GYMNÁZIUM JOSEFA KAINARA, HLUČÍN, p. o.
748 01 Hlučín, Dr. Ed. Beneše 586/7

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY
za školní rok 2013/2014

Hlučín 14. října 2014

Předkládá: PhDr. Charlotta Grenarová, ředitelka školy

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: http://www.ghlucin.cz

•

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

•

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

•

Kapacita školy: 390 žáků

•

Součásti školy: školní jídelna – výdejna

•

Školská rada: byla ustavena 24. 10. 2005, předsedkyně – Mgr. Pavla Halfarová
Gymnázium Josefa Kainara v Hlučíně je školou s dlouholetou tradicí. Poskytuje

všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Zaměřuje se především na přípravu žáků
k dalšímu vysokoškolskému studiu. Ve školním roce 2013/2014 výuka probíhala v devíti
třídách šestiletého studia a jedné třídě čtyřletého studia. Přijímací řízení bylo vyhlášeno
do čtyřletého a šestiletého studia; do čtyřletého studia se přihlásilo 48, do šestiletého studia
49 uchazečů.
Ve školním roce 2013/2014 byla škola zapojena do tří projektů: projekt EU Peníze
středním školám skončil ke konci roku 2013. Druhý projekt, Podpora jazykového vzdělávání,
ve kterém jsme partnery Moravskoslezského kraje, je zaměřen na vybudování dvou nových
jazykových laboratoří. Včas byly dokončeny stavební úpravy, ve stanoveném termínu se však
nepodařilo vybavit učebny novými lavicemi a technikou. Třetí projekt s názvem Hravá věda
byl zahájen na konci školního roku 2012/2013 a již od září 2013 začala v nově rekonstruované
učebně přírodovědných předmětů probíhat výuka. Průběžně během celého roku byly
z finančních prostředků projektu pro výuku přírodovědných předmětů pořizovány nové
moderní pomůcky.
K významným akcím a stavebním úpravám, které probíhaly během celého roku, patří
výměna sklepních oken a výměna dveří ve vestibulu školy a v šatnách. V souvislosti s tím byl
zaveden čipový systém pro vstup do školy prostřednictvím ISIC karet. Nejčilejší stavební ruch
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probíhal o prázdninách: v celé škole byla modernizována počítačová síť a kompletně byla
zrekonstruována učebna informatiky a výpočetní techniky. Kromě náročných stavebních úprav

byla vybavena novým nábytkem, projekcí s plátnem a v neposlední řadě výkonnými počítači,
na jejichž pořízení přispělo částkou 100 000 Kč Sdružení rodičů při Gymnáziu Josefa Kainara
v Hlučíně.
Pro výuku má škola dostatečné množství učeben (10 kmenových tříd, laboratoř chemie,
fyziky a biologie a rekonstruovanou chemickou posluchárnu, tělocvičnu, tři jazykové učebny,
multimediální učebnu s interaktivní tabulí, učebnu hudební výchovy, výtvarné výchovy a nově
zrekonstruovanou učebnu výpočetní techniky). 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 a na Hluboké, exkurze do Vídně, Rakouska,
Velké Británie a další.
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B) Obory vzdělávání

Kód

Název

Délka studia

Počet tříd

Počet žáků

∅
naplněnost
tříd

79-41-K/61

Gymnázium

6

9

259

28,8

79-41-K/41

Gymnázium

4

1

30

30

C) Personální zabezpečení školy
Situace ve škole i v pedagogickém sboru se stabilizovala, počet tříd se ustálil na 10.
Ve školním roce 2013/2014 ve škole pracovalo 7 nepedagogických a 25 pedagogických
pracovníků, někteří z nich na zkrácený úvazek.

Stav učitelského sboru ve školním roce 2013/2014
1. Mgr. Andrea Cahelová, M – F – IVT, vyučovala matematiku, fyziku a informatiku
a výpočetní techniku
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 a německý 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 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. Bc. Petr Martiník, M – Z – IVT, vyučoval matematiku, informatiku a výpočetní
techniku, geografii a tělesnou výchovu
13. Mgr. Vladimíra Martiníková, ČJ – AJ, vyučovala anglický jazyk
14. PaedDr. Věra Miketová, M – Ch – IVT, vyučovala informatiku a výpočetní techniku,
matematiku
15. Mgr. Romana Olšáková, M – Z, vyučovala matematiku a geografii
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16. Mgr. Martin Rostek, ČJ – D, vyučoval český jazyk, dějepis a společenský základ
17. Mgr. Jana Sabolová, M – BV – IVT, vyučovala matematiku, tělesnou výchovu,
informatiku a výpočetní techniku
18. Mgr. Krista Skotáková, AJ – TV, vyučovala anglický jazyk
19. Mgr. BcA Lenka Sýkorová, vyučovala výtvarnou výchovu
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 a německý jazyk
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. 2014:
z toho nekvalifikovaných:

22,57

0

Aprobovanost výuky cizích jazyků:
AJ

NJ

RJ

Aprobovaní

4

4

2

Rodilí mluvčí

1

–

–

Učitelé

Absolventi, kteří nastoupili do školy ve školním roce 2013/2014:

1

Učitelé, kteří nastoupili do školy, nebo odešli ve školním roce 2013/2014:
•

nastoupili:

•

odešli:

•

na mateřské dovolené:

•

odešli do starobního důchodu:

1

2
1
0

Učitelé v důchodovém věku ve školním roce 2013/2014:

5

2

Správní a provozní zaměstnanci:
Jana Kaiserová – ekonomka
Sylva Brixová – referentka
Jiří Mušálek – školník
Blažena Böhmová – uklízečka
Věra Enderová – uklízečka
Alena Kostelníková – uklízečka
Blažena Böhmová – pracovnice pro výdej stravy
Milena Lambertová – pracovnice pro výdej stravy

D) Přijímací řízení
Přijímací řízení do 1. ročníku šestiletého studia pro školní rok 2014/15
Přijato v 1. kole/nastoupilo

30/29

Přijato na odvolání po 1. kole

1

Celkem

30

Přijímací řízení do 1. ročníku čtyřletého studia pro školní rok 2014/14
Přijato v 1. kole/nastoupilo

30/20

Přijato v 2. kole/nastoupilo

9/8

Celkem

28

Počet přijetí v průběhu školního roku 2013/2014
do 1. ročníku

5

do vyšších ročníků

6

6

E) Výsledky vzdělávání
Prospěch žáků na konci 1. pololetí
Žáci
Celkem

Průměrný
prospěch

Prospěch
Vyzn.

Prospěli

Neprospěli

Nekl.

1. A

30

1,83

3

26

0

1

I.

31

1,52

13

18

0

0

II.

32

1,73

9

22

0

1

III.

31

1,82

11

20

0

0

IV. A

23

2,31

0

21

2

0

IV. B

22

1,89

4

15

0

3

V. A

30

2,31

3

22

5

0

V. B

31

1,78

8

23

0

0

VI. A

29

1,96

5

21

2

1

VI. B

29

1,83

10

18

1

0

288

1,90

66

206

10

6

7

Prospěch žáků na konci 2. pololetí
Žáci
Celkem

Průměrný
prospěch

Prospěch
Vyzn.

Prospěli

Neprospěli

Nekl.

1. A

30

1,81

4

25

1

0

I.

31

1,50

17

14

0

0

II.

32

1.70

9

22

0

1

III.

31

1,88

7

23

1

0

IV. A

23

2,20

3

19

1

0

IV. B

21

1,78

8

13

0

0

V. A

31

2,32

4

25

2

0

V. B

31

1,72

10

21

0

0

VI. A

29

2,08

4

24

1

0

VI. B

29

1,90

10

19

0

0

288

1,89

76

205

6

1
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Výsledky maturitních zkoušek
Přehled výsledků MZ ve školním roce 2013/2014 – termín jarní
Úspěšně
vykonalo

Počet
Část

Předmět

Společná

Průměr

přihlášených

maturujících

DT

PP

ÚZ

57

57

57

57

56

1,87

AJ

27

27

27

27

27

1,44

NJ

1

1

1

1

1

1,00

RJ

1

1

1

1

1

3,00

M

28

28

28

AJ

2

2

2

1,50

NJ

1

1

1

1,00

SZ

15

15

15

2,06

D

11

11

11

2,62

Ge

17

17

17

1,83

M

8

8

8

1,55

F

11

11

10

2,36

Ch

22

22

22

1,64

Bi

25

25

25

1,89

IVT

2

2

2

2,00

ČJ

Profilová

Obor

G-6leté

9

1,93

Přehled výsledků MZ ve školním roce 2013/2014 – termín podzimní
Počet

Profilová

Společná

Část Předmět
ČJ

Úspěšně vykonalo

Obor

Průměr

G–6leté

F

přihlášených

maturujících

DT

PP

ÚZ

1

1

1

3,00

1

1

1

3,00

Přehled celkových výsledků MZ ve školním roce 2013/2014

1,87

opravném

10

prům.
prospěch

1

neprospěl

23

prospěl
s vyzn.

33

prospěl

prům.
prospěch

řádném

neprospěl

G
6leté

Počet
maturujících
v termínu

prospěl
s vyzn.

Obor

Podzimní termín

prospěl

Jarní termín

1

0

0

2,75

Přijímací řízení na vysoké školy v roce 2013
Ve školním roce 2012/2013 úspěšně odmaturovalo ve dvou třídách celkem 51 studentů.
Pro studium na VŠ bylo přijato celkem 50 studentů. Úspěšnost z celkového počtu absolventů
je 98 %.

Třída

VI. A

VI. B

Celkem

Počet studentů

24

29

53

Humanitní obory

4

4

8

Přírodovědné obory

3

6

9

Medicína a veterina

4

3

7

Práva

3

1

4

Technické obory

7

7

14

Ekonomické obory

3

7

10

Práce

0

1

1

F) Prevence sociálně patologických jevů (rizikové formy chování)
Ve školním roce 2013/2014 byly cíle Minimálního preventivního programu pro daný
školní rok splněny. Ve školním roce jsme se věnovali nespecifické primární prevenci v rámci
výuky jednotlivých předmětů (cizí jazyky – rozhovory, články, konverzace, chemie – návykové
látky, alkoholismus, biologie – diskuze se žáky o kouření, účast na akci Nekouřit je IN, poruchy
příjmu potravy, dějepis a společenský základ – společenská, náboženská a hospodářská
problematika apod.). V rámci primární prevence specifické jsme se již tradičně zaměřili
na prevenci HIV, AIDS – uspořádali jsme besedu s názvem Láska, sex a vztahy pro primu
a první ročník, věnovali jsme se prevenci šikany, drogové závislosti, problematice sexuální
menšiny. Žáci se zúčastnili také besedy o poruchách příjmu potravy. Vyučující IVT se ve svých
hodinách věnovali prevenci kyberšikany v rámci projektu Seznam se bezpečně.
Školní metodik prevence se účastnil vzdělávacích akcí, DVPP a konference prevence
Prevalis. Spolupracoval podle potřeby s výchovnou poradkyní a vedením školy.
Výchovná poradkyně se zaměřuje především na podporu žáků se zvláštními
vzdělávacími potřebami, na individuální výchovně vzdělávací práci s problémovými studenty,

11

zprostředkovává vyšetření ohledně PUP pro žáky maturitních ročníků, pořádá besedy
pro maturanty o možnostech studia na VŠ, poskytuje základní informace maturantům o studiu
na VŠ a VOŠ, analyzuje úspěšnost absolventů, sleduje adaptaci žáků prvních ročníků
na podmínky studia gymnázia, spolupracuje se základními školami v Hlučíně a v regionu.

G) Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Andrea Cahelová
MS Word 2013 – 12 hodin
Interaktivní tabule – 12 hodin
MS Excel 2013 – 6 hodin
MS PowerPoint 2013 – 2 hodiny
Aplikace NIQES – 2 hodiny
Charlotta Grenarová
MS Word 2013 – 12 hodin
Práce s interaktivní tabulí (VŠB TU) – 12 hodin
Pedagog mezi paragrafy (KÚ, Valenta) – 6 hodin
Odpovědnost pedagogických pracovníků za škodu (NIDV) – 6 hodin
BOZP a PO (KÚ, Romaněnko) – 6 hodin
Občanskoprávní vztahy při řízení školy – Nový občanský zákoník (AVDO) – 6 hodin
Regionální informační setkání pro vedoucí pracovníky základních a středních škol
Olomouckého a Moravskoslezského kraje v rámci projektu „Národní systém inspekčního
hodnocení vzdělávací soustavy v České republice“, Olomouc – 6 hodin
Markéta Haburová
MS Word 2013 – 12 hodin
Interaktivní tabule – 12 hodin
MS Excel 2013 – 6 hodin
MS PowerPoint 2013 – 2 hodiny
Nové trendy práce s interaktivní tabulí (VŠB TU) – 12 hodin
Jak na mediální výchovu? (Nakladatelství Fraus) – 1,5 hodin
Hodnotitel písemné práce pro žáky s PUP MZ – Český jazyk a literatura (Cermat) – 6,5 hodin
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Radomíra Hrušková
MS Word 2013 – 12 hodin
MS Excel 2013 – 6 hodin
MS PowerPoint 2013 – 2 hodiny
Nové trendy práce s interaktivní tabulí (VŠB TU) – 12 hodin
Hodnotitel ústní části MZ – NJ (E-learning) – 12,5 hodin
Konverzační kurz ruského jazyka (Kravaře) – 16 hodin
Kariérové poradenství – SCIO (Ostrava) – 5 hodin
Hodnotitel ústní zkoušky státní maturity NJ (Ostrava) – 8 hodin
Školení maturitních komisařů (Ostrava) – 4 hodiny
Konzultační seminář k ústní části MZ RJ (Ostrava) – 4 hodiny
Konverzační kurz ruštiny (Ostrava) – 6 hodin
Marta Humplíková
Kurz první pomoci, zdravotník zotavovacích akcí – 42 hodin
Konzultační seminář pro zadavatele a zadavatele s PUP – 3 hodiny
MS Word 2013 – 12 hodin
Interaktivní tabule – 12 hodin
Nové trendy práce s interaktivní tabulí (VŠB TU) – 12 hodin
Alena Janošová
MS Word 2013 – 12 hodin
Interaktivní tabule – 12 hodin
MS Excel 2013 – 6 hodin
MS PowerPoint 2013 – 2 hodiny
Nové trendy práce s interaktivní tabulí (VŠB TU) – 12 hodin
Nové materiály ve výuce NJ (Olomouc) – 4 hodiny
Konzultační seminář pro předsedy maturitních komisí (NIDV Ostrava) – 3 hodiny
Česko – německé fórum napříč všemi oblastmi Tandemu (Berlín) – 3 dny
Ladislav Kalusek
MS Word 2013 – 12 hodin
MS Excel 2013 – 6 hodin
MS PowerPoint 2013 – 2 hodiny
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Nové trendy práce s interaktivní tabulí (VŠB TU) – 12 hodin
Informační technologie ve výuce RJ (Klett) – 2 hodiny
Konzultační seminář pro ŠMK (NIDV Ostrava) – 3 hodiny
Hodnotitel ústní zkoušky RJ (NIDV Cermat Ostrava) – 12,5 hodin
Stanislav Kaňák
MS Word 2013 – 12 hodin
MS Excel 2013 – 6 hodin
MS PowerPoint 2013 – 2 hodiny
Nové trendy práce s interaktivní tabulí (VŠB TU) – 12 hodin
Helena Kapounová
MS Word 2013 – 12 hodin
Interaktivní tabule – 12 hodin
MS Excel 2013 – 6 hodin
MS PowerPoint 2013 – 2 hodiny
Správní řízení ve škole z pohledu spisové služby (AVDO) – 6 hodin
Konzultační seminář pro management škol – přijímací řízení (NIDV) – 3 hodiny
Přijímací zkoušky ve školách MSK v roce 2014 (Matt a Hurry) – 3 hodiny
Pedagog mezi paragrafy (NIDV) – 6 hodin
Odpovědnost pedagogických pracovníků za škodu (NIDV) – 6 hodin
Správní řízení ve škole z pohledu spisové služby – Přijímací řízení 2014 (AVDO) – 6 hodin
Občanskoprávní vztahy při řízení školy – Nový občanský zákoník (AVDO) – 6 hodin
Nové trendy práce s interaktivní tabulí (VŠB TU) – 12 hodin
Sabina Kijanicová
MS Word 2013 – 12 hodin
Interaktivní tabule – 12 hodin
MS Excel 2013 – 6 hodin
MS PowerPoint 2013 – 2 hodiny
Nové trendy práce s interaktivní tabulí (VŠB TU) – 12 hodin
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Petr Klein
MS Word 2013 – 12 hodin
Interaktivní tabule – 12 hodin
MS Excel 2013 – 6 hodin
MS PowerPoint 2013 – 2 hodiny
Nové trendy práce s interaktivní tabulí (VŠB TU) – 12 hodin
Konference Dny prevence (Prevalis, Ostrava) – 2 dny
Motivační pokusy z chemie (PřF, Ostrava) – 4 hodiny
Petr Martiník
MS Word 2013 – 12 hodin
Interaktivní tabule – 12 hodin
MS Excel 2013 – 6 hodin
MS PowerPoint 2013 – 2 hodiny
Práce s interaktivní tabulí (VŠB TU) – 12 hodin
Studium zadavatelů k nové maturitě (NIDV) – 3,5 hodiny
Studium zadavatelů k nové maturitě pro žáky s PUP MZ (NIDV) – 6 hodin
Nové trendy práce s interaktivní tabulí (VŠB Ostrava) – 12 hodin
Seminář pro učitele geografie (OSU PřF) – 5 hodin
Prezenční konzultace NIQES (ČŠI) – 2 hodin
Vladimíra Martiníková
MS Word 2013 – 12 hodin
MS Excel 2013 – 6 hodin
MS PowerPoint 2013 – 2 hodiny
Nové trendy práce s interaktivní tabulí (VŠB TU) – 12 hodin
Věra Miketová
Interaktivní tabule – 12 hodin
MS Excel 2013 – 6 hodin
MS PowerPoint 2013 – 2 hodiny
Nové trendy práce s interaktivní tabulí (VŠB TU) – 12 hodin
Prezenční konzultace NIQES (ČŠI) – 2 hodiny
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Romana Olšáková
MS Word 2013 – 12 hodin
Interaktivní tabule – 12 hodin
MS Excel 2013 – 6 hodin
MS PowerPoint 2013 – 2 hodiny
Nové trendy práce s interaktivní tabulí (VŠB TU) – 12 hodin
Zadavatel pro žáky s PUP MZ (Cermat) – 4 hodiny
Geografický seminář (Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita) – 8 hodin
Martin Rostek
MS Word 2013 – 12 hodin
MS Excel 2013 – 6 hodin
MS PowerPoint 2013 – 2 hodiny
Nové trendy práce s interaktivní tabulí (VŠB TU) – 12 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) – 4 hodiny
Politické procesy 50. let (KVIC a ZŠ Rovniny, Hlučín) – 3 hodiny
Konzultační semináře k maturitě z ČJ (NIDV, Ostrava) – celkem 6 hodin
Jana Sabolová
MS Word 2013 – 12 hodin
Interaktivní tabule – 12 hodin
MS Excel 2013 – 6 hodin
MS PowerPoint 2013 – 2 hodiny
Prezenční konzultace NIQES (ČŠI) – 2 hodiny
Nové trendy práce s interaktivní tabulí (VŠB TU) – 12 hodin
Konzultační seminář pro předsedy maturitních komisí (NIDV Ostrava) – 3 hodiny
Metodické setkání učitelů přírodovědných předmětů ZŠ a SŠ v rámci projektu NachTech
(G Hladnov) – 3 dny
Letní škola tvoříme iPadem a pro iPad (iTouch – Smart premium s. r. o.) – 4 dny
Konference projektu Matematika s radostí (VŠB) – 3 dny
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Krista Skotáková
MS Word 2013 – 12 hodin
MS Excel 2013 – 6 hodin
MS PowerPoint 2013 – 2 hodiny
Nové trendy práce s interaktivní tabulí (VŠB TU) – 12 hodin
Milan Šula
MS Word 2013 – 12 hodin
MS Excel 2013 – 6 hodin
MS PowerPoint 2013 – 2 hodiny
Nové trendy práce s interaktivní tabulí (VŠB TU) – 12 hodin
Marcela Trčalová
MS Word 2013 – 12 hodin
MS Excel 2013 – 6 hodin
MS PowerPoint 2013 – 2 hodiny
Nové trendy práce s interaktivní tabulí (VŠB TU) – 12 hodin
Kateřina Trčková
MS Word 2013 – 12 hodin
Interaktivní tabule – 12 hodin
MS Excel 2013 – 6 hodin
MS PowerPoint 2013 – 2 hodiny
Využití mobilních počítačových prostředků ve výuce (OU) – 40 hodin
Nové trendy práce s interaktivní tabulí (VŠB TU) – 12 hodin
Anna Veselá
MS Word 2013 – 12 hodin
MS Excel 2013 – 6 hodin
MS PowerPoint 2013 – 2 hodiny
Nové trendy práce s interaktivní tabulí (VŠB TU) – 12 hodin
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H) Aktivity a prezentace školy na veřejnosti
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Naše další úspěšné akce
Crazy den a Nonstop
V pátek 15. listopadu 2013 se na naší škole konala akce na oslavu Dne studentů – „Crazy
den“, který letos pořadatelská třída
sekunda pojala ve stylu Hollywood.
Při této příležitosti si každá
z účinkujících tříd (všechny třídy
maturitních
ročníků,
kromě
účastníků non-stopu ve volejbalu
a pořadatelské třídy) připravila
krátké a vtipné představení.
Celým
programem
Karin
provázeli
moderátoři
Krettková (II.) a David Řeha
(hostující člen z V. A). Plná tělocvična se smála skvělým scénkám jednotlivých tříd – nejvíce
u scénky „Catholics are better“. Ta uchvátila jak porotu, tak všechny diváky a po zásluze
zajistila třídě V. A vítězství a s ním spojený „hvězdný dort“. Na druhém místě se umístila IV. B,
třetí místo obsadila IV. A.
V tradičním volejbalovém zápolení sice zaslouženě vyhrálo družstvo sportovně
nadaných MAFIÁNŮ ze třídy VI. B, ale po celou dobu šestihodinového nonstop zápasu jim
překvapivě a statečně odolávali úskoční NINDŽOVÉ z V. B. Svědčí pro to i "těsné" skóre
729 : 553.
Studenti II., pořadatelské třídy
Den otevřených dveří 2013
V úterý 19. listopadu 2013 jsme na naší škole přivítali zájemce o čtyřleté a šestileté
studium. Pro žáky základních škol z celého regionu a jejich rodiče byly po celý den otevřeny
všechny kmenové i odborné učebny. Uchazeči o studium si sami vyzkoušeli chemické
a fyzikální pokusy, práci s mikroskopem, s interaktivní tabuli, zahráli si logické hry, prohlédli
si různé projekty studentů. Dověděli se spoustu informací o studiu na gymnáziu od pedagogů
v odborných učebnách i studentů, kteří je po škole prováděli. Také se mohli přihlásit
do přípravných kurzů k přijímacím zkouškám, které naši učitelé pořádají již několik let.
Z ohlasů návštěvníků usuzuji, že tradiční akce byla velmi úspěšná a setkala se s velkým
ohlasem. Děkuji všem pedagogům a studentům, kteří se na organizaci Dne otevřených dveří
podíleli.
Mgr. Helena Kapounová
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Vzácný host na gymnáziu
V pátek 10. ledna 2014 navštívil naše
gymnázium vzácný host – prof. PhDr. Josef
Jařab, CSc., dr. h. c. – absolvent naší školy,
bývalý senátor a rektor, který v současné době
působí jako profesor americké literatury na
Univerzitě Palackého v Olomouci.
Pan profesor Jařab zavítal do Hlučína a
na svou bývalou střední školu díky
slavnostnímu otevření stálé expozice Muzea
Hlučínska "Kdo jsou lidé na Hlučínsku".
Během své návštěvy gymnázia si
prohlédl školu a diskutoval se studenty
o vzdělávání i jejich budoucím studiu a také
o Hlučínsku, svém rodném kraji.
Mgr. Markéta Haburová

Jeden svět 2014
Ve středu 19. března 2014 se nižší ročníky našeho gymnázia (I., II., IV. A a IV. B)
zúčastnily festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. Studenti měli
na výběr několik filmů a nakonec si zvolili finský snímek „Mý věci“, jehož režisér a současně
hlavní protagonista nám chtěl sdělit, že ze všech předmětů, které máme kolem sebe,
potřebujeme jen 100 věcí.
Mně osobně se film, který jsme viděli v ostravském kině Art, líbil a jsem ráda, že jsem
se této akce mohla zúčastnit.
Kateřina Mrůzková, V. A
Lyžařský kurz
Letošní lyžařský kurz probíhal od neděle 16. března do soboty 21. března 2014
v rakouském středisku Schladming. Kurzu se zúčastnilo 41 žáků z III. a 1. A. Nechyběl také
čtyřčlenný pedagogický dozor a lékařka, která pečlivě dohlížela na zdraví všech zúčastněných.
Několikahodinová cesta autobusem s velice milým panem řidičem nám rychle uběhla
a v nedělní podvečer jsme už vybalovali svá zavazadla v pokojích Penzionu Bertrand. Dorazili
jsme za mírného deště, ale hned následující den jsme se vzbudili do krásného slunečného
počasí, které nám vydrželo po celý pobyt. Rozděleni do čtyř družstev jsme poznávali krásy
rakouských Alp na svazích Hauser Kaibling, Reiteralm a Planai. Pod dohledem našich
instruktorů jsme si zařádili i ve snowparku.
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Ve večerních hodinách si každá třída a kantoři připravili program, u kterého jsme se
společně seznámili a pobavili.
Rakousko se nám v pátek ani nechtělo opouštět. Dorazili jsme domů plní
nezapomenutelných zážitků a dojmů. Lyžařský kurz zlepšil nejen naše dovednosti na svahu, ale
také kamarádské vztahy ve třídách.
Kateřina Krakovková a Anna Veselá, III.
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Úspěch našich talentů
V sobotu 1. 3. 2014 se uskutečnilo krajské kolo soutěže N-trophy. Tato soutěž probíhá
v rámci projektu EU v příhraničních oblastech v kraji Moravskoslezském, Jihomoravském,
Trnavském a Žilinském
kraji. Soutěž je zaměřena na
podporu talentů v přírodních
vědách. Soutěží se ve
4 oborech – logice, fyzice,
chemii a biologii. Nejedná se
pouze o soutěž vědomostní,
ale
i
experimentální
s využitím poznatků v praxi.
Naši školu reprezentovalo
družstvo V. A – KTT (Kuba,
Tereza, Tomáš), ve složení
Jakub
Foldyna,
Tereza
Ptáčková a Tomáš Perdoch.
Družstvo KTT se přes kvalifikaci probojovalo do krajského kola, kde se umístilo na krásném
5. místě.
Mgr. Kateřina Trčková
Sluneční hvězdárna
Ve "sluneční hvězdárnu" se ve středu 23. dubna 2014 proměnilo náměstí v Hlučíně.
V rámci Dne Země uspořádalo Gymnázium Josefa Kainara ve spolupráci s městem Hlučín
astronomické pozorování Slunce. Návštěvníkům byly v době od 10 do 14 hodin k dispozici
hvězdářské dalekohledy, pomocí nichž si mohli prohlédnout sluneční fotosféru, například
sluneční skvrny. Součástí pozorování byla i astronomická expozice.
Tomáš Perdoch, V. A
Natáčení soutěžního pořadu v ČT Ostrava
V dubnu 2014 byli žáci naší školy pozváni k natáčení nově připravovaného televizního
pořadu pro mládež. Ostravské studio České televize vybralo k soutěžnímu klání prostory Dolní
oblasti Vítkovic. Téměř dvanáctihodinový maraton natáčení vědomostně-soutěžního pořadu
absolvovalo pětičlenné družstvo primy ve složení: Jakub Bargel, Vojtěch Kloda, Ivo
Samek, Martin Schmidke a Vojtěch Viktorin. Soupeřem nám byli studenti Gymnázia Olgy
Havlové z Ostravy-Poruby.
Cílem soutěže bylo prověřit nejen vědomosti, ale i dovednosti v přírodovědných
předmětech, technice a historii. Klání bylo dramatické, vítězství se přiklánělo tu na jednu, tu na
druhou stranu, nakonec však po urputném boji a hře nervů zvítězilo družstvo našich žáků. Štěstí
nám bohužel nepřálo při závěrečném hledání cen, hlavní cena (tablet pro každého vítěze) nám
unikla, přesto to byl den plný zážitků!
Mgr. Milan Šula
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Exkurze do srdce Rakouska
Ve dnech 12. – 15. května 2014 se skupina studentů Gymnázia Josefa Kainara v Hlučíně
vydala na návštěvu Rakouska a Německa, našich německy mluvících sousedů.
Seznamování s krásami Rakouska jsme začali v salcburském městečku Gmunden
na břehu Traunského jezera, kde se uprostřed vodní plochy nachází obdivuhodný
zámeček. Naše další cesta vedla do lázeňského města Bad Ischl, které se dostalo
do všeobecného povědomí v souvislosti s příběhem císařovny Sisi a císaře Františka
Josefa. Odpoledne nás pak přivítal Hallstatt, známé archeologické naleziště doby železné.
Po výjezdu lanovkou nad město jsme navštívili solný důl, jehož prohlídka byla pro většinu z nás
nevšedním zážitkem. Cestou k ubytování jsme se ještě pokochali pohledem na horské jezero
Gosau, nad kterým se tyčí skalní masivy jako například Bischofsmütze. A pak už nás čekal
nocleh ve stylovém hotýlku v malebném městečku Sankt Johann im Pongau.
Další den vedla naše cesta do Lichtenštejnské soutěsky, ve které jsme podstoupili
adrenalinovou zkoušku –
procházku
nebezpečnou
po žebřících
a úzkých
chodnících. Je nemožné si
představit, jakou sílu má
vodní živel. Kaprun nám
zase nabídl úchvatný pohled
na zasněžené svahy hor,
které pro nás vystoupily z
mraků. A co teprve Zell am
See! Po
výstupu
na
Sonnenberg se nám při
pohledu na Zellské jezero a
okolní velehory zatajil dech.
Zde jsme pochopili, jak
mohou být Alpy nevyzpytatelné – sluneční paprsky, které nás přiměly odložit svršky až
na tričko, vystřídala sněhová vánice. A pak nás v jedné z horských chalup seznámili s životem
starých horalů.
Třetí den našeho putování jsme přejeli do Spolkové republiky Německo, do městečka
Berchtesgaden. Navštívili jsme Obersalzberg a se smutkem vzhlíželi k vrcholu Kehlstein, kam
jsme měli plánovaný výjezd, který se ale pro nepříznivé počasí neuskutečnil. Hory nám udělaly
čáru přes rozpočet. Mnozí to však pojali jako výzvu k opětovné návštěvě této nádherné oblasti.
Malou náplastí pak byla návštěva čokoládovny Reber – výrobce Mozartových koulí. Vrcholem
naší cesty se stala návštěva Salzburgu, úchvatného města, které jsme opouštěli s nostalgií
i s nadějí, že se sem jistě ještě někdy vrátíme.
Ing. Alena Janošová
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Galerijní animace k výstavě Psychedelia „Poslouchej očima“
Ve středu 21. 5. a v úterý 27. 5. studenti IV. A a IV. B navštívili galerijní animaci
v opavském Domě umění s názvem Poslouchej očima. Galerijní animace se uskutečňují přímo
ve
výstavních
prostorách
v bezprostřední blízkosti děl
pod vedením galerijní lektorky.
Prostřednictvím her, tvůrčích
úkolů a vlastní tvorby získávají
studenti informace o autorech,
dílech či výtvarných směrech.
Důraz je však kladen především
na
zážitek.
A
zážitků
jsme získali mnoho!
Výstava
Psychedelia
představuje plakáty, obaly
gramofonových desek, časopisy
ze 60. let. 20. století jak z prostředí světové, tak místní tvorby. Se studenty jsme se zaměřili
hlavně na přiblížení grafického designu ovlivněného hudbou, na psy-chedelické písmo, sami se
pak v prostorách galerie inspirovali hudbou a plakáty k vlastnímu kreativnímu tvoření.
Mgr. BcA. Lenka Sýkorová
„Okénko přírody“ na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity
V pátek 13. června 2014 jsem se se svými spolužáky z IV. B (Bárou Piatkovou, Honzou
Hajdučkem, Honzou Maierem a Tomášem Flaschkou) zúčastnila akce „Okénko přírody“
na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity. V této soutěži pětičlenných družstev z různých
středních škol Moravskoslezského kraje jsme si mohli porovnat své znalosti a vědomosti
z matematiky, fyziky, informatiky a chemie.
"Turnaj" jsme začali matematikou, kde nás mile překvapilo, že je soutěž prokládána
různými zajímavostmi z historie. V učebně jsme pokračovali přednáškou o videokonferencích.
Náš zápas jsme úspěšně zakončili fyzikou. Právě naše skupinka měla dostatek znalostí a štěstí
na to, aby zvítězila. Získali jsme tak záviděníhodné ceny, za něž vděčíme právě našim
profesorům, kteří nás toho tolik naučili.
Tereza Krzikalová, IV. B
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Umístění studentů v soutěžích a olympiádách
Okresní soutěže
Název

1. místo

2. místo

3. místo

1

Biologická olympiáda

1

Zeměpisná olympiáda
Matematická olympiáda

2

Fyzikální olympiáda

1

Olympiáda v anglickém jazyce

2

1
1

Klokan
1

Pythagoriáda

1
1

SOČ
1

Stolní tenis chlapci

1

Volejbal chlapci
1

Šachy

1

Krajské soutěže
Název

1. místo

2. místo

3. místo

Olympiáda z anglického jazyka

1

Chemická olympiáda

1
1

Házená dívky
Celostátní soutěže
Název

1. místo
1

Bobřík informatiky
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2. místo

3. místo

I) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI
Ve školním roce 2013/2014 ve škole inspekční činnost neproběhla.

J) Základní údaje o hospodaření školy
Organizaci byla poskytnuta v roce 2013 neinvestiční dotace – příspěvek na provoz celkem
ve výši 15 520 239 Kč. Z této částky činily přímé výdaje na vzdělávání 11 570 573 Kč
a provozní výdaje 2 537 000 Kč.

1. Výnosy
Přímé náklady na vzdělávání:
Prostředky na platy pracovníků

8 274 000 Kč

ÚZ 33038 RP Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích SŠ

24 128 Kč

OON pracovníků

120 000 Kč

Zákonné odvody

2 831 143 Kč

FKSP

83 310 Kč

Přímý ONIV

237 992 Kč

Přímé výdaje celkem

11 570 573 Kč

Provozní náklady:
Provozní výdaje celkem

2 537 000 Kč

Projekty neinvestiční:
ÚZ 33031 – účelově na projekt „EU peníze školám“

458 981,60 Kč

ÚZ 33030 – účelově na projekt
„Věda hravě, zábavně, ale především názorně“

716 402,46 Kč
1 175 384,06 Kč

2. Příjmy z vlastní činnosti
Vlastními příjmy z hlavní činnosti jsou v roce 2013 peněžní dary, nepeněžní dary,
výnosy za opisy vysvědčení a sběr, náhrady za ztráty a úroky ve výši 86 918,77 Kč. Všechny
výnosy byly zařazeny do hospodaření školy.
Škola získala v roce 2013 od sponzorů finanční dary ve výši 19 192 Kč.
Z finančních darů bylo použito 32 692 Kč.
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Výnosy tvořily:
Příspěvky a dotace – SR MŠMT

11 570 573,00 Kč

Příspěvky a dotace od zřizovatele

2 537 000,00 Kč

Projekty neinvestiční

1 175 384,06 Kč

Vlastní příjmy

86 918,77 Kč

Časové rozpuštění IT ve věcné a časové souvislosti
Celkem výnosy

3 132,00 Kč
15 373 007,83 Kč

3. Náklady
Náklady tvořily:
Spotřeba materiálu

418 420 Kč

Spotřeba energie, vody, plynu

911 300 Kč

Opravy a udržování

500 949 Kč

Cestovné

66 751 Kč

Ostatní služby

689 224 Kč

Zákonné sociální pojištění ZP a SP

2 863 099 Kč

Mzdové náklady bez OPPP

8 298 128 Kč

Mzdové náklady OPPP

792 150 Kč

Náhrady za dočasnou pracovní neschopnost

32 861 Kč

Zákonné sociální náklady

112 551 Kč

Jiné sociální náklady

35 059 Kč

Ostatní náklady z činnosti

57 157 Kč

Odpisy investičního majetku

214 725 Kč

Náklady z drobného dlouhodobého majetku

536 579 Kč

Jiné sociální náklady

56 Kč

Celkem náklady (vč. DČ)

15 529 009 Kč

4. Doplňková činnost
Předmětem doplňkové činnosti jsou pouze pronájmy tělocvičny, učeben, bufetu a
školních bytů.
Celkem výnosy

197 750 Kč

Celkem náklady

96 592 Kč
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5. Výsledek hospodaření – rozbor VH v hlavní a doplňkové činnosti
Hlavní činnost
Výnosy

15 373 008 Kč

Náklady

15 432 417 Kč
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti = ztráta – 59 409 Kč

Doplňková činnost
Výnosy

197 750 Kč

Náklady

96 592 Kč
Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti = zisk 101 158 Kč

Celkový výsledek hospodaření za organizaci byl zisk ve výši 41 749 Kč.
Poznámka: Podrobné údaje o hospodaření organizace, včetně rozborů hospodaření za rok
2013, byly uvedeny ve Zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace, kterou škola
odevzdala zřizovateli dne 27. 2. 2014.
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K) Zapojení do rozvojových a mezinárodních programů
•

Kvalita 2013

•

Kalibro

TESTOVÁNÍ KVALITA
Testování žáků 1. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou

Předmět

Výsledky školy v rámci všech testovaných
škol

Výsledky školy v rámci
skupiny oborů vzdělání

úspěšnost

percentil

percentil

Jazyk český

76,7

81

41

Matematika

65,2

72

21

Jazyk anglický

82,0

76

28

Jazyk německý

80,1

93

83

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

Předmět

Výsledky školy v rámci všech
testovaných škol

Výsledky školy v rámci skupiny oborů
vzdělání

úspěšnost

percentil

percentil

přidaná hodnota

Jazyk český

62

69

46

–3,5

Matematika

49

82

67

1,7

Jazyk anglický

70

72

52

1,0

Jazyk německý

32

54

22

0

Podle testování jsou výsledky naší školy v českém jazyce nadprůměrné, patříme mezi
úspěšné školy. V matematice a anglickém jazyce patříme mezi 10 % nejúspěšnějších škol
v testování a výsledky jsou dle analytické zprávy špičkové. Vzhledem k tomu, že test
z německého jazyka konal pouze jeden žák, nejsou výsledky dostatečně relevantní.
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L) Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Škola pronajímá tělocvičnu a prostory pro vzdělávání jiným organizacím (Městský úřad
– Univerzita třetího věku) i fyzickým osobám pro výuku cizích jazyků.

M)Údaje o předložených a školou realizovaných projektech
financovaných z cizích zdrojů
•

Projekt v hodnotě 1 milión korun v rámci OP VK EU Peníze středním školám.
Realizace začala 1. 3. 2012, projekt skončil.

•

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 partnery
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 a při komunitním
plánování. Významným partnerem je Sdružení rodičů při Gymnáziu Josefa Kainara, Hlučín,
které se sponzoringem podílí na nákupu výukových programů, školních pomůcek, organizuje
školní ples, formou odměn podporuje studenty při reprezentaci školy, hradí jim cestovné, atd.
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Závěr výroční zprávy
Výroční zpráva o činnosti školy byla zpracována v souladu s § 10, zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s § 7, vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení
školy.
Výroční zpráva je vydána v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

……………………………………………
podpis ředitelky školy

Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 14. 10. 2014

…………………………………………..
podpis zástupce školské rady
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