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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: Mgr. Gabriela Bačová

1. 5

Charakteristika školy

Gymnázium EDUCAnet provozuje svou činnost v pronajatých prostorách areálu školních
budov na ulici Mjr. Nováka 1455/34 v Ostravě-Hrabůvce. Výuka probíhá v pavilonu D, který
slouţí výhradně pro potřeby naší školy.
Naše škola je součástí sítě šesti soukromých středních škol, které se zaměřují na moderní
způsoby výuky. V souladu se soudobými trendy v oblasti školství jsou ve značné míře
vyuţívány IT technologie. Téměř ve všech vyučovacích předmětech studenti pracují
s notebooky. Právě vybavení moderní IT technikou pak umoţňuje vyuţívat e-learning, jehoţ
přínosem je zatraktivnění a zefektivnění výuky. Předkládané učivo je zajímavější, názornější a
studenti mají moţnost se aktivně zapojit do vyučovacího procesu.
Naše gymnázium připravuje také vhodné podmínky ke studiu ţákům se SPU. Vyuţití
notebooků ve výuce pomáhá těmto studentům výrazně minimalizovat ovlivnění vzdělávacího
procesu jejich handicapem a naopak umoţňuje maximální vyuţití jejich intelektového
potenciálu k osvojení předkládaného učiva.

Posílena je výuka IT a zejména jazyků. Cílem je poskytnout studentům vzdělanostní základ,
který jim zajistí bezproblémový přechod na vysokou školu, eventuálně dobré moţnosti při
hledání uplatnění na trhu práce.
Vedle poskytování kvalitního vzdělání je pro nás prioritou také vzájemná úcta učitele a
studenta, jeţ je zárukou příjemného, téměř rodinného ovzduší, které na naší škole panuje, a je
dobrou prevencí sociálně patologických jevů, jejichţ výskytu dnes více či méně úspěšně čelí
celá naše společnost.
1.7

Vybavení školy

EDUCAnet – Soukromé gymnázium Ostrava s. r. o. vyuţívalo ke své činnosti pavilon D
budovy na ul. Mjr. Nováka 1455/34 na základě smlouvy o pronájmu. Pavilon D slouţil
výhradně pro činnost gymnázia.
Prostory školy jsou pokryty WiFi signálem, coţ umoţňuje pemanentní připojení k síti internet
všem studentům, pedagogům a zaměstnancům školy. Kmenové učebny jsou navíc zasíťovány
UTP kabelem a vybaveny standardním školním nábytkem, dataprojektorem, interaktivní
tabulí. Pro pohodlné dobíjení notebooků, se kterými pracují denně všichni studenti, je ke
kaţdému místu v lavicích umístěna zásuvka s rozvodem el. energie na 230V.
Škola je vybavena síťovou tiskárnou. Studenti a vyučující tak mají moţnost vyuţívat
připojení k tiskárně umoţňující kopírování, skenování i tisk dokumentů. Multifunkční
tiskárna je volně přístupná na chodbě školy a je vybavena počítadlem kopií a elektronickou
datovou schránkou pro kaţdého z uţivatelů.
Kaţdá z kmenových tříd je vybavena stolním počítačem s LCD monitorem připojeným
k internetu, k dataprojektoru a k interaktivní tabuli, coţ je moţno vyuţít pro multimediální
výuku a aplikaci prakticky veškerých moderních technologií. V takto vybavených třídách lze
organizovat také semináře a přednášky. Na konci školního roku byla vybudována k uvedení
do provozu nová kmenová učebna, jeţ je rovněţ vybavena multimediální technikou.
Ve sborovně jsou dva volně přístupné stolní počítače s LCD monitorem, napojené k centrální
síti. Třídní vyučující mají k dispozici notebook, coţ výrazně usnadňuje vedení administrativy
spojené s vykonáváním funkce třídního učitele i komunikaci se studenty, rodiči a vedením
školy. Tyto notebooky jsou rovněţ bezdrátově připojeny k internetu a síťové tiskárně školy.
V kaţdé učebně je nainstalován dataprojektor. Díky trvalému přístupu k výpočetní technice je
na naší škole při výuce ve vysoké míře uplatňováno vyuţití elektronických informačních
zdrojů.
Učebny jsou vybaveny standardním školním nábytkem a v kmenových třídách jsou umístěny
školní skříňky pro kaţdého ze studentů dané třídy.
Výuka odborných předmětů je realizována v učebně přírodních věd, která je zařízená
potřebným laboratorním vybavením vyhovujícím podmínkám výuky fyziky, chemie a
biologie na středoškolské úrovni a standardním školním nábytkem. Do učebny je zavedena el.
energie 24V.
Učební prostory byly ve sledovaném období dále rozšířeny o učebnu jazyků, jeţ je stejně jako
ostatní učebny vybavena dataprojektorem a interaktivní tabulí, a učebnu estetické výchovy
vybavenou pomůckami k výuce.
V hodinách TV studenti vyuţívali tělocvičnu situovanou v jednom z pavilonů areálu.

Dále mohli studenti školy vyuţívat školní bistro, automat na teplé i chlazené nápoje a jídelnu,
v níţ se stravují společně s ţáky sousedící ZŠ.
Školská rada

1.8

Zákonní zástupci studentů, studenti, zřizovatel a další osoby mají moţnost participovat na
správě školy prostřednictvím školské rady, která byla zvolená 04.10.2007.
Ve školním roce 2009-2010 pracovala školská rada ve sloţení:
−
−
−
−

Mgr. Hana Kurillová;
Mgr. 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 probíhající aktualizaci ŠVP, který
byl realizován od 01. 09. 2009 v prvním ročníku oboru gymnázium. Rada projednala zprávu o
výsledcích inspekční činnosti ČŠI, která proběhla ve dnech od 4. listopadu do 7. listopadu
2009.
Členové rady byli dále seznámeni s projekty, do kterých se škola během školního roku
zapojila, a také s průběhem příprav ke státní maturitní zkoušce, plánované na školní rok
2010/2011.

2.

PŘEHLED OBORŮ STUDIA

PŘEHLED OBORŮ STUDIA
Název oboru

Kód oboru

Forma

Délka v r.

Gymnázium

79-41-K/41

denní

4

Gymnázium

79-41-K/41

dálková

4

Gymnázium - všeobecné

79-41-K/401

denní

4

Gymnázium - všeobecné

79-41-K/401

dálková

4

Obor neotevřen

Informační technologie

18-20-M/01

denní

4

Obor neotevřen

Informační technologie- aplikace osobních počítačů

26-47-M/003

denní

4

Obor neotevřen

2. 1

Pozn.

Obor neotevřen

Učební plány

EDUCAnet – Soukromé gymnázium Ostrava, s.r.o., vychází při realizaci výuky z učebního
plánu schváleného Ministerstvem školství, mládeţe 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 určeného
pro gymnázia se čtyřletým studijním cyklem.

UČEBNÍ PLÁN GYMNÁZIA SE ČTYŘLETÝM STUDIJNÍM CYKLEM

Gymnázium
79-41-K/41
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

Ročník

Předmět

Celkem
I.

II.

III.

IV.

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

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

Gymnázium
79-41-K/41
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 2009-2010

Ročník/hodin

Předmět

Celkem
I.

Písemná a elektronická komunikace

III.

2

Obchodní korespondence
Sportovní hry

II.

9

1
2

IV.

2

2

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLY

3.

Ve školním roce 2009-2010 bylo na škole zaměstnáno celkem 16 pedagogů (přepočtený počet
úvazků: 8,024) a 4 nepedagogičtí pracovníci (přepočtený počet úvazků: 2,275). Z celkového
počtu šestnácti pedagogů pracovalo sedm osob na základě uzavření pracovního poměru a
devět na základě dohody konané mimo pracovní poměr. V kategorii nepedagogických
pracovníků pracovaly dvě osoby v reţimu pracovní smlouvy a dvě osoby v rámci uzavřené
dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.
CELKOVÉ POČTY ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY
ŠKOLNÍ ROK 2009-2010
Ředitel

Zástupce
ředitele

Výchovný
poradce

Učitel

Pedagogičtí
pracovníci

Nepedagogičtí
pracovníci

1

1

1

13

16

4

SEZNAM PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
ŠKOLNÍ ROK 2009-2010

Funkce

V r.
2009/10
vyučoval

zástupce ředitele

PEK

PdF OU v Ostravě: Učitelství odborných
předmětů

Brožová Petra

učitel

MAT

PdF OU v Ostravě: MAT – FYZ

Buksová Jolana

učitel

HV

PdF UP Olomouc: ČJ a LIT - HV

Černohorská Hana

učitel

VV

PdF OU v Ostravě: ČJ a LIT - VV

Fischer Martin

učitel

TEV

Kurillová Hana

učitel

CJL, DEJ

Mikušková Gabriela

učitel

SPA

Nitra Aleš

učitel

NEJ, ANJ

Panna Radomír

učitel

INT

PdF OU v Ostravě: MAT - INT

Popule Petr

učitel

ANJ

FF UP Olomouc: Politologie a evrop. studia;
PdF OU v Ostravě: DPS

Richter Jőrg

učitel

NEJ

PdF Lipsko SRN: NJ - DEJ

výchovný poradce

-

učitel

ZEM

FTK UP Olomouc: TV - Z
PdF OU v Ostravě: TV - ON; FF a PřF SU
Opava: DEJ; FF UP Olomouc: školský
management

Jméno
Bačová Gabriela

Richterová Magda
Svoboda Daniel

Kvalifikace

PdF OU v Ostravě: TV - Tech. vých.
FF UP Olomouc: ČJ a LIT - DEJ
FF OU v Ostravě: ŠPA
FF OU v Ostravě: NEJ, DEJ

FF MU Brno: RJ - PSY; FF OU: NJ

Šimoňák Marek

ředitel

ZSV

Verlík Jaroslav

učitel

BI, CHE

PřF OU v Ostravě: BI - CHE

Záviský Jan

učitel

FYZ, INT

PdF OU v Ostravě: FYZ - Techn. vých.; PřF
OU v Ostravě: INT

SEZNAM NEPEDAGOGICKÝCH A PROVOZNÍCH PRACOVNÍKŮ
ŠKOLNÍ ROK 2009-2010

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 2009-2010 se vyučující školy zúčastnili níţe uvedených akreditovaných
seminářů a akcí DVPP.
Vyučující matematiky úspěšně ukončila na OU v Ostravě rozšiřující studium matematiky ze
ZŠ na SŠ.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

4.

Na čtvrtek 22.04.2010 škola vyhlásila přijímací řízení pro školní rok 2010/2011. Uchazeči o
studium během přijímacího řízení vyplnili krátké dotazníky obsahující otázky týkající se
jejich zájmů, budoucího studia, výběru druhého jazyka apod.
Přihlášky podalo celkem 38 uchazečů o studium. Ke studiu bylo pak přijato 22 studentů.
Průměrný prospěch přijatých uchazečů o studium do prvního ročníku gymnázia pro školní rok
2010-2011 byl 1,48.

4. 1

Přijímací řízení – denní studium
PŘEHLED POČTŮ PŘIHLÁŠENÝCH A PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ O STUDIUM
PRO ŠKOLNÍ ROK 2010-2011 – DENNÍ STUDIUM

Název oboru

Kód

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

Počet přijatých
I. kolo

II. kolo

celkem

Gymnázium

79-41-K/41

denní

4

38

-

38

22

-

22

Informační technologie *

18-20-M/01

denní

4

-

-

-

-

-

-

* Obor Informační technologie, denní forma studia, nebyl pro školní rok 2010-2011 otevřen.

4. 2

Přijímací řízení – dálkové studium
PŘEHLED POČTŮ PŘIHLÁŠENÝCH A PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ O STUDIUM
PRO ŠKOLNÍ ROK 2010-2011 – DÁLKOVÉ STUDIUM

Název oboru

Kód

Druh
studia

Počet přihlášených
Délka
studia I. kolo II. kolo celkem

Počet přijatých
I. kolo

II. kolo

celkem

Gymnázium *

79-41-K/41

dálková

4

-

-

-

-

-

-

Informační technologie * *

18-20-M/01

dálková

4

-

-

-

-

-

-

*

Obor Gymnázium, dálková forma studia, nebyl pro školní rok 2010-2011 otevřen.

* * Obor Informační technologie, dálková forma studia, nebyl pro školní rok 2010-2011 otevřen.

4. 3

Kritéria přijímacího řízení

Pro přijímací řízení do prvních ročníků pro školní rok 2010/2011 byla stanovena následující
kritéria:
Ke studiu byli přijati absolventi devátých tříd bez přijímacích zkoušek po předloţení
závěrečného vysvědčení z osmé třídy a pololetního vysvědčení z třídy deváté.

4. 4

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

5.

ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ

Od září 2009 nastoupilo ke studiu celkem 79 studentů, z toho 44 chlapců a 35 dívek.
V průběhu školního roku přistoupili do prvního ročníku tři studenti a do druhého ročníku
jeden student. Odešel jeden student z prvního ročníku a dva studenti z ročníku druhého. Na
konci školního roku byl tedy celkový počet studentů 80, z toho 45 chlapců a 35 dívek.

5. 1

Přehled o prospěchu za I. a II. pol. školního roku 2009-2010
HODNOCENÍ PROSPĚCHU ZA I. A II. POL. 2009-2010

Pol. Třída

I.

II.

5. 2

Celkový prospěch (osob)

Počet
žáků

Celkový prospěch (%)

vyznam.

prospěl

neprosp.

nehod.

vyznam.

prospěl

neprosp.

nehod.

Prům.
prosp.

1. A

27

4

20

2

1

15

74

7

4

2,09

2. A

27

1

24

0

2

4

89

0

7

2,27

3. A

29

6

21

2

0

21

72

7

0

2,23

1. A

26

4

21

1

0

15

81

4

0

2,14

2. A

25

2

22

1

0

8

88

4

0

2,01

3. A

29

5

24

0

0

17

83

0

0

2,28

Pochvaly a výchovná opatření za I. a II. pol. školního roku 2009-2010
HODNOCENÍ CHOVÁNÍ ZA I. A II. POL. 2009-2010
Důtka

Pochvaly
Pol.

I.

II.

Klasifikace chování

Vyloučení ze studia

Třída
tříd. učitele

ředitele

tříd. učitele

ředitele

2

3

podmíněně

nepodmíněně

1. A

4

0

1

0

0

0

0

0

2. A

5

3

0

0

0

0

0

0

3. A

0

2

3

4

2

0

0

0

1. A

16

4

2

3

1

0

1

0

2. A

16

4

0

2

1

0

1

0

3. A

6

9

1

3

3

2

1

0

Přehled absence za I. a II. pol. školního roku 2009-2010

5. 3

HODNOCENÍ ABSENCE ZA I. A II. POL. 2009-2010
Zameškané hodiny celkem
Pololetí

I.

II.

5. 4

Zameškané hodiny na studenta

Třída
omluvené

neomluvené

omluvené

neomluvené

1. A

1838

9

68,08

0,33

2. A

3559

0

131,82

0,00

3. A

2634

30

90,83

1,03

1. A

3158

13

116,96

0,48

2. A

4530

4

181,2

0,16

3. A

4141

82

142,79

2,83

Zpráva o činnosti předmětové komise přírodovědných předmětů

Školní rok: 2009 – 2010
Předseda komise: P. Broţová
Členové komise: P. Broţová, R. Panna, D. Svoboda, J. Verlík, J. Záviský
Počet schůzek: 5
Hlavní témata schůzek předmětové komise:
1. schůze PK v srpnu 2009: příprava zapojení do všech projektů školy a příprava
pracovních a výukových plánů v předmětech;
při práci se studenty byly vyuţívány notebooky, interaktivní tabule, on-line učebnice a
výukové weby;
ve všech předmětech došlo k zapojení do projektu MF Dnes – Studenti čtou a píší
noviny;
zúčastnili jsme se soutěţe Pišqworky;
příprava studentů na základní kola olympiád v biologii a chemii;
v matematice se studenti zúčastnili školní soutěţe, kde řešili různé typy úloh;
zapojili jsme se do projektu "Škola 3. tisíciletí";
studenti pracovali na přípravě herbáře a absolvovali praktickou výuku na poznávání
flory a fauny v okolí řeky Ostravice;
příprava úkolů pro studenty s dlouhodobou absencí pro dodatečné přezkoušení s
moţností konzultací;
studentovi Dominiku Uhrovi byl vypracován individuální studijní plán.

5.5

Zpráva o činnosti předmětové komise společenskovědních předmětů

Školní rok: 2009/2010
Předseda: Hana Kurillová

Členové komise: Marek Šimoňák, Gabriela Bačová, Petr Popule, Daniel Svoboda, Jörg
Richter, Gabriela Mikušková, Hana Černohorská, Aleš Nitra, Jolana Buksová, Magda
Richterová
Počet schůzek: 5
Komise společenskovědních předmětů se podle plánu sešla pětkrát během školního roku.
Průběţně spolupracovali členové po celý školní rok, podle aktuálních potřeb se scházeli na
operativních schůzkách.
Hlavní témata schůzek předmětové komise:
tematické plány tvořené v souladu s ŠVP;
tištěné a elektronické učebnice do jednotlivých předmětů;
e-learning ve společenskovědních předmětech;
osvědčení ŠVP v praxi;
příprava státních maturit;
klasifikace ve společenskovědních předmětech, komisionální a opravné zkoušky;
práce se studenty s SPU;
práce na projektech (Studenti čtou a píší noviny, Poznáváme země bývalého
Rakouska-Uherska, Příběhy bezpráví, Jeden svět, atd.);
kulturní akce, exkurze, besedy;
účast studentů v soutěţích a olympiádách, hodnocení výsledků;
příprava Dne jazyků a školní akademie;

5.6

Zpráva o činnosti výchovného poradce za rok 2009/2010

Péče o studenty
Adaptační kurz pro studenty 1. a 2. ročníku – prevence negativních jevů v třídním
kolektivu.
Osobní konzultace se studenty ohledně osobních, rodinných, partnerských,
psychických a výukových problémů.
Na řešení problémů se podíleli rodiče, lékaři, kliničtí psychologové a učitelé, kteří
umoţnili studentům se závaţnými zdravotními problémy individuální konzultace a
přezkoušení.
Sociometrický výzkum spokojenosti studentů se školou a učiteli na základě přestupu
dvou studentek 2. ročníku na jinou školu.
Webové stránky výchovného poradce s kontakty na poradenská zařízení,
specializovaná lékařská pracoviště a krizové linky, kam se mohou studenti v případě
nutnosti obrátit.
Péče o studenty s výchovnými problémy
Výchovné komise týkající se neomluvených hodin a následně příslušných kázeňských
postihů.
Pohovory se studenty, kteří se chovají nevhodně v hodinách výtvarné výchovy.
Péče o studenty s poruchami učení
Registrace studentů se SPU v 1. ročníku

Individuální konzultace se studenty se SPU, problémy ve výuce, zvládání výuky
prostřednictvím e-mailů.
Seznámení vyučujících s přístupem ke studentům se SPU a jejich klasifikací.
Studentům 3. ročníku se SPU byly vypracovány posudky pro uzpůsobení podmínek
státní maturitní zkoušky a následně zaslány do PPP v Ostravě-Zábřehu.
Péče o nadané studenty
Individuální přístup vyučujících a příprava na účast v soutěţích a olympiádách.
Studentům vynikajícím v mimoškolních aktivitách se učitelé věnovali individuálně
prostřednictvím e-learningu, e-mailu a individuálních přezkoušení.
Dominiku Uhrovi z 2. ročníku byl vzhledem k pobytu v USA (hokej) povolen
individuální vzdělávací plán ( do 31. 3. 2010).
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.
Na webových stránkách výchovného poradce naleznou studenti obecné informace,
týkající se volby povolání.
Zájemci z řad studentů 3. ročníku se podrobili testu studijních předpokladů, tj.
zaměření studia na VŠ.
Na školní nástěnce jsou pravidelně doplňovány informace o vysokých školách,
nabídkách seznamovacích kurzů a dní otevřených dveří.
K 31. 5. 2010 převzala funkci výchovného poradce Mgr. Petra Broţová, která
nahradila odcházející Mgr. Magdu Richterovou.

5. 7

Zapojení do projektů
projekt Škola hrou ve 3. tisíciletí aneb E-learning pro efektivní vzdělávání
V měsíci listopadu 2009 byly zahájeny úvodní práce v rámci projektu. Pro školu byla
nakoupena technika, která výrazně napomůţe ke zkvalitnění výuky (dataprojektory,
notebooky a interaktivní tabule) a vyučující jednotlivých předmětů zapojení do
projektu začali jiţ v průběhu měsíce dubna publikovat na připravené weby příslušných
vyučovacích předmětů výukové materiály.
projekt partnerství COMENIUS
Projekt je zaměřen na seznámení se s vlastním regionem i regiony partnerských zemí.
Během realizace projektu bylo uskutečněno 20 studentských výjezdů do partnerských
škol ve Velké Británii, Španělsku, Franicii a Polsku. Studenti byli ubytováni v
rodinách a během pobytu se účastnili školních i mimoškolních aktivit s cílem poznat
kulturu, tradice a běţný ţivot v daných oblastech. V měsíci červenci pak 2010 byl
projekt podle plánu ukončen.

projekt COMENIUS – Hostitelské instituce
V rámci tohoto projektu byl naší škole přidělen zahraniční asistent. V měsíci červnu
byly s asistentem dohodnuty podmínky jeho působení na našem gymnáziu, včetně
předpokládaného termínu nástupu, který je plánován na začátek října 2010.
projekt MF Dnes Studenti čtou a píší noviny
Studenti se zúčastnili podzimního i jarního kola. Cílem projektu bylo naučit studenty
vyţívat 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. Zúčastnili se studenti
prvního a druhého ročníku.
projekt gymnázia EDUCAnet; Poznáváme země bývalého Rakouska – Uherska
Ve školním roce 2009-2010 jsme pokračovali v projektu, jenţ započal ve školním
roce. 2007/2008. V září studenti navštívili polskou Wieliczku (exkurze - solný důl) a
během měsíce června si studenti vypracovali v rámci projektové přípravy prezentace
tematicky se vztahující k plánované návštěvě Rakouska. Na konci června se pak
uskutečnila exkurze do Vídně a na jiţní Moravu, zaměřená na poznávání historických
památek a zajímavostí obou regionů.
projekt nadace Člověk v tísni Příběhy bezpráví
V rámci tohoto projektu škola obdrţela vybraný film s tematikou holocaustu a osudů
Ţidů, kteří přeţili druhou světovou válku. Po projekci filmu následovala beseda
s historikem Mgr. Jaromírem Poláškem z Muzea Beskyd ve Frýdku-Místku.
projekt nadace Člověk v tísni Jeden svět
V květnu se všechny třídy zúčastnily filmové projekce o ţivotě studentů v dnešní
Číně.
projekt Soudci do škol
Do projektu Okresního soudu v Ostravě-Porubě se zapojili studenti všech ročníků.
Postupně se seznámili s prostředím i provozem Okresního soudu v Ostravě-Porubě a
také navštívili několik soudních přelíčení.

6.

Údaje o aktivitách školy
ZÁŘÍ

02.-03.09

1. a 2. r.

Adaptační kurz, Tarzanie (Trojanovice); Hukvaldy

04.09

1. a 2. r.

Adaptační kurz, Velička (Polsko)

04.09.

2. a 3. r.

Divadlo, Komorní scéna Aréna: hra Tetování

08.-09.09

2. a 3. r.

Výstava, Nová radnice: výstava k 20. výročí 17. listopadu

08.-09.09

2. a 3. r.

Exkurze, Moravskoslezská vědecká knihovna

21.09

MAT/1. - 3. r

Matematický korespondenční seminář, UK - PraSe

24.09

MAT/1. - 3. r

Logická olympiáda, soutěţ MENSY ČR

25.09

DEJ/3. r.

Dějepisná soutěţ, „Šumná Ostrava“: školní kolo

29.09

1. - 3. r.

Divadlo, Komorní scéna Aréna: hra Pension pro svobodné pány

ŘÍJEN
01.10.

MAT/1. - 3. r

Soutěţ, PISQWORKY, školní kolo

09.10

1. - 3. r.

Projekt Comenius, videokonference

09.10

2. - 3. r.

Projekt Comenius, natáčení filmu

19.10-25.10

2. - 3. r.

Projekt Comenius, pobyt ve Winchesteru

21.10

1. - 3. r.

Divadlo, Divadlo J. Myrona: hra Večer tříkrálový

22.10

DEJ/3. r.

Dějepisná soutěţ, „Šumná Ostrava“: účast ve finále

23.10-20.11

1. - 3. r.

Projekt Studenti čtou a píší noviny

LISTOPAD
06.11

CHE/1. r.

Chemická olympiáda, přípravný seminář, kat. C

12.11

MAT/1. - 3. r

Soutěţ, PISQWORKY, oblastní kolo

13.11

1. - 3. r.

Turnaj, bowling

17.11

3. r.

Soutěţ, Praha, finále soutěţe o svobodě: esej

18.11

ZSV/1. r.

Přednáška, Kulturní dům Gama: téma sekty

18.11

1. - 3. r.

Divadlo, Komorní scéna Aréna: hra Brenpartija

18.11

2. r.

Kurz, ukončení tanečního kurzu

19.11

3. r.

Projekt, Příběhy bezpráví: Holocaust (film, beseda)

PROSINEC
09.12.

1. - 3. r.

Olympiáda v českém jazyce: školní kolo

09.12

1. - 3. r.

Divadlo, Divadlo P. Bezruče: hra Job

17.12

MAT /1. r.

Soutěţ, PENTOMINO

LEDEN
21.01.

1. - 3. r.

Soutěţ, anglický jazyk: školní kolo v konverzaci

03.01.-26.02. 2. r.

Soutěţ, Komenský a my

ÚNOR
01.02.

1. a 2. r.

Soutěţ, Lidice pro 21. století: 1 kolo

09.02

1. - 3. r.

Divadlo, Divadlo A. Dvořáka: hra Ideální manţel

10.02.

3. r.

Soutěţ, německý jazyk: účast v okresním kole

11.02

SVS/1. a 3. r.

Přednáška, Kulturní dům Gama: téma Gotika

17.02.

3. r.

Soutěţ, anglický jazyk: účast v okresním kole soutěţe

BŘEZEN
01.03-03.03

1. - 3. r.

Olympiáda, Biologie: kategorie A, B

02.03.

CHE

Exkurze, Laboratoře kat. biologie PřF OU v Ostravě

08.03.

3. r.

Soutěţ, německý jazyk: účast v okresním kole soutěţe

10.03.

1. a 2. r.

Soutěţ, anglický jazyk: SPELLING BEE 2010

10.03.

2. a 3. r.

Divadlo, Komorní scéna Aréna: Hra snů

16.03

3. r.

Olympiáda, český jazyk: okresní kolo

17.03.

2. r.

Projekt Soudci do škol, okresní soud: návštěva soudního přelíčení

19.03.

3. r.

Olympiáda, Biologie: účast v krajském kole

24.03.

3. r.

Projekt Soudci do škol, okresní soud: návštěva soudního přelíčení

24.03

3. r.

Soutěţ, německý jazyk: celostátní kolo v konverzaci

25.03.

1. - 3. r

Kino, Minikino Ostrava: festival Jeden svět

29.03.-07.05. 1. a 2. r.

Projekt: Studenti čtou a píší noviny

31.03

Projektový den, téma: cizí jazyky

1. - 3. r

DUBEN
06.04.

1. - 3. r

Divadlo, Komorní scéna Aréna: hra Procitnutí jara

07.04.

1. r.

Projekt Soudci do škol, okresní soud: návštěva soudního přelíčení

13.04.

1. - 3. r

Divadlo, Divadélko pro školy v Gamě: Čs. divadlo 20. století

16.04.

1. r.

Olympiáda, biologie: účast v krajském kole

21.04.

2. a 3. r.

Divadlo, Komorní scéna Aréna: hra Šťastné dny

30.04.

2. a 3. r.

Přednáška, téma: ruční papír Velké Losiny

KVĚTEN
11.05.

2. a 3. r.

Projekt Soudci do škol, okresní soud: návštěva soudního přelíčení

12.05.

2. a 3. r.

Divadlo, Komorní scéna Aréna: hra Play Strindberg

24.05.

1. r.

Projekt Soudci do škol, okresní soud: návštěva soudního přelíčení

28.05.

1. a 2. r.

Přednáška, Klub Atlantik: téma - nemoc HIV

ČERVEN
01.06.

1. a 2. r.

Soutěţ, anglický zpěv: English Nightingale

08.06.

1. - 3. r

Koncert, charitativní koncert gymnázia EDUCAnet v K-Triu

09.06.

2. a 3. r.

Divadlo, Komorní scéna Aréna: hra Hamlet

27.-30.06.

1. - 3. r

Studijní zájezd, Vídeň a jiţní Morava

7.

VÝSLEDKY PROVEDENÝCH KONTROL

7. 1

Inspekce ČŠI

Časový plán kontroly:
4. - 7. listopadu 2009
Inspekční tým:
Mgr. Irena Frýdlová
Mgr. Jiří Crhonek
Mgr. Josef Navrátil
Ing. Lada Bednárová
Za kontrolovaný subjekt:
Mgr. et. Bc. Marek Šimoňák
Cíle inspekce:
1. Zjistit a zhodnotit podmínky, průběh a výsledky vzdělávání podle příslušných
vzdělávacích programů.
2. Zjistit a zhodnotit naplnění školního vzdělávacího programu a jeho soulad s
rámcovým vzdělávacím programem pro gymnaziální vzdělávání.
3. Zjistit a zhodnotit naplnění ŠVP v oblasti environmentální výchovy (EVVO) a ve
vzdělávací oblasti Člověk a zdraví.
4. Analyzovat informace o vzdělávání ţáků ve vzdělávání k EVVO a ve vzdělávací
oblasti Člověk a zdraví.
Celkové hodnocení školy vydané na základě provedených šetření:
Škola poskytuje vzdělávání v souladu s platnými učebními dokumenty a v souladu s
rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení.
Škola umoţňuje rovnost přístupu ke vzdělávání, při přijímání ţáků postupuje v souladu s
právními předpisy.
Přidělené finanční prostředky jsou pouţívány v souladu s účelem, na který byly přiděleny.
Poskytnuté zdroje a prostředky, s nimiţ škola ve sledovaném období hospodařila, byly
dostačující k realizaci vzdělávacích programů.
Škola podporuje zdravý fyzický i psychický vývoj ţáků, vyhodnocuje zdravotní a
bezpečnostní rizika, přijímá opatření k jejich minimalilzaci.
Škola svou činností zajišťuje všestranný rozvoj osobnosti svých ţáků.
Environmentální výchovu a vzdělávání škola realizuje standardním způsobem.
Výchovu ke zdraví škola realizuje na dobré úrovni.

8.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Náklady: 5.491.578,22 Kč
Výnosy: 4.937.210,02 Kč
HV:

-554.368,20 Kč

Tato výroční zpráva byla projednána pedagogickým sborem dne 07.10.2010 a schválena
Školskou radou při Gymnáziu EDUCAnet, Mjr. Nováka 1455/34, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
dne 11.10.2010.

V Ostravě dne 05.10.2010

