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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 11 Hlučín 

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

• Ředitel školy: Mgr. Jiří Šebesta,  

od 1. 8. 2012 PhDr. Charlotta Grenarová  

• 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 – JUDR. Jaroslava Miketová  
 

 

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, resp. studiu na vyšších odborných školách.  

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 učebnu s interaktivní tabulí, učebnu hudební 

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

V současné době se buduje moderní multifunkční učebna. Většina tříd je vybavena novým 

nábytkem, během prázdnin proběhla rekonstrukce tělocvičny a sociálního zařízení. 

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 vzdělávání 

 Kód Název Délka 

studia 

Počet tříd Počet 

žáků 

∅ naplněnost 

tříd 

1. 79-41-K/601 Gymnázium – všeobecné 6 2 60 28 

2. 79-41-K/61 Gymnázium  6 9 256 28,44 

 

 

C) Personální zabezpečení školy 

Stav učitelského sboru ve školním roce 2011/2012 

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

výpočetní techniku 

2. Mgr. Hana Gelnarová, NJ – PJ – RJ, vyučovala německý jazyk a ruský jazyk 

3. Mgr. Silvie Gregořicová, ČJ – ZSV, vyučovala český jazyk a základy společenských věd 

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

5. Mgr. Naděžda Hladišová, M – TV, vyučovala tělesnou výchovu a matematiku 

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

a psychologii 

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

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

9. Mgr. Gabriela Juránková, ČJ, vyučovala český jazyk 

10. Mgr. Ladislav Kalusek, ZSV – RJ – TV, vyučoval základy společenských věd a tělesnou 

výchovu 

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

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

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

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

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

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

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

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

techniku 

19. Mgr. Romana Olšáková, M – Z, vyučovala matematiku a zeměpis 



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

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

techniku 

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

23. Mgr. Jiří Šebesta, Z – TV, vyučoval zeměpis 

24. Mgr. Milan Šula, F – ZT, vyučoval fyziku 

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

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

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

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

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

Přepočtený stav pedagogických pracovníků k 30. 6. 2012:  26,52 

z toho nekvalifikovaných:   0 

Aprobovanost výuky cizích jazyků: 

Učitelé         AJ           NJ        RJ 

Aprobovaní          4            5         3 

Neaprobovaní, rodilí mluvčí          1             -          - 

 

Absolventi, kteří nastoupili do školy ve školním roce 2011/2012:  0 

Učitelé, kteří nastoupili do školy, nebo odešli ve školním roce 2011/2012: 

• nastoupili: 0 

• odešli:        1 

• odešli do starobního důchodu k 30. 6. 2011:  0 

Učitelé v důchodovém věku ve školním roce 2011/2012: 2  

 

Správní a provozní zaměstnanci: 

Jana Kaiserová – ekonomka  

Sylva Brixová – referentka  

Jiří Mušálek – školník 

Blažena Böhmová – uklízečka 

Helena Matýsková – uklízečka 

Věra Enderová – uklízečka 

Blažena Böhmová – pracovnice pro výdej stravy 

Milena Lambertová – pracovnice pro výdej stravy 



D) Přijímací řízení 

Přijímací řízení do 1. ročníku nižšího stupně gymnázia 

Přijato v 1. kole/nastoupilo 30 

Přijato na odvolání po 1. kole 0 

Celkem 30 

 

Počet přijetí v průběhu školního roku 2011/2012 

do 1. ročníku     1 

do vyšších ročníků    1 

 

E) Výsledky vzdělávání 

Prospěch žáků na konci 2. pololetí: 

Žáci Prospěch 

 Celkem 

Průměrný 

prospěch Vyzn. Prospěli Neprospěli  Nekl. 

I. 31 1,66 17 14 - - 

II.A 28 2,10 3 24 1 - 

II.B 28 2,14 7 20 1 - 

III.A 27 2,21 3 23 1 - 

III.B 30 1,84 9 21 - - 

IV.A 29 1,92 6 23 - - 

IV.B 27 1,78 8 19 - - 

V.A 26 1,94 8 16 1 1 

V.B 30 1,66 12 18 - - 

VI.A 31 2,05 7 22 2 - 

VI.B 29 2,07 2 27 - - 

 316 1,94 82 227 6 1 

 

 

 

 

 



Výsledky maturitních zkoušek  

 

Přehled výsledků MZ ve školním roce 2011/2012 - termín jarní 

 

Počet 
Úspěšně 

vykonalo Část Předmět Obor 
Úroveň/ 

forma 
přihlášených maturujících DT PP ÚZ 

Průměr 

G-6leté základní 48 47 47 47 46 2,51 
ČJ 

 vyšší 12 11 11 11 11 1,82 

 základní 7 7 7 7 6 2,14 
AJ 

 vyšší 3 2 2 2 2 1,00 

 základní 47 46 46   1,93 

S
po

leč
ná

 

M 
 vyšší 3 3 3   3,00 

AJ  ústní zk. 22 22    1,86 

ZSV  ústní zk. 25 24    1,67 

D  ústní zk. 13 13    1,85 

Z  ústní zk. 18 17    1,82 

F  ústní zk. 2 2    1,00 

Ch  ústní zk. 15 14    1,93 

Bi  ústní zk. 23 22    1,77 

P
ro

fil
ov

á 

IVT  ústní zk. 2 2    1,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Přehled výsledků MZ ve školním roce 2011/2012 - termín podzimní 

 

Počet 
Úspěšně 

vykonalo Část Předmět Obor 
Úroveň/ 

forma 
přihlášených maturujících DT PP ÚZ 

Průměr 

G–6leté základní 2 2 2 2 2 3,00 
ČJ 

 vyšší       

 základní       
AJ 

 vyšší 1 1 1 1 1 1,00 

 základní 1 1 1   3,00 

S
po

leč
ná

 

M 
 vyšší       

ZSV  ústní zk. 1 1    3,00 

Z  ústní zk. 1 1    4,00 

Ch  ústní zk. 1 1    3,00 

Bi  ústní zk. 1 1    3,00 P
ro

fil
ov

á 

         

 

 

Přehled výsledků MZ ve školním roce 2011/2012 - termín opravný 

 

Počet 
Úspěšně 

vykonalo Část Předmět Obor 
Úroveň/ 

forma 
přihlášených maturujících DT PP ÚZ 

Průměr 

G–6leté základní 1 1   1 3,00 ČJ 

 vyšší       

 základní 1 1   1 1,00 AJ 

 vyšší       

M  základní       

S
po

leč
ná

 

  vyšší       

 

 

 

 



Přehled výsledků MZ ve školním roce 2011/2012 

 

 

Výsledky školy v programu KVALITA ve školním roce 2011/2012  

 

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

zkouškou 

 

Výsledky školy  

v rámci škol téže skupiny 

oborů vzdělání  Výsledky školy 

v rámci všech 

testovaných škol 

 

název skupiny oborů 

vzdělání * 

 

Předmět 

úspěšnost percentil percentil  

Jazyk český 76 84 50 

Matematika 65 98 93 

Jazyk anglický 80 84 50 

Jazyk německý 48 89 80 

 

 

 

 

 

 

Jarní termín Podzimní termín  

Obor 

Počet 

maturujících 

v termínu    

prospěl prospěl 

s vyzn. 

neprospěl prům. 

prospěch 

prospěl prospěl 

s vyzn. 

neprospěl prům. 

prospěch 

řádném 35 21 2 1,97 2 0 0 2,88 G 

6leté opravném     2 0 0 2,50 



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

zkouškou 

 

Výsledky školy  

v rámci škol téže 

skupiny oborů vzdělání  Výsledky školy  

v rámci všech  

testovaných škol 

 

název skupiny oboru 

vzdělání * 

 

Předmět 

úspěšnost percentil percentil  
přidaná 

hodnota  

Jazyk český 73 89 57 2. stupeň 

Matematika 66 93 75 1. stupeň 

Jazyk anglický 64 80 18 4. stupeň 

Jazyk německý 62 76 25 3. stupeň 

 

Zájem studentů o vyšší studium 

Ve školním roce 2010/2011 úspěšně odmaturovalo ve dvou třídách celkem 56 studentů. Pro 

studium na VŠ bylo přijato celkem 55 studentů. Úspěšnost z celkového počtu absolventů je 

98,2 %. 

Přijímací řízení na vysoké školy v roce 2011 

Třída VI.A VI.B Celkem 

Počet studentů 27 29 56 

Humanitní obory 6 7 13 

Přírodovědné obory 4 5 9 

Medicína a veterinární 

lékařství 4 4 8 

Práva 2 1 3 

Technické obory 5 6 11 

Ekonomické obory 5 6 11 

práce 1 - 1 

 



F) Prevence sociálně patologických jevů (rizikové formy chování)  

Ve školním roce 2011/2012 byly splněny cíle školní preventivní strategie pro daný školní rok. 

Kromě nespecifické primární prevence ve vzdělávacím procesu jednotlivých předmětů 

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

zaměřili na specifickou primární prevenci v oblasti některých rizikových forem chování – na 

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

(tercie), preventivní program Buď OK společnosti Renarkon – vztahy a komunikace ve třídě 

(tercie), drogy, sexualita, anorexie a bulimie (kvarty). Velkým přínosem pro všechny 

zúčastněné bylo setkání s pracovníky Bílého kruhu bezpečí Ostrava, kteří upozornili na 

problematiku dnes aktuálního tématu nebezpečného pronásledování – stalkingu (pro kvinty).  

Naše škola se opět účastnila několika humanitárních akcí (Sluníčkový den, Srdíčkový den, 

Bílá pastelka).  

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

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

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

řešení problémů na našem gymnáziu. 

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

Studenti se přicházejí svěřit většinou se svými osobními problémy. Snažíme se společně najít 

řešení, popřípadě jsou předány kontakty na odborníky.   

 

Činnost výchovné poradkyně se zaměřuje především na tyto oblasti: 

Vzhledem k žákům: 

• Adaptační kurzy pro žáky prvních ročníků. 

• Analýza úspěšnosti absolventů školy na VŠ a VOŠ. 

• Beseda pro maturanty o možnostech studia na VŠ - Sokrates. 

• Základní informace o studiu na VŠ a VOŠ pro maturanty na nástěnce a na intranetu 

školy. 

• Seznamy VŠ, VOŠ, pomaturitního studia - objednávka Učitelských novin s informací 

o studiu, časopis „Kam po maturitě.“ 

• Adaptace žáků primy na podmínky studia na gymnáziu. 

• Den otevřených dveří školy - informace pro žáky ZŠ. 

• Individuální výchovně vzdělávací práce problémovými studenty. 

• Konzultační hodiny pro žáky. 



• Podpora žáků se zvláštními potřebami. 

• Analýza stylu učení. 

• Testy profesní orientace a testování MBTI žáků kvarty a kvinty. 

• Zprostředkování vyšetření ohledně PUP pro žáky maturitních ročníků. 

 

Vzhledem k rodičům: 

• Informativní schůzka s rodiči prvních ročníků. 

• Individuální konzultace s rodiči v rámci třídních schůzek. 

• Konzultační hodiny pro rodiče. 

• Spolupráce s výborem Sdružení rodičů. 

• Ve spolupráci s třídními učiteli poskytovat informace o problémech studentů. 

• Schůzka s výchovnými poradci ZŠ k výběru SŠ (Den otevřených dveří). 

 

G) Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Andrea Cahelová 

Krajská konference k ICT ve Škole 21 (KVIC Nový Jičín, VŠB – TU Ostrava) – 10 hodin 

Správce sítě I, II – 21 hodin 

Studium správce sítě – 12 hodin 

Využití ICT v přírodovědných předmětech pro SŠ a ZŠ (KVIC Ostrava) – 3 hodiny 

Autocont – Infrastruktura 2012 aneb vizualizace na třetí (Autocont) – 1 den 

Závěrečná konference projektu „Elektronická školička“ (VŠB – TU Ostrava) – 1 den 

Hana Gelnarová 

Konference Babylon jazyků – 2 dny  

Nové přístupy a metody ve vyučování jazyka německého (Ostrava-Poruba, Jazykové 

gymnázium P. Tigrida) – 3 hodiny 

Silvie Gregořicová 

Nebezpečné látky a nebezpečné situace kolem nás (Ostrava, Synergie, OU) – 40 hodin 

Po stopách nesvobody (Terezín, EduČaS) – 24 hodin 

Kurz zapojení online aplikací ve výuce jazyků (Jazyková škola Hello) – 3 dny 

Markéta Haburová 

Pátrači na stopě – činnostní učení v dějepise pomocí historických pramenů (KVIC, Ostrava) – 

16 hodin 

Literatura v souvislostech (Fraus, Ostrava) – 1,5 hodiny 



Konzultační semináře k ústní zkoušce z českého jazyka (NIDV, Ostrava) – 3 hodiny 

Velký bratr – Československo 1968 (KVIC, Ostrava) – 6 hodin 

Hodnotitel ústní zkoušky pro žáky s PUP MZ (CERMAT, e-learning) – 5,5 hodiny 

Po stopách nesvobody (KVIC, Terezín) – 24 hodin 

Kurz zapojení online aplikací ve výuce jazyků (Jazyková škola Hello) – 3 dny 

Naděžda Hladišová 

Zdravý životní styl ve školách z pohledu bezpečnosti – 8 hodin 

Inovace zimních výcvikových kurzů – 12 hodin 

Radomíra Hrušková  

Konference „ Možnosti spolupráce sociálních služeb a školství při začleňování dětí do 

běžných škol“ (KÚ Moravskoslezského kraje) – 8 hodin 

Nové přístupy a metody ve vyučování jazyka německého (Ostrava-Poruba, Jazykové 

gymnázium P. Tigrida) – 3 hodiny 

Konzultační seminář pro maturitní komisaře (NIDV, krajské pracoviště Ostrava) – 3 hodiny 

Kurz zapojení online aplikací ve výuce cizích jazyků (Jazyková škola Hello, Ostrava) – 3 dny 

Alena Janošová  

Nové přístupy a metody ve vyučování NJ (Hueber, Ostrava) – 4 hodiny 

Kurz zapojení online aplikací ve výuce cizích jazyků (Jazyková škola Hello, Ostrava) – 3 dny 

Kurz ECDL (ESF – Jazyková škola Hello, Ostrava) – 60 hodin 

Gabriela Juránková  

Češtinářské hrátky pro rozvoj čtenářství (KVIC, Ostrava) – 5 hodin 

Kooperativní učení na téma Holocaustu nejen v dějepise (KVIC Nový Jičín) – 16 hodin 

Zapojení on-line aplikací a služeb ve výuce jazyků na ZŠ a SŠ (Jazyková škola Hello, 

Ostrava) – 30 hodin 

Kurz ECDL (ESF – Jazyková škola Hello, Ostrava) – 60 hodin 

Ladislav Kalusek 

Životní styl z pohledu bezpečnosti – 8 hodin 

Testologie ve společenských vědách (KVIC Ostrava) – 8 hodin 

Seminář pro ŠMK – maturitní komisař (NIDV) – 3 hodiny 

Stanislav Kaňák  

Zdravý životní styl ve školách z pohledu bezpečnosti (Ostrava) – 8 hodin 

„Zeměpis v nové perspektivě aneb tady cesta vede“ – téma „Aktivizace učebních činností 

žáků a studentů v rámci výuky vzdělávacího předmětu Geografie (Ostrava) – 8 hodin 

Doplnění odborné přípravy – Zadavatel pro žáky s PUP MZ (E-learning) – 6 hodin  



 „Zeměpis v nové perspektivě aneb tady cesta vede (Ostrava) – 8 hodin 

Helena Kapounová  

Zákoník práce – aktuality a praxe (Vzdělávací centrum Morava s.r.o.) – 6 hodin 

BOZ a PO pro vedoucí zaměstnance (Jiří Marel – JIRMA BOZ) – 3 hodiny 

BOZ – nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky ve škole (Jiří Marel – 

JIRMA BOZ) – 2 hodiny 

Právní předpisy ve školství v aktuálním znění (NIDV Ostrava) – 6 hodin 

Efektivní management škol – Finanční management (KVIC Nový Jičín, Ostrava) – 32 hodin 

Novela zákona o pedagogických pracovnících (RESK) – 5 hodin 

Sabina Kijanicová 

Kurz – využití interaktivní tabule ve výuce cizích jazyků (Jazyková škola Hello) – 3 dny 

Konference Cambridge Englishday (KVIC) – 4 hodiny 

Kurz zapojení online aplikací ve výuce cizích jazyků (Jazyková škola Hello) – 3 dny 

Kurz ECDL (Jazyková škola Hello) – 5 dnů 

Petr Klein  

Workshop Chemie (Masarykova střední škola zemědělská, Opava) – 5 hodin 

Nebezpečné látky a nebezpečné situace kolem nás (Synergie, Ostravská univerzita) – 40 hod. 

Mediální výchova ve výuce chemie (PřF, Ostravská univerzita) – 4 hodiny 

Seminář k Mezinárodnímu roku lesů na téma Les jako průřezové téma ŠVP (KEV, Český 

Těšín) – 16 hodin 

Zadavatel pro žáky s PUP MZ (NIDV, Ostrava) – 6 hodin 

Petr Martiník 

Krajská konference k ICT ve Škole 21 (KVIC Nový Jičín, VŠB – TU Ostrava) – 10 hodin 

Kurz zapojení online aplikací ve výuce cizích jazyků (Jazyková škola Hello) – 3 dny 

Vladimíra Martiníková 

Kurz zapojení online aplikací ve výuce cizích jazyků (Jazyková škola Hello) – 3 dny 

Solutions Day pro učitele středních škol a gymnázií (Ostrava) – 4 hodiny 

Věra Miketová 

MS Word 2007 pro pokročilé (VŠB – TU Ostrava, Středisko vzdělávání CTC, Ostrava – 

Poruba) – 12 hodin 

MS Excel 2007 pro pokročilé (VŠB – TU Ostrava, Středisko vzdělávání CTC, Ostrava – 

Poruba) – 12 hodin 

 

 



Romana Olšáková  

Zeměpis v nové perspektivě (Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita): Exkurze do 

Polska – 4 dny 

Zeměpis v nové perspektivě (Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita): Exkurze do 

Mostecké pánve, návštěva dolu, rekultivace – 4 dny 

Světová a regionální náboženství, aktuální otázky mezinárodního terorismu – 1 den  

Konference ke globálnímu oteplování (Ostrava, Krajský úřad) – 1 den 

Dva dny s didaktikou matematiky (Praha) – 2 dny 

Martin Rostek 

Konzultační semináře k výuce dějepisu (KVIC, Ostrava) – 15 hodin 

Příprava sborníku projektu EduČaS (KVIC, Ostrava) – 6 hodin 

Ve světle výsledků maturitní zkoušky 2011 – český jazyk a literatura (NIDV, Ostrava) – 4 

hodiny 

Jana Sabolová 

Zeměpis v nové perspektivě (Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita): Exkurze do 

Mostecké pánve, návštěva dolu, rekultivace – 4 dny 

Řízení aktivit, úkolů a testů v prostředí LMS MOODLE (PřF OU) – 4x6 hodin 

Krajská konference k ICT ve Škole 21 (KVIC Nový Jičín) – 10 hodin 

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

Dva dny s didaktikou matematiky (Praha) – 2 dny 

Využití EU dotací aneb šablony pro SŠ (TU Ostrava) – 4 hodiny 

Krista Skotáková  

Kurz zapojení online aplikací ve výuce cizích jazyků (Jazyková škola Hello) – 3 dny 

Jiří Šebesta  

Personální řízení (NIDV) 145 hodin 

Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede (KSGRR PřF OU) – 24 hodin  

Koučovací přístup ve vedení lidí (KVIC NJ) – 16 hodin  

Zákoník práce – aktuality a praxe VC Morava s.r.o.) – 6 hodin  

Právní předpisy ve školství v aktuálním znění (NIDV) – 6 hodin  

Finanční management (KVIC NJ) – 32 hodin  

Milan Šula  

Svět energie (MŠMT ČR) – 7 hodin 

Vzdělávání pedagogických pracovníků vedoucí ke změně klimatu školy – stres, prevence, 

násilí (Českomoravská vzdělávací, s.r.o.) – 16 hodin 



Školení pro vedoucí zaměstnance z bezpečnosti práce a požární ochrany (JIRMA BOZ) – 

6 hodin 

Zadavatel pro žáky s PUP MZ (Cermat) – 6 hodin 

Kateřina Tr čková  

Biomedicínská technika na středních školách – účast na projektu (VŠB) – 16 hodin 

Projekt Synergie – Jednoduché chemické (domácí) pokusy z dostupných chemikálií 

(Ostravská Univerzita, Přírodovědecká fakulta, katedra chemie) – 40 hodin 

Konzultační semináře pro předsedy zkušebních maturitních komisí (NIDV) – 8 hodin 

Workshop Chemie (Masarykova střední škola zemědělská, Opava) – 5 hodin 

Mediální výchova ve výuce chemie (PřF, Ostravská univerzita) – 4 hodiny 

Zadavatel pro žáky s PUP MZ (NIDV, Ostrava) – 6 hodin 

Anna Veselá  

Konzultační seminář k ústní zkoušce z českého jazyka (NIDV, krajské pracoviště Ostrava) – 

3 hodiny  

Hodnotitel ústní zkoušky pro žáky s PUP MZ, český jazyk a literatura (e-learningový kurz) – 

5,5 hodin 

 

H) Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

Crazy den 

V pátek 17. listopadu 2011 již potřetí uspořádali studenti, tentokrát kvarty A, tradiční akci 

naší školy, Crazy den. Koná se jako připomínka Mezinárodního dne studentstva. Ráno moc 

svátečně nevypadalo. Potemnělá tělocvična, vážné výrazy, černé kostýmy, hrozivé nápisy na 

zdech…je to tady: Crazy den na téma Horory mezi námi. Přesto mělo publikum o zábavu 

postaráno. Představení, které si letošní třídy (kromě sext) připravily, byla opravdu povedená. 

Vítěz však mohl být jen jeden. Tím se stala kvarta B se svou vtipnou parodií na dnešní 

populární seriály. Využití matematiky v praktickém životě nám předvedla tercie A. Po 

slavnostním předávání cen byl v tělocvičně zahájen Nonstop - volejbalové klání mezi sextami 

a kvintami. Zde se vyznamenali Hrdinové (oficiálně sexta A). Shrnuto, podtrženo, jsme moc 

rádi, že můžeme letošní ročník Crazy dne označit za vydařený, a doufáme, že to nebylo 

naposledy. 

 

 

 



Gepard - 1. testování 

V únoru proběhlo první celorepublikové testování informační gramotnosti s Gepardem (5. a 

9. třídy ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií kromě Prahy), do kterého se přihlásilo 

541 tříd.  Z 51 testovaných žáků druhého ročníku nižšího stupně našeho gymnázia získalo 

nejvyšší ocenění Inf_Profík třicet žáků, a tím zařadili hlučínské gymnázium na skvělé 

37. místo při plnění úkolů práce s textem a logické myšlení.   

 

Lyžařský kurz 

V únoru letošního roku třída III. A společně s III. B vyrazily na lyžařský kurz do jednoho 

z rakouských zimních středisek. Zájezd to byl zajímavý už od začátku, i ta dlouhá cesta byla možná 

stejně úžasná jako všechny ostatní dny strávené v Rakousku. Lyžařský kurz byl dokonalý od začátku 

do konce, nejlepší na celém „lyžáku“ ale byly večery. Hlavně poslední večer, kdy byl program v rukou 

pedagogů, kteří připravili svým vtipným vystoupením žákům vynikající zážitek. 

 

Vorlesewettbewerb – soutěž v četbě německého textu 

U příležitosti výročí bratří Grimmů (200 let od vydání 1. svazku jejich díla) se v Pardubicích 

dne 19. 4. 2012 konala soutěž v četbě jejich pohádek v německé verzi. Soutěže se zúčastnilo 

asi 80 žáků základních a středních škol z celé republiky. Naše studentka Anna Hrbáčová 

z III. A soutěžila v kategorii vyšší gymnázia a ve velmi silné konkurenci obsadila 6. místo. 

 

Společný poznávací zájezd Gymnázia Josefa Kainara a ZŠ Hornická do Švýcarska 

V pondělí 4. 6. 2012 se skupina studentů 

Gymnázia Josefa Kainara, Hlučín a žáků 

ZŠ Hornická Hlučín vydala autobusem 

na  pětidenní, 2 500 kilometrů dlouhou 

pouť do švýcarských Bernských Alp. 

Cestou studenti a žáci navštívili Kostnici 

u Bodamského jezera – místo, kde byl 

před téměř 600 lety upálen mistr Jan 

Hus, Bern – hlavní město Švýcarska, 

Luzern, který stál u zrodu Švýcarské konfederace, a další zajímavá místa. Sbírku zážitků 

z cesty doplnila ještě návštěva města Vaduz, metropole Lichtenštejnského knížectví. 

   

 



Sportovní kurz v Itálii 

8. června 2012 vyrazili studenti 

našeho gymnázia na sportovní 

kurz do Itálie. Byli rozděleni do 

skupin, které mezi sebou soutěžily, 

např. ve volejbale, plavání atd. 

Kromě sportovních aktivit nebyly 

opomenuty ani krásy Itálie. 

Nezapomenutelným zážitkem se 

stala návštěva Benátek. Do tohoto 

překrásného města se těšil každý. 

Komu se totiž poštěstí jet lodním taxíkem? I přes úmorné horko, které panovalo, studenti 

navštívili baziliku svatého Marka a další zajímavá místa.  

 

Nářeční recitační soutěž 

V úterý 19. 6. 2012 studenti Gymnázia Josefa Kainara, 

Hlučín s podporou Muzea Hlučínska zorganizovali již 

druhý ročník „Nářeční recitační soutěže“. Soutěž 

probíhala v prostorách hlučínského zámečku a porotu 

tvořily paní Růžena Rostková, bývalá učitelka 

hlučínského gymnázia, a spisovatelky Eva Tvrdá a Jana 

Schlossarková, jejíž básničky si někteří studenti 

připravili k recitaci. Soutěž v přednesu v prajzském 

nářečí začala v deset hodin dopoledne a publikum, které 

se dobře bavilo, tvořili žáci nižších ročníků ZŠ Hornické 

a ZŠ Tyršovy. O občerstvení a komfort recitujících se 

starali studenti hlučínského gymnázia a celou soutěží 

provázel Lukáš Blokša, student tercie.  

 

 

 

 

 



Umístění studentů v soutěžích a olympiádách 

Okresní soutěže 

Název 1. místo 2. místo 3. místo 

Chovatelská olympiáda 1 1 - 

Zeměpisná olympiáda - 1 1 

Matematická olympiáda 2 - 1 

Soutěž v německém jazyce 1 - 1 

Klokan 1 1 - 

Regionální soutěže 

Název 1. místo 2. místo 3. místo 

Olympiáda z českého jazyka 1 1 - 

Celostátní soutěže 

Název    

Genius Logikus 1. místo - - 

Olympiáda v českém jazyce - - - 

Chovatelská olympiáda 1. místo - - 

Bobřík informatiky (kategorie: Junior) 1. místo - - 

Vorlesewettbewerb (soutěž v německém jazyce) - - 6. místo 

Fotoakademie 3x1. místo 2. místo - 

Mezinárodní soutěže    

Název    

Chovatelská olympiáda 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. 

Opakovaně byla 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)  Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

Ve školním roce 2011/2012 inspekční činnost neproběhla. 

 



J) Základní údaje o hospodaření školy 

Organizaci byla poskytnuta v roce 2011 neinvestiční dotace – příspěvek na provoz celkem ve 

výši 16 360 120 Kč. Z této částky činily přímé výdaje na vzdělávání 13 852 720 Kč a 

provozní výdaje  2 507 400 Kč. Odvod z odpisů do rozpočtu kraje činil 13 000 Kč.  

1. Výnosy, rozpis závazných ukazatelů od zřizovatele, výčet poskytnutých dotací 

v členění podle jednotlivých poskytovatelů a účelu použití 

Přímé náklady na vzdělávání: 

Prostředky na platy pedag. pracovníků  8 406 000,--    použito        8 406 000,-- 

Prostředky na platy nepedag. pracovníků  1 215 000,--    použito        1 215 000,--  

ÚZ 33027 Posílení plat.úrovně PP s VŠ      360 000,--    použito   360 000,-- 

ÚZ 33032 RP“Částečná kompenzace výdajů na MZ       6 720,--    použito       6 720,-- 

OPPP pedag. pracovníků         51 000,--    použito      51 000,-- 

OPPP nepedag. Pracovníků         40 000,--    použito      40 000,-- 

Zákonné odvody     3 424 400,--    použito 3 406 556,-- 

FKSP            99 600,--    použito    100 516,-- 

Přímý ONIV         208 000,--    použito    196 404,-- 

ONIV náhrady          42 000,--       použito      70 524,-- 

Přímé výdaje celkem              13 852 720,--    použito       13 852 720,-- 

Provozní náklady: 

Provozní náklady     2 243 000,--    použito 2 243 000,-- 

- z toho prostředky na ICT         50 000,--    použito      50 000,-- 

ÚZ 0 – účelově na „Nátěry oken vč.stol.prací“    100 000,--       použito    100 000,-- 

ÚZ 0 – částečné pokrytí zvýš.nákladů na stát.MZ        8 400,--       použito        8 400,-- 

ÚZ 205 – účelově na krytí odpisů      156 000,--    použito    156 000,-- 

Provozní výdaje celkem    2 507 400,--    použito 2 507 400,-- 

 

 



Výnosy tvořily:  

Příspěvky a dotace – SR MŠMT                           13 852 720,-- 

Příspěvky a dotace od zřizovatele ÚSC                            2 507 400,-- 

Celkem výnosy                  16 360 120,-- 

 

2. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků ze státního rozpočtu 

• Účelové prostředky na rozvojový program „Posílení platové úrovně pedagogických 

pracovníků s VŠ vzděláním“, kteří splňují odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 

Sb. V souladu s rozhodnutím MŠMT čj. 54/2011-26 ze dne 6. 1. 2011 a změnou 

rozhodnutí 1 109/2011-26 ze dne 19. 1. 2011 a v souladu s rozhodnutím MŠMT ze dne 

10. 10. 2011 čj. 26 347/2011-26, kdy došlo k rozšíření použití dotace i na posílení 

odměňování ostatních pedagogických pracovníků, nám byla poskytnuta dotace 

 

ÚZ 33027                               486 000 Kč 

      Účelové prostředky byly vyčerpány v plné výši a byly použity ke stanovenému účelu. 

 

• Účelové prostředky na Rozvojový program „Částečná kompenzace výdajů vzniklých při 

přípravě a realizaci společné části maturitní zkoušky.“ V souladu s vyhlášením RP MŠMT 

čj. 15 586/2011-26 ze dne 25. 5. 2011 jsme získali na tento účel 

 

      ÚZ 33032             6 720 Kč 

      Účelová dotace byla čerpána v plné výši, a to na odměny předsedů maturitních komisí. 

 

• Přímé náklady na vzdělávání (na základě usnesení rady kraje ze dne 16. 11. 2011) 
 

ÚZ 33353                                                  13 360 000 Kč 

Účelové prostředky z dotace státního rozpočtu byly vyčerpány v plné výši a byly použity 
ke stanovenému účelu. 

 



Rozhodné skutečnosti ovlivňující jednotkové výkony v kalendářním roce 2011 

Čerpání přímých nákladů na vzdělání 

ÚZ 33353, ÚZ 33005, ÚZ 33015, ÚZ 33016, 
ÚZ 33026 

Rok 2009 

v Kč 

Rok 2010 

v Kč 

Rok 2011 

v Kč 

OPPP 75 000 70 000 91 000 

Platy 10 313 059 10 125 700 9 981 000 

Zákonné odvody – sociální a zdravotní 
pojištění 

3 428 732 3 454 991 3 406 556 

Příděl do FKSP 206 262 202 919 100 516 

Zákonné pojištění 41 289 43 454 43 346 

Učební pomůcky 46 300 45 663 40 762 

DVPP – služby školení 29 098 4 930  900 

DNM software pro výuku 4 840 0 0 

Učebnice – povinná školní docházka 23 085 7 521 438 

Cestovní náhrady 73 242 26 304 76 041 

Náhrada za dočas. prac. neschopnost 16 392 20 224 70 524 

Věcná režie – stravování zaměstnanců 92 066 22 511 4 875 

Osobní ochranné pracovní pomůcky  738 1 378 2 643 

Náhrada-maturitní komise   19 880 

Knihy UK,ŽK 3 287 12 431 10 649 

Tiskoviny, předplatné časopisů 2 610 3 806 3 590 

Celkem 14 356 000 14 041 832 13 52 
720 

 

3. Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat 

Limit MP na platy činil 9 902 000 Kč. Z toho mzdové prostředky pedagogických 

zaměstnanců činily 8 642 000 Kč a mzdové prostředky nepedagogických zaměstnanců 

1 260 000 Kč. Z důvodu změny výkonů od 1. 9. 2011 byl snížen u pedagogických pracovníků 



o 185 tis. Kč a u nepedagogických pracovníků o 5 tis. Kč. Po úpravě činily mzdové 

prostředky pedagogů 8 457 tis. Kč, z toho 51 tis. Kč OPPP a u ostatních zaměstnanců 1 255 

tis. Kč, z toho 40 tis. Kč OPPP. 

Limit na Rozvojový program „Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s VŠ 

vzděláním“ ve výši 373 000 Kč nám byl na základě usnesení rady kraje č. 95/6025 ze dne 19.  

10. 2011 snížen na 360 000 Kč.  

Dále byly mzdové prostředky posíleny o účelové prostředky ve výši 6 720 Kč na částečnou 

kompenzaci výdajů vzniklých při realizaci společné části maturitní zkoušky. Mzdové 

prostředky včetně OPPP byly čerpány na 100 %. Do hospodaření nebyl zapojen fond odměn. 

Příspěvková organizace zajišťuje plnění běžných úkolů vyplývajících z předmětu její činnosti 

především svými zaměstnanci. Školní jídelna-výdejna patří rovněž k našemu zařízení a její 

provoz je zajišťován našimi zaměstnanci. Organizace zaměstnává v pracovně právních 

vztazích podle zákoníku práce 29 pedagogických pracovníků a 8 nepedagogických 

pracovníků (2 THP a 6 dělnická povolání). 

Pedagogičtí pracovníci jsou zařazeni do 12. platové třídy, dva do 13. platové třídy. Průměrný 

platový stupeň je 4. Průměrný plat všech zaměstnanců ve sledovaném období činil 24 426 Kč. 

Průměrný plat pedagogického pracovníka za rok 2011 je 26 271 Kč, průměrný plat ostatních 

zaměstnanců je 16 211 Kč. 

Stanovený závazný ukazatel limit počtu zaměstnanců je 35,35, skutečný průměrný přepočtený 

počet zaměstnanců je 34,05. 

4. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků z rozpočtu zřizovatele 

• Účelově určeno na „Nátěry oken včetně stolařských prací (poslední část budovy)“ 

ÚZ 1         100 000 Kč  

      Přidělené prostředky byly v plné výši použity na daný účel.  

• Účelová dotace na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (na 

základě usnesení zastupitelstva kraje č. 16/1350 ze dne 22. 12. 2010) 

      ÚZ 205         156 000 Kč 

      Účelová dotace byla čerpána v plné výši. 

 



5. Rozbor příjmů z vlastní činnosti  

Vlastními příjmy z hlavní činnosti jsou v roce 2011 peněžní dary, výnosy za opisy vysvědčení 

a sběr, náhrady za ztráty, výnosy z grantů - mzdové příspěvky v rámci projektu Nové přístupy 

k využití ICT (použito na OPPP školených osob), výnosy z realizace studentských projektů 

v rámci projektu MALÉ GRANTY, náhrady maturitní komise a úroky. Z vlastních příjmů 

organizace nepoužila finanční prostředky ve výši 1 480,- Kč. Ostatní výnosy byly zařazeny do 

hospodaření školy. 

Výnosy tvořily: 

Výnosy z prodeje služeb (opisy vysvědčení)               800,--  

Čerpání rezervního fondu - peněž. dary od fyzických a práv. osob               6 729,--  

Ostatní náhrady za ztráty, škody           449,--  

Ostatní výnosy (z grantů)       74 600,--   

Úroky bankovních účtů             429,--  

Celkem příjmy z vlastní činnosti                  83 007,--  

 

Škola získala v roce 2011 od sponzorů finanční dary: 

Finanční dary: 12 729 Kč 

• na nákup učebních pomůcek 2 427 Kč 

• na nákup knih 1 042 Kč 

• na financování vzdělávání a podporu školského zařízení 6 000 Kč 

• na zajištění účasti studentů na Mistrovství ČR v šachu 3 260 Kč 

 

Z finančních darů bylo použito: 6 729 Kč  

• finanční dary na nákup učebních pomůcek ve výši 2 427 Kč 

• finanční dary na nákup knih ve výši 1 042 Kč 

• finanční dary na zajištění účasti studentů na MČR v šachu ve výši 3 260 Kč 

 

 

 



6. Náklady - analýza čerpání prostředků hodnoceného roku 

Náklady tvořily: 

Spotřeba materiálu            450 770,-- 

Spotřeba energie            885 028,-- 

Opravy a udržování            405 340,-- 

Cestovné               78 772,-- 

Ostatní služby             692 633,-- 

Zákonné soc. pojištění ZP a SP       3 449 902,-- 

Mzdové náklady bez OPPP                   9 991 386,-- 

Mzdové náklady OPPP             91 000,-- 

Zákonné sociální náklady - FKSP          100 516,-- 

                                          - příspěvek na stravování zaměstnanců          4 875,-- 

Jiné sociální náklady - náhrada za dočasnou pracovní neschopnost                             70 524,-- 

                                   - pracovní oděv             2 643,--  

Ostatní náklady z činnosti - produktivní práce učňů ve ŠJ         10 555,-- 

          - náhrada maturitní komise                               29 703,-- 

Odpisy investičního majetku           165 488,-- 

Ostatní finanční náklady               12 512,--  

Celkem náklady                  16 441 647,-- 

 

Spotřeba materiálu byla v roce 2011 srovnatelná se spotřebou v roce 2010. Zakoupili jsme 

vybavení školním nábytkem do jedné učebny a židle do odborné učebny za 96,3 tis. Kč, jeden 

televizor, 2 skříňky na TV, 6 počítačů pro učitele v celkové hodnotě 94,7 tis. Kč.  

Náklady na spotřebu energií byly o 58,6 tis. Kč nižší než v roce 2010. Bylo to způsobeno 

úsporou plynu. Úsporu jsme vykázali i ve spotřebě vody v MJ, ale díky zvyšování cen se 

úspora neprojevila. 

V roce 2011 jsme obdrželi finanční prostředky ve výši 100 tis. Kč na dokončení nátěru oken 

zadní části budovy školy. Nátěry včetně stolařských prací činily 124,5 tis. Kč. Dále jsme 



provedli výměnu dveří ve školní budově, a to zadní vchod a vchod do šaten žáků v celkové 

výši 100,4 tis. Kč. Tato oprava byla nutná z důvodu nedovírání dveří, a tím velkého úniku 

tepla. Na základě zápisu z kontroly hygieny, že nesplňujeme předepsanou normu počtu 

umyvadel na počet žáků, si poměrně velkou částku vyžádala oprava rozvodů vody, přívod a 

montáž průtokových ohřívačů a přidání 7 ks umývadel na WC, dále výměna dvou kusů 

pisoárů. Oprava stála 77,8 tis. Kč. Údržba kotle a čerpadla si vyžádala 12,4 tis. Kč. Museli 

jsme provést opravu zvonění a výměnu zvonků v celé škole za 11 tis. Kč a opravu skříněk 

v šatnách žáků za 6,5 tis. Kč, aby nedocházelo ke krádežím.  

Po celý rok jsme se potýkali s problémem ucpávání odpadů. Ve dvou úsecích jsme nechali 

provést kontrolu kamerovým systémem. Čištění a údržba kanalizace si vyžádala 31,4 tis. Kč. 

Začali jsme provádět opravu plotu - poslední úsek stál 36 tis. Kč.  

Náklady na cestovné vzrostly o 20 tis. Kč, náklady na náhrady za dočasnou pracovní 

neschopnost o 50 tis. Kč oproti roku 2010.   

K)  Zapojení do rozvojových a mezinárodních programů 

• Kvalita 2011 

• PISA 2012 

• Testování NIQES 

• Cesta ke kvalitě, NÚOV Praha 

• EU peníze středním školám 

• Příprava fáze projektu: Podpora jazykového vzdělávání 

 

L)  Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

Škola organizuje školení pro své vlastní zaměstnance v rámci jednotlivých předmětových 

komisí, učitelé se vzdělávají v e-learningovém programu Moodle. V rámci DVPP učitelé 

absolvují semináře organizované KÚ, organizací NIDV, KVIC atd. Škola pronajímá 

tělocvičnu a prostory pro vzdělávání jiným organizacím (Městský úřad – Univerzita třetího 

věku) i fyzickým osobám – výuka jazyků, autoškola. 

 

 



M)   Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 

financovaných z cizích zdrojů 

Podali jsme projekt v hodnotě asi 1 milión korun v rámci OP VK EU Peníze středním školám. 

Realizace začala 1. 3. 2012. 

 

N) Spolupráce s odborovou organizací a dalšími partnery 

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

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 J. 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. 

 

 

PhDr. Charlotta Grenarová, v.r. 

podpis ředitelky školy 

 

Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne: 11. 10. 2012 

 

Mgr. Martin Rostek, v.r. 

podpis zástupce školské rady 


