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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    
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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 

slouží 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 

využívány IT technologie. Téměř ve všech vyučovacích předmětech studenti pracují 

s notebooky. Právě vybavení moderní IT technikou pak umožňuje využívat e-learning, jehož 

přínosem je zatraktivnění a zefektivnění výuky. Předkládané učivo je zajímavější, názornější a 

studenti mají možnost se aktivně zapojit do vyučovacího procesu. 

Naše gymnázium připravuje také vhodné podmínky ke studiu žákům se SPU. Využití 

notebooků ve výuce pomáhá těmto studentům výrazně minimalizovat ovlivnění vzdělávacího 

procesu jejich handicapem a naopak umožňuje maximální využití 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 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, téměř rodinného ovzduší, které na naší škole panuje, a je 

dobrou prevencí sociálně patologických jevů, jejichž výskytu dnes více či méně úspěšně čelí 

celá naše společnost. 

 

 

1.6. Vybavení školy 

 

EDUCAnet – Soukromé gymnázium Ostrava s. r. o. využívalo ke své činnosti pavilon D 

budovy na ul. Mjr. Nováka 1455/34 na základě smlouvy o pronájmu. Pavilon D sloužil 

výhradně pro činnost gymnázia. 

Prostory školy jsou pokryty WiFi signálem, což umožňuje permanentní připojení k síti 

internet všem studentům, pedagogům a zaměstnancům školy. Kmenové učebny jsou navíc 
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zasíťovány UTP kabelem a vybaveny standardním školním nábytkem, dataprojektorem, 

interaktivní tabulí. Pro pohodlné dobíjení notebooků, se kterými pracují denně všichni 

studenti, je ke každému místu v lavicích umístěna zásuvka s rozvodem el. energie na 230V.  

Škola je vybavena síťovou tiskárnou. Studenti a vyučující tak mají možnost využívat  

připojení k tiskárně umožňující kopírování, skenování i tisk dokumentů. Multifunkční 

tiskárna je volně přístupná na chodbě školy a je vybavena počítadlem kopií a elektronickou 

datovou schránkou pro každého z uživatelů. 

Každá z kmenových tříd je vybavena stolním počítačem s LCD monitorem připojeným 

k internetu, k dataprojektoru a k 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 síťové 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 

školní skříňky pro každého 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.  

V hodinách TV studenti využívali tělocvičnu situovanou v jednom z pavilonů areálu. 

Dále mohli studenti školy využívat školní bistro, automat na teplé i chlazené nápoje a jídelnu, 

v níž se stravují společně s žáky sousedící ZŠ. 

 

 

1.7. Školská rada 

 

Zákonní zástupci studentů, studenti, zřizovatel a další osoby mají možnost participovat na 

správě školy prostřednictvím školské rady. 
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Na začátku školního roku 2010/11 pracovala školská rada ve složení: 

 Mgr. Hana Kurillová; 

 Mgr. Gabriela Bačová; 

 Ing. Petr Kubica; 

 Ing. Dana Výtisková; 

 PharmDr. Irena Vaiglová; 

 Mgr. Lenka Pacovská. 

 

Školská rada v tomto složení pracovala od roku 2007. Na svém zasedání v říjnu 2010 rada ve 

stejném složení projednala výroční zprávu za školní rok 2009/10. 

 

V listopadu 2010 skončilo funkční období školské rady a byla zvolena nová rada na funkční 

období 2010-2013 ve složení: 

 

 Mgr. Hana Kurillová; 

 Mgr. Gabriela Bačová; 

 Ing. Petr Kubica; 

 Ing. Petr Kazík; 

 PharmDr. Irena Vaiglová; 

 Mgr. Lenka Pacovská. 

 

 

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 generální zkoušky ke 

státním maturitním zkouškám a posléze o průběhu státních maturitních zkoušek na našem 

gymnáziu. 

Členové rady byli dále seznámeni s projekty, do kterých se škola během školního roku 

zapojila, s dalšími školními a mimoškolními akcemi a s účastí studentů v různých soutěžích. 

Jako host vystoupil na zasedáních školské rady i ředitel školy Mgr. et Bc. Marek Šimoňák. 
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2. PŘEHLED OBORŮ STUDIA A UČEBNÍ DOKUMENTY 
 

PŘEHLED OBORŮ STUDIA 2010/2011 

 

Název oboru Kód oboru Forma Délka v r. Pozn. 

Gymnázium  79-41-K/41 denní 4  

Gymnázium 79-41-K/41 dálkové 4 Obor neotevřen 

Gymnázium - všeobecné 79-41-K/401 denní 4  

Informační technologie 18-20-M/01 denní 4 Obor neotevřen 

 

 

2.1. Učební plány 

 

EDUCAnet – Soukromé gymnázium Ostrava, s.r.o., vycházelo při realizaci výuky ve třetím a 

čtvrtém ročníku z učebního plánu schváleného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 

pod č.j. 20  594/1999-22 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.  

V prvním a v druhém ročníku byla výuka vedena podle školního vzdělávacího programu „S 

notebookem do školy“ (RVP G). 

 

UČEBNÍ PLÁN GYMNÁZIA SE ČTYŘLETÝM STIDUDIJNÍM CYKLEM 

 

Gymnázium                         79-41-K/41 

Gymnázium – všeobecné    79-41-K/401 

 

Předmět 
Ročník Celkem 

 

I. II. III. IV.  
 

Český jazyk a literatura 4 4 4 4 16  

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 1 - 5  
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Předmět 
Ročník 

Celkem 

 

I. II. III. IV. 
 

Matematika 4 4 3 4 15  

Fyzika 2 3 2 2 9  

Chemie 2 2 2 2 8  

Biologie 3 2 2 2 9  

Informatika a výpočetní technika 2 2 2 2 8  

Tělesná výchova 2 2 2 2 8  

Estetická výchova 2 2   4  

Volitelný předmět 1 - - 2 2 4  

Volitelný předmět 2 - - 2 2 4  

Volitelný předmět 3 - - - 2 2  

Celkem 33 33 33 33 132 
 

       

 

2.2. Nepovinné předměty 

 

PŘEHLED NEPOVINNÝCH PŘEDMĚTŮ                                                                                        

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 

 

Předmět 
Ročník/hodin 

Celkem 
I. II. III. IV. 

Písemná a elektronická komunikace 
 

1 
- - - 

8 Obchodní korespondence  1 - - 

Sportovní hry 2 2 2 - 
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3. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 

 

Ve školním roce 2010-2011 bylo na škole zaměstnáno celkem 15 pedagogů (přepočtený počet 

úvazků: 9,93) a 2 nepedagogičtí pracovníci (přepočtený počet úvazků: 1,750). Z celkového 

počtu patnácti pedagogů pracovalo devět osob na základě uzavření pracovního poměru a šest 

na základě dohody konané mimo pracovní poměr. Osoby zařazené v  kategorii 

nepedagogických pracovníků pracovaly v režimu pracovní smlouvy.  

 

3.1. Zaměstnanci školy 

 

CELKOVÉ POČTY ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY 

 

Ředitel 
Zástupce 
ředitele 

Výchovný 
poradce 

Učitel 
Pedagogičtí 
pracovníci 

Nepedagogičtí 
pracovníci 

1 1 1 12 15 2 

 

 

SEZNAM PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 

 

Jméno Funkce 
V r. 2010-11 

vyučoval 
Kvalifikace 

Bačová Gabriela 
zástupce 
ředitele 

PEK, OBK, 
MES, EKS 

PdF OU v Ostravě: Učitelství odborných     
předmětů 

Brožová Petra učitel MAT PdF OU v Ostravě: MAT – FYZ 

Černohorská Hana učitel VV PdF OU v Ostravě: ČJ a LIT - VV 

Fischer Martin učitel TEV PdF OU v Ostravě: TV - Tech. vých. 

Kurillová Hana učitel 
CJL, DEJ, 

SVS 
FF UP Olomouc: ČJ a LIT - DEJ 

Mikušková Gabriela učitel SPA FF OU v Ostravě: ŠPA 

Nitra Aleš učitel 
NEJ, ANJ, 
AKO, HV 

FF OU v Ostravě: NEJ - DEJ 

Panna Radomír učitel INT PdF OU v Ostravě: MAT - INT 

Popule Petr učitel 
ANJ, ZSV, 

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

Richter Jőrg  učitel NEJ PdF Lipsko SRN: NJ - DEJ 

Svoboda Daniel učitel ZEM FTK UP Olomouc: TV - Z 

Šimoňák Marek ředitel DEJ 
PdF OU v Ostravě: TV - ON; FF a PřF SU 
Opava: DEJ; FF UP Olomouc: školský 
management 

Verlík Jaroslav učitel 
BI, CHE, 

BICH 
PřF OU v Ostravě: BI - CHE 

Záviský Jan učitel FYZ 
PdF OU v Ostravě: FYZ - Techn. vých.; PřF 
OU v Ostravě: INT 
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Jméno Funkce 
V r. 2010-11 

vyučoval 
Kvalifikace 

Sahajová Martina učitel ANJ, AKO FF OU v Ostravě: RJ, AJ 

 

 

 

SEZNAM NEPEDAGOGICKÝCH A PROVOZNÍCH PRACOVNÍKŮ  

 ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 

 

  Jméno Funkce 

Nepedagogičtí pracovníci 
Bača Josef správce sítě 

Potomská Iveta tajemnice 

Provozní pracovníci Tvardek Alois vrátný 

 

 

 

3.2. Věková skladba pedagogických pracovníků 

 

VĚKOVÁ STRUKTURA PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ (v %) 

 

Graf č. 1.: Struktura pedagogických pracovníků podle věku 

 

 

 

 

13% 

54% 

33% 

0% 
0% 

Struktura pedagogických pracovníků podle věku  
(v  %) 

do 30 31-40 41-50 51-60 61 a více
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3.3. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Ve školním roce 2010-2011 se vyučující školy zúčastnili níže uvedených akreditovaných 

seminářů a akcí DVPP. 

 

Vzdělávací program: Výuka českého jazyka a literatury s podporou ICT 

Přípravné kurzy k MZ: 

 Školní maturitní komisař, osvědčení (1 osoba) 

 Zadavatel, osvědčení (4 osoby) 

 Zadavatel pro žáky s PUP MZ, osvědčení (2 osoby) 

 Hodnotitel ústní zkoušky 

 Český jazyk a literatura, osvědčení (1 osoba) 

 Český jazyk a literatura, doplněk k osvědčení pro žáky s PUP MZ (1 osoba) 

 Německý jazyk, osvědčení (2 osoby) 

 Cizí jazyky, doplněk k osvědčení pro žáky s PUP MZ (1 osoba) 

 Anglický jazyk, osvědčení (3 osoby) 

 Hodnotitel písemné práce 

 Český jazyk a literatura, osvědčení (1 osoba) 

 Český jazyk a literatura, doplněk k osvědčení pro žáky s PUP MZ (1 osoba) 

 Anglický jazyk, osvědčení (3 osoby) 

 Cizí jazyky, doplněk k osvědčení pro žáky s PUP MZ (1 osoba) 

 Německý jazyk, osvědčení (2 osoby) 
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4. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 

 

Přijímací řízení pro školní rok 2011/2012 se konalo dne 20. dubna 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 18 uchazečů o studium. Ke studiu bylo pak přijato 16 studentů. 

Průměrný prospěch přijatých uchazečů o studium do prvního ročníku gymnázia pro školní rok 

2011/2012 byl 1,44. 

 

 

4.1. Přijímací řízení – denní studium 

 

 

PŘEHLED POČTŮ PŘIHLÁŠENÝCH A PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ O STUDIUM  

PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 – DENNÍ STUDIUM 

 

Název oboru Kód  
Druh 

studia 
Délka 
studia 

Počet přihlášených Počet přijatých 

I. kolo II. kolo celkem I. kolo II. kolo celkem 

Gymnázium  79-41-K/41 denní 4 18 - 18 16 - 16 

Informační technologie *   18-20-M/01 denní 4 - - - - - - 

* Obor Informační technologie, denní forma studia, nebyl pro školní rok 2011/2012 otevřen. 

 

4.2. Přijímací řízení – dálkové studium 

 

PŘEHLED POČTŮ PŘIHLÁŠENÝCH A PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ O STUDIUM  

PRO ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 – DÁLKOVÉ STUDIUM 

 

Název oboru Kód  
Druh 

studia 
Délka 
studia 

Počet přihlášených Počet přijatých 

I. kolo II. kolo celkem I. kolo II. kolo celkem 

Gymnázium  * 79-41-K/41 dálkové 4 - - - - - - 

* Obor Gymnázium, dálková forma studia, nebyl pro školní rok 2011/2012 otevřen. 
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4.3. Kritéria přijímacího řízení 

 

Pro přijímací řízení do prvních ročníků pro školní rok 2011/2012 byla stanovena následující 

kritéria: 

Ke studiu byli přijati absolventi devátých tříd 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 (v %) 

 

Graf č.2.: Struktura přijatých studentů podle pohlaví 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81% 

19% 

Struktura přijatých studentů podle pohlaví (v  %) 

chlapci děvčata
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5. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ 
 

Od září 2010 nastoupilo ke studiu celkem 104 studentů, z toho 57 chlapců a 47 dívek. 

V průběhu školního roku přistoupil do prvního ročníku 1 student a do třetího ročníku 1 

student. Odešli čtyři studenti z prvního ročníku, 1 student ze třetího ročníku a jeden z ročníku 

čtvrtého. Jeden student přerušil studium. Na konci školního roku byl tedy celkový počet 

studentů 99, z toho 55 chlapců a 44 dívek. 

 

5.1. Přehled o prospěchu za I. a II. pololetí školního roku 2010/2011 

 

HODNOCENÍ PROSPĚCHU ZA I. A II. POL. 2010/2011 

 

Pol. Třída 
Počet 
žáků 

Celkový prospěch (osob) Celkový prospěch (%) 
Prům. 
prosp. 

vyznam. prospěl neprosp. nehod. vyznam. prospěl neprosp. nehod. 

I. 

1. A 22 3 18 1 0 13,6 81,8 4,5 0,0 2,14 

2. A 26 5 18 3 0 19,2 69,2 11,5 0,0 2,11 

3. A 25 3 17 4 1 12,0 68,0 16,0 4,0 2,36 

 4. A 30 5 15 6 4 16,6 50,0 20,0 13,3 2,60 

II. 

1. A 20 3 17 0 0 15,0 85,0 0,0 0,0 2,11 

2. A 26 5 20 0 1 19,2 76,9 0,0 3,8 2,16 

3. A 24 3 18 2 1 12,5 75,0 8,3 4,2 2,45 

 4. A 29 3 22 3 1 10,3 75,8 10,3 3,4 2,64 

 

 

5.2. Pochvaly a výchovná opatření za I. a II. pololetí školního roku 2010/2011 

 

HODNOCENÍ CHOVÁNÍ ZA I. A II. POL. 2010/2011 

  

Pol. Třída 

Pochvaly 
 

Důtka Klasifikace chování Vyloučení ze studia 

tříd. učitele ředitele 
 

tříd. učitele ředitele 2 3 podmíněně nepodmíněně 

I. 
1. A 10 0  0 0 0 0 0 0 

2. A 11 3  0 0 0 0 0 0 

 3. A  0 2  0 0 0 0 0 0 

 4. A 6 4  2 1 2 3 2 0 

II. 
1. A 4 1  0 0 0 0 0 0 

2. A 11 1  0 1 1 0 1 0 
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Třída 
Pochvaly  Důtka Klasifikace chování Vyloučení ze studia 

tříd. učitele ředitele 
 

tříd. učitele ředitele 2 3 podmíněně nepodmíněně 

3. A 1 1  0 0 0 1 1 0 

 4. A 2 1  2 1 0 2 0 0 

 

 

5.3. Přehled absence za I. a II. pololetí školního roku 2010/2011 

 

HODNOCENÍ ABSENCE ZA I. A II. POL. 2009/2010 

 

Pololetí Třída 

Zameškané hodiny celkem Zameškané hodiny na studenta 

omluvené neomluvené omluvené neomluvené 

I. 
1. A 1518 0 69 0 

2. A 2553 0 98 0 

 3. A 3 760 0 150 0 

 4. A 3250 112 108 4 

II. 
1. A 1320 0 66 0 

2. A 2865 0 110 0 

 3. A 3919 21 164 1 

 4. A 2150 63 74 2 

 

 

5.4. Maturitní zkouška 

 

K maturitě bylo připuštěno 23 studentů. 

Ústní zkoušku vykonalo úspěšně 20 studentů; 2 studenti neuspěli v CJL (státní zkouška), 1 

student neuspěl v ZSV (profilová zkouška). Všichni studenti (20), kteří zvládli ústní zkoušky, 

rovněž uspěli u písemných zkoušek a didaktických testů a úspěšně složili celou maturitní 

zkoušku. Zbylí tři studenti, kteří pokračovali v písemných zkouškách a didaktických testech 

(kromě předmětu, který budou opakovat) – všechny tyto další zkoušky úspěšně zvládli. 

V celkovém pohledu z 20 studentů, kteří úspěšně vykonali celou maturitní zkoušku 7 studentů 

prospělo s vyznamenáním a 13 studentů prospělo. 

Nepovinnou zkoušku si zapsalo 7 studentů (8 předmětů). Z tohoto počtu 3 studenti neuspěli (1 

x CJL vyšší, 1 x ANJ vyšší), 4 studenti uspěli (2 x CJL vyšší, 3 x ANJ vyšší). Známky 

z nepovinné zkoušky se do celkového hodnocení studentům nezapočítávají. 
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Státní část maturitní zkoušky 

 

CJL: 15 (75%) studentů zvolilo vyšší úroveň, 5 (25%) studentů zvolilo základní úroveň 

ANJ: 9 (47,4%) studentů zvolilo vyšší úroveň, 10 (52,6%) studentů zvolilo základní úroveň 

MAT: 1 (100%) studentů zvolilo základní úroveň 

 

 

Profilová část maturitní zkoušky 

 

BIO: 9 studentů, průměr 1,55 

ZSV: 8 studentů, průměr 1,75 

CHE: 7 studentů, průměr 2,00 

INT: 5 studentů, průměr 1,00 

ZEM: 4 studenti, průměr 2,50 

MAT: 4 studenti, průměr 2,50 

DEJ: 3 studenti, průměr 2,00 

 

 

5.5. Zpráva o činnosti předmětové komise přírodovědných předmětů 

 

Školní rok: 2010 – 2011 

Předseda komise: P. Brožová 

Členové komise: P. Brožová, R. Panna, D. Svoboda, J. Verlík, J. Záviský 

Počet schůzek: 5 

  

Hlavní témata schůzek předmětové komise: 

  1. schůze PK v srpnu 2010: příprava zapojení do všech projektů školy a příprava 

pracovních a výukových plánů v  předmětech; 

 úvodní měsíce školního roku zaměřeny na tvorbu otázek k profilové části maturitní 

zkoušky; 

 při práci se studenty byly využívány notebooky, výukové weby, interaktivní tabule, 

k výuce jsou taktéž využívány pomůcky v odborných učebnách; 

 příprava studentů na základní kola olympiád v biologii a chemii; 
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 studentka 4.A  Lucie Fialová se zúčastnila celostátního kola SOČ; 

 ve všech přírodovědných předmětech byly uskutečňovány konzultační hodiny v rámci 

přípravy na maturitní zkoušku a přijímací zkoušky na VŠ; 

 v matematice se studenti zúčastnili školní soutěže v řešení tangramů; 

 pokračovali jsme se v projektu "Škola 3. tisíciletí"; 

 studenti absolvovali praktickou výuku na poznávání flory a fauny -  terénní cvičení 

z biologie – povodí Odry; 

 příprava úkolů pro studenty s dlouhodobou absencí pro dodatečné přezkoušení s 

možností konzultací; 

 studentům Dominiku Uhrovi a Aleši Kilnarovi byl vypracován individuální studijní 

plán. 

 

 

5.6. Zpráva o činnosti předmětové komise společenskovědních předmětů 

 

Školní rok: 2010/11 

Předseda: Hana Kurillová  

Členové komise: Marek Šimoňák, Gabriela Bačová, Petr Popule, Daniel Svoboda, Hana 

Černohorská, Aleš Nitra 

Počet schůzek: 5 

 

Komise společenskovědních předmětů se podle plánu sešla pětkrát během školního roku. 

Průběžně 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; 

 aktualizace ŠVP; 

 příprava a průběh MAG 2010; 

 příprava a průběh státních a profilových maturitních zkoušek; 

 klasifikace ve společenskovědních předmětech, komisionální a opravné zkoušky; 

 práce se studenty s SPU; 
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 práce na projektech a společenskovědních akcích a soutěžích (Studenti čtou a píší 

noviny, Příběhy bezpráví, Jeden svět, Šumná Ostrava, Lidice pro 21. století, Svoboda 

slova, Soudci do škol atd.); 

 kulturní akce, exkurze, besedy; 

 účast studentů v soutěžích a olympiádách, hodnocení výsledků; 

 příprava Dne či týdne jazyků; 

 aktualizace webu školy, výtvarná galerie na webu školy; 

 školní filmový klub; 

 zájezdy do Berlína a Osvětimi; 

 příprava seminářů na školní rok 2011/12. 

 

 

5.7. Zpráva o činnosti předmětové komise jazyků 

 

Školní rok: 2010/2011 

Předseda: Aleš Nitra  

Členové komise: Hana Kurillová, Petr Popule, Martina Sahajová, Jörg Richter, Gabriela 

Mikušková 

Počet schůzek: 5 

 

Předmětová komise jazyků se ve školní roce 2010 / 2011 podle plánu sešla pětkrát. Průběžně 

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; 

 příprava a realizace státních maturit; 

 absolvování a vyhodnocení účasti jednotlivých učitelů na kurzech hodnotitelů 

písemných prací a ústní zkoušky 

 klasifikace v jazycích, komisionální a opravné zkoušky; 

 účast studentů v soutěžích a olympiádách, hodnocení výsledků; 

 příprava Projektového týdne jazyků (AIESEC); 
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 koordinace spolupráce se španělským rodilým mluvčím Angelem Horrillem ve výuce 

španělštiny (veškeré aktivity) a angličtiny (konverzační hodiny); 

 kulturní akce, exkurze, besedy. 

 

 

5.8. Zpráva o činnosti výchovného poradce za rok 2010/2011 

 

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 

umožnili studentům se závažnými zdravotními problémy individuální konzultace a 

přezkoušení. 

 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 dopustili přestupku proti školnímu řádu. 

 

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. 

 

Péče o nadané studenty 

 Individuální přístup vyučujících a příprava na účast v soutěžích a olympiádách. 
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 Studentům vynikajícím v mimoškolních aktivitách se učitelé věnovali individuálně 

prostřednictvím e-learningu, e-mailu a individuálních přezkoušení. 

 Dominiku Uhrovi z 3. ročníku a Aleši Kilnarovi z 2. ročníku byl vzhledem k pobytu 

v USA (hokej) povolen individuální vzdělávací plán. 

 

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. a 2. 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. 

 Účast výchovné poradkyně na Evropském veletrhu pomaturitního a celoživotního 

vzdělávání v Brně – Gaudeamus. O možnosti účasti byli informování studenti 4. a též 

3. ročníku. 

 Na základě zájmu studentů 4. ročníku byla výchovnou poradkyní učiněna hromadná 

objednávka Učitelských novin se seznamem VŠ. 

 Studenti 4. ročníku byli informováni o přihláškách na VŠ a jejich vyplňování, o 

nabídkách jednotlivých fakult a o přijímacím řízení na VŠ. 

 Studenti využili i individuálního poradenství k volbě VŠ oboru v i mimo konzultační 

hodiny výchovné poradkyně. 

 Studenti byli intenzivně informováni o nabídkách VŠ distribucí letáků přímo do třídy. 

 

 

5.9. Zapojení do projektů 

 

 projekt Škola hrou ve 3. tisíciletí aneb E-learning pro efektivní vzdělávání 

V průběhu školního roku 2010/2011 garanti jednotlivých vyučovacích předmětů 

zahrnutých do projektu pokračovali v tvorbě a publikaci studijních materiálů do 

prostředí výukových webů. Již v září byla zahájena fáze implementace výukového 



22 

 

software. Studenti tedy již pracují v rámci vyučování s novými výukovými weby, což 

výuku mimo jiné podstatně zefektivní a zatraktivní. 

 projekt COMENIUS – Hostitelské instituce 

V rámci tohoto projektu byl naší škole přidělen zahraniční asistent, který nastoupil na 

počátku měsíce října. Zahraniční asistent se podílel na výuce španělského a anglického 

jazyka a také se zapojil do dalších aktivit školy. Jeho každodenní přítomnost ve škole 

dávala možnost studentům v průběhu neformálních rozhovorů dále rozvíjet své 

jazykové schopnosti a znalosti španělských reálií. Pobyt asistenta v rámci projektu byl 

ukončen na konci měsíce března, ale po vzájemné dohodě a na základě dosavadní 

dobré spolupráce, bylo jeho působení prodlouženo až do konce školního roku. 

 projekt MF Dnes Studenti čtou a píší noviny 

Studenti se zúčastnili podzimního kola. První a druhý ročník byl do projektu zapojen 

přímo, studenti pracovali s tiskem v jednotlivých předmětech, učili se využívat noviny 

při vyhledávání a zpracování dané problematiky, kriticky hodnotili informace. 

Všechny ročníky se pak zapojily do psaní článků na tři témata zadaná MF Dnes. Práce 

čtyř našich studentů byly v novinách otištěny. 

 projekt gymnázia EDUCAnet; Poznáváme země bývalého Rakouska-Uherska 

Projekt Poznáváme země bývalého Rakouska-Uherska byl ve třetím roce existence 

ukončen studijním pobytem v Praze. Studijnímu pobytu předcházela projektová 

příprava v rámci které studenti zpracovávali prezentace tematicky se vztahující 

k hlavnímu městu a jeho historii. 

 projekt nadace Člověk v tísni Příběhy bezpráví 

Tradičně v měsíci listopadu proběhl projekt, jehož tématem byl tentokrát underground 

a obecně nezávislá kultura v socialistickém Československu. Po filmu o skupině The 

Plastic People of the Universe proběhla beseda se znalcem a pamětníkem naší 

nezávislé kultury – Ing. Jiřím Hurtou. Zúčastnili se studenti 2. a 4. ročníku. 

 projekt nadace Člověk v tísni Jeden svět 

V březnu se všechny třídy zúčastnily filmové projekce v klubu Atlantik. Studenti 

zhlédli dva filmy: „Manželka za 50 ovcí“ o postavení ženy v Afgánistánu a „Thembi“ 

o HIV pozitivních mladých lidech v Jihoafrické republice. Následně ve třídách 

proběhly besedy k filmům. 
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 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. 
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6. ÚDAJE O AKTIVITÁCH ŠKOLY 

 

 

ZÁŘÍ 

05.-08.09 4r. Exkurze; Praha 

08.09. 1. – 3. r. Návštěva ZOO 

06.–08.09 1. – 3. r. Adaptační kurz 

23.09.-23.11. 1. – 2. r. Studenti čtou a píší noviny 

ŘÍJEN 

05.10. 1. – 4. r. Divadlo, Divadlo Aréna: Brýle Eltona Johna 

14.10. 1. – 4. r. Divadlo, Divadlo Aréna: Jubileum 

26.10. 4. r. Beseda, FN Ostrava: AIDS/HIV 

LISTOPAD  

24.11. 1. – 4. r. Divadlo, Divadlo Aréna: Hamlet 

29.11. 3. r. Soutěž, recitační soutěž gymnázií: Aréna plná krásných slov 

30.11. 1. – 4. r. Internetová matematická olympiáda 

30.11. 2. a 4. r. Projekt Příběhy bezpráví, film a beseda 

PROSINEC  

02.12. 1. - 4. r. Divadlo, Divadlo Aréna: Bílé manželství 

02.12. 1. – 4. r. Olympiáda, ČJ, školní kolo 

08.12. 1. – 4. r. Adventní koncert: Kulturní dům K-Trio 

22.12. 1. – 4. r. Basketbal 

LEDEN  

13.01. 1. - 4. r. Divadlo, NDM – J. Myrona: Konec masopustu 

20.01. 1. – 3. r. Olympiáda, AJ, školní kolo 

ÚNOR  

03.02. 1. - 4. r. Školní turnaj v bowlingu 

03.02. 1. r. Soutěž ve skládání tangramu 

07.02. 2. r. Olympiáda, AJ, okresní kolo 

02.02. - 06.03. 1. – 3. r. Soutěž, Lidice pro 21. století, základní kolo 

14.02. 2.  Soutěž, NJ, školní kolo 

17.02. 1. – 4. r. Divadlo, Divadlo Aréna: Dávníkové 

24.02. 1. – 3. r. Olympiáda, BIO,  školní kolo 

BŘEZEN 

14.03. 2. r. Olympiáda, CHE, školní kolo 

17.03. 4. r. Evropský týden mozku, Akademie věd ČR: soubor přednášek 
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22.03. 1. – 3. r. Filmové představení, Klub Atlantik: Festival „Jeden svět“ 

25.03. 1. - 4. r. Divadlo, Divadlo Aréna: Višňový sad 

31.03. 1. a 2. r. Soutěž, Spelling Bee, školní kolo 

DUBEN 

01.04. 2. r Olympiáda, CHE, krajské kolo 

05.04. 4. r. SOČ, BIO, okresní kolo, 1. místo 

07.04. 1. – 4. r. Divadlo, Divadlo Aréna: Tarelkinova smrt 

11. – 15.04 1. – 3. r. Projektový týden jazyků za účasti zahraničních lektorů 

28.04. 2. a 3. r. Testování studijních předpokladů 

KVĚTEN 

17.05. 4. r. SOČ, BIO, krajské kolo, 2. místo a zvláštní cena prorektora VŠB-TU 

27.05. 1. – 3. r. Divadlo, Divadlo Ant. Dvořáka: Falstaff 

ČERVEN 

10.06.  1. r. Terénní cvičení, BIO: Povodí Odry 

11.06.  1. r. Sportovní den, Paintball 

10.06.  4. r. SOČ, BIO, celostátní kolo, 13. místo 

17.06. 1. – 3. r. Divadlo, Ant. Dvořáka: Něco v míse 

21.06. 4. r. Slavnostní předání vysvědčení 

24.06. 1. r. Chemická přehlídka, CHE: Chemie na slezskoostravském hradě 

26. – 29.06. 1. – 4. r. Studijní zájezd do Berlína, předání vysvědčení 

27.06. 3. r. Sportovní den, Paintball 

28. 6.                     1. a 2. r.             Exkurze, ZOO Ostrava 

29.06. 3. r. Předání vysvědčení: Lysá hora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

7. VÝSLEDKY PROVEDENÝCH KONTROL 

 

7.1. Správa sociálního zabezpečení 

 

 

Dne 13.07.2011 proběhla kontrola Okresní správy sociálního zabezpečení v Ostravě. 

 

 

Obsah kontroly: 

 pojistné; 

 plnění povinností v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění. 

 

Kontrolu provedla: 

 Helena Šostáková 

 

Uložená opatření k nápravě: 

 nebyla uložena opatření k nápravě 
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8. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 
 

Rok 2010 

 

Výnosy: 7 103 236,69 Kč 

Náklady: 6 891 357,74 Kč 

 

Celkem účetní HV po zdanění: 211 878,95 Kč 
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Tato výroční zpráva byla projednána pedagogickým sborem dne 30.08.2011 a schválena 

Školskou radou při Gymnáziu EDUCAnet, Mjr. Nováka 1455/34, 700 30  Ostrava-Hrabůvka 

dne 31.08.2011. 

 

 

 

V Ostravě dne 31. 08. 2011 

 

 

 

 
Vypracovala: Mgr. Gabriela Bačová 

 

 

 


