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1.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

1. 1.

Název, sídlo a identifikační údaje

EDUCAnet – Soukromé gymnázium Ostrava, s. r. o.
Mjr. Nováka 1455/34, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
IČO: 25380401
IZO: 049562339
Red IZO: 600016366
1. 2.

Kontaktní údaje

tel: 596 719 337
mobil: 774 073 316, 608 546 376
e-mail: ostrava@educanet.cz
www.ostrava.educanet.cz
1. 3.

Zřizovatel

EDUCAnet, a. s.
Na Pankráci 1062/58
140 00 Praha 4 – Nusle
1. 4.

Vedení školy

Ředitel školy a jednatel: Marek Šimoňák
1. 5.

Charakteristika školy

Gymnázium EDUCAnet Ostrava je součástí sítě šesti soukromých středních škol. Svou
činnost zahájilo ve školním roce 2006/2007 (přípravný rok), výuku pak ve školním roce
2007/2008.
Škola je charakteristická propojeností s ostatními školami sítě EDUCAnet, které využívají pro
výuku moderní výpočetní a didaktickou techniku, a to v nebývalém rozsahu. Každý žák
používá vlastní notebook a má ze všech prostor školy přístup ke školním serverům a síti
internet. Škola má vlastní e-learningové weby a elektronické učebnice, žáci však mohou
využívat k výuce i portály jiných škol a firem. Tento nástroj nahrazuje klasické učebnice a
sešity a pracuje se s ním téměř ve všech vyučovacích hodinách. Informační systém slouží i
zaměstnancům a rodičům žáků pro jejich informovanost. Používání osobního počítače je
výhodné také pro studenty, kteří trpí některou z forem SPU, a umožňuje rozvíjení jejich
schopností a nadání, čemuž dosud mnohdy jejich handicap bránil.
Pro školu je typická rovněž rodinná atmosféra, a to díky nižšímu počtu studentů ve třídách, a
také bohatá mimoškolní kulturní činnost. To je zárukou příjemného klimatu školy a tím také
dobrou prevencí sociálně patologických jevů, jejichž výskytu dnes více či méně úspěšně čelí
celá naše společnost.
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1.6.

Vybavení školy

EDUCAnet – Soukromé gymnázium Ostrava, s.r.o. mělo na základě smlouvy o pronájmu
pronajaty ve školním roce 2007/2008 na Základní škole a mateřské škole Mjr. Nováka 34,
Ostrava-Hrabůvka prostory nacházející se v pavilónu D – 3. nadzemního podlaží ZŠ, které
sloužily výhradně pro činnost gymnázia.
Během přípravného období byly v pronajatých prostorách namontovány zářivky, jež plně
vyhovují současným hygienickým normám pro školská zařízení, veškeré prostory byly
vymalovány.
Jednotlivé učebny, sborovna i kancelář byly zasíťovány UTP-kabely pro připojení
k internetové síti o rychlosti 4 Mbps. Ve všech prostorách školy došlo k rozvedení WI-FI
sítě, což umožňuje studentům i pedagogům bezproblémové bezdrátové připojení k internetu.
Pro pohodlné dobíjení notebooků, které mají k dispozici všichni studenti, je ke každému
místu v lavici umístěna zásuvka s rozvodem el. energie na 220V.
Studenti a vyučující jsou permanentně připojeni k serverové tiskárně umožňující kopírování,
skenování i tisk dokumentů. Multifunkční tiskárna je volně přístupná na chodbě školy a je
vybavena počítadlem kopií pro každého uživatele.
Každá kmenová třída je vybavena stolním počítačem s LCD-monitorem připojeným
k internetu, k dataprojektoru a interaktivní tabuli, což je možno využít pro multimediální
výuku a aplikaci prakticky veškerých moderních technologií. V takto vybavených třídách lze
organizovat také semináře a přednášky.
Ve sborovně je volně přístupný stolní počítač s LCD-monitorem, napojený k centrální síti.
Třídní vyučující mají k dispozici notebook, což výrazně usnadňuje vedení administrativy,
spojené s vykonáváním funkce třídního učitele, i komunikaci se studenty, rodiči a vedením
školy. Tyto notebooky jsou rovněž bezdrátově připojeny k internetu a serverové tiskárně
školy.
Díky trvalému přístupu k výpočetní technice je na naší škole při výuce ve vysoké míře
uplatňováno využití elektronických informačních zdrojů.
Dataprojektor, video a interaktivní tabule jsou nainstalovány v každé učebně.
Učebny jsou vybaveny standardním školním nábytkem a v kmenových třídách jsou umístěny
šatní skříňky pro každého studenta dané třídy.
K výuce fyziky, chemie a biologie studentům slouží učebna přírodních věd, zařízená
potřebným laboratorním vybavením, vyhovujícím podmínkám výuky jmenovaných předmětů
na středoškolské úrovni, a standardním školním nábytkem. Do učebny je zavedena el. energie
24V. V učebně výchov rovněž studenti používají standardní školní nábytek a také pomůcky
pro výuku estetické výchovy.
Společně s žáky ZŠ naši studenti využívají tělocvičnu.
Dále je společně s žáky ZŠ užívána jídelna, v níž funguje elektronický systém evidence
zakoupených a odebraných obědů, a také školní bufet a automat na teplé i chlazené nápoje.
1.7.

Školská rada

Školská rada zvolená 4.10.2007 je orgánem školy, umožňujícím zákonným zástupcům
nezletilých studentů, zletilým studentům, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším
osobám podílet se na správě školy.
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Ve školním roce 2007-2008 pracovala školská rada ve složení:
−Mgr. Hana Kurillová
−Bc. Gabriela Bačová
−Petr Kubica
−Ing. Dana Výtisková
−Mgr. Lenka Přikrylová
−PharmDr. Irena Vaiglová
Rada se v uplynulém školním roce zabývala mimo jiné rozvojovými záměry školy,
projednávala a schvalovala dokumenty školy ve smyslu § 168 Školského zákona.
Projednány byly nové postupy (MŠMT) při zjištěném užívání návykových látek ve školských
zařízeních a včlenění těchto postupů do vnitřního řádu školy.
Rada se také při svých jednáních zaměřila na výsledky výchovy a vzdělávání v uplynulém
období, výsledky kontrol, provedených na našem gymnáziu orgány ČŠI a ČSSZ, a také na
ekonomickou situaci gymnázia.
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2. PŘEHLED OBORŮ STUDIA
PŘEHLED OBORŮ STUDIA
Název oboru

Kód oboru

Forma

Délka v r.

Pozn.

gymnázium - všeobecné
gymnázium - všeobecné
informační technologie - aplikace osobních počítačů

79-41-K/401
79-41-K/401
26-47-M/003

denní
dálkové
denní

4
4
4

obor neotevřen
obor neotevřen

2. 1.

Učební plány

Učební plán EDUCAnet – Soukromého gymnázia Ostrava, s. r. o vychází z učebního plánu
gymnázií se čtyřletým studijním cyklem, schváleným Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy pod č.j. 20 595/1999-22 ze dne 5.5.1999, upraveného změnou dokumentů č.j.
8 413/2007-23 ze dne 6.4.2007.
UČEBNÍ PLÁN GYMNÁZIA SE ČTYŘLETÝM STUDIJNÍM CYKLEM

Gymnázium – všeobecné 79-41-K/401
Ročník

Předmět

Celkem

I.

II.

III.

IV.

Český jazyk a literatura

4

4

3

4

15

Anglický jazyk

4

4

4

4

16

Cizí jazyky

3

3

3

3

12

Základy společenských věd

1

1

2

2

6

Dějepis

2

2

2

-

6

Zeměpis

2

2

-

-

4

Matematika

4

4

3

4

15

Fyzika

2

3

2

2

9

Chemie

3

2

2

2

9

Biologie

2

2

2

2

8

Informatika a výp. technika

2

2

2

2

8

Estetická výchova

2

2

-

-

4

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Volitelný předmět 1

-

-

2

2

4

Volitelný předmět 2

-

-

2

2

4

Volitelný předmět 3

-

-

2

2

4

33

33

33

33

132

Celkem
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PŘEHLED ROZDĚLENÍ DISPONIBILNÍCH HODIN V UČEBNÍM PLÁNU GYMNÁZIA SE
ČTYŘLETÝM STUDIJNÍM CYKLEM

Gymnázium – všeobecné 79-41-K/401
Počet

Rozdělení disponibilních
hodin

Celkem

4

6

6

12

CJL (1)

CJL (1)

ANJ (1)

CJL (1)

ANJ (1)

ANJ (1)

MAT (1)

ANJ (1)

MAT (1)

MAT (1)

INT (2)

MAT (2)

CHE (1)

FYZ (1)

VP 3 (2)

FYZ (2)

INT (2)

28

CHE (2)
BIO (2)
INT (2)

2. 2.

Nepovinné předměty
PŘEHLED NEPOVINNÝCH PŘEDMĚTŮ VYUČOVANÝCH
VE ŠKOLNÍM ROCE 2007-2008

Předmět
Písemná a elektronická komunikace

Ročník
I.

II.

III.

IV.

3

2

-

-

7

Celkem
5

3.

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLY

Ve školním roce 2007-2008 bylo na škole zaměstnáno celkem 14 pedagogů (přepočtený počet
úvazků: 4,131) a 4 nepedagogičtí pracovníci (přepočtený počet úvazků: 1,133).
CELKOVÉ POČTY ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY

Ředitel

Zástupce
ředitele

Výchovný
poradce

Učitel

Pedagogičtí
pracovníci

Nepedagogičtí
pracovníci

1

-

1

12

14

4

SEZNAM PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
ŠKOLNÍ ROK 2007-2008

Funkce

V roce
2007/08
vyučoval

tajemnice

PEK

PedF OU, Učitelství odborných předmětů

Bukovanová Květoslava

učitel

CHE

VŠ Pedagogická Bratislava, BIO - CHE

Brožová Petra

učitel

MAT

PedF OU: MAT - FYZ

Kurillová Hana

učitel

CJL, DEJ

FF UP: ČJ a LIT - DEJ

Panna Radomír

učitel

INT

PedF OU: MAT - INT

Pospěch Zbyněk

učitel

INT

EF VŠB: Národní hospod., VŠB: INT

Prokeš Jan

učitel

VV

Institut výtv. umění při OU: obor malba

výchovný poradce

-

FF MU: RJ- psychologie; FF OU: NEJ;
PedF OU: výchovné poradenství

Stekerová Eva

učitel

ANJ

FF OU: ANJ - ZSV

Svoboda Daniel

učitel

ZEM

FTK UP: TEV - ZEM

Svobodová Renáta

učitel

BIO, NEJ

Šimoňák Marek

ředitel

ZSV

PedF OU: TEV - ON; FF a PřF SU: DEJ

Vávra Václav

učitel

HV

PedF OU: ČJ a LIT - HV

Záviský Jan

učitel

FYZ

PedF OU: FYZ - Techn. vých.; PřF OU: INT

Jméno
Bačová Gabriela

Richterová Magda

8

Kvalifikace

PřF OU: BIO - NEJ

SEZNAM NEPEDAGOGICKÝCH A PROVOZNÍCH PRACOVNÍKŮ
ŠKOLNÍ ROK 2007-2008
Jméno
Nepedagogičtí pracovníci

Funkce

Bača Josef

správce sítě

Tiralová Jana
Provozní pracovníci

3. 1.

účetní

Pokorová Edita

uklízečka

Tvardek Helena

vrátná

Věková skladba pedagogických pracovníků
VĚKOVÁ STRUKTURA PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ (v %)

0

7,1
35,7

21,4

35,7

do 30

3. 2.

31 - 40

41 -50

51 - 60

nad 61

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Ve školním roce 2007-2008 se vyučující školy zúčastnili níže uvedených akreditovaných
seminářů a akcí DVPP:
Vyučující biologie, chemie, českého jazyka a literatury, fyziky a matematiky se zúčastnili
školení souvisejícího s tematikou tvorby ŠVP.
Vyučující českého jazyka a dějepisu absolvovala seminář Kapitoly z žurnalistiky a prošla
výcvikovým programem Naši sousedé, zaměřeným na diskriminace všeho druhu.
Vyučující biologie dokončila v r. 2007 bakalářské studium systematické biologie a ekologie
na OU v Ostravě.
Ředitel školy ukončil v červnu 2008 dvouleté studium oboru Školský managament pro
vedoucí pracovníky na PedF OU v Ostravě.
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4.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

V letošním roce byla vyhlášena dvě kola přijímacího řízení, a to na dny 21.4.2008 a
30.4.2008. Uchazeči o studium během přijímacího řízení vyplnili dotazníky, obsahující
otázky, týkající se jejich zájmů, budoucího studia, výběru druhého jazyka apod.
Přihlášky podalo v obou kolech celkem 45 uchazečů o studium, z toho 30 uchazečů v prvním
a 15 uchazečů v druhém kole. Ke studiu bylo pak přijato v obou kolech celkem 27 studentů,
z toho v prvním kole 22 uchazečů a v druhém kole 5 uchazečů o studium.
Průměrný prospěch přijatých studentů ke studiu do prvního ročníku gymnázia pro školní rok
2008-2009 byl 1,45.

4. 1.

Přijímací řízení – denní studium
PŘEHLED POČTU PŘIHLÁŠENÝCH A PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ O STUDIUM
PRO ŠKOLNÍ ROK 2008-2009 – DENNÍ STUDIUM

Název oboru

Kód

Počet přihlášených
Druh Délka
studia studia I. kolo II. kolo celkem

Počet přijatých
I. kolo

II. kolo

celkem

gymnázium - všeobecné

79-41-K/401

denní

4

30

15

45

22

5

27

informační technologie * aplikace osob. počítačů

26-47-M/003

denní

4

-

-

-

-

-

-

* Obor informační technologie – aplikace osobních počítačů, denní forma studia nebyl pro školní rok
2008-2009 otevřen

4. 2.

Přijímací řízení – dálkové studium
PŘEHLED POČTU PŘIHLÁŠENÝCH A PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ O STUDIUM
PRO ŠKOLNÍ ROK 2008-2009 – DÁLKOVÉ STUDIUM

Název oboru
gymnázium - všeobecné *

Kód

Druh
studia

79-41-K/401 dálková

Počet přihlášených
Délka
studia I. kolo II. kolo celkem
4

-

-

-

Počet přijatých
I. kolo

II. kolo

celkem

-

-

-

* Obor gymnázium - všeobecné, dálková forma studia nebyl pro školní rok 2008-2009 otevřen
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4. 3.

Kritéria přijímacího řízení

Pro přijímací řízení byla stanovena tato kritéria:
Ke studiu byli přijati absolventi devátých tříd s výborným, příp. velmi dobrým prospěchem, a
to bez přijímacích zkoušek po předložení závěrečného vysvědčení z osmé třídy a pololetního
vysvědčení z třídy deváté.
4. 4.

Přijatí uchazeči podle pohlaví
PŘIJATÍ STUDENTI PODLE POHLAVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009(v%)

48,1
51,9

Chlapci

11

Dívky

5. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ
Od září 2007 nastoupilo ke studiu do prvního ročníku celkem 24 studentů, z toho 17 chlapců a
7 dívek. Od druhého pololetí přestoupil do prvního ročníku 1 student. Na konci školního roku
byl tedy celkový počet studentů 25, z toho 18 chlapců a 7 dívek.

5. 1.

Přehled o prospěchu za I. a II. pol. školního roku 2007-2008
HODNOCENÍ PROSPĚCHU ZA I. A II. POL. 2007-2008
Počet
žáků

Pol. Třída

Celk. prospěch (osob)

Celk. prospěch (v%)

vyznam.

prospěl

neprosp.

neklas

vyznam.

prospěl

neprosp.

neklas

Prům.
prosp.

I.

1. A

24

6

18

-

-

25

75

-

-

1,94

II.

1. A

25

7

18

-

-

28

72

-

-

1,94

5. 2.

Pochvaly a výchovná opatření za I. a II. pol. školního roku 2007-2008
HODNOCENÍ CHOVÁNÍ ZA I. A II. POL. 2007-2008
Pochvaly
Pol.

5. 3.

Důtka

Klasifikace chování

Vyloučení ze studia

Třída
tříd. uč.

ředitele

tříd. uč.

ředitele

2

3

podm.

nepodm.

I.

1. A

3

-

1

-

-

-

-

-

II.

1. A

-

4

-

-

-

2

2

-

Přehled absence za I. a II. pol. školního roku 2007-2008
HODNOCENÍ ABSENCE ZA I. A II. POL. 2007-2008

Pol.

Třída

Zameškané hodiny celkem

Zameškané hodiny na žáka

omluvené

neomluvené

omluvené

neomluvené

I.

1. A

2 150,00

-

89,58

-

II.

1. A

3 141,00

117,00

125,64

5,68
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5. 4.

Zpráva o činnosti předmětové komise přírodovědných předmětů a INT

Školní rok: 2007 - 2008
Členové komise: P. Brožová, K. Bukovanová, R. Panna, R. Svobodová, Z. Pospěch,
J. Záviský
počet schůzek: 5
Na závěrečné schůzce komise hodnotila svoji činnost takto:
− na ustavující schůzi v srpnu 2007 byl vypracován návrh tematických a výchovných
plánů v jednotlivých předmětech a připraveny úkoly, které komise má řešit
(vybudování odborné učebny, doplnění sbírek a kabinetu přírodních věd, estetizaci
prostor školy)
− po domluvě s výchovnou poradkyní byly připraveny alternativní metody ověřování
vědomostí studentů s dysfunkcemi
− komise připravila návrhy vzájemné spolupráce při klasifikaci a propojenosti učiva
v předmětech
− byl připraven organizační plán zapojení studentů do soutěží, exkurzí, motivace
k samostatným studentským projektům
− členové připravili ve spolupráci se správcem počítačové sítě aktualizaci webových
stránek pro matematiku a fyziku
Významnou složkou práce komise bylo zapojení do projektu MF Dnes „Studenti čtou a píší
noviny“ (hlavně v matematice a informatice).
Vyučující přírodovědných předmětů a INT budou pracovat na ŠVP.
Komise konstatovala, že spolupráce všech vyučujících je velmi dobrá.

5.5.

Zpráva o činnosti předmětové komise jazyků, společenskovědních předmětů a
estetické výchovy

Školní rok: 2007 - 2008
Členové komise: H. Kurillová, G. Bačová, M. Šimoňák, E. Stekerová, R. Svobodová, D.
Svoboda, V. Vávra, J. Prokeš
Počet schůzek: 4
Členové komise projednali tato hlavní témata:
−
−
−
−

učební plány, jejich propojení
výběr učebnic
organizace exkurzí, kulturních akcí, přednášek a besed ve škole i mimo školu
práce na projektech (Studenti čtou a píší noviny, Poznáváme země bývalého
Rakouska-Uherska, Příběhy bezpráví, atd.)
− příprava ŠVP
− práce s handicapovanými studenty (SPU)
− klasifikace
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− účast studentů v soutěžích a olympiádách
− další vzdělávání vyučujících

5.6.

Zpráva o činnosti výchovného poradce

Webové stránky VP
byly zřízeny pro efektivní informovanost žáků v oblasti výchovného poradenství. Informace
byly rozděleny do tří bloků:
1. výchovný poradce, kde studenti najdou telefonní číslo a e-mailovou adresu svého
výchovného poradce, se kterým mohou svůj problém konzultovat nebo si domluvit
osobní schůzku
2. volba povolání, kde zatím studenti naleznou obecné informace, týkající se volby
povolání a webové stránky ISA, kde si studenti mohou již nyní vyhledat informace o
různých typech povolání a oborech dalšího vzdělávání
3. kontakty, kde mohou studenti najít telefonní čísla a webové stránky poradenských
zařízení, specializovaných lékařských pracovišť a krizových linek, kam se mohou
v případě nutnosti obrátit
Kariérové poradenství
• rodičům studentů 1. ročníku byly na třídních schůzkách předány potřebné informace,
týkající se situace na trhu práce, potřeb zaměstnavatelů a jejich očekávání vzhledem
k uchazečům o zaměstnání (informace čerpány ze schůzky pracovníků Úřadu práce ve
Frýdku-Místku s výchovnými poradci a z přednášek pracovníků MŠMT na veletrhu
studijních oborů Gaudeamus v Brně)
Žáci s poruchami učení
• registrace studentů s SPU
• konzultace problémů studentů přes e-maily
• osobní konzultace se studenty s SPU
Péče o problémové žáky
• pro depistáž možných problémů ve třídě byly počátkem roku mapovány vztahy ve
třídě pomocí sociometrického dotazníku
• individuální konzultace
• depistáž spokojenosti studentů se školou a učiteli
• kontrolní sociometrický průzkum vztahů ve třídě (v závěru školního roku)
• závěrečné sezení se studenty – seznámení s výsledky jejich spokojenosti se školou a
učiteli, beseda o vztazích ve třídě
Informovanost vyučujících
• přednáška pro učitele o SPU, jejich příčinách, projevech, rozdělení, o práci se studenty
trpícími jednotlivými SPU a možnostech klasifikace těchto žáků
• rozbor výsledků obou sociometrických dotazníků – zaměření se na citlivou podporu
žáků s problémy ve vztazích a rozbor výsledků dotazníku zjišťujícího spokojenost
studentů se školou a učiteli
• seznámení učitelů s informacemi o jednotném postupu při omlouvání absence, potřeba
zápisů výchovných komisí, výchovná opatření při neomluvené absenci (formuláře
vyvěšeny ve sborovně školy)
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5. 7.

Účast v olympiádách a soutěžích

•

dějepisná soutěž pro středoškoláky „Šumná Ostrava“ (pořadatel Wichterleho
gymnázium Ostrava) – zúčastnilo se 7 studentů a 3 práce postoupily do finále

•

školní kolo olympiády v českém jazyce

•

biologická olympiáda: 1 studentka postoupila do krajského kola, kterého se však
nezúčastnila pro nemoc

•

školní kolo olympiády z matematiky: zúčastnilo se 24 studentů, z nich 12 uspělo a
vyřešilo správně zadané úlohy

•

okresní kolo olympiády z anglického jazyka: zúčastnili se 2 studenti, jeden student
se umístil na 6. místě

5. 8.
•

Zapojení do projektů
projekt EVVO
Rozhodnutím ze dne 2. 5. 2008 bylo naše gymnázium zařazeno mezi podpořené školy
v rámci projektu EVVO. Naše škola tak získala dotaci z MŠMT ve výši 100 000,- Kč,
která byla využita na nákup pomůcek pro výuku přírodních věd (mikroskopy,
binokulární lupy, plakáty, kufřík na přípravu mikroskopických preparátů).
Projekt byl zaměřený na seznámení studentů s ostravským regionem, jeho květenou a
zatížením krajiny důlní činností. Důraz byl kladen na praktickou stránku projektu,
studenti navštěvovali zajímavá místa a zpracovávali údaje o nich.

•

projekt Zavedení evropského systému testování pedagogů a pracovníků škol
v oblasti informační gramotnosti podle evropského standardu ECDL testů a
realizace vzdělávání těchto pracovníků a vybavování škol v oblasti moderních
informačních technologií („Školy společně pro rozvoj regionu“)
V tomto projektu budou učitelé gymnázia EDUCAnet zdarma proškoleni v oblasti
INT a škola získá vybavení informačními technologiemi v hodnotě 100 000,- Kč.
Projekt je realizován VŠB-TUO.

•

projekt „Škola hrou ve 3. tisíciletí aneb E-learning pro efektivní vzdělávání“
Žádost o finanční podporu z OP VK na grantový projekt „Škola hrou ve 3. tisíciletí
aneb E-learning pro efektivní vzdělávání“ byla podána dne 19. května 2008.

•

projekt COMENIUS
Projekt se uskuteční v letech 2008-2010. Během tohoto období navštíví žáci a učitelé
jednotlivé školy ve Francii, Polsku, Španělsku a Velké Británii. Budou spolupracovat
na společném průvodci, poznávat školské systémy a regiony partnerských zemí.
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•

projekt MF Dnes „Studenti čtou a píší noviny“
Studenti se zúčastnili podzimního i jarního kola. Cílem projektu bylo naučit studenty
vyžívat tisk ve všech vyučovacích předmětech a samostatně zpracovávat texty do
novin na zadaná témata. Všechny články byly uveřejněny v internetové podobě novin
a text jednoho ze studentů vyšel i v tištěné celoplošné verzi novin.

•

projekt gymnázia EDUCAnet „Poznáváme země bývalého Rakouska – Uherska“
Několikaletý projekt začal v květnu první fází – přípravou průvodce Maďarskem a
prezentacemi studentů ve vyučovacích hodinách. V červnu pak následovala čtyřdenní
cesta do Budapešti a dalších významných lokalit Maďarska.

•

projekt nadace Člověk v tísni „Příběhy bezpráví“
V rámci projektu škola obdržela vybraný film s tématikou „Totalita a komunistický
režim“. Po projekci filmu následovala beseda se členy Konfederace politických vězňů,
kteří navštívili naši školu.

•

projekt „Slovník pojmů z historie a politologie“
Studenti vyhledávali vysvětlení pojmů z historie a politologie a vytvářeli z nich
elektronický slovník, přístupný všem studentům gymnázia.
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6. Údaje o aktivitách školy
ZÁŘÍ
• 3. – 7. 9.

seznamovací a adaptační kurz (Landek, Kopřivnice, Hukvaldy, Ostrava)

ŘÍJEN
• 13. 10.
• 22. 10.
• 26. 10.

divadlo-činohra v NDM Ostrava, Divadlo Ant. Dvořáka (Zločin a trest)
program k protidrogové prevenci, Nadace Drop-in
knihovnické lekce pro studenty, pobočka KMO Dr. Martínka

LISTOPAD
• 3. 11.
divadlo-muzikál v NDM, Divadlo J. Myrona (Kat a blázen)
• 22. 11.
účast zástupců a studentů školy na Dni svobody a bojů za demokracii,
pořádaných Radnicí města Ostravy
PROSINEC
• 5. 12.
divadlo-činohra v Komorní scéně Aréna (Brýle Eltona Johna)
• 6. 12.
akce „Prváci mezi prvňáky“, setkání s žáky 1. třídy domovské ZŠ, spojené
s mikulášskou besídkou
• 21. 12.
předvánoční posezení, spojené s filmovou projekcí (Láska nebeská)
LEDEN
• 22. 1.
• 24. 1.

návštěva filmového klubu Minikino Ostrava (Once)
pololetní filmová projekce ve škole (Spartakus)

ÚNOR
• 7. 2.
• 27. 2.

exkurze do Ostrava BORSOD-Chem MCHZ
divadlo-činohra v Komorní scéně Aréna (Poručík z Inishmoru)

BŘEZEN
• 7. 3.
divadlo-činohra v Divadle P. Bezruče (Macbeth)
• 13. 3.
projekt „Jeden svět na školách“, festival dokumentárních filmů, klub
Atlantik, (filmy Nazi Pop Star a Prokleté karikatury)
• 17. 3
odpoledne „První pomoci“, ukázky a nácvik technik první pomoci
DUBEN
• 9. 4.
• 11. 4.
• 16. 4.
hnízdem)
• 30. 4.

vycházka – přírodní rezervace Rezávka
školní filmová projekce
divadlo-činohra v NDM, Divadlo J. Myrona (Přelet nad kukaččím
terénní program „Hajdy na haldy“, vývoj krajiny v Ostravě

KVĚTEN
• 15. 5.
divadlo-činohra v Komorní scéně Aréna (Pohřbené dítě)
• 21. 5.
přednáška o sektách od doc. Novotného z Ostravské univerzity v kulturním
zařízení Gama
• 26. 5.
divadlo-balet v NDM, Divadlo Ant. Dvořáka (Stvoření světa)
• 29. 5.
exkurze – Ostravské vodárny a kanalizace
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•

30. 5.

exkurze – elektrárna Dlouhé Stráně a Ruční papírny ve Velkých Losinách

ČERVEN
• 12.-19.6. příprava na projekt „Poznáváme země bývalého Rakouska-Uherska“,
tvorba vlastního průvodce Maďarskem
• 20. 6.
komentovaná vycházka – přírodní památka Turkov
• 23.-26.6. návštěva Budapešti a jiných lokalit v Maďarsku v rámci školního projektu
„Poznáváme země bývalého Rakouska-Uherska“
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7. VÝSLEDKY PROVEDENÝCH KONTROL
7. 1.

Inspekce ČŠI

Časový plán kontroly:
8. – 9. ledna 2008
Inspekční tým:
Mgr. Jiří Slepička
PhDr. Lubomír Kratochvíl
Ing. Lada Bednárová
Za kontrolovaný subjekt:
Marek Šimoňák
Cíle inspekce:
1. Zhodnotit, zda škola dodržuje platné učební dokumenty v oboru vzdělání 79-41K/401 Gymnázium – všeobecné.
2. Zhodnotit, zda škola má předpoklady pro naplňování zvoleného
program a platných učebních dokumentů.

vzdělávacího

Závěr inspekce:
Při vzdělávání škola postupuje v souladu s právními předpisy i schválenými učebními
dokumenty, které realizuje. Má dobré předpoklady k úspěšnému naplňování vyučovaného
vzdělávacího oboru.
Do inspekční zprávy je možno nahlédnout na webových stránkách školy.

7. 2.

Kontrola ČSSZ

Časový plán kontroly:
3. října 2007
Kontrolu provedla:
Květuše Šomková
Za kontrolovaný subjekt:
Gabriela Bačová
Cíle kontroly:
Kontrola povinností v důchodovém pojištění
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Závěry kontroly:
Vzhledem k výsledkům kontroly nebyla uložena nápravná opatření.

Tato výroční zpráva byla projednána pedagogickým sborem dne 28.8.2008 a téhož dne
schválena školskou radou při Gymnáziu EDUCAnet, Mjr. Nováka 1455/34, 700 30 OstravaHrabůvka.

V Ostravě dne 15.10.2008

Marek Šimoňák, ředitel školy
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