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A) Základní údaje o škole


Název školy: Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace



Identifikátor školy: 600017249



Sídlo školy: Dr. Ed. Beneše 586/7, 748 01 Hlučín



Zřizovatel školy: Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Ostrava, 702 18



Ředitelka školy: PhDr. Charlotta Grenarová



Zástupkyně ředitelky školy: Mgr. Helena Kapounová



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



Telefon: 553 876 030, 553 876 034



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



Kapacita školy: 360 žáků



Součásti školy: školní jídelna – výdejna



Školská rada: byla ustavena 24. 10. 2005, předsedkyně – JUDr. Jaroslava Miketová
Gymnázium Josefa Kainara v Hlučíně poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní

zkouškou. Připravuje žáky především na vysokoškolské studium. Ve školním roce 2017/2018
výuka probíhala v šesti třídách šestiletého studia a čtyřech třídách čtyřletého studia. Přijímací
řízení bylo opět vyhlášeno do čtyřletého a šestiletého studia. Do obou tříd bylo v 1. kole přijato
po 30 žácích.
Ve školním roce 2017/2018 se škola zapojila do těchto projektů:
Ve spolupráci s městem Hlučínem, základními školami v Hlučíně a v Ludgeřovicích
realizujeme i nadále Projekt Emise, který je zaměřen především na zvyšování povědomí žáků,
ale i obyvatel Hlučínska o nutnosti chovat se šetrně k životnímu prostředí. Žáci připravili pro
žáky základních škol řadu akcí a soutěží z oblasti ekologie, biologie a chemie.
Jako partneři Moravskoslezského kraje jsme zapojeni do projektu Modernizace výuky
přírodovědných předmětů I. Zmodernizovali jsme chemickou laboratoř a biologickou laboratoř.
Modernizace spočívala ve stavebních úpravách, výměně elektroinstalace, vodovodního
a odpadního potrubí, plynu a podlahových krytin. Laboratoře budou vybaveny novým
nábytkem, moderními vyučovacími pomůckami a didaktickou technikou.
V loňském školním roce se 19 pedagogů zapojilo v rámci Výzvy č. 02_16_035 Podpora
škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I do projektu
s názvem „Inovativní přístup k výuce a vzdělávání“. V rámci tohoto projektu se účastní školení
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DVPP, pracují v mezioborových minitýmech, probíhá tandemová výuka zaměřená na
využívání nových metod a tabletů ve výuce.
Během celého školního roku a intenzivně v období prázdnin probíhaly v prostorách
školy rekonstrukce a opravy. Zmodernizovali jsme a vybavili novým nábytkem a počítači
kabinet německého jazyka pro 5 pedagogů, začala modernizace učebny hudební výchovy.
Provedli jsme opravu 3 větví stoupaček v 9 učebnách – došlo tak k výměně rozvodů vody,
odpadů, obkladů, sanitární techniky a výmalbě učeben. V průběhu hlavních prázdnin byla
dokončena výměna oken v suterénu a prostorách šaten a renovace zábradlí. Byly vymalovány
chodby a schodiště v celé škole. Vybavili jsme 2 učebny projekcí.

Pro výuku má škola 10 kmenových tříd, chemickou posluchárnu, laboratoře chemie,
fyziky, biologie, tři jazykové učebny, učebnu hudební výchovy, výtvarné výchovy, dvě učebny
výpočetní techniky a žákovskou knihovnu. Všechny výukové prostoty jsou vybaveny moderní
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didaktickou technikou, v sedmi učebnách jsou nainstalovány interaktivní tabule. Všechny
učebny jsou vybaveny dataprojektory a počítači.
Pro žáky školy pořádají pedagogové celou řadu vzdělávacích, kulturních a sportovních
akcí a exkurzí, a to jak v tuzemsku, tak i v zahraničí, tradičně např. pro žáky 1. A a tercie
lyžařský kurz v rakouských Alpách, žáci kvinty a 3. A si mohou vybrat absolvování letního
sportovního kurzu buď v Itálii, nebo v tuzemsku. K oblíbeným akcím se řadí exkurze do Velké
Británie, Německa, Rakouska a předvánoční Vídně. Letos navíc měli žáci možnost navštívit
Evropskou organizaci pro jaderný výzkum (CERN) ve švýcarské Ženevě.
Mezi další tradiční akce patří adaptační kurzy prvních ročníků, exkurze posledních
ročníků do Prahy, pravidelná návštěva divadelních představení v Divadle Aréna, exkurze
do Planetária v Ostravě, Arboreta v Bílé Lhotě. Žáci v rámci polytechnické výchovy navštívili
řadu podniků a institucí, např. cukrovar ve Vávrovicích, škrobárnu v Krnově, Střední vinařskou
školu ve Valticích, Biocel v Paskově, Včelařské muzeum v Chlebovicích, pivovar Radegast
v Nošovicích a další.
Celoškolní akce, např. Crazy den, Nonstop ve volejbale, konané ke Dni studentstva,
LOMAS – soutěž družstev všech tříd v matematických a logických hrách, zábavné vystoupení
talentovaných studentů s názvem Studenti studentům nebo sportovní den o Putovní pohár Pavla
Strádala, jsou velmi významné pro upevnění vztahu žáků ke škole.
Uplynulý školní rok se nesl ve znamení výročí narození Josefa Kainara – všichni
pedagogové se podíleli na organizaci řady „kainarovských akcí“ určených žákům školy, ale
také žákům a pedagogům okolních škol, např. recitační soutěž, Setkání nejen s Kainarem,
výstava ilustrací k vybraným básním Josefa Kainara apod.
V září 2017 byl spuštěn nový elektronický informační systém EduPage, který je ve
srovnání s předchozím uživatelsky příznivější, poskytuje žákům, rodičům a pedagogům
aktuální informace 24 hodin denně prostřednictvím mobilní aplikace. Informace mohou všichni
účastníci sdílet okamžitě (změny rozvrhu výuky, dohledů, školních akcí apod.).
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B) Obory vzdělávání

Kód

Název

Délka studia

Počet tříd

Počet žáků


naplněnost
tříd

79-41-K/61

Gymnázium

6

6

181

30

79-41-K/41

Gymnázium

4

4

113

28

C) Personální zabezpečení školy
Ve škole ve školním roce 2017/2018 škola zaměstnávala 7 nepedagogických a
27 pedagogických pracovníků, některé z nich na zkrácený úvazek.
Stav učitelského sboru ve školním roce 2017/2018
Mgr. Andrea Cahelová, M – F – IVT, vyučovala IVT
Mgr. Růžena Dvořáčková, ČJ – AJ, vyučovala anglický jazyk
PhDr. Charlotta Grenarová, ČJ – D – LAT, vyučovala český jazyk
Mgr. Markéta Haburová, ČJ – D, vyučovala český jazyk, dějepis a společenský základ
Mgr. Iva Holečková, AJ – NJ – Ge – TV, vyučovala anglický jazyk, německý jazyk a tělesnou
výchovu
Mgr. Lenka Hořenková – Kucosová, M – F, vyučovala fyziku
Mgr. Petr Hrabovský, Ped. – HV, vyučoval hudební výchovu
Mgr. Radomíra Hrušková, NJ – Psych – RJ, vyučovala ruský jazyk a německý jazyk
RNDr. Marta Humplíková, Bi – TV, vyučovala biologii a tělesnou výchovu
Ing. Alena Janošová, NJ, vyučovala německý jazyk
Mgr. Stanislav Kaňák, Z – TV, vyučoval geografii a tělesnou výchovu
Mgr. Helena Kapounová, M – Ch, vyučovala matematiku
Mgr. Sabina Kijanicová, AJ – NJ, vyučovala anglický jazyk a německý jazyk
Mgr. Petr Klein, Bi – Ch, vyučoval biologii, chemii a přírodovědná praktika
Mgr. Jan Martinek, F – Bi, vyučoval biologii
Bc. Petr Martiník, M – Z – IVT, vyučoval matematiku, informatiku a výpočetní techniku,
geografii
PaedDr. Věra Miketová, M – Ch – IVT, vyučovala matematiku, informatiku a výpočetní
techniku a společenská praktika
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Mgr. Jakub Novák, M – Ch – Dg, vyučoval chemii
Mgr. Romana Olšáková, M – Z, vyučovala matematiku, geografii a přírodovědná praktika
Mgr. Pastrňáková Andrea, ČJ – AJ, vyučovala český jazyk a anglický jazyk
Mgr. Procházková Lenka, AJ – NJ – SZ/ZSV, vyučovala německý jazyk a společenský základ
/základy společenských věd
Mgr. Martin Rostek, ČJ – D, vyučoval český jazyk, dějepis a společenský základ
Mgr. Jana Sabolová, M – BV – IVT, vyučovala matematiku, informatiku a výpočetní techniku
MgA. Ondřej Tkačík, VV, vyučoval výtvarnou výchovu
Mgr. Marcela Trčalová, ČJ – NJ, vyučovala český jazyk a německý jazyk
BEng. Raymond Harvey Ure, vyučoval konverzaci v anglickém jazyce
Mgr. Tereza Wachtarczyková,

ČJ – SZ/ZSV,

vyučovala

společenský

společenských věd a společenská praktika
Přepočtený stav pedagogických pracovníků k 30. 6. 2017:
z toho nekvalifikovaných:

24,24

0

Aprobovanost výuky cizích jazyků:
Učitelé

AJ

NJ

RJ

Aprobovaní

5

6

1

Rodilí mluvčí

1

–

–

Absolventi, kteří nastoupili do školy ve školním roce 2017/2018:

dva

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


nastoupili:

dva k 1. 9. 2017 (absolventi)



odešel:

jeden k 31. 8. 2018 – k jinému zaměstnavateli



na mateřské dovolené:

dvě

Učitelé v důchodovém věku ve školním roce 2017/2018:
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dva

základ/základy

Správní a provozní zaměstnanci:
Ing. Kateřina Kočicová – ekonomka
Bc. Sylva Brixová – referentka
František Valik – školník (zástup za dlouhodobou nemoc)
Blažena Böhmová – pracovnice pro výdej stravy a uklízečka
Kateřina Guňková – uklízečka
Alena Kostelníková – uklízečka
Milena Lambertová – pracovnice pro výdej stravy a uklízečka

D) Přijímací řízení
Přijímací řízení do 1. ročníku šestiletého studia pro školní rok 2018/19
Přijato v 1. kole/nastoupilo

30/30

Přijato na odvolání po 1. kole

0

Přijato v 2. kole/nastoupilo

0

Celkem

30

Přijímací řízení do 1. ročníku čtyřletého studia pro školní rok 2017/18
Přijato v 1. kole/nastoupilo
Přijato na odvolání po 1. kole

0

Přijato v 2. kole/nastoupilo

0

Celkem

30

Počet přijetí v průběhu školního roku 2017/2018
do 1. ročníků

3

do vyšších ročníků

30/30

4
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E) Výsledky vzdělávání
Prospěch žáků na konci 1. pololetí
Žáci
Celkem

Průměrný
prospěch

Prospěch
Vyznamenání

Prospěli

Neprospěli

Nehodnocen

1. A

22

1,91

6

16

-

-

2. A

31

1,72

10

21

-

-

3. A

27

2,04

6

18

3

-

4. A

31

2,07

5

26

-

-

I.

29

1,40

20

9

-

-

II.

31

1,53

14

17

-

-

III.

28

1,76

10

18

-

-

IV.

29

1,78

8

20

1

-

V.

31

1,71

15

16

-

-

VI.

31

1,79

12

19

-

-

290

1,77

106

180

4

-
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Prospěch žáků na konci 2. pololetí
Žáci
Celkem

Průměrný
prospěch

Prospěch
Vyznamenání

Prospěli

Neprospěli

Nehodnocen

1. A

24

2,00

6

17

-

1

2. A

31

1,71

9

21

1

-

3. A

27

2.01

5

22

-

-

4. A

31

2,10

6

25

-

-

I.

29

1,49

17

12

-

-

II.

31

1,44

17

14

-

-

III.

28

1,74

13

15

-

-

IV.

30

1,85

6

23

1

-

V.

31

1,76

12

19

-

-

VI.

31

1,89

7

24

-

-

293

1,76

98

192

2

1

Výsledky maturitních zkoušek
Ve společné části maturitní zkoušky maturovali všichni žáci z českého jazyka
a literatury a druhý předmět si mohli volit mezi cizím jazykem a matematikou. V profilové části
si vybírali dva předměty. Slavnostní rozloučení s absolventy a jejich rodiči se tradičně konalo
v obřadní síni Městského úřadu v Hlučíně. Absolventům byla předána maturitní vysvědčení,
pochvaly ředitelky školy, pochvaly třídních učitelů a odměny ve formě knižních poukázek.
Slavnostního odpoledne se rovněž zúčastnil starosta města Hlučína Mgr. Pavel Paschek, který
předal absolventům Pamětní list. Ředitelka školy PhDr. Charlotta Grenarová i hosté blahopřáli
absolventům k dosaženým výsledkům a ukončení studia a do dalších let jim popřáli hodně
úspěchů a štěstí ve studiu i osobním životě. Slavnostní odpoledne zakončilo vystoupení
pěveckého sboru gymnázia pod vedením sbormistra Mgr. Petra Hrabovského.
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Maturitní zkoušky ve třídě VI.
Předseda zkušební maturitní komise:

Mgr. Zdeněk Pospíšil

Místopředseda zkušební maturitní komise:

Mgr. Petr Klein

Třídní učitelka:

Mgr. Markéta Haburová

Maturitní předmět

Celkem

Počty maturujících s výslednou známkou
1

2

3

4

5

Společná část
Český jazyk a literatura

31

18

12

1

-

-

Anglický jazyk

15

10

3

2

-

-

Německý jazyk

1

1

-

-

-

-

Matematika

15

1

7

6

1

-

Profilová část
Anglický jazyk

4

4

-

-

-

-

Německý jazyk

1

-

1

-

-

-

Společenský základ

14

6

6

1

1

-

Dějepis

4

3

1

-

-

-

Geografie

4

1

2

-

1

-

Matematika

10

6

1

3

-

-

Fyzika

2

1

-

-

1

-

Chemie

8

3

4

-

1

-

Biologie

13

6

2

3

2

-

Informatika a výp. technika

2

2

-

-

-

-

Průměrná známka u maturitní zkoušky:

1,74

Prospěli s vyznamenáním:
Veronika Bočková, Adéla Harazimová, Eliška Harcegová, Ivana Holeschová, Tereza
Hubáčková, Karolína Hymonová, Anna Janošová, Vít Jarolim, Jan Kania, Hana Kosková,
Karin Krettková, Alexandra Kubenková, Matouš Melecký, Kamila Uvírová, Benedikt Vítek
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Maturitní zkoušky ve třídě 4. A
Předseda zkušební maturitní komise:

Mgr. Ivo Strachotta

Místopředsedkyně zkušební maturitní komise:

Mgr. Romana Olšáková

Třídní učitel:

Mgr. Stanislav Kaňák

Maturitní předmět

Počty maturujících s výslednou známkou

Celkem

1

2

3

4

5

Společná část
Český jazyk a literatura

31

4

12

11

4

-

Anglický jazyk

20

9

8

3

-

-

Německý jazyk

1

1

-

-

-

-

Matematika

10

2

1

4

3

-

Profilová část
Anglický jazyk

2

2

-

-

-

-

Společenský základ

14

6

1

2

5

-

Dějepis

11

4

2

3

2

-

Geografie

6

2

-

3

1

-

Matematika

9

7

1

-

1

-

Fyzika

3

2

-

-

1

-

Chemie

4

-

1

1

2

-

Biologie

13

2

3

4

4

-

Průměrná známka u maturitní zkoušky:

2,29

Prospěli s vyznamenáním:
Jakub Demel, Filip Dostál, Nela Dušková, Martin Groh, Štěpán Kastowský, Karolina
Korbelová, Lukáš Maloň, Aneta Peterková, Vojtěch Prchala, Tobiáš Rončka
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Přijímací řízení na vysoké školy v roce 2018
Ve školním roce 2017/2018 úspěšně odmaturovalo ve dvou třídách celkem 62 studentů.
Pro studium na VŠ bylo přijato z třídy VI. 31 studentů (100 %), ze 4. A 30 studentů (97 %).

Třída

VI.

4. A

Celkem

Humanitní obory

9

6

15

Přírodovědné obory

2

3

5

Medicína

5

3

8

Farmacie a veterina

0

1

1

Technické obory

6

7

13

Ekonomické obory

2

3

5

Práva

3

1

4

Pedagogické obory

4

5

9

Nestuduje VŠ

0

1

1

Počet studentů celkem

31

30

61

Úspěšnost z celkového počtu absolventů je 98 %.

F) Prevence sociálně patologických jevů (rizikové formy chování)
Ve školním roce 2017/2018 byly splněny cíle Minimálního preventivního programu pro
daný školní rok. Kromě nespecifické primární prevence – xenofobie, rasismus, drogy,
alkoholismus, šikana, zdravý životní styl, byli žáci zapojeni do preventivních programů
společnosti Renarkon, které se věnovaly problematice kyberšikany, komunikace a vztahů ve
třídě, návykovým látkám, sexualitě, akceptaci a toleranci menšin. Žáci nižšího gymnázia byli
proškoleni v oblasti kyberprostoru prostřednictvím programu Seznam se bezpečně. Pro
prevenci jsme využívali také projekt Kraje pro bezpečný internet, ve kterém byl rovněž
proškolen pedagogický sbor.
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.
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G) Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Všichni pedagogové absolvovali on-line kurzy i prezenční školení k novému
informačnímu systému EduPage v rozsahu 5 hodin, školení k GDPR v délce 3 hodin, seznámili
se se základy e-Twinningu a absolvovali osmihodinový seminář spojený s workshopem
s názvem „Poznej sebe i druhé prostřednictvím osobnostní typologie MBTI“, který zajistil
RPIC-ViP s.r.o., garant programu Silné pracoviště.
KVIC Nový Jičín zajistil pro naše pedagogy semináře „sborovny“ v prostorách
gymnázia: „Pokročilé prezentace pro interaktivní výuku“ a „Digitální technologie ve výuce
anglického jazyka“. Učitelé cizích jazyků absolvovali rozšiřující vzdělávání v e-Twinningu.
Cahelová Andrea


Vedení projektu a tvorba monitorovací zprávy v rámci šablony č. 35, KVIC Ostrava –
8 hodin



Didaktika matematiky a příbuzných oborů, v rámci projektu Inovace ve výuce, GJK
Hlučín – 5 hodin



Seminář k výzvám ITI – Vzdělávací infrastruktura ZŠ, SŠ a VOŠ, KÚ MSK Ostrava –
3 hodiny

Dvořáčková Růžena


Hodnotitel ústní zkoušky, anglický jazyk, pro žáky s PUP MZ, CISKOM Ostrava –
8 hodin



Informační seminář Erasmus +, Praha – příprava a vyplnění žádosti Erasmus+ – 6 hodin



Rozvoj jazykových dovedností pomocí digitálních technologií, NIDV Praha – 8 hodin

Grenarová Charlotta


Konzultační seminář pro management škol, NIDV Ostrava – 4 hodiny



Aktuální změny v právních předpisech, AVDO Olomouc – 5 hodin



Škola základ života – vzdělávání 4.0 pro MSK, NVF ČVUT Praha – 8 hodin



Etická výchova zlepšuje sociální klima škol v MSK, Etická výchova o. p. s. – 3 hodiny



Legislativní novinky ve školním roce 2017/2018, NIDV Ostrava – 4 hodiny



Motivace zaměstnanců a vedení hodnotících rozhovorů, NIDV Brno – 6 hodin



Začínáme s mentoringem, NIDV Brno – 32 hodin



GDPR srozumitelně a prakticky, NIDV Ostrava – 4 hodiny



GDPR, KÚ MSK – 4 hodiny
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Seminář k výzvám ITI – Vzdělávací infrastruktura ZŠ, SŠ a VOŠ, KÚ MSK Ostrava –
3 hodiny



Veřejné zakázky v praxi škol, KÚ MSK – 4 hodiny



Změna financování regionálního školství, MŠMT – 3 hodiny

Haburová Markéta


Myšlenkové mapy pro učitele, Jazyková škola Hello – 5 hodin



Problémy současné češtiny, Akademie Literárních novin – 7 hodin



Prezenční školení CeHOPP, CERMAT – 15 hodin



Pregraduální vzdělávání v učitelských oborech na Pedagogické fakultě Ostravské
univerzity (PF OU) – 4,5 hodiny



Workshop pro rozvoj mentorských/reflektivních dovedností, PF OU – 5 hodin



100. výročí ČSR, celostátní konference, NIDV Praha – 8 hodin



Expediční školení programu DofE Praha – 8 hodin



Základy koučinku pro pedagogy, Zřetel s. r. o., Ostrava – 8 hodin

Holečková Iva


Hodnotitel ústní zkoušky pro žáky s PUP MZ, CERMAT – 8 hodin



Konzultační semináře k písemné práci MZ z cizího jazyka – anglický jazyk, NIDV – 4
hodiny



Support and Inspire – Teaching English: Secondary Schools – II., Angličtina pro SŠ,
Oxford Univesity Press – 5,5 hodiny



X- mas Greeting- Christmas Seminar, Oxford Univesity Press – 1 hodina



Základní školení pro vedoucí a koordinátory programu DofE – 8 hodin



Expediční školení pro školitele a hodnotitele dobrodružných expedic programu DofE –
2 dny



A Game of Phones, použití mobilních telefonů ve výuce – 2 hodiny

Hořenková Kucosová Lenka


Přírodovědný inspiromat, Edufor, MFF UK – 2 hodiny



Veletrh inovací ve vzdělávání, KÚ MSK Ostrava – 6 hodin

Hrabovský Petr


Základní školení pro vedoucí a koordinátory programu (DofE) – 8 hodin



Expediční školení pro školitele a hodnotitele dobrodružných expedic programu (DofE)
– 8 hodin
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Hrušková Radomíra


Konference jazyků, Jazyková škola Hello – 6 hodin



Seminář pro výchovné poradce na téma Volba povolání, SCIO, Ostrava – 2,5 hodiny



Tvoj šans – ruština, která vás bude bavit, Jazyková škola Hello – 2 hodiny



Tvorba IVP žáka SŠ v rámci přiznaných podpůrných opatření, KVIC Opava – 8 hodin



Sociální práce s manipulativními rodiči, Agentura Ipsum, Ostrava – 5 hodin

Humplíková Marta


Hrajeme si s psychomotorikou, KVIC Ostrava – 4 hodiny



Digitální zdravotní gramotnost a výchova k sexuálně repr. zdraví, PdF UP Olomouc –
7 hodin

Janošová Alena


Konzultační seminář ŠMK, NIDV Ostrava – 3 hodiny



Cesta k mluvení vede přes poslech, Hueber Verlag Praha, Olomouc – 4 hodiny
Šprechtíme – Den s němčinou, Goethe institut – 2 hodiny

Kaňák Stanislav


Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede, Přírodovědecká fakulta, Ostravská
univerzita – 6 hodin

Kapounová Helena


Konzultační seminář pro management škol, NIDV Ostrava – 4 hodiny



Aktuální změny v právních předpisech, AVDO Olomouc – 5 hodin



Škola základ života – vzdělávání 4.0 pro MSK, NVF ČVUT Praha – 8 hodin



Legislativní novinky ve školním roce 2017/2018, NIDV Ostrava – 4 hodiny



Změna financování regionálního školství, MŠMT – 3 hodiny

Kijanicová Sabina


Projekt 35 – Inovace ve výuce – jazykové vzdělávání NJ, konverzační témata NJ – 24
hodin



Konference pro učitele cizích jazyků, Jazyková škola Hello – 8 hodin



Školení na examinátora zkoušek PET a FCE, Jazyková škola Hello – 8 hodin



Inspiromat pro angličtináře, NIDV Ostrava – 8 hodin



Projekt Inovace 35 – jazykové vzdělávání, Letní škola pro učitele AJ, Jazyková škola
Hello – 4 dny
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Klein Petr


Studium k výkonu specializačních činností – prevence sociálně patologických jevů,
KVIC Ostrava



Zacházení s chemickými látkami a směsmi ve školách – informace pro učitele chemie,
biologie, ekologie, NIDV Ostrava – 6,5 hodiny



Ozvěny migrační krize v českých školách, Osvětová beseda, Ostrava – 5 hodin

Martiník Petr


Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede, Přírodovědecká fakulta, Ostravská
univerzita – 6 hodin

Miketová Věra


EduPage (rozšiřující školení) – on-line – 6 hodin



Sociální sítě pro začátečníky – on-line – 2 hodiny



Základy pro svět prezentací – on-line – 1 hodina



Konference Digitální vzdělávání v české škole, KVIC Nový Jičín – 10 hodin



Plánování, příprava a řízení výuky s využitím digitálních technologií, NIDV Ostrava –
7,5 hodin

Novák Jakub


Přírodovědný inspiromat, Edufor, MFF UK – 2 hodiny



Zacházení s chemickými látkami a směsmi ve školách – informace pro učitele chemie,
biologie, ekologie, NIDV Ostrava – 6,5 hodiny



Veletrh inovací ve vzdělávání, Krajský akční plán MSK, Ostrava – 6 hodin

Olšáková Romana


Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede, Přírodovědecká fakulta, Ostravská
univerzita – 6 hodin



Didaktika matematiky a příbuzných oborů, v rámci projektu Inovace ve výuce, GJK
Hlučín – 5 hodin

Pastrňáková Andrea


Dílna čtení a rozvoj čtenářské gramotnosti na SŠ, KVIC Ostrava – 8 hodin



ELT Signposts – the 12th International and 16th National ATECR Conference,
Asociace učitelů anglického jazyka ČR/ATECR – 10 hodin



Inspirativní odpoledne – Socrative + Kahoot, Apple Classroom, Google Education
Group My jsme Ludgeřovice – 4 hodiny
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International Conference for Teachers of English, JŠ P.A.R.K. Brno – 10 hodin



Inspiromat pro angličtináře, NIDV Ostrava – 8 hodin



Metodické vzdělávání kvalifikovaných učitelů, AMATE Poděbrady – 24 hodin

Procházková Lenka


Informační seminář Erasmus +, Praha – 6 hodin



Seminář Hello, Hlučín - příprava projektových dnů, školení v rámci šablon – 2 hodiny



Rozvoj jazykových dovedností pomocí digitálních technologií, NIDV Praha – 8 hodin



Cesta k mluvení vede přes poslech, Hueber Verlag Praha, Olomouc – 4 hodiny



Seminář pro mentory pregraduálního vzdělávání, OU, Ostrava – 30 hodin



Sociální práce s manipulativními rodiči, Agentura Ipsum Ostrava – 5 hodin



Základy koučinku pro pedagogy, Zřetel s. r. o., Ostrava – 8 hodin



Workshop pro rozvoj mentorských/reflektivních dovedností, PF OU – 5 hodin



Obrana proti manipulaci a agresi ve školním prostředí, Agentura Majestic – 6 hodin

Sabolová Jana


Dva dny s didaktikou matematiky, UK Praha – 16 hodin



MODAM 2018 – Matematika jako mocný nástroj k řešení problémů, VŠB TU Ostrava
– 7 hodin



Matematika on-line, KVIC Nový Jičín – 8 hodin



Setkání ředitelů a zástupců škol – podpora polytechnického vzdělávání a ICT
kompetencí, KÚ MSK – 2 dny



Preventivně vzdělávací činnost v oblasti ochrany obyvatelstva a požární prevence, HZS
MSK – 2 dny

Trčalová Marcela


Cesta k mluvení vede přes poslech, Hueber Verlag Praha, Olomouc – 4 hodiny

Wachtarczyková Tereza


Etická výchova, Ostrava – Hošťálkovice – 8 hodin



Poezie pro studenty SŠ, Ostrava – 8 hodin



Základní školení DofE, Praha – 8 hodin



Expediční školení DofE, Praha – 8 hodin



Obrana proti manipulaci a agresi ve školním prostředí, Agentura Majestic, Ostrava – 6
hodin
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H) Aktivity a prezentace školy na veřejnosti
Psalo se o nás v tisku
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TV Polar
https://polar.cz/porady/studuj-u-nas/studuj-u-nas-29-11-2017-17-24
Televize Hlučínsko
http://www.hlucinsko.tv/2018-02-13-hlucin-oceneni-studenta-a-vystava-obrazku-ve-skolniknihovne.html
http://www.hlucinsko.tv/2017-12-03-hlucin-otevreni-nove-skolni-knihovny.html
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Školní exkurze a výuka jinak
Trochu jiná jazykověda
Vždy nás potěší a je pro nás významnou událostí, když si na naši školu vzpomene někdo
ze starší generace absolventů a navštíví nás. Je-li tím absolventem člověk, který maturoval před
65 lety, dosáhl výrazných profesních úspěchů ve vědecké činnosti, a to nejen v rámci České
republiky, a přesto i v náročném povolání nezapomněl na svůj rodný kraj, ke kterému má vřelý
vztah, přestože většinu svého života prožil v Brně, je to událost o to významnější a milejší.
V úterý 25. dubna na naší škole uskutečnil přednášku významný český jazykovědec se
zaměřením na dialektologii (nářečí) a onomastiku (vlastní jména), profesor Rudolf Šrámek.
Tématem jeho přednášky byla především příjmení a jejich původ a vývoj s důrazem na situaci
na Hlučínsku. Pan profesor ale na začátku přednášky také trochu zavzpomínal na svá studijní
léta a neopomněl ani zdůraznit jazykové a historické souvislosti vývoje zdejšího regionu.
Studentům pak kladl na srdce, jak důležité je i v dnešní globalizované době neztratit spojení
s rodným krajem, a zdůraznil přitom s hrdostí jedinečnost našeho hlučínského regionu. Bylo
vidět, že pan profesor je zkušený přednášející, ostatně jak se dá očekávat od dlouholetého
vysokoškolského pedagoga působícího na Masarykově univerzitě v Brně. Přednáška byla velmi
poutavá a přiměřeně náročná, pan profesor uváděl spoustu zajímavých a mnohdy i vtipných
příkladů různých typů příjmení a řadu dalších informací. Pro mnohé studenty nejzajímavější
pak byla závěrečná beseda, při které se mohli sami ptát a něco dozvědět právě o svém příjmení.
Nebylo tedy pochyb o tom, že přednáška měla úspěch. Rovněž profesor Šrámek vyjádřil
spokojenost s našimi studenty, zvláště s tím, jak pozorní byli a jak věcné otázky kladli.
Věříme, že to není poslední setkání s naším významným absolventem a že se s ním zase
setkáme při dalším zajímavém jazykovědném tématu.
Mgr. Martin Rostek
Exkurze v Arboretu Bílá Lhota a Vlastivědném muzeu v Olomouci
Ve čtvrtek 12. 10. 2017 jsme navštívili Arboretum Bílá Lhota a Vlastivědné muzeum
v Olomouci. Po dvouhodinové cestě do Bílé Lhoty jsme se ocitli v prostředí plném krásných
dřevin, keřů a jiných rostlin. Obdrželi jsme pracovní listy, které nás během výkladu udržovaly
v pozornosti. Výklad byl sám o sobě velice poutavý. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí
z rostlinné říše se zaměřením na dřeviny. Pak jsme se přesunuli do Olomouce. Poté, co jsme
vyjedli obchodní dům Šantovka, jsme se vydali do muzea. Nepřivítala nás nudná přednáška,
nýbrž volný průzkum všech tří pater budovy. Unaveni, ale nadšeni jsme se vrátili do autobusu
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a mířili domů. Všichni, studenti tercie i 1. A, jsme si z celého dne odvezli spoustu nových
zážitků a poznatků, které se nám jistě vybaví při každé cestě nejen do Olomouce.
Tereza Jamrožová, III.
Po stopách našich předků
V úterý 18. 10. 2017 jsme se plni očekávání vydali do chladného rána. Nesměřovali
jsme totiž jako obvykle do školy, ale vydali jsme se prozkoumat, jak žili naši předkové. Náš cíl
byl tedy jasný. Exkurze v ARCHEOPARKU v Chotěbuzi. Stačila jen hodinka cesty vlakem a
už jsme byli na místě. Zvědavost nás ještě více popohnala, když jsme z dálky zahlédli kůly
tvořící opevnění hradiště. Na místě na nás již čekala poutavá prohlídka, během které jsme si
mohli prohlédnout domky starých Slovanů a která nás seznámila s raně středověkým způsob
života, tolik odlišným od toho našeho. Poté jsme se přesunuli do nové expozice, ve kterém jsme
mohli kromě artefaktů ze života bývalých obyvatel tohoto místa vidět krátký film, který nám
představil, jak se na hradišti v dobách Slovanů žilo. V závěru jsme si dokonce mohli vyzkoušet
střílení z luku, z čehož měli někteří lehké obavy, ale šípy naštěstí končily jen ve slaměných
terčích. Třídy tercie i 1. A si tuto exkurzi za krásného podzimního počasí moc užily.
Jan Netolička, 1. A
Věda na přání
Studenti cvičení z biologie a studenti chemického a biologického semináře se zúčastnili
odborných přednášek projektu Věda na přání. Vysokoškolští pedagogové Univerzity Tomáše
Bati ve Zlíně studentům přivezli tři zajímavá témata:
„Geneticky modifikované organismy“ – pro některé představují moderní šlechtitelskou
metodu, pro jiné hrozbu a hru člověka na Stvořitele.
„Přizpůsobit se znamená přežít“ – přednáška se zabývala tím, zda jsme schopni držet
krok s rychle se měnícími podmínkami pro život a se změnami prostředí a přizpůsobit se jim.
„Jak napodobujeme přírodu“ – zjistili jsme, jak se „vrchnímu konstruktérovi“ podařilo v přírodě
vytvořit tak dokonalé materiály a struktury. Klíčovým motivem těchto přednášek byla touha
ukázat studentům, že věda není nuda, že může být nejen skvělým koníčkem, ale i životním
posláním.
Mgr. Petr Klein
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Co se děje v novém předmětu Společenská praktika?
Vše! Vzhledem k tomu, že to povaha předmětu dovoluje, seznamují se studenti primy
s různými tématy – od etikety, přes tablety, až po mediální výchovu, která má k oběma oblastem
blíže než by se na první pohled mohlo zdát.
Stolování, představování, podávání ruky či volba vhodného oblečení není pro naše
studenty oblast neznámá a již ví, že u saka se zapíná vždy pouze první knoflík snad už od
vévody z Windsoru a že tykání nabízí vždy ten společensky významnější. Veškeré své
teoretické znalosti si následně ověřili formou scének ve vlastní režii a napsáním krátkého online
testu pomocí tabletů – a že je to bavilo. Byť nebyly výsledky valné, studenti nezoufají, protože
ví, že i mimo školu je možné se v této oblasti dále vzdělávat – díky knihám Ladislava Špačka,
odborným časopisům, internetu.
Ano, i média jsou v oblasti etikety velmi významná. Proč? Témata z etikety uvedená
výše se totiž ne vždy vztahují pouze na osobní setkání, ale dnes i na to neosobní, které v životě
mnohých z nás převládá, ať chceme, nebo ne. Orientovat se v oblastech jako je vhodné oslovení
člověka přes e-mail, formulace dopisu či způsob vyjadřování se a vystupování na sociálních
sítích je neméně důležité než vědět, že brambory se krájí vidličkou. Stejně tak umění
komunikace se vztahuje, jak k osobnímu tak i neosobnímu styku.
A protože je praxe stejně důležitá jako teorie, budou mít studenti možnost v blízké době
zúročit své znalosti ještě jednou, a to přímo při společném obědě. Ale o tom zase příště.
Mgr. Tereza Wachtarczyková
Olympijský festival v Ostravě a my u toho!
V pátek 9. 2. se studenti tercie zúčastnili slavnostního zahájení Olympijského festivalu
Ostrava 2018 u Ostravar arény. Olympijské hry v korejském Pchjongčchangu byly zahájeny a
studentům našeho gymnázia se naskytla příležitost si některé sporty ze zimní olympiády
vyzkoušet. Největší zájem byl o lední hokej, běžky, biatlonovou střelnici, curling, boby, ale
také o akrobatické prvky děvčat tzv. cheerleaders. Organizace celého festivalu byla výborná,
doprovodný program zajímavý, nálada skvělá.
Teď už zbývá jen držet palce našim sportovcům, ať se olympiády zúčastní se ctí.
Mgr. Iva Holečková
Badatelsky orientovaná výuka – trend ve vzdělávání
Žáci sekundy strávili dva dny na katedře chemie Přírodovědecké fakulty Ostravské
univerzity, kde si pod vedením RNDr. Kateřiny Trčkové, Ph.D. a šestice studentů učitelství
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chemie rozvíjeli své badatelské dovednosti. Trendem moderní výuky na školách je integrace
teorie s praktickými zkušenostmi. Žáci si rovněž vyzkoušeli práci v chemické laboratoři a učili
se, co dělat a jak postupovat, když neznají řešení problému. V laboratorních úlohách, často
zaměřených na pohádky či známé seriálové postavy, si sami volili úroveň nápovědy. Byly
i takové dvojice, které danou úlohu vyřešily bez pomoci vysokoškolských studentů. Badatelsky
orientovaná výuka chemie se žákům velmi líbila. Jsme rádi, že můžeme studentům střední školy
přiblížit prostředí vysoké školy. Věřím, že získané zkušenosti povedou k lepšímu pochopení
chemických jevů, které jsou každodenní součástí našich životů.
Mgr. Petr Klein
Jak se žije v Lake District?
„Kde se nachází Lake District, kdo byl William Wordsworth? Pokud chcete pracovat
v Anglii, je důležitější znát gramatiku nebo slovní zásobu?“ ptali se studenti primy a 2. A.
Nejvíce otázek se ale točilo kolem jídla, protože hostem byl šéfkuchař luxusního hotelu právě
z Lake District. Odpověď na otázku „Do you like food?“ zněla: „Of course, that´s why I love
my job.“ A následoval životní příběh o tom, jak se náš host vypracoval z dítěte trpícího různými
typy dys…. až k šéfkuchaři pracujícímu pro britskou královnu.
Mgr. Růžena Dvořáčková
Umíme se bránit? Ano!
V průběhu března 2017 měli žáci našeho gymnázia možnost seznámit se v hodinách
tělesné výchovy se základními prvky sebeobrany a vhodnými způsoby řešení rizikových
situací. Učili se kryty, údery, kopy či způsoby úniku z úchopů, objetí a škrcení. Další důležitou
součástí výuky byl nácvik pohybu v místech, kde se nachází velké množství lidí.
Smyslem výuky bylo přiblížit žákům efektivní způsoby předcházení rizikovým situacím
a ukázat možnosti sebeobrany v případě přímé konfrontace s útočníkem.
Bc. Jakub Vitásek
Zavítali jsme do laboratoří genetiky a molekulární biologie
V pátek 13. 4. 2018 navštívili studenti volitelných Cvičení z biologie Přírodovědeckou
fakultu Ostravské univerzity, konkrétně prostory a laboratoře katedry biologie a ekologie.
Účastníci exkurze měli možnost nahlédnout hned do tří sekcí.
V laboratořích molekulární biologie měli studenti možnost se kromě seznámení
s laboratorní technikou taky názorně a prakticky dozvědět, co obnáší studium a práce v tomto
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v poslední době rychle se rozvíjejícím a atraktivním oboru. Analýza odlišných fragmentů
v lidské DNA, elektroforéza, homogenizace klíčních rostlin k následné analýze DNA a také
pochopení, že předmětem výzkumu biologie jsou i struktury na úrovni nižší než jsou samotné
buňky, tak s tím vším se nejen teoreticky naši gymnazisté v této sekci seznámili.
V prostorách laboratoří mikrobiologie jsme měli možnost se seznámit s problematikou
kultivací bakterií, kultivací vzorků nádorových tkání pacientů, ale také s tím, jak dále nakládat
s infekčním materiálem.
Třetí v pořadí následovala prohlídka prostor genotoxikologie. Zde se provádí mimo jiné
výzkumy účinků chemicko-fyzikálních faktorů na genetickou informaci, a to v podobě změn
v tvorbě enzymů a jiných proteinů zejména u půdních bezobratlých, jako jsou žížaly a
chvostoskoci. S metodikou výzkumu genetických změn na těchto organismech se naši
gymnazisté rovněž názorně seznámili.
Genetika a molekulární biologie jsou v poslední době intenzivně se rozvíjející a
atraktivní přírodovědné obory, které přicházejí s novými a zásadními poznatky, ale také
nastolují nové otázky a výzvy pro všechny potencionální budoucí studenty a vědce v tomto
oboru.
Mgr. Jan Martinek
Jeden svět
Hasičské muzeum města Ostravy a Cineport v areálu Dolních Vítkovic byla dvě místa,
která navštívili v pátek 13. 4. studenti primy a sekundy. První zastávkou bylo právě hasičské
muzeum, kde se seznámili se stručnou historií hasičství v Ostravě či si mohli prohlédnout
využívanou hasičskou techniku a vybavení jak z dob dávno minulých, tak ze současnosti. A co
víc, někteří odvážlivci si na vlastní kůži vyzkoušeli ruční sirénu, sjezd po skluzu či práci
dispečera integrovaného záchranného systému. Po této prohlídce následovalo promítání
v Cineportu, a to v rámci filmového festivalu Jeden svět, který již po několikáté zavítal i do
Ostravy. Pro studenty byl připraven dokument s názvem Rádio Kobaní, který zachycoval vedle
zrodu rádiové stanice v syrské Kobaní také to, jak se město po teroristických útocích vrací zpět
k životu, a to vše za doprovodného komentáře mladé dívky, která byla součástí válečného
konfliktu. Dokument tak studentům nabídl válku a smrt v jiné podobě, než jakou známe
z akčních filmů. Mnohé přivedl k zamyšlení, k projevení lítosti či poděkování za to, co nám náš
život nabízí a jiným nikoli.
Mgr. Tereza Wachtarczyková
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Summit hrou
Co je to studentský summit?
Jedná se o vzdělávací projekt s dvacetiletou tradicí pro více než 300 studentů středních
i vysokých škol z celé České republiky. Studenti se po dobu summitu stávají mezinárodními
diplomaty a politiky, kteří mezi sebou diskutují, vyjednávají a hledají nová řešení nastalé
situace, a to v angličtině.
Letos se v období od 11. listopadu 2017 do 12. března 2018 konal již XXIII. ročník a
z naší školy se ho úspěšně zúčastnil student kvinty Marek Miketa.
A jak studentský summit hodnotí Marek?
„Když ráno dojíždíte na workshopy, které předcházejí summitu, je to vždy náročné.
Spousta ospalých lidí z různých koutů republiky, pomalu snídajících a popíjejících kávu ve
velkých prostorách VŠE, si povídá o tom, co je dnes v plánu. Jiní zase rozebírají nejžhavější
novinky ze světa politiky. Přežijete-li pomalejší úvodní dny, kdy se ve vyjednávání tak trochu
plácáte, zjistíte, že počátkem třetího dne nabýváte novou jistotu a stáváte se ostříleným a
připraveným rozcupovat své oponenty. Na závěrečné konferenci je to ale něco jiného. Počínaje
zahájením v nádherném hotelu s významnými hosty až po ukončení celého summitu. Nezáleží
na tom, jaké máte politické názory či názory na život – vždy najdete jedince, kteří budou bojovat
za lepší svět. Studentský summit si prostě zamilujete!“
Mgr. Lenka Procházková, Mgr. Tereza Wachtarczyková a Marek Miketa, V.
Studenti kvarty a 2. A absolvovali trestní řízení naživo!
I takto netradičně může probíhat výuka společenských věd! Ve středu a ve čtvrtek
navštívili studenti kvarty a 2. A Krajský soud v Ostravě, kde se stali diváky hlavního soudního
líčení. Projednáván byl trestný čin související s výrobou a následnou distribucí drog. Řízení
začalo předvedením pachatelů v poutech vězeňskou službou, kteří již téměř rok pobývali ve
vazbě. Většině z nás v tu chvíli přeběhl mráz po zádech. A divíte se? Následovala obžaloba
státního zástupce, výslechy jednotlivých pachatelů a provedení důkazů. Ve čtvrtek se
pokračovalo v provádění důkazů souvisejících s trestným činem. Dopolední část trestního
řízení byla zakončena výslechem svědků. Vzhledem k počtu pachatelů a složitosti řešeného
činu jsme se nedočkali rozsudku, ale i přes to je zkušenost ze soudní praxe pro nás všechny
obohacující. Závěrem bychom rádi poděkovali krajskému soudu za zrealizování exkurze.
Mgr. Tereza Wachtarczyková
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Jak řídit srdce – zpestření výuky Cvičení z biologie
Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství Vysoké školy báňské – Technické
univerzity Ostrava si v úterý 24. 4. připravila pro studenty Cvičení z biologie zajímavou
přednášku na téma: Jak řídit srdce. Náplní přednášky bylo seznámení se se srdcem jako s dutým
svalovým orgánem, a to zejména po stránce fyziologické, se způsoby snímání jeho
bioelektrické aktivity v podobě EKG a také s problematikou kardiostimulátorů a defibrilátorů,
tedy obecně s možnostmi, které se nám dnes v podpoře řízení srdce nabízejí.
Nejzajímavější částí přednášky byla pro studenty problematika implantace
kardiostimulátorů a moderních metod měření EKG. Gymnazisté se navíc stručně seznámili
s revoluční technologií tzv. bezelektrodových kardiostimulátorů, které se zavádějí přímo do
srdce a s nimiž už lékaři a pacienti mají v České republice konkrétní zkušenost. Samotná
přednáška pak byla doplněna možností si prohlédnout některé z kardiostimulátorů a
defibrilátorů, a to jak ve stavu úplném a funkčním, tak ve stavu demontovaném v podobě
jednotlivých komponent.
Mgr. Jan Martinek
Sekunda objevuje zákoutí Hlučína
V souladu s novým trendem vzdělávání – propojení klasické výuky s požadavky praxe
– je zaveden ve druhém ročníku šestiletého studia předmět Přírodovědná praktika. Praktika jsou
vyučována ve dvouhodinových blocích jednou za dva týdny a doplňují vzdělávací oblast
Člověk a příroda. A kromě badatelské výuky zaměřené na biologii a chemii mají i svou
zeměpisnou sekci.
V rámci projektu Proč být hrdý na svou vlast žáci sekundy zmapovali své praktické
vědomosti o známých či navštívených historických, kulturních i přírodních odkazech své
domoviny, začali nad mapou České republiky, pak Moravskoslezského kraje a nakonec zúžili
svůj pohled na místní region a okolí svého gymnázia. Cílem pak byla i geovědní vycházka po
zkoumaných objektech Hlučína, pro některé dosud utajených, jako Hlučínská bábovka,
dominanta sila či vodárenská věž. Bonusem se stala třídní soutěž o nejlepší snímek či selfie
s hlučínskou pamětihodností.
Mgr. Petr Klein
Planetárium
Astrofyzika – název tematického celku, který jsme s třídou sekundou právě probrali, a
tak jsme se ve středu 30. května vydali do Planetária Ostrava, součástí Hornicko-geologické
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fakulty VŠB – Technické univerzity Ostrava. To se samozřejmě nachází stranou městského
ruchu (a světelného znečištění), a protože nám vyšlo počasí, měli jsme jako bonus k exkurzi i
krásnou vycházku po lese.
Prvním bodem programu bylo pozorování naší nejbližší hvězdy, tj. Slunce, což nám
světelné podmínky umožnily doslova na poslední chvíli. Ocitli jsme se tak v kupoli místní
hvězdárny, kde jsme mohli pozorovat sluneční povrch. Jediná komplikace spočívala v tom, že
sluneční cyklus, tzn. jedenáctiletý cyklus sluneční aktivity a počtu slunečních skvrn se aktuálně
nachází v okolí svého minima, takže jsme se museli trošku víc snažit. Zároveň jsme si
zopakovali všechno, co jsme se v hodinách fyziky o Slunci naučili.
Po ukončení pozorování jsme si prošli vystavené expozice a nakonec jsme zamířili do
sálu planetária na projekci pořadu Ze Země do vesmíru spojenou s živým komentováním. Mimo
jiné jsme si prohlédli hvězdnou oblohu nebo se ocitli daleko za hranicemi nejen sluneční
soustavy, ale i galaxie.
Mgr. Lenka Hořenková Kucosová
Exkurze do srdce Salcburska
Koncem školního roku se uskutečnila pod vedením paní profesorky Janošové a ve
spolupráci se ZŠ Hornická exkurze, která účastníky seznámila s krásami rakouského
Salcburska.
Naši studenti tak měli jedinečnou možnost obdivovat nejen historické památky měst
jako je Bad Ischl, Hallstatt, Salcburk, ale i dechberoucí panoramata rakouských Alp. Projeli se
legendární Grossglockner Hochalpenstrasse vedoucí až pod nejvyšší vrchol Grossglockner.
V Hallstattu navštívili solný důl, kde se sjeli po 64 metrů dlouhé důlní skluzavce a zhlédli
expozici dobývání soli. V Bad Ischlu, kde byli ubytovaní, se prošli parkem a zahradami
Císařské vily, která byla oblíbeným odpočinkovým místem císařovny Sissi. Závěrem si všichni
vychutnali návštěvu Mozartova rodného města Salcburku. Všem se bezesporu líbila
komentovaná prohlídka Festspielhausu. Na první pohled nenápadné budovy, která ovšem
skrývá mnohá překvapení a hlavně obrovské koncertní a divadelní sály, které každoročně
ožívají při Salcburském festivalu.
Co říci závěrem? Snad jen to, že se všichni vrátili plni dojmů a nezapomenutelných
vzpomínek…
Mgr. Lenka Procházková
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Úspěchy našich žáků
Významné ocenění našeho žáka
V Multifunkční aule Gong v areálu Dolních Vítkovic proběhlo ve čtvrtek 9. listopadu
slavnostní ocenění 25 nejúspěšnějších žáků středních škol v Moravskoslezském kraji za školní
rok 2016/17. Těší nás, že mezi oceněnými byl i žák kvinty našeho gymnázia – Tomáš Raunig,
který převzal ocenění za úspěšnou reprezentaci naší školy v soutěžích s fyzikální, chemickou a
matematickou tematikou vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
Mgr. Romana Olšáková
Turnaj v anglické verzi hry scrabble
Ve středu 21. 3. 2018 jsme se spolu se spolužákem Janem Papeschem zúčastnili turnaje
v anglické verzi hry scrabble. Pro nás amatéry, kteří jsme poprvé zkusili tuto hru teprve
nedávno, to byl tuhý boj, ale hrdě jsme se úkolu postavili. Nehledě na překážky jako brzké
vstávání nebo herní hodiny, které fungují podobně jako šachové, ale s tím rozdílem, že tyto
pískaly, jako když ve filmu slyšíte, že přístroje v nemocnici oznamují pacientův odchod na
věčnost. Člověk měl pocit, jako by sám měl každou chvíli usnout už napořád, když zaslechl
několik krátkých pípnutí a jeden dlouhý otravný zvuk. Ale přesto jsme se nevzdali a nakonec
vybojovali pěkné 3. místo. Celkem se turnaje zúčastnilo 15 soutěžících družstev. Jelikož ale
žáci škol, které se umístily na 1. a 2. místě, jsou jediní, kteří pravidelně trénují, tak jsme vlastně
získali 1. místo mezi amatéry.
Marek Miketa, V.
Gymnázium Josefa Kainara prezentuje…Prezentiádu!!!
Tak už jsme se zase jednou zúčastnili krajského kola Prezentiády, ze které se již na naší
škole pomalu stává tradice. Dne 5. 4. 2018 se konalo na Střední průmyslové škole
elektrotechniky a informatiky v Ostravě krajské kolo Prezentiády, do kterého jsme postoupili
z kola nominačního. Nechtěli jsme se příliš nudit, a tak jsme si řekli, že se našimi prezentacemi
skutečně pobavíme, protože jinak by se soutěž pro nás stala pouhou formalitou. No ale možná
jsme neměli tolik podceňovat konkurenci. I oni se rozhodli, že zábava je více než cíl. Ač žáci
z týmu, který se umístil na druhém místě, nebyli největší vzrůstem, tak duchem určitě ano. Za
to, co provedli, jsme je proklínali, jelikož naše bránice nás bolely tak, že jsme je skoro prosili,
aby na chvíli zkusili opět zvážnit. Ale i přes tento úctyhodný výkon jsme je dokázali trumfnout.
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Naše prezentace sice nestačila na jejich srdečný humor, ale zato jsme dovedli umění prezentace
k dokonalosti.
A nesmíme také zapomenout na náš druhý tým, který i přesto, že nebyl tím lepším z naší
školy, rozhodně patřil mezi ty lepší v tomto kole a umístil se na krásném 5. místě z 11 partiček.
Dík za tento pěkný zážitek patří žákům sekundy, jmenovitě Tomáši Langerovi, Petře Jančíkové
a Evě Raunigové z týmu Dreamers a také hlavně vítězům týmu TriplePower Vendule Černé,
Jolaně Kurkové a Barboře Plačkové.
Nyní nás čeká jediné. Tým TriplePower se utká s těmi nejlepšími z Česka a Slovenska
v Grandfinále pořádané dne 26. 4. 2018 Ekonomicko-správní fakultou Masarykovy univerzity
v Brně. Jdeme se porvat o vítězství.
PaedDr. Věra Miketová
Ocenění pěveckého sboru a kapely
Dne 10. 4. 2018 byl pěvecký sbor s kapelou Gymnázia Josefa Kainara pod vedením
sbormistra Petra Hrabovského poctěn významným oceněním. U příležitosti vyhodnocení
nejlepších reprezentantů města Hlučína v roce 2017 v oblasti kultury jsme se umístili na prvním
místě v kategorii kolektivů. Ocenění přišlo jako blesk z čistého nebe a všem udělalo ohromnou
radost. Za sbor i kapelu bychom chtěli za toto uznání velice poděkovat. Jsme rádi, že naše práce
a úsilí může být přínosem a dělat radost.
Náš sbor funguje již třetím rokem. Současně se sborem se také začala formovat kapela,
která nejprve fungovala jako doprovodné hudební těleso sboru, ale postupem času si začala
tvořit také svůj vlastní repertoár. Nyní už všichni pracujeme na nových skladbách, tak ať vám
náhodou něco neunikne!
Klára Hermanová, 3. A
Grandfinále 2018
Na toto Grandfinále jsme se připravovaly den co den, tvrdě jsme pracovaly, dobrou
polovinu našeho volna jsme věnovaly přípravě, a pokud jsme si dopřály oddech, tak jsme
odpočívaly tak, abychom vypadaly u prezentace patřičně uvolněně.
A pak to přišlo. Dne 26. 4. 2018 jsme se brzy zrána vydaly vlakem do Brna a v 9 hodin
jsme se registrovaly na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity, jež poskytla
prostory pro konání tohoto klání. Hodina pravdy nadešla. Děvčata z našeho týmu se nezalekla
toho, že byla vylosována jako druhá v pořadí, aby předvedla, co umí. Neměla tu výhodu
sledovat, jaké chyby dělají jejich oponenti, aby si připomněla, čeho všeho se musí vyvarovat,
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neměla čas, aby sledovala konkurenci a uvědomila si, jak jednoduché to vlastně je. A tím vším
zatížen stanul tým TriplePower před porotou. Vendula Černá, Jolana Kurková a Barbora
Plačková hrdě bojovaly a vybojovaly krásné 3. místo mezi 17 konkurenčními týmy!
A to je příběh o tom, jak jsme získaly první pohár do naší sbírky pohárů z Prezentiády.
Tým TriplePower a coach Miketová
Anglický slavík
V pátek 8. 6. se konal už 12. ročník soutěže s názvem „The English Nightingale“, neboli
„Anglický slavík“, realizovaný Jazykovým gymnáziem HELLO v Ostravě. Atmosféra v našem
sboru byla po loňském úspěchu plná očekávání. Rozezpívali jsme se, posilnili se malou
svačinou a vydali se do boje. V sále byl přítomný duch fair-play, díky kterému se všem výborně
zpívalo, a svá vystoupení si všichni účinkující plně užili. Sbor Hrabilis letos vystupoval
s písničkou „Whatever it takes“ od Imagine Dragons. Podle reakce ostatních účinkujících bylo
znát, že naše vystoupení patřilo k těm více povedeným, což se také projevilo na konečném
verdiktu poroty, která náš sbor ocenila krásným 2. místem.
I když jsme letos na absolutní vítězství nedosáhli, přesto jsme v silné konkurenci obstáli,
a to nejen zásluhou všech členů sboru, ale hlavně díky našemu sbormistrovi Petru
Hrabovskému.
Vojtěch Reiský, III.
Už jste slyšeli o GymplFestu? Ne? Tak to je škoda, protože to byl vážně nářez!
V pátek 1. 6. přesně v 18:00 vypukl na Hlučínském jezeře 1. ročník hudebního festivalu
hlučínského gymnázia. Kromě setkání se s přáteli a dobrého jídla bylo hlavním programem
GymplFestu vystoupení školních kapel současných studentů, ale i absolventů. Návštěvníci si
tak mohli poslechnout kapely jako The Ticks, Kakaczech, Metamorfóza. Celý festival ukončila
svými „songy“ kapela Krackhouse family. Čas mezi jednotlivými vystoupeními nám krátil
František Solař, student kvinty, který celý program moderoval.
Samozřejmě by realizace GymplFestu nebyla možná jak bez Mgr. Petra Hrabovského,
tak také bez šikovných studentů z 2. ročníku, kteří se do organizace této akce pořádně opřeli a
společnými silami zajistili spoustu sponzorů. Velké díky patří také Spolku rodičů při Gymnáziu
Josefa Kainara, kteří rovněž přispěli k bezproblémovému průběhu celého festivalu.
Co říci závěrem? Věříme, že na základě pozitivních ohlasů návštěvníků letošního
ročníku se stane GymplFest dlouholetou hlučínskou tradicí.
Štěpán Slivka, III.
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Úspěšní reprezentanti školy ve školním roce 2017/2018
MEZINÁRODNÍ KOLO
Polsko: téma Malováno kamerou: jeden den ze života školy
Amálie Benešová a Barbora Plačková (II). – 1. místo
online soutěže Němčinář roku
Marek Klásek (4. A) – 12. místo ve světě
CELOSTÁTNÍ KOLO
Prezentiáda
Vendula Černá, Jolana Kurková a Barbora Plačková (II.) – 3. místo
Bobřík informatiky
kategorie Senior
Vojtěch Kloda (V.) – 4. místo (27. místo v ČR)
Tomáš Raunig (V.) – 7. místo
Jan Papesch (V.) – 9. místo
REGIONÁLNÍ KOLO
ŠKOMAM cup 2018
soutěž družstev: Jan Papesch, Tomáš Raunig (V.) – 2. místo
Moravskoslezský mezinárodní šampionát
kat.SŠ3
Jan Papesch (V.) – top 10, úspěšný řešitel
Tomáš Raunig (V.) – úspěšný řešitel
Soutěž v programování
Tomáš Raunig – 1. místo
Fyzikální olympiáda
Tomáš Raunig (V.) – 1. místo
Jan Papesch (V.) – 8. místo (úspěšný řešitel)
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Chemická olympiáda
kat. B
Jonáš Bilík (V.) – 6. místo
Tomáš Raunig (V.) – 9. místo
Vojtěch Kloda (V.) – 11. místo
kat. C
Adam Piskalla (IV.) – 12. místo
Biologická olympiáda
kat. B
Kristýna Kadulová (III.) – 33. místo
Dějepisná soutěž:
Daniel Stařinský (1. A) – 8. místo
Olympiáda v českém jazyce
I. kategorie
Daniel Piskalla (I.) – 4. místo
II. kategorie
Adam Piskalla (IV.) – 5. místo
Martin Glumbík (3. A) – 6. místo
Prezentiáda
Tomáš Langer, Petra Jančíková a Eva Raunigová (II.) – 5. místo
soutěž ve Scrabble
Marek Miketa, Jan Papesch (V.) – 3. místo
OKRESNÍ KOLO
Matematická olympiáda
kat. A
Tomáš Raunig (V.) – 9. místo, úspěšný řešitel
kat.Z8
Ondřej Wažik (I.) – 3. místo, úspěšný řešitel
English Nightingale
pěvecký sbor – 2. místo
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Matematický klokan
kat. Junior
Klára Skibová (IV.) – 3. místo
Adam Piskalla (IV.) – 6. místo
kat. Student
Tomáš Raunig (V.) – 5. místo
Vojtěch Kloda (V.) – 7. místo
Olympiáda AJ
kat. II. B
Kateřina Kadlecová (II.) – 2. místo
kat. III. A
Nina Blažková (V.) – 2. místo
Lucie Seidlová (kvarta) – 6. místo
Okresní finále čtyřčlenných družstev v šachu
kat. B – 5. místo
Tomáš Ochvat, Martin Jankovič, Pavel Konečný (I.), Marián Čura, Petra Jančíková (II.)
kat. C – 5. místo
Jan Netolička (1. A); Tomáš Wanderburg, Maxmilián Kuča (IV.); Josef Jančík (V.)
SPORTOVNÍ SOUTĚŽE
Krajské kolo
Stolní tenis – 5. místo: Jakub Osmančík (III.), Vojtěch Reiský (III.), Wandenburg Tomáš (IV.)
Házená – dívky 2. místo, Eliška Desortová (3. A), Štěpánka Czyzová (2. A), Simona Klanicová
(2. A), Jana Jarošová (2. A), Natálie Sebralová (2. A), Klára Skibová (IV.), Nela Staroviczová
(V.), Barbora Dostálová (1. A), Bára Jedličková (1. A)
Okresní kolo
Memoriál J. Martínka – volejbal dívky 3. místo: Eva Lazarová (1. A), Kateřina Bugnerová
(V.), Aneta Peterková (3. A), Anna Veselá, Adéla Palkovská, Veronika Zouharová (VI.), Petra
Klanicová, Monika Vavrušková (4. A)
Stolní tenis – 1. místo: Jakub Osmančík (III.), Vojtěch Reiský (III.), Wandenburg Tomáš (IV.)
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I) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI
Ve školním roce 2017/2018 inspekční činnost ve škole neproběhla.

J) Základní údaje o hospodaření školy
1. Výnosy v hlavní činnosti
Schválený příspěvek na provoz celkem dle § 160, 163 a 171 zák. č. 561/2004 Sb. a § 14
zákona č. 218/2000 Sb. – závazný ukazatel pro r. 2017 činil 15 848 046 Kč.
Celkové příspěvky a příjmy na provoz zahrnují:
a) Příspěvky a dotace – MŠMT

14 661 701,00 Kč

b) Příspěvky a dotace od zřizovatele

2 762 000,00 Kč

c) Výnosy z časového rozpuštění IT

36 696,00 Kč

Celkem výnosy

17 460 397,00 Kč

Vlastní příjmy z hlavní činnosti činily 6 143,45 Kč. Jednalo se o příjmy za opisy
vysvědčení ve výši 550 Kč, příjmy za ztráty ve výši 768 Kč a příjmy za sběr 1 528,90 Kč.
Dalším příjmem byly úroky z běžného účtu ve výši 3 296,55 Kč. Škola v roce 2017 nezapojila
do hospodaření fond rezerv, fond odměn ani investiční fond v rámci hlavní činnosti.
Celkem výnosy z vlastní činnosti a úroky

6 143,45 Kč

2. Náklady v hlavní činnosti
Neinvestiční náklady na provoz školy činily celkem 17 889 075,54 Kč. V roce 2017 byl
do financování školy zapojen projekt Inovativní přístup k výuce a vzdělávání, a tudíž došlo ke
zvýšení nákladů proti loňskému roku, kdy nebyly do rozpočtu zapojeny finanční prostředky
z projektů. Bez uvedeného projektu můžeme konstatovat, že kromě mzdových nákladů je rok
2017 srovnatelný s rokem 2016.
Náklady tvořily:
Spotřeba materiálu

374 539,48 Kč

Spotřeba energie

575 219,00 Kč

Opravy a udržování

473 891,38 Kč

Cestovné

111 508,00 Kč

Náklady na reprezentaci

805,00 Kč
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Ostatní služby

832 408,20 Kč

Mzdové náklady

10 706 756,00 Kč

Zákonné sociální pojištění ZP a SP

3 574 125,00 Kč

Jiné sociální pojištění – náklady na povinné úrazové pojištění
Zákonné sociální náklady

42 949,00 Kč
261 593,00 Kč

Ostatní náklady z činnosti – maturitní a závěrečné zkoušky

10 920,00 Kč

Odpisy dlouhodobého majetku

270 193,00 Kč

Náklady z drobného dlouhodobého majetku

653 542,14 Kč

Daň z příjmu

626,34 Kč

Celkem náklady

17 889 075,54 Kč

3. Výsledek hospodaření
Hlavní činnost
Gymnázium Josefa Kainara hospodařilo v roce 2017 v hlavní činnosti s prostředky
státního rozpočtu v oblasti přímých nákladů, s prostředky MSK v oblasti provozních nákladů
a s vlastními zdroji. Dle Výkazu zisku a ztráty celkové výnosy organizace v roce 2017 činily
17 811 645,45 Kč. Celkové náklady činily 17 889 075,54 Kč. Hospodářský výsledek
příspěvkové organizace je záporný ve výši 77 430,09 Kč.
Výnosy

17 811 645,45 Kč

Náklady

17 889 075,54 Kč
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti = ztráta = – 77 430,09 Kč

Doplňková činnost
Celkové výnosy v doplňkové činnosti činily 232 198,00 Kč, celkové náklady
128 616,00 Kč. Hospodářský výsledek je 103 582 Kč.
Výnosy

232 198,00 Kč

Náklady

128 616,00 Kč
Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti = zisk = 103 582 Kč

Celkem výsledek hospodaření za organizaci a k rozdělení do fondů činí:

26 151,91 Kč

Poznámka: Podrobné údaje o hospodaření organizace, včetně rozborů hospodaření za rok
2017, byly uvedeny ve Zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace, kterou škola
odevzdala zřizovateli dne 15. 3. 2018.
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K) Zapojení do rozvojových a mezinárodních programů
Ve školním roce 2017/2018 škola pokračovala jako partner Moravskoslezského kraje
v operačním programu IROP s názvem Modernizace přírodovědných předmětů I.
Cílem projektu je modernizace a rozšíření možnosti výuky přírodovědných předmětů
za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění absolventů na vysokých
školách a na regionálním trhu práce.
Výstupem projektu je modernizace stávajících laboratoří přírodovědných předmětů
(chemie, biologie), do nichž byly pořízeny modernější přístroje, didaktické pomůcky
a vybavení včetně laboratorního nábytku a IT techniky.
Inovace ve výuce (OP Výzkum, věda, vzdělávání) je název dalšího projektu, do kterého
jsme se zapojili. Hlavním cílem je inovativní přístup k výuce a vzdělávání.

L) Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Škola pronajímá tělocvičnu a prostory pro vzdělávání jiným organizacím (Městský úřad
– Univerzita třetího věku, sportovní oddíly) i fyzickým osobám pro výuku a sportovní vyžití.

M) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech
financovaných z cizích zdrojů
Ve školním roce 2017/2018 škola nerealizovala projekty financované z cizích zdrojů.

N) Spolupráce s odborovou organizací a dalšími partnery
Ve škole pracuje odborová organizace. Funkci předsedkyně zastává Mgr. Romana
Olšáková. Spolupráce je bezproblémová. Spolupracujeme s Městským úřadem Hlučín
při zabezpečování městských kulturních akcí a při komunitním plánování a s Muzeem
Hlučínska. Významným partnerem je Spolek rodičů při Gymnáziu Josefa Kainara, Hlučín,
který se sponzoringem podílí na nákupu výukových programů, školních pomůcek, organizuje
školní ples, formou odměn podporuje studenty při reprezentaci školy, hradí jim cestovné, atd.
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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 a Nařízením Evropského
parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob (GDPR).

PhDr. Charlotta Grenarová v. r.
ředitelka školy

Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 9. 10. 2018.

JUDr. Jaroslava Miketová v. r.
zástupce školské rady
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Přílohy:
1.

Výsledky maturitních zkoušek

2.

Testování KVALITA

3.

Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů
ve vzdělávání

4.

Činnosti školy v oblasti zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního
učení a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

5.

Nově zahájené projekty
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1. Výsledky maturitních zkoušek
Přehled výsledků MZ ve školním roce 2017/2018 – termín jarní

Společná

Část

Předmět

Úspěšně
vykonalo

Počet
Obor

Průměr

přihlášených

maturujících

DT

PP

ÚZ

ČJ

31

31

31

31

31

1,45

AJ

15

15

15

15

15

1,47

NJ

1

1

1

1

1

1,00

M

15

15

15

-

-

2,47

AJ

4

4

-

-

4

1,00

NJ

1

1

-

-

1

2,00

SZ

14

14

-

-

14

1,79

D

4

4

-

-

4

1,25

Ge

4

4

-

-

4

2,25

M

10

10

-

-

10

1,90

F

2

2

-

-

2

2,05

Ch

8

8

-

-

8

1,88

Bi

13

13

-

-

13

2,08

IVT

2

2

-

-

2

1,00

Profilová

G-6leté

Přehled výsledků MZ ve školním roce 2017/2018 – termín podzimní

Část Předmět
Spol

M

Počet

Úspěšně vykonalo

Obor
G–6leté

přihlášených

maturujících

DT

PP

ÚZ

1

1

-

-

1
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Průměr
3,00

Přehled výsledků MZ ve školním roce 2017/2018 – termín jarní
Úspěšně
vykonalo

Počet

Společná

Část

Předmět

Obor

Průměr

přihlášených

maturujících

DT

PP

ÚZ

ČJ

31

30

30

31

30

2,50

AJ

20

19

19

19

19

1,68

NJ

1

1

1

1

1

1,00

M

10

10

10

-

-

2.80

AJ

2

2

-

-

2

1,00

14

14

-

-

14

2,50

D

11

11

-

-

11

2,45

Ge

6

5

-

-

5

2,80

M

9

9

-

-

9

1,44

F

3

3

-

-

3

2,00

Ch

4

4

-

-

4

3,50

Bi

13

12

-

-

12

2,92

SZ

Profilová

G-4leté

Přehled výsledků MZ ve školním roce 2017/2018 – termín podzimní

Profilová

Společná

Část

Předmět

Počet

Úspěšně vykonalo

Obor

Průměr

přihlášených

maturujících

DT

PP

ÚZ

ČJ

3

3

3

1

1

4,00

AJ

1

1

1

1

1

2,00

SZ

1

1

-

-

1

4,00

1

1

-

-

1

3,00

Ge

2

2

-

-

2

3,00

Ch

1

1

-

-

1

4,00

Bi

2

2

-

-

2

3,50

D

G–
4leté
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Přehled celkových výsledků MZ ve školním roce 2017/2018 – sexta
Jarní termín

prospěl

prospěl
s vyzn.

neprospěl

prům.
prospěch

prospěl

prospěl
s vyzn.

neprospěl

prům.
prospěch

Obor
Počet
6leté
maturujících
studium
v termínu

Podzimní termín

řádném

15

15

1

1,76

-

-

-

-

opravném

-

-

-

-

1

0

0

3,00

G 6leté

Přehled celkových výsledků MZ ve školním roce 2017/2018 – 4. A
Jarní termín

prospěl
s vyzn.

neprospěl

prům.
prospěch

prospěl

prospěl
s vyzn.

neprospěl

prům.
prospěch

G 6leté

prospěl

Obor
Počet
4leté
maturujících
studium
v termínu

Podzimní termín

řádném

16

10

4

2,35

-

-

-

-

opravném

-

-

-

-

5

0

0

3,30
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2. Testování KVALITA
Testování žáků 1. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání
s maturitní zkouškou

Předmět

Výsledky školy v rámci všech
testovaných škol

Výsledky školy v rámci
skupiny oborů vzdělání

úspěšnost v %

percentil P(c)

percentil P(o1)

Český jazyk

80,8

79

38

Matematika

65,9

72

28

Anglický jazyk

83,8

71

14

Německý jazyk

60,7

67
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Testování žáků 3. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání
s maturitní zkouškou

Předmět

Výsledky školy v rámci všech
testovaných škol

Výsledky školy v rámci
skupiny oborů vzdělání

úspěšnost v %

percentil P(c)

percentil P(o1)

Český jazyk

82,8

68

17

Matematika

76,3

71

34

Anglický jazyk

72,9

69

17
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3. Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění
úkolů ve vzdělávání
Firmy spolupracující při zajišťování praktického vyučování žáků
Počet firem

Dlouhodobě spolupracující firmy

0

žádné
Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery
při plnění úkolů ve vzdělávání

Spolupracující
partner

Hlavní oblasti a přínosy spolupráce

Forma
spolupráce

Profesní organizace
Cukrovar Vávrovice
Škrobárna a lihovar Krnov
Biocel Paskov
Firmy
ČOV Hlučín
(jiné formy spolupráce
Teva Opava
než zajišťování
Arboretum Bílá Lhota
praktického
Planetárium Ostrava
vyučování)
Dolní oblast Vítkovic
ZOO Ostrava
Landek Ostrava – Petřkovice

Exkurze,
přednášky,
soutěže

Další partneři (např. úřad práce, obec ...)
Městský úřad Hlučín

Kulturní a sportovní akce, propagace školy,
účast na životě města, např. Projekt Emise,
Zdravé město

Muzeum Hlučínska,
Městská knihovna

Poznávání historie regionu, kontakt
s významnými osobnostmi

Úřad práce Hlučín

Informace o zaměstnanosti v regionu, pomoci
v sociální nouzi

Komerční banka
Hlučín

Finanční gramotnost

Česká spořitelna

Finanční gramotnost

Policie ČR

Zvyšování právní odpovědnosti žáků

Renarkon Ostrava

Témata: např. nebezpečí šikany, drogy
v dospívání, rizika elektronické komunikace,
bezpečné sexuální chování v dospívání

Přednášky a
besedy

VŠB-TU Ostrava

Zpestření a obohacení výuky přírodovědných
předmětů, účast v projektech

Přednášky a
besedy,
workshopy
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Spolupráce a
organizace
Besedy, soutěže,
přednášky,
výstavy
Přednášky a
besedy
Přednášky a
besedy
Přednášky a
besedy
Přednášky a
besedy

Ostravská univerzita

Zpestření a obohacení výuky přírodovědných
předmětů, účast v projektech

Slezské muzeum
Opava

Zpestření a obohacení výuky humanitních
a přírodovědných předmětů, účast v projektech

Divadlo Aréna

Zpestření výuky českého jazyka, příprava
k MZ

Přednášky a
besedy,
workshopy
Přednášky a
besedy,
workshopy
Divadelní
představení

Stipendia žáků
Počet udělených
stipendií

Firmy poskytující stipendium

0

žádné

4. Činnosti školy v oblasti zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci
celoživotního učení a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Činnosti školy v oblasti zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního
učení a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
v seznamu zaškrtněte činnosti, na nichž se Vaše škola aktivně podílí
Rekvalifikace
Příprava na vykonání zkoušky podle Národní soustavy kvalifikací
Odborné vzdělávání pro zaměstnavatele
Zkoušky podle zákona 179/2006 Sb. v platném znění
Zájmové vzdělávání pro veřejnost (např. jazykové kurzy, keramika apod.)
Vzdělávání v oblasti ICT dovedností (na objednávku firem i zájmové pro občany)
Vzdělávání seniorů
Občanské vzdělávání
Čeština pro cizince
Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)
Jiné – vypište:…………………………….

Naše škola není zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení a dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků.
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5. Nově zahájené projekty

Název
projekt
u

Operační
program/Zdr
oj
financování

Registrač
ní číslo
projektu

Role školy/ŠZ
v projektu příjemce/partn
er
(v případě, že škola
je partner, uvést
příjemce)

Rozpoč
et
projekt
u
(v případě
partnerství
také částka,
která
připadá na
školu)

Obsah/Cí
le
projektu

Období
realizac
e

Obsah/Cíl
e projektu

Obdob
í
realiza
ce

Projekty již v realizaci:

Operační
program
Název
/Zdroj
projektu
financov
ání

Moderni
zace
výuky
přírodov
ědných
předmětů
I

OP IROP
20142020

Inovativn
í přístup
k výuce a
vzdělává
ní

OP
Výzkum,
vývoj,
vzdělává
ní

Registrační
číslo projektu

Role
školy/ŠZ
v projek
tu příjemce
/partner
(v případě,
že škola je
partner,
uvést
příjemce)

CZ.06.2.67/0.0/
0.0/16_049/000
2505

Rozpočet
projektu
(v případě
partnerství také
částka, která
připadá na školu)

Příjemce
MSK
Škola partner
2 537 577,80
Kč

CZ.02.3.X/0.0/
0.0/16_035/000
6339

Příjemce
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770 949,00
Kč

Cílem
projektu je
moderniza
ce a
rozšíření
možnosti
výuky
přírodověd
ných
předmět
Cílem
projektu je
rozvoj v
prioritních
oblastech
pro rozvoj
školy.

červen
2016 –
duben
2018

20172019

