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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 117, Ostrava, 702 18 

• Ředitelka školy: PhDr. Charlotta Grenarová  

• Zástupkyně ředitelky školy: Mgr. Helena Kapounová 

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

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

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

• Kapacita školy: 390 žáků 

• Součásti školy: školní jídelna - výdejna  

• Školská rada: byla ustavena 24. 10. 2005, předsedkyně – Mgr. Pavla Halfarová 

Gymnázium Josefa Kainara v Hlučíně je školou s dlouholetou tradicí. Poskytuje všeobecné 

vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Zaměřuje se především na přípravu k dalšímu 

vysokoškolskému studiu.Ve školním roce 2012/2013 bylo vyhlášeno opět po letech přijímací 

řízení do čtyřletého studia a první žáci tohoto studia, vybraní na základě přijímacích zkoušek 

ve dvou kolech, nastoupili v září 2013. Do šestiletého studia se přihlásilo 51, do čtyřletého 

studia 49 uchazečů. 

Začátek, průběh i konec školního roku probíhal ve znamení stavebních úprav – v září 2012 

byla dokončena rekonstrukce tělocvičny a chemické posluchárny, dále byla opravena střecha 

nad vstupem do šaten, došlo k obložení stěn v šatnách, výměně venkovních dveří do kuchyně 

a tělocvičny, kde byly rovněž vyměněny vnitřní dveře.Průběžně byly dokupovány učební 

pomůcky, včetně interaktivní tabule do multimediální učebny. Finanční prostředky na další 

budování a pomůcky se podařilo získat zapojením školy do tří projektů: z projektu EU Peníze 

středním školám byla zřízena nová učebna výpočetní techniky s interaktivní projekcí. Druhý 

projekt – Podpora jazykového vzdělávání, ve kterém jsme partnery Moravskoslezského kraje, 

je zaměřen na vybudování dvou nových jazykových učeben. Třetí projekt s názvem Hravá 

věda byl zahájen na konci školního roku, v červnu začala z finančních prostředků projektu 

rekonstrukce učebny přírodovědných předmětů, v červenci nákup vybavení a pomůcek pro 

výuku. V průběhu prázdnin došlo z finanční dotace kraje k výměně vzduchotechniky v jídelně 

– výdejně stravy. 



Z hlediska zabezpečení výuky má škola dostatečné množství prostor pro výuku 

(10 kmenových tříd, laboratoř chemie, fyziky a biologie a rekonstruovanou chemickou 

posluchárnu, tři jazykové učebny, multimediální učebnus interaktivní tabulí, učebnu hudební 

výchovy, výtvarné výchovy a informatiky). Všude je možné připojení k internetu.  

Žáci mají k dispozici školní knihovnu, kopírku, bufet, mohou se stravovat ve školní jídelně – 

výdejně. Pedagogové školy pořádají pro studenty celou řadu vzdělávacích, kulturních 

a sportovních akcí a exkurzí, a to jak v tuzemsku, tak i v zahraničí, např. lyžařský kurz 

v rakouských Alpách, letní sportovní kurz v Itálii, exkurze do Vídně, Švýcarska, Velké 

Británie apod. 

B) Obory vzd ělávání 

Kód Název Délka 

studia 

Počet tříd Počet 

žáků 

∅ naplněnost 

tříd 

79-41-K/61 Gymnázium 6 10 280 28 

C) Personální zabezpe čení školy 

Gymnázium v Hlučíně mělo v předchozích letech celkem 12 tříd (všechny v rámci šestiletého 

studia). V školním roce 2012/2013mělo po několika desetiletích nejmenší počet tříd a žáků – 

v 10 třídách studovalo 280 žáků. Je tedy patrné, že si škola prošla složitým obdobím, kdy 

pokles tříd a žáků způsobil pokles úvazků u části pedagogů a nakonec vyvrcholil tím, že počet 

pedagogů poklesl o čtyři. Ve škole ve školním roce 2012/2013 pracovalo celkem 

25 pedagogických pracovníků, někteří z nich na zkrácený úvazek.  

Stav učitelského sboru ve školním roce 2012/2013 

1. Mgr. Andrea Cahelová, M – F – IVT, vyučovala matematiku a fyziku 

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

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

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

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

6. Ing. Alena Janošová, NJ, vyučovala německý jazyk 

7. Mgr. Ladislav Kalusek, ZSV – RJ – TV, vyučoval základy společenských věd, 

psychologii a ruský jazyk 



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

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

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

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

12. Mgr. Libuše Marková, ČJ – VV, vyučovala výtvarnou výchovu 

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

techniku, geografii a tělesnou výchovu 

14. Mgr. Vladimíra Martiníková, ČJ – AJ, vyučovala anglický jazyk 

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

a výpočetní techniku 

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

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

18. Mgr. Jana Sabolová, M – BV – IVT, vyučovala matematiku,tělesnou výchovu, 

informatiku a výpočetní techniku 

19. Mgr. Krista Skotáková, AJ – TV, vyučovala anglický jazyk 

20. Mgr. Milan Šula, F – ZT, vyučoval fyziku a tělesnou výchovu 

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

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

a společenský základ 

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

24. BEng. Raymond Harvey Ure, vyučoval konverzaci v jazyce anglickém 

25. PaedDr. Anna Veselá, ČJ – HV, vyučovala český jazyk a hudební výchovu 

Přepočtený stav pedagogických pracovníků k 30. 6. 2013:  22,81 

z toho nekvalifikovaných: 0 

Aprobovanost výuky cizích jazyků: 

Učitelé AJ NJ RJ 

Aprobovaní 4 4 2 

Neaprobovaní, rodilí mluvčí 1 – – 

Absolventi, kteří nastoupili do školy ve školním roce 2012/2013:  0 



Učitelé, kteří nastoupili do školy, nebo odešli ve školním roce 2012/2013: 

• nastoupili: 1 

• odešli: 4 

• na mateřské dovolené: 1 

• odešli do starobního důchodu k 30. 6. 2012:  0 

Učitelé v důchodovém věku ve školním roce 2012/2013: 2  

Správní a provozní zaměstnanci: 

Jana Kaiserová – ekonomka  

Sylva Brixová – referentka  

Jiří Mušálek – školník 

Blažena Böhmová – uklízečka 

Věra Enderová – uklízečka 

Petra Zevelová – uklízečka 

Blažena Böhmová – pracovnice pro výdej stravy 

Milena Lambertová – pracovnice pro výdej stravy 

D) Přijímací řízení 

Přijímací řízení do 1. ročníku šestiletého studia 

Přijato v 1. kole/nastoupilo 30/30 

Přijato na odvolání po 1. kole 0 

Celkem 30 

Přijímací řízení do 1. ročníku čtyřletého studia 

Přijato v 1. kole/nastoupilo 30/22 

Přijato v 2. kole/nastoupilo 8/4 

Celkem 26 

Počet přijetí v průběhu školního roku 2012/2013 

do 1. ročníku   2 

do vyšších ročníků  4 



E) Výsledky vzd ělávání 

Prospěch žáků na konci 1. pololetí: 

Žáci Prospěch 

 Celkem 
Průměrnýprospěch 

Vyzn. Prospěli Neprospěli  Nekl. 

I. 32 1,61 12 20 0 0 

II. 31 1,70 13 18 0 0 

III.A 26 2,30 1 23 1 1 

III.B 24 2,16 6 13 4 1 

IV.A 27 2,23 3 24 0 0 

IV.B 30 1,77 7 23 0 0 

V.A 28 1,88 7 20 1 0 

V.B 27 1,78 11 15 0 1 

VI.A 26 2,07 7 16 3 0 

VI.B 29 1,73 14 15 0 0 

 280 1,92 81 187 9 3 

Prospěch žáků na konci 2. pololetí: 

Žáci Prospěch 

 Celkem 
Průměrnýprospěch 

Vyzn. Prospěli Neprospěli  Nekl. 

I. 32 1,60 15 17 0 0 

II. 32 1,50 17 15 0 0 

III.A 26 2,41 1 24 1 0 

III.B 22 2,18 5 14 2 1 

IV.A 27 2,26 3 24 0 0 

IV.B 30 1,67 12 18 0 0 

V.A 28 1,83 9 19 0 0 

V.B 27 1,73 10 17 0 0 

VI.A 24 2,24 4 19 1 0 

VI.B 29 1,69 10 18 0 1 

 277 1,91 86 185 4 2 

 



Výsledky maturitních zkoušek  

Přehled výsledků MZ ve školním roce 2012/2013- termín jarní 

Počet 
Úspěšně 

vykonalo Část Předmět Obor 

přihlášených maturujících DT PP ÚZ 

Průměr 

ČJ G-6leté 53 51 51 51 51 1,63 

AJ  11 10 10 10 10 1,50 

NJ  2 2 2 2 1 3,50 

S
po

leč
ná

 

M  40 39 39   1,95 

AJ  8 8    1,88 

NJ  1 1    3,00 

SZ  15 15    2,33 

D  12 11    2,27 

Ge  26 24    1,63 

M  7 7    1,71 

F  6 6    1,50 

Ch  12 12    2,00 

Bi  18 17    2,28 

P
ro

fil
ov

á 

IVT  1 1    2,00 

 

Přehled výsledků MZ ve školním roce 2012/2013- termín podzimní 

Počet 
Úspěšně 

vykonalo Část Předmět Obor 

přihlášených maturujících DT PP ÚZ 

Průměr 

ČJ G–6leté 1 1 1 1 1 3,00 

NJ  1 1   1 2,00 

S
po

leč
ná

 

M  1 1 1   4,00 

D  1 1    4,00 

Ge  1 1    3,00 

P
ro

fil
ov

á 

        

 



Přehled celkových výsledků MZ ve školním roce 2012/2013 

 

Přijímací řízení na vysoké školy v roce 2012 

Ve školním roce 2011/2012 úspěšně odmaturovalo ve dvou třídách celkem 60 studentů. Pro 

studium na VŠ bylo přijato celkem 58 studentů. Úspěšnost z celkového počtu absolventů je 

96,6 %. 

Třída VI. A VI. B Celkem 

Počet studentů 31 29 60 

Humanitní obory 5 4 9 

Přírodovědné obory 2 6 8 

Medicína a veterinární 

lékařství 4 3 7 

Práva 5 1 6 

Technické obory 10 7 17 

Ekonomické obory 4 7 11 

Práce 1 1 2 

 

F) Prevence sociáln ě patologických jev ů (rizikové formy chování)  

Ve školním roce 2012/2013 byly cíle Minimálního preventivního programu pro daný školní 

roksplněny. Kromě nespecifické primární prevence ve vzdělávacím procesu jednotlivých 

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

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

chování – velmi oblíbenou mezi studenty je přednáška Tomáše Řeháka Láska, sex a vztahy 

zabývající se problematikou HIV a AIDS, preventivní program Buď OK společnosti 

Jarní termín Podzimní termín  

Obor 

Počet 

maturujících 

v termínu 

prospěl prospěl 

s vyzn. 

neprospěl prům. 

prospěch 

prospěl prospěl 

s vyzn. 

neprospěl prům. 

prospěch 

řádném 28 22 1 1,87 1   3,50 G 

6leté opravném     1   3,00 



Renarkon řešící vztahy a komunikaci ve třídě, drogy, sexualitu. Spolupracujeme s Bílým 

kruhem bezpečí Ostrava – proběhly besedy o šikaně a stalkingu.Naše škola se opět účastnila 

několika humanitárních akcí (Sluníčkový den, Bílá pastelka).  

Od tohoto školního roku jsme pro naše žáky zařadili také preventivní besedu Bezpečný 

internet. Proběhla diskuze se žáky o bezpečném internetu a facebooku. Součástí besedy bylo i 

video Seznam se bezpečně. Problematikou kyberšikany se zabývají i vyučující IVT ve svých 

hodinách. 

Úspěšné byly besedy spojené s promítáním filmů s preventivní problematikou. Tento školní 

rok to byl český dokumentární film věnující se drogám Katka, Requiem za sen a také film 

zabývající se šikanou Zkažená mládež. 

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

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

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

řešení problémů na našem gymnáziu. 

Pravidelně probíhaly konzultace školního metodika prevence nejen s žáky, ale i rodiči. 

S metodikem prevence úzce spolupracuje výchovná poradkyně. Ta se zaměřuje především na 

podporu žáků se zvláštními vzdělávacími potřebami, individuální výchovně vzdělávací 

prácis problémovými studenty, zprostředkování vyšetření ohledně PUP pro žáky maturitních 

ročníků, pořádání besed pro maturanty o možnostech studia na VŠ, poskytujezákladní 

informace maturantům o studiu na VŠ a VOŠ, analyzuje úspěšnost absolventů, podílí se na 

přípravě adaptačních kurzů pro žáky prvních ročníků, sleduje jejich adaptaci na podmínky 

studia gymnázia, spolupracuje se základními školami v Hlučíně a v regionu. Zadává testy 

profesní orientace a testy MBTI žáků kvarty a kvinty. 

 

 

 

 



G) Další vzd ělávání pedagogických pracovník ů 

Všichni pedagogové se zúčastnili „Sborovny“ – semináře Mgr. Hanzelky Cesta od tradičního 

vyučování k modernímu učení v délce 5 hodina počítačového kurzuInteraktivní tabule v délce 

10 hodin. 

Andrea Cahelová  

Krajská konference věnovaná ICT ve školách: Zamračeno, místy jasno (Kvic) – 7 hodin 

Apple iPad jako pomůcka pedagoga i žáka (Kvic) – 7 hodin 

Ověřování vzdělávacích modulů (Moravskoslezský krajský úřad) – 5 hodin 

Jak úspěšně zrealizovat projekt (Moravskoslezský krajský úřad) – 7 hodin 

Cloud podle Microsoftu - webinář (Microsoft) – 3 hodiny 

Studium ICT koordinátora (Technická univerzita Liberec) – 60 hodin 

Charlotta Grenarová 

Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení (NIDV Ostrava) – 124 hodin 

Konzultační seminář pro management škol (NIDV Ostrava) – 3 hodiny 

Markéta Haburová  

Moderní metody ve výuce výchovy k občanství aneb Nenuda v hodinách výchovy k občanství 

(KVIC Ostrava) – 2 hodiny 

Naši nebo cizí? Židé v českém 20. století – úvodní dílna (Institut Terezínské iniciativy) – 3 

dny 

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

v Olomouckém a Moravskoslezském kraji (Moravskoslezský kraj a Univerzita Palackého 

v Olomouci) – 7 hodin 

Stanislav Kaňák  

Geografický seminář (OU – Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje) – 6 hodin 

Helena Kapounová  

Nová maturita, Management škol (CERMAT, v Ostravě) – 3 hodiny 

Petr Klein 

Prevence a lidskost (Prevalis Ostrava) – 8 hodin 



Interaktivní tabule ve výuce biologie (OU Ostrava) – 4 hodiny 

Petr Martiník  

Krajská konference k ICT ve Škole 21 (KVIC Nový Jičín) – 8 hodin 

Věra Miketová  

Cloud podle Microsoftu - webinář (Microsoft) – 3 hodiny 

Romana Olšáková  

Finanční matematika – Finance a já (NIVD Ostrava) – 6 hodin 

Geografický seminář (OU – Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje) – 6 hodin 

Martin Rostek  

Nový občanský zákoník (EDUKO, Olomouc) – 6 hodin 

Konzultační semináře k výuce dějepisu (KVIC, Ostrava) – 6 hodin  

Konference k závěru projektu EduČaS (KVIC, Ostrava) – 8 hodin 

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

Olomouckém a Moravskoslezském kraji“ (FF UP a Olomoucký a Moravskoslezský kraj, 

Ostrava) – celkem 16 hodin 

Jana Sabolová  

Studium ICT koordinátora (Technická univerzita Liberec) – 60 hodin 

Konference pro učitelé ZŠ a SŠ (PřF OU) – 4 hodiny 

Kateřina Tr čková  

Přírodovědný Inspiromat (KDF MFF UK) - 2 hodiny 

Workshop Zábavná chemie (OU Ostrava) – 2 hodiny 

Nanotechnologie (OU Ostrava) - 2 hodiny 

Chemie jinak aneb audiovizuální chemie (OU Ostrava) - 2 hodiny 

Angličtina pro vědecké účely (OU Ostrava) - 78 hodin 

Anna Veselá  

Čeština ve světle výsledků MZ 2012 k didaktického testu z ČJL (NIVDOstrava) – 4 hodiny 

Konzultační semináře k písemné práci z ČJ a lit. (NIVDOstrava) – 4 hodiny  



H) Aktivity a prezentace školy na ve řejnosti 

 

 

Poznávací exkurze do Vídn ě 

Dne 14. 12. 2012 se studenti gymnázia zúčastnili v hojném počtu poznávací exkurze do 

hlavního města Rakouska. Prohlédli si areál zámku Schönbrunn, muzeum kočárů Wagenburg 

a historické centrum města s dalšími známými muzei a expozicemi. 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 



Testování s Gepardem 

Již druhým rokem pořádala firma Scio testování informační gramotnosti pro žáky 5. a 9. tříd 

ZŠ (a příslušných tříd víceletých gymnázií). Testování probíhalo ve dvou kolech – na podzim 

a na jaře. I letos se naše sekunda této akce zúčastnila a studenti opět získali vynikající 

umístění v porovnání se svými vrstevníky: ze 403 tříd skončili na skvělém 8. místě 

v podzimní části a na 7. místě v jarní části testování. 

Mgr. Jana Sabolová 

 

 



 



 

Poznáváme Velkou Británii 

Koncem května se naše gymnázium spolu se Základní školou Hlučín - Rovniny vydalo 

objevovat krásy Velké Británie. Do Skotska jsme vyplouvali trajektem z Rotterdamu, který 

jsme si tak měli možnost prohlédnout. Ze skotského Hullu jsme se vydali na sever. Poznali 

jsme nádherné město Edinburgh, kde jsme navštívili palác Holyroodhouse a vydali se po 

stopách Marie Stuartovny. Nevratný zážitek nám způsobila skotská příroda. Údolí Glen Coe, 

překrásné hory v čele s tou nejvyšší s názvem Ben Nevis, městečko Fort William a konečně 

tolik pověstná jezera. U jezera Loch Ness jsme měli možnost vyfotografovat si slavnou 

příšeru. Se slzou v oku jsme opustili Skotsko a vydali se na jih. Navštívili jsme 

Shakespearovo rodiště, Stratford nad Avonou, malé městečko lákající davy turistů. Příjezd do 

Londýna byl pro mnohé překvapením. Chvíli nám trvalo zorientovat se v této evropské 

metropoli, kde se zdá, že čas běží rychleji. Při pohledu na dominanty jako je Parlament, 

Londýnské oko, Buckinghamský palác nebo Royal Albert Hall se nám tajil dech. Atmosféru 

města umocňovaly všudypřítomné dvoupatrové autobusy - doubledeckery, londýnské taxíky, 

telefonní budky a nádherný přízvuk Londýňanů. A co by to bylo za návštěvu Anglie, kdyby 

nám nezapršelo? Ani dešťovým kapkám se nepodařilo nás rozházet. Domů jsme se plavili 

opět trajektem, ale tentokrát z Doveru. Naše cesty pak pokračovaly přes Francii a Německo 

rovnou do České republiky. V Hlučíně na nás čekala otevřená náruč rodičů a na ně zase 

hromada velkolepých zážitků, samozřejmě těch našich. 

Klára Gaňová, IV.B 



 

Preventivní program 

Od října do prosince třída 

II. absolvovala Komplexní 

preventivní program firmy 

SWING, který se skládal ze 

čtyř tematických bloků 

zaměřených na 

předcházenírizikového 

chování žáků.  

Primárním cílem tohoto 

komplexního programu 

byla podpora osobnostního 

rozvoje a utužování vztahů 

mezi žáky. V první části 

Pozitivní sebehodnocení byly aktivity zaměřeny hlavně na vytváření pozitivního sebeobrazu 

a posílení pozitivního sebehodnocení. Ve druhém bloku Komunikace byla pozornost 

věnována komunikačním dovednostem ve skupině a využití nástrojů komunikace pro 

vytvoření sítě pozitivních vztahů v kolektivu. Ve třetí části Vztahy byla hlouběji rozebrána 

problematika mezilidských vztahů, včetně problematiky lásky a sexuální osvěty. 

V závěrečném bloku Životní hodnoty se probíraly hlavně závislosti na návykových látkách 

a procesech, včetně užívání internetu a Facebooku.  



Všechny bloky byly velkou většinou žáků pozitivně hodnoceny, hlavně pak otevřenost 

lektorky Martiny Kostřicové (bývalé absolventky gymnázia) a její konkrétní příklady ze 

života. 

Mgr. Jana Sabolová 

Logická olympiáda 

 

V pořadí již pátém ročníku logické olympiády se v domácím (on-line) kole zúčastnilo celkem 

1 757 žáků v kategorii B (druhý stupeň ZŠ) a 775 žáků v kategorii C (studenti SŠ). Z našeho 

gymnázia se do soutěže přihlásilo 5 žáků z nižšího stupně a 8 žáků z vyššího stupně 

gymnázia. Do krajského semifinále postoupili z každé kategorie dva studenti: Anna Veselá 

a Pavel Pacík (oba z II.) a Jarmila Kučerová s Michalem Břemkem (oba z V.A). Semifinále se 

uskutečnilo na Krajském úřadě v Ostravě, kde naši studenti bojovali ze všech sil. Pavel Pacík 

skončil v krajském kole na 14. místě a Jarmila Kučerová na 17. místě.  

Mgr. Jana Sabolová, Bc. Petr Martiník 



Úspěšní reprezentanti školy  

MEZINÁRODNÍ KOLO 

Genius logicus 

Bez měření času 

kategorie 01 starší studenti: Vojtěch Kupka (III.A), Veronika Thiemlová (VI.A), Michal 

Kubík (VI.A), Jan Malčok (VI.B) – vynikající mezinárodní řešitel, Tomáš Panoc (VI.A) – 

vynikající řešitel 

kategorie 02 mladší studenti: Tomáš Flaschka (III.B), Martian Wažik (III.B) – vynikající 

mezinárodní řešitel, Jana Tesařová (III.A), Jan Hajduček (III.B) – vynikající řešitel, Tomáš 

Gajdaczek (III.A) – velmi dobrý řešitel 

S měřením času 

kategorie 01 starší studenti: Radek Vitásek (VI.A) - zlatý certifikát, Veronika Thiemlová 

(VI. A) – stříbrný certifikát, Jan Malčok (VI.B), Tomáš Panoc (VI.A) – bronzový certifikát 

kategorie 02 mladší studenti: Jan Hajduček (III.B) – zlatý certifikát, Marian Wažik (III.B) – 

bronzový certifikát 

Kings Puzzle 

kategorie 02 mladší studenti: Tomáš Flaschka (III.B) – velmi dobrý řešitel, Marian Wažik 

(III.B) – dobrý řešitel 

Master Of Sudoku 

kategorie 01 starší studenti: Veronika Thiemlová (VI.A) – velmi dobrý řešitel 

kategorie 02 mladší studenti: Tomáš Flaschka (III.B), Marian Wažik (III.B) – vynikající 

mezinárodní řešitel 

CELOSTÁTNÍ KOLO 

Komenský a my (literárně historická soutěž) 

kategorie: odborná esej na téma Člověk a masky v něm: Iveta Dudová (VI.B) – 1. místo 

Bobřík informatiky 

Kategorie Kadet: František Hluchník(II.) 65. místo, Vojtěch Jurášek (II.), Ondřej Konečný (I.) 

 



Kategorie Junior: Daniel Gratza (IV.A), Matouš Chlebiš (III.A) 

Kategorie Senior: Lukáš Vítek (VI.B) 84. místo 

Pay Sec Cup 

Sabolčata (II.) – 60. místo z 210 tříd 

Řetězová reakce 

Marie Komárková, Jiří Kubný, Jarmila Kučerová, Kryštof Švub a Kateřina Tkačíková (V. A) 

REGIONÁLNÍ KOLO 

10. ročník mezinárodní matematické soutěže pro žáky středních škol Moravskoslezský 

matematický šampionát 

kat.SŠ 3: Jarmila Kučerová – (V.A)– 1. místo 

Matematická olympiáda  

kat.A: Jarmila Kučerová – (V.A) – 10. místo, úspěšný řešitel 

Logická olympiáda 

kat.B: Pavel Pacík – (II.)–14. místo 

kat.C: Jarmila Kučerová – (V.A) –17. místo 

internetová soutěž Evropské srdce 

družstvo ve složení Veronika Foldynová, Veronika Janošová, Anna Veselá – (II.) – 23. místo 

Chemická olympiáda 

kategorie A: Jarmila Kučerová (V. A) – 6. místo (řešitel) 

kategorie B: Jarmila Kučerová (V. A) – 4. místo (úspěšný řešitel) 

kategorie B: Marie Komárková (V. A) – (řešitel) 

kategorie C: Jakub Foldyna (IV. A) – 4. místo (úspěšný řešitel) 



Krajský přebor střeních škol v šachu 

SŠ - družstva:  

Lukáš Pavlík (V. A), Jan Malčok, Martin Matoušek (IV. B), Jarmila Kučerová (V. A), David 

Stejskal (III. A) – 8. místo 

Eurorebus 

Veronika Foldynová (II.) – 12. místo 

Biologická olympiáda 

kategorie A: Marie Komárková (V. A) – 28. místo (řešitel) 

kategorie B: Jakub Foldyna (IV. A) – 32.místo (řešitel) 

Olympiáda z českého jazyka 

II. kategorie: Jarmila Kučerová (V. A) – 7. – 8. místo  

Olympiáda v ruském jazyce 

Marie Komárková (V.A) – 11. místo  

SOČ 

Chov zakrslých králíků: Petra Blokešová (VI. B) – 4. místo 

Motivační plakát: Zkrocení zlé kyseliny 

Kristýna Barvíková (IV. B)  

Barbora Dostálová (IV. B)  

Klára Gaňová (IV. B) 

Lukáš Grygarčík (IV. B) 

Martina Hrubá (IV. B) 

Tereza Krettková (IV. B) 

Andrea Lampartová (IV. A) 

Kateřina Mrůzková (IV. A) 

OKRESNÍ KOLO 

Matematická olympiáda  

kat. Z8:  Marie Grygarčíková, Barbora Losková – (I.) –10.–13. místo, úspěšný řešitel 



Karin Krettková(I.) –14. místo, úspěšný řešitel 

kat.C:   Matěj Vjačka(III.A) –4. místo, úspěšný řešitel 

Marian Wažik (III.B) –10. místo, úspěšný řešitel 

kat. A:  Jarmila Kučerová(V.A) –5. místo, úspěšný řešitel 

Matematický Klokan 

kat. Junior: Tomáš Flaschka(III.B) –3. místo 

kat. Student: Jarmila Kučerová (V.A) –3. místo 

Pythagoriáda 

Kat. 8.tř.: Barbora Losková  (I.) –5. místo, úspěšný řešitel 

pIšQworky (oblastní kolo celorepublikového mistrovství škol v piškvorkách) 

družstvo ve složení Vojtěch Kupka (III.A), Matěj Vjačka (III.A), Daniel Klimša (VI.B), 

Lukáš Vítek (VI.B),Veronika Thiemlová (VI.A) –3. místo 

Chemická olympiáda 

kategorie D:  Vojtěch Jurášek (II.) – řešitel 

kategorie D:  Pavel Pacík (II.) – řešitel 

Zeměpisná olympiáda 

kategorie C:  Anna Veselá (II.) – 7. místo 

kategorie D:  Tomáš Kosub (IV. B) – 3. místo 

Jakub Foldyna (IV.A) – 7. místo 

Olympiáda z českého jazyka 

I. kategorie:  Jarmila Kučerová (V.A) – 2. místo 

Hana Blažková (V. B) – 6.–7. místo 

II. kategorie:  Adéla Marková (II.) – 8.–12. místo 

Okresní finále přeboru škol v šachu SŠ (družstva) 

Tadeáš Kriebel (IV. A), Jan Malčok (VI. B), Martin Matoušek (IV. B), Jarmila Kučerová 

(V. A) – 2. místo 

Lukáš Blokša (IV. A), David Stejskal, Matěj Vjačka, Matouš Chlebiš, Jan Plaček (III. A)  

4. – 6. místo 



Olympiáda v jazyce anglickém  

mladší kategorie:  Lucie Návratová (II.) –3. místo 

starší kategorie:  Tadeáš Kriebel (IV.A) –2. místo 

Soutěž v NJ: 

Kategorie III. A:  Jan Schejok (V. A) – 3. místo 

Jakub Robenek(IV. B) – 5. – 6. místo 

Biologická olympiáda 

Kategorie C: Adéla Harazimová (I.) – 5. místo (úspěšný řešitel) 

SPORTOVNÍ SOUTĚŽE 

KRAJSKÉ KOLO 

Házená: dívky: 1. místo v kraji, 3. místo severní Morava 

17. ročník juniorského maratonu s názvem "Běháme pro Evropu": 8. místo 

OKRESNÍ KOLO 

Basketbal chlapci: 2. místo 

Přespolní běh: 2. místo 

Stolní tenis: 3. místo 

Středoškolský atletický pohár:dívky – 4. místo, chlapci – 6. místo 

Memoriál Martínka: chlapci – 1. místo 

Studenti našeho gymnázia si připravili mnoho zajímavých akcí pro veřejnost i žáky ostatních 

hlučínských škol. Žáci primy zaujali svým kulturním programem děti z mateřské školy, 

pěvecký sbor vystoupil v Domově pro seniory a při slavnostním vyřazování maturantů. 

Opakovaněbyla zorganizována výstava spolu s Českým svazem bojovníků za svobodu pro 

naše studenty i žáky základních škol.Byli jsme spolupořadateli akce Chemie na hradě, 

studenti se účastnili celé řady humanitárních sbírek.Zástupci žáků naší školy se aktivně 

zapojují do práce Žákovského parlamentu při Městském úřadu Hlučín.  

I) Údaje o výsledcích inspek ční činnosti provedené ČŠI 

Ve školním roce 2012/2013ve škole inspekční činnost neproběhla. 



J) Základní údaje o hospoda ření školy 

Organizaci byla poskytnuta v roce 2012 neinvestiční dotace – příspěvek na provoz celkem ve 

výši 16 704 884 Kč. Z této částky činily přímé výdaje na vzdělávání 12 863 412 Kč 

a provozní výdaje 3 153 000 Kč.  

1. Výnosy 

Přímé náklady na vzdělávání: 

Prostředky na platy pedagogických pracovníků 8 058 000,– 

Prostředky na platy nepedagogických pracovníků 1 095 000,– 

ÚZ 33025 RP Kompenzační pomůcky pro žáky se ZP 3 000,– 

ÚZ 33038 RP Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích SŠ 3 412,– 

OPPP pedagogických pracovníků 280 000,– 

OPPP nepedagogických pracovníků 40 000,– 

Zákonné odvody 3 124 063,– 

FKSP 92 213,– 

Přímý ONIV 167 724,– 

Přímé výdaje celkem 12 863 412,– 

Provozní náklady: 

Provozní výdaje celkem 3 153 000,– 

Projekty neinvestiční: 

ÚZ 33031 – účelově na projekt „EU peníze školám“ 688 472,– 

2. Příjmy z vlastní činnosti  

Vlastními příjmy z hlavní činnosti jsou v roce 2012 peněžní dary, výnosy za opisy vysvědčení 

a sběr, náhrady za ztráty a úroky ve výši 17 672 Kč. Všechny výnosy byly zařazeny do 

hospodaření školy. 

Škola získala v roce 2012 od sponzorů finanční dary ve výši 121 500 Kč. 

Z finančních darů bylo použito 57 500 Kč. 



Výnosy tvořily:  

Příspěvky a dotace – SR MŠMT 12 863 412,– 

Příspěvky a dotace od zřizovatele 3 153 000,– 

Projekty neinvestiční 688 472,– 

Dotace od obce 30 000,– 

Vlastní příjmy 17 672,– 

Celkem výnosy 16 752 556,– 

3. Náklady  

Náklady tvořily:  

Spotřeba materiálu 250 506,– 

Spotřeba energie, vody, plynu  823 592,– 

Opravy a udržování 907 534,– 

Cestovné 67 267,– 

Ostatní služby 632 578,– 

Zákonné sociální pojištění ZP a SP 3 124 923,– 

Mzdové náklady bez OPPP 9 155 527,– 

Mzdové náklady OPPP 325 076,– 

Náhrady za dočasnou pracovní neschopnost 68 293,– 

Zákonné sociální náklady 96 750,– 

Jiné sociální náklady  41 169,– 

Ostatní náklady z činnosti  38 262,– 

Odpisy investičního majetku 163 214,– 

Náklady z drobného dlouhodobého majetku  1 085 411,– 

Jiné pokuty a penále 4 847,– 

Ostatní finanční náklady 1 299,– 

Celkem náklady  16 786 248,– 

4. Doplňková činnost 

Předmětem doplňkové činnosti jsou pouze pronájmy tělocvičny, učeben, bufetu a školních 

bytů.  

Celkem výnosy         189 850,– 

Celkem náklady         133 300,– 



5. Výsledek hospodaření - rozbor VH v hlavní a doplňkové činnosti 

Hlavní činnost 

Výnosy         16 752 556,10 

Náklady         16 786 248,42 

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti = ztráta - 33 692,32 Kč 

Doplňková činnost 

Výnosy          189 848,– 

Náklady          133 297,55 

Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti = zisk 56 550,45 Kč 

Celkový výsledek hospodaření za organizaci bylzisk ve výši 22 858 Kč. 

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

2012, byly uvedeny ve Zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace, kterou škola 

odevzdala zřizovateli dne 27. 2. 2013. 



 

K) Zapojení do rozvojových a mezinárodních program ů 

• Kvalita 2012 

• Testování NIQES 

• Kalibro 

TESTOVÁNÍ KVALITA 

Testování žáků 1. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní 

zkouškou 

Výsledky školy 

v rámci skupiny vzdělání 
Výsledky školy 

v rámci všech 

testovaných škol 

 

název skupiny oborů 

vzdělání 

 

Předmět 

úspěšnost percentil percentil 

Jazyk český 69,75 63,95 6,25 

Matematika 62,46 81,40 50,00 

Jazyk anglický 83,65 75,58 28,13 

Jazyk německý 75,00 73,08 62,50 

Testování žáků 3. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní 

zkouškou - testování 3. ročníků ve školním roce 2012/2013 neproběhlo. 

L) Zapojení školy do dalšího vzd ělávání v rámci celoživotního 
učení 

V rámci DVPP učitelé absolvují semináře organizované KÚ, organizací NIDV, KVIC 

i samotnou školou. Ve školním roce 2012/2013 se uskutečnily pro všechny pedagogy školy 

dva semináře, a to„Cesta od tradičního vyučování k modernímu učení“ – lektor Mgr. Miroslav 

Hanzelka, dvoudenní seminář „Práce s interaktivní tabulí“, který zabezpečila VŠB – TU 

Ostrava.Škola pronajímá tělocvičnu a prostory pro vzdělávání jiným organizacím (Městský 

úřad – Univerzita třetího věku) i fyzickým osobám – výuka jazyků. 



M) Údaje o p ředložených a školou realizovaných projektech 
financovaných z cizích zdroj ů 

• Projekt v hodnotě 1 milión korunv rámci OP VKEU Peníze středním školám. 

Realizace začala 1. 3. 2012, projekt pokračuje. 

• Projekt „Podpora jazykového vzdělávání ve středních školách“ z Regionálního 

operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007–2013 (partnerství s MSK). 

• Projekt "Věda hravě, názorně, ale především zajímavě" – Operační program 

Vzdělávání a konkurenceschopnost (2 745 482,88 Kč). 

N) Spolupráce s odborovou organizací a dalšími part nery 

Ve škole pracuje odborová organizace. Jejím předsedou je Mgr. Milan Šula. Spolupráce se 

z pohledu vedení jeví jako bezproblémová.Dále spolupracujeme s Muzeem Hlučínska, 

Městským úřadem Hlučín při zabezpečování městských kulturních akcí, při komunitním 

plánování, žáci mají své zástupce v Žákovském parlamentu při Městském úřadě Hlučín. 

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

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

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



 

Závěr výro ční 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. 

…………………………………………… 

podpis ředitelky školy 

Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne15.10. 2013 

…………………………………………….. 

podpis zástupce školské rady 


