále prohrály. 

V konečném výsledku skončily na krásném 2. místě v republice a za to jim patří veliké 

poděkování a veliká gratulace. Splnily slib, který si daly před 2 lety v Plzni, kde skončily na 

5. místě, že příště skončí na bedně. A vyšlo to! 

Eliška Desortová byla vyhlášena nejlepší střelkyní turnaje, Adéla Kovalová dostala 

ocenění jako hráčka turnaje a Andrea Skibová byla zařazena jako brankářka do all stars týmu. 

Takže ještě jedna velká gratulace a poděkování za skvělou reprezentaci naší školy – Gymnázia 

Josefa Kainara, našeho města Hlučína i Moravskoslezského kraje. 

RNDr. Marta Humplíková 

Geografické úspěchy 

Závěr školního roku přinesl úspěch v geografické soutěži Eurorebus. Tým ze sekundy 

ve složení Daniel Piskalla, Ondřej Wažik a Pavel Konečný se probojoval do celostátního finále, 

kde v konkurenci 40 týmů obsadil ve své kategorii 12. místo. Celostátnímu kolu předcházelo 

4. místo v krajském kole, kterého se zúčastnil také tým z 3. A ve složení Jana Jarošová, Simona 

Klanicová a Jiří Plaček. Žáci po dobu celého prvního pololetí získávali body za jednotlivé 

úkoly. V celkovém součtu se v soutěži škol naše gymnázium umístilo na 46. místě. Nejvíce do 

celkového součtu přispěli: Simona Slischková, Kristýna Škorňová a Tomáš Wanderburg 

z kvinty, Jiří Plaček, Sabina Balarinová, Eva Lazarová, Karolina Musialová a Jana Jarošová 

z 3. A, Daniel Piskalla ze sekundy a Viktorie Mokrá z primy. 

Připomeňme též úspěchy v Zeměpisné olympiádě, kde vítězové školního kola 

reprezentovali školu v okresním kole. Daniel Piskalla ze sekundy obsadil 7. místo v klategorii 

C, na stejné umístění dosáhl také David Maier z 1. A v kategorii D. V této kategorii zvítězil 

Adam Piskalla z kvinty a v krajském kole obsadil 8. místo. 
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Děkujeme všem jmenovaným za aktivitu a zájem o geografii a blahopřejeme 

k úspěchům, které jsou pro ostatní výzvou k tomu, aby je překonali a posunuli školu ve 

výsledcích. 

Bc. Petr Martiník 
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Úspěšní reprezentanti školy ve školním roce 2018/2019 

MEZINÁRODNÍ KOLO 

Soutěž týmů ve znalostech reálií Německa – Wodzisław (1. místo) 

Přemek Bělka – V. 

Adam Piskalla – V. 

Best in English 

Jan Papesch – VI. (80. místo) 

Přemek Bělka – V. (223 místo) 

Prezentiáda týmů – Grandfinále s mezinárodní účastí 

kat. SŠ – 8. místo 

Amálie Benešová – III. 

Petra Jančíková – III. 

Gabriela Strauchová – III. 

Prezentiáda týmů – Grandfinále s mezinárodní účastí 

kat. ZŠ – 4. místo 

Lukáš Skácel – II. 

Ondřej Wažik – II. 

CELOSTÁTNÍ KOLO 

Logická olympiáda 

kat. SŠ – 21. místo, úspěšný řešitel 

Adam Piskalla – V. 

Scrabble Junior, tým – 3. místo 

Ondřej Kalus – II. 

Daniel Piskalla – II. 

Bobřík informatiky 

kat. Senior 

Tomáš Raunig – VI. – (6. místo) 
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KRAJSKÉ KOLO 

Vědecký čtyřboj 2019 – soutěž družstev (2. místo) 

Jonáš Bilík, Jakub Metelka, Jan Papesch, Tomáš Raunig – VI. 

Moravskoslezský mezinárodní šampionát 

kat. SŠ 

Adam Piskalla – V. (14. místo, úspěšný řešitel) 

Logická olympiáda 

kat. SŠ 

Adam Piskalla – V. (6. místo, úspěšný řešitel) 

Vojtěch Kloda – VI. (řešitel) 

Klokan 

kat. Kadet 

Daniel Piskalla  – II. (38. místo) 

kat. Junior 

Jakub Osmačík – IV. (5. místo) 

kat. Student 

Adam Piskalla – V. (7. místo) 

Olympiáda z českého jazyka 

II. kat. 

Adam Piskalla  – V. (16. místo) 

Dějepisná soutěž gymnázií 

Daniel Stařinský – 3. A (7. místo) 

Fyzikální olympiáda 

kat. D 

Kryštof Kastowský – 1. A (9. místo, úspěšný řešitel) 

Anna Cigánová – 1. A (15. místo, úspěšný řešitel)  

Hynek Baturný – 1. A (17. místo, úspěšný řešitel) 

Bobřík informatiky 

kat. Senior 

Tomáš Raunig – VI. (1. místo, úspěšný řešitel) 

Jan Papesch – VI. (12. místo, úspěšný řešitel) 

Matěj Palm – V. (18. místo, úspěšný řešitel) 

Kristián Kubenka – V. (22. místo, úspěšný řešitel) 
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Soutěž v programování 

kat. Mládež 

Tomáš Raunig – VI. (2. místo) 

Zeměpisná olympiáda 

kat. D 

Adam Piskalla – V. (8. místo) 

OKRESNÍ KOLO 

Matematická olympiáda 

kat.A 

Adam Piskalla – V. (8. místo, úspěšný řešitel) 

kat.C 

Hynek Baturný – 1. A (1. místo, úspěšný řešitel) 

kat. Z9 

Daniel Piskalla – II. (úspěšný řešitel) 

Ondřej Wažik – II. (úspěšný řešitel) 

Klokan 

kat. Kadet 

Daniel Piskalla – II. (16. místo) 

Jančíková Vendula – II. (18. místo) 

kat. Junior 

Jakub Osmačík – IV. (4. místo) 

Jakub Řezáč – IV. (7. místo) 

kat. Student 

Adam Piskalla – V. (4. místo) 

Olympiáda z českého jazyka 

kat. I. 

Šarlota Langnerová – I. (30. místo) 

kat. II. 

Anna Cigánová – 1. A (17. místo) 

Olympiáda z německého jazyka  

Přemek Bělka – V. (3. místo) 

Daniel Klásek – 3. A (4. místo) 
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Olympiáda z anglického jazyka   

Kateřina Miketová – V. (2. místo) 

Daniel Honus – V. (3. místo) 

Dějepisná olympiáda 

Martin Ježek – I. (19. místo) 

Biologická olympiáda 

kat. C 

Damian Dluhosch – I. (23. místo) 

Zeměpisná olympiáda 

kat. C 

Daniel Piskalla – II. (7. místo) 

kat. D 

David Maier – 1. A (7. místo) 

DALŠÍ SOUTĚŽE 

LoMaS (11. ročník celoškolní soutěže v logických hrách) 

družstvo 2. A (1. místo) 

Michaela Gottwaldová, Tomáš Groh, Daniel Stařinský, Tereza Šafránková, Marie Tkačíková 

Sportovní soutěže 

CELOSTÁTNÍ KOLO 

Házená – 2. místo 

Eliška Desortová – 4. A, Adéla Kovalová, Andrea Skibová, Karla Schwencznerová, Nela 

Starowiczová, Barbora Lazarová – VI., Štěpánka Czyzová – 3. A, Magdaléna Porwolová – V., 

Barbora Dostálová, Bára Jedličková – 2. A, Barbora Kubová – III. 

OKRESNÍ KOLO 

Okresní přebor v šachu čtyřčlenných družstev 

kat. SŠ – 4. místo 

Josef Jančík – VI., Tomáš Wanderburg – V., Jiří Plaček – 3. A, Marián Čura – III., Tomáš 

Ochvat – II. (hrající náhradník) 
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Středoškolský pohár  

Atletika – dívky (4. místo) 

Sabina Balarinová, Štěpánka Czyžová – 3. A, Tereza Lasáková – 4. A, Kristýna Meinhardová 

– IV., Tereza Šafránková – 2. A, Barbora Pejznochová, Julie Šušková, Tereza Vlčková – III. 

Atletika – chlapci (5. místo) 

Hynek Baturný, Kryštof Kastowský – 1. A, Adam Dudek, Radim Šamara – 2. A, Kryštof 

Brejcha – III., Antonín Málek, Šimon Opíchal – IV., Jan Srba – VI. 

Florbal 

chlapci (6. – 9. místo) 

Jakub Konečný, Antonín Málek, Šimon Opíchal, Jakub Osmančík, Vojtěch Reiský, Lukáš 

Svoboda – IV. Štěpán Kania, Jiří Plaček – 3. A, Tomáš Wanderburg – V., Ivo Samek, Jan Srba 

– VI. 
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I) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

Ve školním roce 2018/2019 inspekční činnost ve škole neproběhla. 

J) Základní údaje o hospodaření školy 

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. 2018 činil 19 299 501,60 Kč.  

Celkové příspěvky a příjmy na provoz zahrnují: 

a) Příspěvky a dotace – MŠMT 15 984 562,00 Kč 

b) Příspěvky a dotace od zřizovatele 2 945 623,25 Kč 

c) Inovativní přístup k výuce a vzdělávání 403 002,83 Kč 

d) Výnosy z časového rozpouštění IT 38 841,00 Kč 

Celkem výnosy 19 372 029,08 Kč 

Vlastní příjmy z hlavní činnosti činily 6 204,57 Kč. Jednalo se o příjmy za opisy 

vysvědčení ve výši 500 Kč a příjmy za sběr 5 704,57 Kč.  

Dalším příjmem byly úroky z běžného účtu ve výši 7 610,11 Kč.  

Škola v roce 2018 zapojila do hospodaření investiční fond,  který byl čerpán na opravy 

a údržbu majetku v částce 46 273 Kč, a k profinancování časového rozpouštění investičního 

transferu dle odpisového plánu organizace. 

Celkem výnosy z vlastní činnosti a úroky 13 814,68 Kč 

 Náklady v hlavní činnosti 

Neinvestiční náklady na provoz školy činily celkem 19 543 566,99 Kč. V roce 2018 byl 

do financování školy zapojen projekt Inovativní přístup k výuce a vzdělávání.  

Náklady tvořily: 

Spotřeba materiálu 344 812,57 Kč 

Spotřeba energie 596 609,00 Kč 

Opravy a udržování 543 023,05 Kč 

Cestovné 139 876,00 Kč 

Náklady na reprezentaci 908,00 Kč 

Ostatní služby 863 941,50 Kč 
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Mzdové náklady 11 885 554,00 Kč 

Zákonné sociální pojištění ZP a SP 3 934 527,00 Kč 

Jiné sociální pojištění – náklady na povinné úrazové pojištění  48 910,00 Kč 

Zákonné sociální náklady 410 164,28 Kč 

Ostatní náklady z činnosti – maturitní a závěrečné zkoušky 11 570,00 Kč 

Odpisy dlouhodobého majetku 313 503,00 Kč 

Náklady z drobného dlouhodobého majetku 448 722,68 Kč 

Daň z příjmu 1 445,91 Kč 

Celkem náklady 19 543 566,99 Kč 

 Výsledek hospodaření 

Hlavní činnost 

Gymnázium Josefa Kainara hospodařilo v roce 2018 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 2018 činily 

19 432 116,76 Kč. Celkové náklady činily 19 444 862,99 Kč. Hospodářský výsledek 

příspěvkové organizace je záporný ve výši 12 746,23 Kč. 

Výnosy 19 432 116,76 Kč 

Náklady 19 444 862,99 Kč 

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti = ztráta = – 12 746,23 Kč 

Doplňková činnost 

Celkové výnosy v doplňkové činnosti činily 251 240,00 Kč, celkové náklady 98 704,00 

Kč.  

Výnosy 251 240,00 Kč 

Náklady 98 704,00 Kč 

Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti = zisk = 152 536 Kč 

Celkem výsledek hospodaření za organizaci a k rozdělení do fondů činí: 139 789,77 Kč 

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

2018, byly uvedeny ve Zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace, kterou škola 

odevzdala zřizovateli dne 15. 3. 2019. 
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K) Zapojení do rozvojových a mezinárodních programů 

Ve školním roce 2018/2019 škola pokračovala jako partner Moravskoslezského kraje 

v operačním 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 byly 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, sportovní oddíly) i fyzickým osobám pro výuku a sportovní vyžití. 

M) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 

financovaných z cizích zdrojů 

Ve školním roce 2018/2019 škola nerealizovala projekty financované z cizích zdrojů. 

N) Spolupráce s odborovou organizací a dalšími partnery 

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

Olšáková, od ledna 2019 Mgr. Jana Sabolová. 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. 

  



42 

 

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. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 

údajů a s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob 

(GDPR). 

PhDr. Charlotta Grenarová, v. r. 

ředitelka školy 

Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 10. 10. 2019. 

       JUDr. Jaroslava Miketová, v. r.  

   zástupce školské rady 
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Přílohy: 

 Výsledky maturitních zkoušek 

 Testování KVALITA 

 Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů 

ve vzdělávání 

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

učení a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

 Nově zahájené projekty 
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1. Výsledky maturitních zkoušek 

Přehled výsledků MZ ve školním roce 2018/2019 – termín jarní 

Část Předmět Obor 
Počet 

Úspěšně 

vykonalo 
Průměr 

přihlášených maturujících DT PP ÚZ 

S
p

o
le

čn
á
 ČJ 

G-6leté 

31 31 31 31 31 2,00 

AJ 24 24 24 24 24 1,21 

M 7 7 7 - - 1,14 

P
ro

fi
lo

v
á

 

AJ 1 1 - - 1 1,00 

SZ 14 14 - - 13 2,46 

D 9 9 - - 9 2,33 

Ge 5 5 - - 5 2,20 

M 6 6 - - 6 1,33 

F 6 6 - - 6 1,16 

Ch 11 11 - - 11 1,27 

Bi 10 10 - - 10 1,60 

Přehled výsledků MZ ve školním roce 2018/2019 – termín podzimní – opravný  

Část Předmět Obor 
Počet 

Úspěšně 

vykonalo 
Průměr 

přihlášených maturujících DT PP ÚZ 

Spol SZ G-6leté 1 1 - - 1 3,00 

 

  



45 

 

Přehled výsledků MZ ve školním roce 2018/2019 – termín jarní 

Část Předmět Obor 
Počet 

Úspěšně 

vykonalo 
Průměr 

přihlášených maturujících DT PP ÚZ 

S
p

o
le

čn
á
 ČJ 

G-4leté 

28 25 22 25 24 2,84 

AJ 21 18 18 18 18 2,27 

M 7 7 7 - - 2,14 

P
ro

fi
lo

v
á

 

AJ 1 1 - - 1 1,00 

NJ 1 1 - - 1 2,00 

SZ 13 13 - - 11 2,84 

D 4 4 - - 4 3,00 

Ge 16 16 - - 15 2,25 

M 3 3 - - 3 2,66 

F 1 1 - - 1 2,00 

Ch 5 5 - - 5 2,60 

Bi 6 6 - - 6 3,00 

 

Přehled výsledků MZ ve školním roce 2018/2019 – termín podzimní – opravný  

Část Předmět Obor 
Počet 

Úspěšně 

vykonalo 
Průměr 

přihlášených maturujících DT PP ÚZ 

S
p

o
- 

le
čn

á
 ČJ 

G-4leté 

3 3 1 3 3 4,33 

AJ - - - - - - 

P
ro

fi

lo
v
á

 SZ 2 2 - - 2 3,66 

Ge 1 1 - - 1 4,00 
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Přehled výsledků MZ ve školním roce 2018/2019 – termín podzimní – řádný  

Část Předmět Obor 
Počet Úspěšně vykonalo 

Průměr 

přihlášených maturujících DT PP ÚZ 

S
p

o
- 

le
čn

á
 ČJ 

G-4leté 

3 3 3 3 3 2,66 

AJ 3 3 3 3 3 1,00 

P
ro

fi
lo

v
á

 SZ 3 3 - - 3 3,66 

Ge 2 2 - - 2 3,00 

Bi 1 1 - - 1 4,00 

Přehled celkových výsledků MZ ve školním roce 2018/2019 – sexta 

Přehled celkových výsledků MZ ve školním roce 2018/2019 – 4. A 

 

  

Obor 

6leté 

studium 

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 11 19 1 1,72 - - - - 

opravném - - - - 1 0 0 3,00 

Obor 

4leté 

studium 

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-4leté 
řádném 14 6 5 2,50 3 0 0 2,86 

opravném - - - - 3 0 2 3,99 
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2. Testování KVALITA 

Testování žáků 3. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání 

s maturitní zkouškou 

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 

Arboretum Bílá Lhota 

Planetárium Ostrava 

Dolní oblast Vítkovic 

ZOO Ostrava 

Landek Ostrava – Petřkovice  

Exkurze, 

přednášky, 

soutěže 

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 84,4 59 10 

Matematika  68,1 74 41 

Anglický jazyk 82,8 65 17 

Německý jazyk 97 94 91 
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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 

Renarkon Ostrava 

Témata: např. nebezpečí šikany, drogy 

v dospívání, rizika elektronické komunikace, 

bezpečné sexuální chování v dospívání 

Přednášky a 

besedy 

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 
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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:……………………………. 

 

 

Naše škola není zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení a dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků. 
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5. Nově zahájené projekty 

Název 

projekt

u 

Operační 

program/Zdr

oj 

financování 

Registrač

ní číslo 

projektu 

Role školy/ŠZ 

v projektu  - 

příjemce/partn

er 

(v případě, že škola 

je partner, uvést 

příjemce) 

Rozpoč

et 

projekt

u 
(v případě 
partnerství 

také částka, 

která 

připadá na 

školu) 

Obsah/Cí

le 

projektu 

Období 

realizac

e 

       

       

Projekty již v realizaci: 

Název 

projektu 

Operační 

program

/Zdroj 

financov

ání 

Registrační 

číslo projektu 

Role 

školy/ŠZ 

v projek

tu  - 

příjemce

/partner 

(v případě, 

že škola je 

partner, 

uvést 

příjemce) 

Rozpočet 

projektu 
(v případě 

partnerství také 

částka, která 

připadá na školu) 

Obsah/Cíl

e projektu 

Obdob

í 

realiza

ce 

Moderni

zace 

výuky 

přírodov

ědných 

předmětů 

I 

OP IROP 

2014-

2020 

CZ.06.2.67/0.0/

0.0/16_049/000

2505 

Příjemce 

MSK 

Škola - 

partner 

2 537 577,80

Kč 

Cílem 

projektu je 

moderniza

ce a 

rozšíření 

možnosti 

výuky 

přírodověd

ných 

předmět 

červen 

2016 – 

duben 

2018 

Inovativn

í přístup 

k výuce a 

vzdělává

ní 

OP 

Výzkum, 

vývoj, 

vzdělává

ní 

CZ.02.3.X/0.0/

0.0/16_035/000

6339 

Příjemce 770 949,00 

Kč 

Cílem 

projektu je 

rozvoj v 

prioritních 

oblastech 

pro rozvoj 

školy. 

2017-

2019 

 


