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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: Mgr. et Bc. Marek Šimoňák
Zástupce ředitele: Bc. Gabriela Bačová
1. 5

Charakteristika školy

Gymnázium EDUCAnet sídlí v pronajatých prostorách areálu budovy na ulici Mjr. Nováka
1455/34 v Ostravě-Hrabůvce. Výuka probíhá v pavilonu D, který slouží výhradně pro potřeby
naší školy.
Naše škola je součástí sítě šesti soukromých středních škol, které se zaměřují na moderní
způsoby výuky prostřednictvím informačních technologií. Díky modernímu vybavení školy
lze při učebním procesu využívat e-learning, který umožňuje zajímavější způsob výuky a
aktivnější zapojení žáků do vyučovacího procesu. Samotní studenti i rodiče pak ocení
možnost snadnějšího způsobu komunikace s vyučujícími prostřednictvím elektronické pošty a
využití notebooků ve výuce umožňuje rovněž studentům s SPU minimalizovat ovlivnění
vzdělávacího procesu povahou handicapu a maximální využít svůj intelektový potenciál.
Posílena je výuka IT a zejména jazyků. Cílem je poskytnout studentům vzdělanostní základ,
který jim zajistí bezproblémový přechod na vysokou školu, eventuálně dobré možnosti při
hledání uplatnění na trhu práce.
Vedle poskytování kvalitního vzdělání je pro nás prioritou také vzájemná úcta učitele a
studenta, jež je zárukou příjemného a téměř rodinného ovzduší, které na naší škole panuje, a
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je dobrou prevencí sociálně patologických jevů, jejichž výskytu dnes více či méně úspěšně
čelí celá naše společnost.
1.7

Vybavení školy

EDUCAnet – Soukromé gymnázium Ostrava s. r. o. měla na základě smlouvy o pronájmu
pronajaty ve školním roce 2008/2009 v budově na ul. Mjr. Nováka 34, Ostrava-Hrabůvka
pavilón D, který sloužil výhradně pro činnost gymnázia.
V průběhu školního roku došlo k přestěhování ředitelny, zprovozněna a vybavena byla
kancelář zástupce ředitele školy a kancelář tajemnice školy. V uvolněných prostorách byl
zařízen kabinet pro vyučující jazyků.
Učebny, sborovna i kanceláře jsou zasíťovány UTP kabely pro připojení k internetové síti o
rychlosti 4,5 Mbps. Na celém patře je rozvedena Wi-fi síť, což umožňuje studentům i
pedagogům bezdrátové připojení k internetu.
Pro pohodlné dobíjení notebooků, které mají k dispozici všichni studenti, je ke každému
místu v lavicích umístěna zásuvka s rozvodem el. energie na 230V.
Studenti a vyučující mají permanentní připojení 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 z kmenových tříd 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 jsou dva volně přístupné stolní počítače s LCD monitorem, napojené 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.
V každé učebně je nainstalován dataprojektor. Díky trvalému přístupu k výpočetní technice je
na naší škole při výuce ve vysoké míře uplatňováno využití elektronických informačních
zdrojů.
Učebny jsou vybaveny standardním školním nábytkem a v kmenových třídách jsou umístěny
šatní skříňky pro každého ze studentů 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.
V hodinách TV studenti využívají tělocvičnu situovanou v jednom z pavilónů areálu.
Dále je společně se žáky sousedící ZŠ užívána jídelna, v níž funguje elektronický systém
evidence zakoupených a odebraných obědů, a také bufet a automat na teplé i chlazené nápoje.
1.8

Školská rada

Školská rada zvolená 04. 10. 2007 je orgánem školy, umožňujícím zákonným zástupcům
nezletilých studentů, zletilým studentům, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším
osobám podílet se na správě školy.
4

Ve školním roce 2008-2009 pracovala školská rada ve složení:
−
−
−
−

Mgr. Hana Kurillová;
Bc. Gabriela Bačová;
Ing. Petr Kubica;
Ing. Dana Výtisková.

Rada se v uplynulém školním roce zabývala mimo jiné rozvojovými záměry školy,
projednávala a schvalovala dokumenty školy ve smyslu § 168 školského zákona.
Pedagogičtí pracovníci informovali členy školské rady o průběhu příprav ŠVP, který bude
realizován od 01. 09. 2009 v prvním ročníku oboru gymnázium, a také seznámili radu s účastí
na projektech organizovaných školou i dalšími subjekty.
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.
K projednání otázek souvisejících s materiálním i personálním zabezpečením školy v průběhu
školního roku byl také pozván ředitel školy.
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2.

PŘEHLED OBORŮ STUDIA
PŘEHLED OBORŮ STUDIA
Název oboru

Kód oboru

Forma

Délka v r.

gymnázium - všeobecné

79-41-K/401

denní

4

gymnázium - všeobecné

79-41-K/401

dálkové

4

obor neotevřen

informační technologie - aplikace osobních počítačů

26-47-M/003

denní

4

obor neotevřen

2. 1

Pozn.

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

2. cizí jazyk

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

6

Celkem

33

33

33

33

132

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 2008-2009

Předmět
Písemná a elektronická komunikace

Ročník
I.

II.

III.

IV.

2

1

-

-

7

Celkem
5

3.

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLY

Ve školním roce 2008-2009 bylo na škole zaměstnáno celkem 15 pedagogů (přepočtený počet
úvazků: 6,549) a 4 nepedagogičtí pracovníci (přepočtený počet úvazků: 2,331).
CELKOVÉ POČTY ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY

Ředitel

Zástupce
ředitele

Výchovný
poradce

Učitel

Pedagogičtí
pracovníci

Nepedagogičtí
pracovníci

1

1

1

12

15

4

SEZNAM PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
ŠKOLNÍ ROK 2008-2009

Funkce

V r.
2007/08
vyučoval

zástupce ředitele

PEK

PedF OU, Učitelství odborných předmětů

Brožová Petra

učitel

MAT

PedF OU: MAT - FYZ

Bukovanová Květoslava

učitel

CHE

VŠ pedagogická Bratislava, BIO - CHE

Buksová Jolana

učitel

HV

PedF UP Olomouc: ČJ - HV

Černohorská Hana

učitel

VV

PedF OU: ČJ - VV

Fischer Martin

učitel

TEV

PedF OU: TV - Tech. vých.

Kurillová Hana

učitel

CJL, DEJ

FF UP Olomouc: ČJ - DEJ

Mikušková Gabriela

učitel

SPA

FF OU: ŠPA

Panna Radomír

učitel

INT

PedF OU: MAT - INT

Popule Petr

učitel

ANJ

FF UP OU: Politologie a evrop. studia;
PedF OU: DPS

výchovný poradce

-

Svoboda Daniel

učitel

ZEM

Svobodová Renáta

učitel

BI, NEJ

Jméno
Bačová Gabriela

Richterová Magda

Kvalifikace

FF MU: RJ - Psy; FF OU: NJ
FTK UP: TV - Z
PřF OU: BI - NJ

Šimoňák Marek

ředitel

ZSV

PedF OU: TV - ON; FF a PřF SU Opava:
DEJ; FF UP: školský management

Záviský Jan

učitel

FYZ

PedF OU: FYZ - Techn. vých.; PřF: INT
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SEZNAM NEPEDAGOGICKÝCH A PROVOZNÍCH PRACOVNÍKŮ
ŠKOLNÍ ROK 2008-2009

Nepedagogičtí pracovníci

Provozní pracovníci

3. 1

Jméno

Funkce

Bača Josef

správce sítě

Potomská Iveta

tajemnice

Tiralová Jana

účetní

Pokorová Edita

uklízečka

Jurošková Miroslava

vrátná

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

3. 2

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Ve školním roce 2008-2009 se vyučující školy zúčastnili níže uvedených akreditovaných
seminářů a akcí DVPP.
Vyučující biologie, chemie, českého jazyka, fyziky a matematiky se zúčastnili školení
souvisejícího s tematikou tvorby ŠVP.
Vyučující českého jazyka absolvovala konzultační semináře k nové maturitní zkoušce pro
učitele ČJ.
Vyučující anglického jazyka absolvoval konzultační seminář k nové maturitní zkoušce pro
učitele AJ.
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Ředitel školy absolvoval v minulém školním roce studium oboru Školský managament na
filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

4.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

V letošním školním roce byla vyhlášena dvě kola přijímacího řízení, a to na dny 21. 4. 2009 a
30. 4. 2009. Uchazeči o studium během přijímacího řízení vyplnili krátké dotazníky
obsahující otázky týkající se jejich zájmů, budoucího studia, výběru druhého jazyka apod.
Přihlášky podalo v obou kolech celkem 42 uchazečů o studium, z toho 31 uchazečů v prvním
a 11 uchazečů v druhém kole. Ke studiu bylo pak přijato v obou kolech celkem 23 studentů,
z toho v prvním kole 17 a v druhém kole 6 uchazečů o studium.
Průměrný prospěch přijatých uchazečů o studium do prvního ročníku gymnázia pro školní rok
2009-2010 byl 1,45.

4. 1

Přijímací řízení – denní studium
PŘEHLED POČTŮ PŘIHLÁŠENÝCH A PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ O STUDIUM
PRO ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 – 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

31

11

42

17

6

23

informační technologie * aplikace osob. počítačů

26-47-M/003

denní

4

-

-

-

-

-

-

* Obor informační technologie – aplikace osobních počítačů, denní forma studia nebyl pro školní rok 20092010 otevřen.

4. 2

Přijímací řízení – dálkové studium
PŘEHLED POČTŮ PŘIHLÁŠENÝCH A PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ O STUDIUM
PRO ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 – 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 2009-2010 otevřen.

4. 3

Kritéria přijímacího řízení

Pro přijímací řízení byla stanovena tato kritéria:
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Ke studiu byli přijati absolventi devátých tříd bez přijímacích zkoušek po předložení
závěrečného vysvědčení z osmé třídy a pololetního vysvědčení třídy deváté.
4. 4

Přijatí uchazeči podle pohlaví
PŘIJATÍ STUDENTI PODLE POHLAVÍ (v %)

11

5.

ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ

Od září 2008 nastoupilo ke studiu celkem 55 studentů, z toho 32 chlapců a 23 dívek.
V průběhu školního roku přistoupili do prvního ročníku tři studenti a do druhého ročníku dva
studenti a odešli tři studenti z prvního ročníku. Na konci školního roku byl tedy celkový počet
studentů 57, z toho 33 chlapců a 24 dívek.

5. 1

Přehled o prospěchu za I. a II. pol. školního roku 2008-2009
HODNOCENÍ PROSPĚCHU ZA I. A II. POL. 2008-2009

Pol. Třída

I.

II.

5. 2

Celkový prospěch (osob)

Počet
žáků

Celkový prospěch (osob)

Vyznam.

Prospěl

Neprosp.

Neklas.

Vyznam.

Prospěl

Neprosp.

Neklas.

Prům.
prosp.

1. A

23

1

22

0

0

4

96

0

0

2,12

2. A

25

2

22

1

0

8

88

4

0

2,21

1. A

28

8

19

1

0

29

68

3

0

1,93

2. A

29

9

19

1

0

31

66

3

0

2,01

Pochvaly a výchovná opatření za I. a II. pol. školního roku 2008-2009
HODNOCENÍ CHOVÁNÍ ZA I. A II. POL. 2008-2009
Pochvaly

Pol.

I.
II.

Důtka

Klasifikace chování

Vyloučení ze studia

Třída
Tříd. učitele

Ředitele

Tříd. učitele

Ředitele

2

3

1. A
2. A

6
0

0
4

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1. A

3

0

5

1

0

0

0

0

2. A

5

3

5

2

0

2

1

0

12

Podmíněně Nepodmíněně

5. 3

Přehled absence za I. a II. pol. školního roku 2008-2009
HODNOCENÍ ABSENCE ZA I. A II. POL. 2008-2009
Zameškané hodiny celkem

Pololetí

I.
II.

5. 4

Zameškané hodiny na studenta

Třída
Omluvené

Neomluvené

Omluvené

Neomluvené

1. A
2. A

1794
3762

170
0

78,00
150,48

7,39
0,00

1. A

3077

28

109,89

1,00

2. A

3892

19

134,21

0,66

Zpráva o činnosti předmětové komise přírodovědných předmětů

školní rok: 2008 - 2009
členové komise: P. Brožová, K. Bukovanová, R. Panna, R. Svobodová, Z. Pospěch,
J. Záviský
počet schůzek: 5
Na závěrečné schůzce komise hodnotila svoji činnost:
− na 1. schůzi PK v srpnu 2008 jsme připravovali zapojení do všech projektů školy a
připravili pracovní a výukové plány v předmětech;
− ve všech předmětech došlo k zapojení do projektu MF Dnes – Studenti čtou a píší
noviny;
− v hodinách matematiky, fyziky a informatiky probíhala předmětová soutěž, studenti
řešili různé druhy úloh;
− v biologii a chemii jsme řešili základní kola biologické a chemické olympiády;
− v únoru 2009 jsme ukončili práci na ŠVP v předmětech matematika, fyzika, chemie a
biologie;
− při práci se studenty jsme využívali notebooky a interaktivní tabuli;
− studenti pracovali na přípravě herbáře a absolvovali praktickou výuku na poznávání
flory a fauny ostravských hald;
− připravili jsme úkoly pro studenty s dlouhodobou absencí pro dodatečné přezkoušení
s možností konzultací.
5.5

Zpráva o činnosti předmětové komise společenskovědních předmětů

Školní rok: 2008 - 2009
Členové komise: H. Kurillová, G. Bačová, M. Šimoňák, P. Popule, R. Svobodová, D.
Svoboda, A. Romanowská, G. Mikušková, H. Černohorská, J. Buksová, M. Richterová.
Počet schůzek: 5
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Komise společenskovědních předmětů se podle plánu sešla pětkrát během školního roku.
Kromě těchto schůzek se členové scházeli průběžně při řešení aktuálních problémů podle
potřeby.
Členové komise projednali tato hlavní témata:
−
−
−
−
−
−
−
−

uvedení nových učitelů společenskovědních předmětů;
spolupráce na tvorbě tematických plánů a propojování mezipředmětových vztahů;
sjednocení sešitů, učebnic, zápisů;
rozvíjení e-learningové výuky;
srovnávání klasifikace v jednotlivých klasifikačních obdobích;
plán kulturních a společenských akcí na školní rok, kontrola jejich plnění;
příprava studentů na olympiády a soutěže;
práce na projektech Comenius, Studenti čtou a píší noviny, Příběhy bezpráví,
Poznáváme země bývalého Rakouska-Uherska;
− tvorba a připomínkování ŠVP;
− práce se studenty s poruchami učení.

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.
Péče o studenty s výukovými, výchovnými, příp. osobními problémy
• Adaptační kurz pro žáky 1. a 2. ročníku – prevence negativních jevů v třídním
kolektivu.
• Depistáž žáků s vývojovými poruchami učení – 1. ročník.
• Sociometrický výzkum vztahů mezi studenty v 1. ročníku na základě podezření na
výskyt slovní šikany mezi spolužáky (nepotvrdilo se).
• Osobní konzultace se studenty, kteří řešili především své zdravotní, rodinné, výukové
a partnerské problémy.
• Na řešení vzniklých problémů se podíleli rodiče, lékaři, kliničtí psychologové, odbor
sociálně-právní ochrany dětí a mládeže MěÚ a také učitelé, kteří v případě závažných
zdravotních problémů umožnili studentům individuální konzultace a přezkoušení.
• Pro prevenci problémů v oblasti výchovně-vzdělávací byla provedena depistáž
spokojenosti studentů se školou a učiteli.

14

Péče o nadané studenty
• Nadaným studentům se učitelé jednotlivých předmětů věnovali individuálně a
připravovali je na účast v soutěžích a olympiádách.
• Studentům, kteří vynikali v mimoškolních aktivitách (např.sport), se učitelé věnovali
individuálně (e-learning, konzultace) a umožnili jim individuální přezkoušení.
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.
• Kariérovému poradenství slouží i webové stránky výchovného poradce
Informovanost vyučujících
• Učitelé byli seznámeni s tím, jak přistupovat k jednotlivým problémovým žákům
v závislosti na povaze jejich handicapu. Případné nejasnosti byly s učiteli
konzultovány.
5. 7

Účast v olympiádách a soutěžích

•
•

I. kolo školní matematické soutěže (17. 12. 2008);
Olympiáda v českém jazyce: školní kolo (12. 12. 2008);

•
•

II. kolo školní matematické soutěže (2. 2. 2009);
soutěž v AJ „Spelling Bee“: školní kolo, jeden student postoupil do 2. kola
(25. 04. 2009);

•

5. 8

biologická olympiáda: školní kolo (3. 2. 2009), 1 studentka postoupila do krajského
kola, kterého se však nezúčastnila pro účast na školní exkurzi;
Zapojení do projektů

•

projekt „Škola hrou ve 3. tisíciletí aneb E-learning pro efektivní vzdělávání“
V měsíci květnu podán projekt, schvalovací řízení proběhne v měsíci říjnu 2009.

•

projekt partnerství COMENIUS
Projekt je zaměřen na seznámení se s vlastním regionem i regiony a zeměmi
partnerských zemí. V průběhu projektu bude mít 20 studentů naší školy možnost
navštívit zahraniční školu a rodinu zahraničního studenta. V tomto školním roce
navštívili 4 studenti francouzský Perpignan. Proběhla také příprava setkání
studentů na podzim 2009 v naší škole.

•

projekt COMENIUS – Hostitelské instituce
Dne 7. 4. 2009 byla ve výběrovém řízení schválena naší škole aktivita COMENIUS –
Hostitelské instituce. V rámci tohoto projektu bude naší škole přidělen zahraniční
asistent.
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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 texty dvou studentů vyšly i v tištěné celoplošné verzi novin.

•

projekt gymnázia EDUCAnet; „Poznáváme země bývalého Rakouska – Uherska“;
Ve školním roce 2008-2009 jsme pokračovali v projektu, jenž započal
v předcházejícím školním roce. V červnu studenti absolvovali projektovou přípravu,
v rámci které byly zveřejněny ve vyučovacích hodinách prezentace studentů tematicky
se vztahující k plánované návštěvě Bratislavy. V měsíci červnu pak studenti
vycestovali do Bratislavy a Trenčína, kde navštívili nejvýznamnější památky a
instituce regionu.

•

projekt nadace Člověk v tísni „Příběhy bezpráví“;
V rámci projektu škola obdržela vybraný film s tematikou „Rok 1968 v kontextu
našich dějin“. Po projekci filmu následovala beseda s historikem Mgr. Jaromírem
Poláškem z Muzea Beskyd ve Frýdku-Místku.
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6.

Údaje o aktivitách školy

ZÁŘÍ
• 01.-05.09 seznamovací a adaptační kurz (slavnostní zahájení, Tarzanie, Krakov,
bowling);
•

16. 09 návštěva divadelního představení – Komorní scéna Aréna: Racek;

•

18. 09 účast na matematické korespondenční soutěži BRKOS; PřF MU Brno;

ŘÍJEN
• 02. 10 účast na konferenci Google v Praze;
• 09. 10. taneční – půlkolona (2. A), taneční škola Zd. Chlopčíka;
• 15. 10 výtvarná soutěž na téma: mikroskopická struktura rostlin – školní kolo;
• 22. 10. návštěva divadelního představení – Divadlo J. Myrona: Sugar;
• 30. 10. videokonference (v rámci projektu Comenius);
LISTOPAD
• 06. 11. výstava k výročí Jednoty bratrské na VŠB;
• 12. 11. taneční – závěrečná (2. A);
• 14. 11 beseda o archeologii pro 1. ročník;
• 18. 11 exkurze v Hornickém muzeu Landek (v rámci projektu Comenius);
• 19. 11 výlet do Štramberka, prohlídka Olomouce a Svatého Kopečku (v rámci
projektu Comenius);
• 24. 11 beseda s historikem Mgr. Jaromírem Poláškem a promítání filmu (v rámci
projektu Příběhy bezpráví);
• 27. 11 návštěva divadelního představení – Divadlo P. Bezruče: Lakomec;
PROSINEC
• 16. 12. návštěva divadelního představení – Komorní scéna Aréna: Goldbergovské
variace;
• 16. 12. exkurze: soudní jednání OS v Ostravě-Porubě se studenty 2. A;
• 17. 12. školní matematická soutěž – 1. kolo;
• 17. 12. videokonference: Vánoce, zvyky, koledy (v rámci projektu Comenius);
• 18. 12. vánoční turnaj ve florbale;
• 19. 12. vánoční program ve třídách spojený s filmovou projekcí;
LEDEN
• 14. 01 mezinárodní výtvarná soutěž: zpracování loga projektu Comenius, student
školy v soutěži obsadil 1. místo;
• 27. 01. návštěva divadelního představení, Divadlo loutek: Fidlovačka;
• 24. 01. pololetní filmová projekce ve škole: Spartakus;
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ÚNOR
• 13. 02. návštěva divadelního představení, Divadlo Petra Bezruče: Lakomec;
• 13. 02. školní matematická soutěž – 2. kolo;
• 22.-27. 02 lyžařský kurz;
• 27. 02. projekce filmu v rámci výuky dějepisu: Caligula;
• 28. 02 výroba prezentací v rámci projektu Comenius, téma: představení památek
města zahraničním studentům;
BŘEZEN
• 16.-18. 03 školní projektová příprava: projekt Jeden svět;
• 19. 03 filmová projekce v rámci projektu Jeden svět, Minikino Ostrava: Afgánské
fotbalistky (1. A);
• 20. 03 filmová projekce v rámci projektu Jeden svět, Minikino Ostrava: René (2. A);
• 21. 03 návštěva divadelního představení, Divadlo A. Dvořáka: Osidla smrti;
• 21. 03. biologická vycházka, přírodní památka Turkov;
• 24.-29. 03 výjezd do Perpignanu ve Francii v rámci projektu Comenius: exkurze –
historické centrum města Perpignan, pevnost Villefranche-de-Conflent
(světové dědictví UNESCO), přírodní rezervace Les Orgues d′Ille, město
Coullioure;
DUBEN
• 02. 04. sportovní den, horolezecký výcvik na umělé stěně: sportovní hala FrýdekMístek;
• 05. 04 zahájení plaveckého kurzu (1. A, 2. A), krytý bazén ZŠ;
• 14.-19. 04 zájezd do zemí Beneluxu s návštěvou Evropského parlamentu: Trevír,
Lucemburk, Waterloo, Brusel, Antverpy, Rotterdam, Haag, Zaanse Schans,
Kaatwoude, Amsterodam;
• 24. 04. soutěž v anglickém jazyce „Spelling Bee“, jeden student postoupil do 2. kola;
• 24. 04. matematická hra na téma „Cesta po zemích Beneluxu“;
• 27. 04 debata s europoslancem PhDr. Vladimírem Železným;
KVĚTEN
• 05. 05. matematická hra na téma „Cesta po zemích Beneluxu“;
• 07. 05. videokonference v rámci projektu Comenius: Velikonoce, velikonoční zvyky;
• 13. 05 návštěva divadelního představení, komorní scéna Aréna: Dezertér z Volšan;
• 26. 05. videokonference v rámci projektu Comenius – téma prázdniny;
ČERVEN
• 02. 06 návštěva divadelního představení, Divadlo Jiřího Myrona: Spor
• 03. 06. návštěva hudebního představení – Janáčkův máj;
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•
•
•
•

10. 06 charitativní koncert školní rockové skupiny pro onkologicky nemocné děti;
19. 06 dějepisná soutěž „O cenu Dominika Haška“, vyhodnocení celoroční soutěže;
24.-25. 06 příprava projektu „Poznáváme země bývalého Rakouska-Uherska“;
26. 07. výjezd do Bratislavy a Trenčína (v rámci projektu „Poznáváme země bývalého
R-U“);

7.

VÝSLEDKY PROVEDENÝCH KONTROL

7. 1

Inspekce ČŠI

Časový plán kontroly:
9. ledna 2009
Inspekční tým:
Ing. Hana Maľarová
Ing. Eva Zátopková
Za kontrolovaný subjekt:
Mgr. Jarek Šimoňák
Cíle inspekce:
1. Posouzení oprávněnosti vyloučení žáka ze studia.
Závěr inspekce:
Na základě skutečností zjištěných Českou školní inspekcí je stížnost dle předmětu zadání
ve věci vyloučení žáka ze studia – n e d ů v o d n á - .

Tato výroční zpráva byla projednána pedagogickým sborem dne 29. 9. 2009 a schválena
Školskou radou při Gymnáziu EDUCAnet, Mjr. Nováka 1455/34, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
dne 5. 10. 2009.
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V Ostravě dne 9. 10. 2009
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