
EDUCAnet – Soukromé gymnázium Ostrava s. r. o,  
Mjr. Nováka 1455/34, 700 30  Ostrava - Hrabůvka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



3 

 

Obsah 
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ............................................................................................................... 5 

1.1. Název, sídlo a identifikační údaje ........................................................................................... 5 

1.2. Kontaktní údaje ...................................................................................................................... 5 

1.3. Zřizovatel ................................................................................................................................. 5 

1.4. Vedení školy ............................................................................................................................ 5 

1.5. Charakteristika školy .............................................................................................................. 6 

1.6. Vybavení školy ........................................................................................................................ 6 

1.7. Školská rada ............................................................................................................................ 7 

2. PŘEHLED OBORŮ STUDIA A UČEBNÍ DOKUMENTY ......................................................................... 9 

2.1. Učební plány ........................................................................................................................... 9 

2.2. Nepovinné předměty ............................................................................................................ 10 

3. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLY ................................................................................................ 11 

3.1. Zaměstnanci školy................................................................................................................. 11 

3.2. Věková skladba pedagogických pracovníků ........................................................................ 12 

3.3. Další vzdělávání pedagogických pracovníků ....................................................................... 13 

4. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ ........................................................................................................................... 14 

4.1. Přijímací řízení – denní studium ........................................................................................... 14 

4.2. Přijímací řízení – dálkové studium ....................................................................................... 14 

4.3. Kritéria přijímacího řízení ..................................................................................................... 15 

4.4. Přijatí uchazeči podle pohlaví ............................................................................................... 15 

5. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ............................................................................................... 16 

5.1. Přehled o prospěchu za I. a II. pololetí školního roku 2011/2012 ....................................... 16 

5.2. Pochvaly a výchovná opatření za I. a II. pololetí školního roku 2011/2012 ....................... 16 

5.3. Přehled absence za I. a II. pololetí školního roku 2011/2012 .............................................. 17 

5.4. Maturitní zkouška ................................................................................................................. 17 

6. ČINNOST PŘEDMĚTOVÝCH KOMISÍ A VÝCHOVNÉHO PORADCE ................................................... 19 

6.1. Zpráva o činnosti předmětové komise přírodovědných předmětů ..................................... 19 

6.2. Zpráva o činnosti předmětové komise společenskovědních předmětů .............................. 20 

6.3. Zpráva o činnosti předmětové komise jazyků ...................................................................... 21 

6.4. Zpráva o činnosti výchovného poradce za rok 2011/2012 .................................................. 21 

7. ZAPOJENÍ DO PROJEKTŮ ................................................................................................................ 24 

7.1. Realizované projekty ............................................................................................................ 24 

8. ÚDAJE O AKTIVITÁCH ŠKOLY ......................................................................................................... 26 



4 

 

9. VÝSLEDKY PROVEDENÝCH KONTROL ............................................................................................. 29 

9.1. Všeobecná zdravotní pojišťovna .......................................................................................... 29 

10. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY .............................................................................................. 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

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: Ing. 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 

zasíťovány UTP kabelem a vybaveny standardním školním nábytkem, dataprojektorem, 
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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. Kmenoví vyučující mají k dispozici notebook, což výrazně usnadňuje vedení 

administrativy spojené s vykonáváním profese 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 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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Ve školním roce 2011/12 pracovala školská rada ve složení: 

 Mgr. Hana Kurillová; 

 Ing. Mgr. Gabriela Bačová; 

 Ing. Petr Kubica; 

 Jolana Pravdová; 

 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 výhledech na školní rok 2012/13 a o 

postupném plnění úkolů pro tento školní rok. Projednávalo se hospodářské a personální 

zabezpečení školy, průběh státních maturitních zkoušek a uplatnění absolventů školy. 

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 2011/2012 

 

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 čtvrtém 

ročníku z učebního plánu schváleného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pod č.j. 

20  594/1999-22 ze dne 5. května1999, upraveného změnou dokumentů č.j. 8 413/2007-23 ze 

dne 06. dubna 2007 určeného pro gymnázia se čtyřletým studijním cyklem.  

V prvním, druhém a ve třetím 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 2011/2012 

 

Předmět 
Ročník/hodin 

Celkem 
I. II. III. IV. 

Anglický jazyk pro pokročilé 
 

1 
- - - 

7 

Sportovní hry - košíková 2 2 2 - 
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3. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 

 

Ve školním roce 2011/2012 bylo na škole zaměstnáno celkem 15 pedagogů (přepočtený počet 

úvazků: 8,95) a 2 nepedagogičtí pracovníci (přepočtený počet úvazků: 1,75). Z celkového 

počtu patnácti pedagogů pracovalo deset osob na základě uzavření pracovního poměru a pět 

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

nepedagogických pracovníků pracovaly v režimu pracovního poměru.  

 

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 2011/2012 

 

Jméno Funkce 
V r. 2011/12 

vyučoval 
Kvalifikace 

Adam Vítězslav učitel ANJ, AKO FF OU v Ostravě: ANJ a LIT 

Bačová Gabriela 
zástupce 
ředitele 

MES, EKS 

PdF OU v Ostravě: Učitelství odborných     
předmětů 
EkF VŠB-TU v Ostravě: Podniková 
ekonomika 

Brožová Petra učitel MAT 
PdF OU v Ostravě: MAT – FYZ 
PřF OU v Ostravě: rozš. stud. MAT 

Horillo Guisado Ángel  učitel ŠPA 
Universidad de Extramadura v Cáceres ve 
Španělsku, Pedagogika 

Kurillová Hana učitel 
CJL, DEJ, 

DZS 
FF UP Olomouc: ČJ a LIT - DEJ 

Mikušková Gabriela učitel SPA FF OU v Ostravě: ŠPA 

Nitra Aleš učitel 
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, DEJ, 

VV 

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

Richter Jőrg  učitel NEJ PdF Lipsko SRN: NJ - DEJ 

Sahajová Martina učitel ANJ FF OU v Ostravě: RJ - ANJ 

Svoboda Daniel učitel ZEM FTK UP Olomouc: TV - Z 
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Jméno Funkce 
V r. 2010-11 

vyučoval 
Kvalifikace 

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 

 

 

 

SEZNAM NEPEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ  

 ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 

 

  Jméno Funkce 

Nepedagogičtí pracovníci 
Bača Josef správce sítě 

Potomská Iveta tajemnice 

 

 

 

3.2. Věková skladba pedagogických pracovníků 

 

VĚKOVÁ STRUKTURA PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ  

 

Graf č. 1.: Struktura pedagogických pracovníků podle věku (v %) 
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3.3. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Ve školním roce 2011/2012 se vyučující školy zúčastnili níže uvedených akreditovaných 

seminářů, akcí DVPP a absolvovali níže uvedené studijní obory. 

 

Kurz: Soudobé dějiny a moderní výuka, Pant (vyučující DEJ) 

Studijní obor: Podniková ekonomika, EkF VŠB-TU Ostrava (zástupce ředitele) 
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4. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 

 

Přijímací řízení pro školní rok 2012/2013 se konalo dne 23. dubna 2012. 

Uchazeči o studium během přijímacího řízení vyplnili krátké dotazníky obsahující otázky 

týkající se jejich zájmů, budoucího studia, výběru druhého jazyka apod. 

Přihlášky podalo  celkem 32 uchazečů o studium. Ke studiu bylo pak přijato 32 studentů. 

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

2012/2013 byl 1,49. 

 

 

4.1. Přijímací řízení – denní studium 

 

PŘEHLED POČTŮ PŘIHLÁŠENÝCH A PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ O STUDIUM  

PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 – 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 32 - 32 32 - 32 

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

* Obor Informační technologie, denní forma studia, nebyl pro školní rok 2012/2013 otevřen. 

 

 

4.2. Přijímací řízení – dálkové studium 

 

PŘEHLED POČTŮ PŘIHLÁŠENÝCH A PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ O STUDIUM  

PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 – 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 2012/2013 otevřen. 
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4.3. Kritéria přijímacího řízení 

 

Pro přijímací řízení do prvních ročníků pro školní rok 2012/2013 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  

 

Graf č.2.: Struktura přijatých studentů podle pohlaví (v %) 
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5. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ 
 

Od září 2011 nastoupilo ke studiu celkem 90 studentů, z toho 48 chlapců a 42 dívek. 

V průběhu školního roku přistoupil do třetího ročníku jeden student a do čtvrtého ročníku 

jedna studentka. Odešla jedna studentka z prvního ročníku, jeden student z druhého a jedna 

studentka z třetího ročníku a dva studenti z ročníku čtvrtého. Jeden student přerušil studium. 

Na konci školního roku byl tedy celkový počet studentů 86, z toho 47 chlapců a 44 dívek. 

 

5.1. Přehled o prospěchu za I. a II. pololetí školního roku 2011/2012 

 

HODNOCENÍ PROSPĚCHU ZA I. A II. POL. 2011/2012 

 

Pol. Třída 
Počet 
žáků 

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

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

I. 

1. A 11 3 6 2 0 27,2 54,5 18,1 0,0 2,29 

2. A 18 2 16 0 0 11,0 89,0 0,0 0,0 2,29 

3. A 33 6 17 8 2 18,0 51,8 24,2 6,1 2,18 

 4. A 26 3 13 6 6 11,5 50,0 23,1 23,1 2,58 

II. 

1. A 10 3 6 1 1 27,2 54,5 9,1 9,1 2,29 

2. A 18 3 15 0 0 16,6 83,4 0,0 0,0 2,30 

3. A 32 6 23 2 1 18,8 69,7 6,1 3,0 2,24 

 4. A 26 2 23 0 1 7,7 88,5 0,0 3,9 2,41 

 

 

5.2. Pochvaly a výchovná opatření za I. a II. pololetí školního roku 2011/2012 

 

HODNOCENÍ CHOVÁNÍ ZA I. A II. POL. 2011/2012 

  

Pol. Třída 

Pochvaly 
 

Důtka Klasifikace chování Vyloučení ze studia 

tříd. učitele ředitele 
 

tříd. učitele ředitele 2 3 podmíněně nepodmíněně 

I. 
1. A 13 2  1 0 0 0 0 0 

2. A 6 5  0 0 0 0 0 0 

 3. A  9 11  3 0 0 0 0 0 

 4. A 8 3  5 3 0 1 1 0 

II. 
1. A 3 0  1 0 0 0 0 0 

2. A 3 0  0 1 0 0 0 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 6 4  2 0 0 0 0 0 

 4. A 4 0  0 3 0 0 0 0 

 

 

5.3. Přehled absence za I. a II. pololetí školního roku 2011/2012 

 

HODNOCENÍ ABSENCE ZA I. A II. POL. 2011/2012 

 

Pololetí Třída 

Zameškané hodiny celkem Zameškané hodiny / student 

omluvené neomluvené omluvené neomluvené 

I. 

1. A 733 0 66,60 0,00 

2. A 995 0 55,28 0,00 

3. A 4 185 2 139,50 0,07 

4. A 3 802 174 140,81 6,44 

II. 

1. A 915 0 91,50 0,00 

2. A 1086 19 60,33 1,22 

3. A 4 466 7 148,87 0,23 

4. A 2 227 8 85,65 0,31 

 

 

5.4. Maturitní zkouška 

 

K maturitě bylo připuštěno 25 studentů. 

 

V písemné části státních maturitních zkoušek uspělo u didaktických testů z českého jazyka 

všech 25 studentů, z anglického jazyka taktéž uspělo všech 23 přihlášených studentů a 

z matematiky uspěli oba přihlášení studenti.  Písemnou práci z českého jazyka úspěšně složilo 

22 studentů, z anglického jazyka 21 (1 student se ze zdravotních důvodů nedostavil). Jeden 

student si zvolil nepovinnou zkoušku z matematiky, ze které neuspěl.  

Státní část ústní zkoušky složilo úspěšně všech 25 studentů, v profilové části složilo zkoušky 

23 studentů; 1 student neuspěl z biologie a 1 student neuspěl z biologie a základů 

společenských věd. 

V celkovém pohledu z 21 studentů, kteří úspěšně vykonali celou maturitní zkoušku, 5 

studentů prospělo s vyznamenáním a 16 studentů prospělo. 
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Státní část maturitní zkoušky 

CJL:   21 (84%) studentů zvolilo základní úroveň, 4 (16%) vyšší úroveň 

ANJ:   19 (86,4%) studentů zvolilo základní úroveň, 3 (13,6%) vyšší úroveň 

MAT: 2 (100%) studenti zvolili základní úroveň 

 

Profilová část maturitní zkoušky 

BIO:     8 studentů, průměr 1,75 

ZSV:     6 studentů, průměr 2,33 

CHE:     3 studenti, průměr 1,00 

INT:     12 studentů, průměr 1,58 

ZEM:     8 studentů, průměr 2,13 

MAT:     6 studentů, průměr 2,00 

DEJ:     2 studenti, průměr 2,00 

FYZ:     1 student, průměr 2,00 

SPA:    1 student, průměr 2,00 
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6. ČINNOST PŘEDMĚTOVÝCH KOMISÍ A VÝCHOVNÉHO PORADCE 
 

 

 

6.1. Zpráva o činnosti předmětové komise přírodovědných předmětů 

 

Školní rok: 2011/2012 

Předseda komise: P. Brožová 

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

Počet schůzek: 5 

 

Hlavní témata schůzek předmětové komise: 

 příprava zapojení do projektů školy;  

 příprava a aktualizace pracovních a výukových plánů v  předmětech; 

 úprava 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; 

 ve všech přírodovědných předmětech byly uskutečňovány konzultační hodiny v rámci 

přípravy na maturitní zkoušku a přijímací zkoušky na VŠ; 

 proběhlo hodnocení úspěšnosti studentů u státních a profilových maturitních zkoušek; 

 v matematice se studenti zúčastnili školní soutěže v řešení tangramů a Internetové 

matematické olympiády; 

 proběhla realizace projektu „EVVO“; 

 ve všech předmětech byli studenti zapojeni do projektu MF Dnes „Studenti čtou a píší 

noviny“; 

 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; 

 příprava seminářů na školní rok 2012/2013; 

 studentům Dominiku Uhrovi a Aleši Kilnarovi byl vypracován individuální studijní 

plán. 
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6.2. Zpráva o činnosti předmětové komise společenskovědních předmětů 

 

Školní rok: 2011/12 

Předseda: Hana Kurillová  

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

 změny a aktualizace tematických plánů; 

 tištěné a elektronické učebnice do jednotlivých předmětů; 

 aktualizace ŠVP a doplnění o nové předměty; 

 příprava, průběh a hodnocení státních a profilových maturitních zkoušek; 

 klasifikace ve společenskovědních předmětech, komisionální a opravné zkoušky; 

 práce se studenty s SPU; 

 práce na projektech a společenskovědních akcích a soutěžích (Studenti čtou a píší 

noviny, Příběhy bezpráví, Comenius, Jeden svět, Rodiče v roli učitelů atd.); 

 kulturní akce, exkurze, besedy; 

 účast studentů v soutěžích a olympiádách, hodnocení výsledků; 

 příprava Dne jazyků; 

 aktualizace webu školy; 

 dotazníkové šetření využití výukových webů; 

 využití interaktivních pomůcek; 

 výzdoba školy;  

 školení a další vzdělávání učitelů společenskovědních oborů; 

 zájezdy do Krakova a do Paříže; 

 příprava seminářů na školní rok 2011/12. 
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6.3. Zpráva o činnosti předmětové komise jazyků 

 

Školní rok: 2011/12 

Předseda: Aleš Nitra  

Členové komise: Hana Kurillová, Vítězslav Adam, Petr Popule, Jörg Richter, Angelo Horrillo 

Počet schůzek: 5 

 

Komise jazyků se sešla během školního roku dle plánu pětkrát. Její členové spolupracovali 

průběžně po celý školní rok a scházeli se podle aktuálních potřeb 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 státních a profilových maturitních zkoušek; 

 školení hodnotitelů ústní maturitní zkoušky; 

 klasifikace v jednotlivých jazycích, komisionální a opravné zkoušky; 

 práce na projektech a jazykových akcích a soutěžích (Studenti čtou a píší noviny, 

E-learning jako vzdělávací nástroj školy 3. tisíciletí, Comenius atd.); 

 kulturní akce, exkurze, besedy; 

 účast studentů v soutěžích a olympiádách, hodnocení výsledků; 

 příprava Dne jazyků; 

 aktualizace webu školy, výtvarná galerie. 

 

 

6.4. Zpráva o činnosti výchovného poradce za rok 2011/2012 

 

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. 
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 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. 

 Pohovory se studenty ohledně možnosti uzpůsobení podmínek v rámci státní maturitní 

zkoušky. 

 

Péče o nadané studenty 

 Individuální přístup vyučujících a příprava na účast v soutěžích a olympiádách. 

 Studentům vynikajícím v mimoškolních aktivitách se učitelé věnovali individuálně 

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

 Dominiku Uhrovi a Aleši Kilnarovi ze 3. 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. 
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 Na školní nástěnce jsou pravidelně doplňovány informace o vysokých školách, 

nabídkách seznamovacích kurzů a dnů 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 3. a 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. 

 Zájemci z řad studentů 2. a 3. ročníku se podrobili testu studijních předpokladů, tj. 

zaměření studia na VŠ. 

 Proběhl workshop vysokých škol pro studenty 3. ročníky a zájemce z řad studentů 4. 

ročníku. 

 Pro studenty maturitního ročníku se uskutečnila beseda o možnostech studia 

v zahraničí. 

 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. 

 

Další činnost výchovného poradce 

 Účast na poradách výchovných poradců v PPP v Ostravě-Porubě. 

 Spolupráce s vyučujícími při řešení vzdělávacích a kázeňských potíží. 
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7. ZAPOJENÍ DO PROJEKTŮ 
 

 

7.1. Realizované projekty 

 

 projekt Zkvalitnění a individualizace vzdělávání na škole 

Práce na projektu byly zahájeny v měsíci březnu. Ve sledovaném období byla 

realizována počáteční fáze projektu, v rámci které došlo především 

k administrativnímu zajištění a naplánování všech dalších aktivit. Zapojení do projektu 

by mělo přispět ke zkvalitnění, zefektivnění a individualizaci výuky a také ke zlepšení 

klimatu. Projekt bude dále pokračovat i v příštím školním roce, kdy dojde k naplnění 

stěžejních aktivit. 

 projekt COMENIUS – Partnerství škol 

Projekt byl zahájen v měsíci září a v průběhu školního roku byly realizovány dva 

výjezdy našich studentů do partnerských škol. V měsíci listopadu jsme navštívili 

město Tomelloso ve Španělsku a francouzské hlavní město Paříž. Pro obě návštěvy 

byly připraveny krátké filmy s těmito tématy: moje škola, technologie a láska. 

Studenti měli také možnost zúčastnit se výuky v partnerských školách a navštívit 

významné památky daných regionů. V předvánočním období proběhla 

videokonference zaměřená na poznávání vánočních zvyků partnerských zemí. 

 projekt MF Dnes Studenti čtou a píší noviny 

Studenti se zúčastnili podzimního kola i jarního kola projektu. 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 sedmi našich studentů byly v novinách otištěny a to jak 

v celostátním vydání, tak v krajské příloze. 

 projekt nadace Člověk v tísni Příběhy bezpráví 

Stejně jako v předchozích letech proběhl listopadový projekt nadace Člověk v tísni 

nazvaný Příběhy bezpráví. Tématem byly opět roky nesvobody v Československu. 

Studenti všech ročníků shlédli film Swingtime a zúčastnili se besedy s Janem Krylem. 

 projekt nadace Člověk v tísni Jeden svět 

Nadace Člověk v tísni organizovala v březnu každoroční festival filmu Jeden svět. 
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Projekce filmů v Minikonokavárně v Ostravě zúčastnili studenti prvního až třetího 

ročníku. Následně ve třídách proběhly besedy k filmům. 
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8. ÚDAJE O AKTIVITÁCH ŠKOLY 

 

 

 

ZÁŘÍ 

06.-09.09.2011 1. a 2 .r. Adaptační kurz 

08.09.2011  Konference o výuce dějin: Prezentace dokumentu Auschvitz-Birkenau 

14.09.-

11.11.2011 
1.-4. r Projekt: Studenti čtou a píší noviny 

21.09.2011 1.-4. r. Divadlo, Komorní scéna Aréna: Penzion pro svobodné pány 

ŘÍJEN 

09.10.2011  Natáčení rozhovoru a dokumentu s pamětníkem L. Eliášem 

14.10.2011 1.-4.  r. Premiéra filmu o Osvětimi (K-Trio) 

21.10.2011  Promítání filmu o Osvětimi na dějepisné exkurzi v Krakově 

21.10.2011 1. r. Testování 1. ročníků 

LISTOPAD  

01.11.2011 2. r. Evropský průzkum škol: ICT ve výuce 

10.11.2011 2.-4. r. Školní kolo recitační soutěže 

16.11.2011 1.-4.  r. Projekt příběhy bezpráví: film Swingtime + recitál a beseda s J. Krylem 

16.11.2011 2.-4. r Videokonference projektu Comenius – seznámení studentů 

17.11.2011 1.-4. r. Exkurze do továrny O. Shindlera v Krakově 

19.11.2011 2. r. Taneční kurz: závěrečná lekce 

21.-26.11.2011 2.-4. r. Projekt Comenius: návštěva školy IES Airén v Tomellosu ve Španělsku 

22.11.2011 3. a 4. r Divadlo, Komorní scéna Aréna: Dávníkové 

23.11.2011  Mezigymnaziální recitační soutěž Aréna plná krásných slov 

24.11.2011 3. a 4. r Seminář k NSZ 

26.11.2011 1. r. Exkurze na střelnici ve Staré Bělé 

29.11.2011 2.-4. r. Internetová matematická olympiáda 

PROSINEC  

05.12.2011  Výstava fotografií „Fashion a glamour“ 

06.12.2011 1.-4. r. Mikuláš hledá talent 2: školní soutěž, přehlídka pokusů CHE 

07.12.2011 1.-4. r. Natáčení rozhovoru s R. Jančurou (Student Agency, Regio Jet) 

07.12.2011 1.-4. r. Prezentace filmového dok. Auschitz-Birkenau (Židovská obec OVA) 

07.12.2011 1.-4. r. Olympiáda v českém jazyce: školní kolo 

12.12.2011 1.-4. r. Adventní koncert 

15.12.2011 2.-4. r. Divadlo, Komorní scéna Aréna: Blecha 

16.12.2011 1.-4. r. Videoprezentace: horolezec Libor Uher 

20.12.2011 1.-4. r. Školní matematická soutěž 

21.12.2011 1.-4. r. Vánoční besídka 
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21.12.2011  Projekt E-learning škola pro 3. tisíciletí: závěrečná konference 

21.12.2011 1.-4. r. Soutěž: basketbal – gymnázium vs. absolventi 

LEDEN  

04.01.2012 4. r. Prezentace studia v zahraničí (Dream Foundation) 

10.01.2012 1.-4. r. Výstava: Spolu proti sobě 

26.01.2012 2.-4. r. Divadlo, Komorní scéna Aréna: S nadějí, i bez ní 

27.01.2012 1.-4. r. Olympiáda v anglickém jazyce: školní kolo 

ÚNOR  

02.02.2012 1.-4. r. Bowling 

06.02.2012 3.-4. r. Workshop vysokých škol 

08.02.2012  Olympiáda v německém jazyce: okresní kolo (studentka 3. roč.) 

10.02.2012 1.-4. r. Divadlo, Divadlo J. Myrona: Marat/Sade 

22.02.2012  Olympiáda v anglickém jazyce: okresní kolo (student 1. roč.) 

BŘEZEN 

07.02.2012  SOČ: školní kolo (student 2. a 4. ročníku) 

08.02.2012 1. a 2. r. Olympiáda – chemie, kat. C: školní kolo 

09.03.2012  Recitační soutěž: Wolkerův Prostějov, okresní kolo (studentka 2. roč.) 

09.03.2012  Literární soutěž: Cena Maxe Broda (student 4. roč.) 

21.03.2012  Olympiáda v českém jazyce: okresní kolo (2 studenti 3. roč.) 

23.03.2012 1.-3. r. Festival Jeden svět: projekce filmů v Minikinokavárně 

27.03.2012 1.-4. r. Rodiče v roli učitelů: Technologie výroby čokolády 

29.03.2012 2.-4. r. Divadlo, Komorní scéna Aréna: Chlív/Paternoster 

DUBEN 

03.04.2012  Olympiáda – chemie, kat. C: krajské kolo (2 studenti 2. roč.) 

04.04.-

04.05.2012 
 Projekt: Studenti čtou a píší noviny 

04.04.2012 1.-4. r. Den živých jazyků 

10.04.2012 1.-4. r. Exkurze: The Human Body Exhibition, Praha 

17.04.2012 3 r. Evaluace studentů: přidaná hodnota 

20.04.2012  SOČ: okresní kolo (student 2. a 4. ročníku) 

26.04.2012 1.-4. r. Divadlo, Divadlo Petra Bezruče: Rodinná slavnost 

27.04.2012 1.-4. r. Projekt rozvoj EVVO: Výukový program, Ukázky dravců a sov 

KVĚTEN 

10.05.2012 1.-4. r. Divadlo, Komorní scéna Aréna: Proměna 

14.05.2012  SOČ: krajské kolo (student 4. ročníku) 

29.05.2012  Rodiče v roli učitelů: Umírání v domácím prostředí 

31.05.2012 1.-3. r. Soutěž: Dějepis, 1. kolo 
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ČERVEN 

07.06.2012 1.-2. r. Terénní cvičení z botaniky: CHKO Poodří 

13.06.2012 1.-3. r. Soutěž: Dějepis, finále 

15.-17.06. 

2012 
1.-3. r. Cyklovíkend 

24.-28.06 1.-3. r. Poznávací zájezd: Paříž 

25.06.2012 1.-3. r. Výlet: Ondřejník 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

9. VÝSLEDKY PROVEDENÝCH KONTROL 

 

 

9.1. Všeobecná zdravotní pojišťovna 

 

Dne 30. ledna 2012 proběhla kontrola VZP zaměřená na placení pojistného na všeobecné 

zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. 

 

Obsah kontroly: 

1. kontrola opatření z předchozí kontroly; 

2. správnost stanovení vyměřovacích základů a výše pojistného; 

3. dodržování termínu splatnosti pojistného; 

4. plnění oznamovací povinnosti; 

5. dodržování povinnosti zasílat kopie záznamů o pracovních úrazech. 

 

Výsledky kontroly: 

ad 1) Kontrolou nebylo zjištěno dlužné pojistné ani penále. 

ad 2) Ve stanovení vyměřovacích základů a výše pojistného nebyly zjištěny nedostatky. 

ad 3)  Pojistné za kontrolované období bylo uhrazeno. 

ad 4)  Přehledy o platbách pojistného za zaměstnance zdravotně pojištěné u VZP podle § 25, 

odst. 3, zákona č. 592/1992 Sb., v platném znění, byly plátcem zasílány. 

Ad 5) Ustanovení § 45 odst. 4, zákona č. 48/1997 Sb., v platném znění nebylo porušeno. 

V kontrolovaném období nebyl žádný pracovní úraz. 

 

Kontrolu provedla: 

 Jarmila Reifová  

 

Uložená opatření k nápravě: 

 nebyla uložena opatření k nápravě. 
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10. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 
 

Rok 2011 

 

Náklady:       7 366 204,26 Kč 

Výnosy:           7 613 612,67 Kč 

HV po zdanění:   247 408,41 Kč 
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Tato výroční zpráva byla projednána pedagogickým sborem dne 30.08.2012 a schválena 

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

dne 31.08.2012. 

 

 

 

V Ostravě dne 31.08.2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vypracovala: Ing. Mgr. Gabriela Bačová 


