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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

1.1. Název, sídlo a identifikační údaje 

Gymnázium EDUCAnet 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. 

Střimelická 2495/8 

140 00 Praha 4 – Záběhlice 

1.4. Vedení školy 

Ředitel školy a jednatel: Mgr. et Bc. Marek Šimoňák 

Zástupce ředitele: Ing. 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 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. Studenti mají také možnost profilace prostřednictvím výběru z 

volitelných předmětů. 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 

Gymnázium 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, 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. Dataprojektorem jsou rovněž vybaveno učebny Výchov, Jazykové učebny a Učebna 

přírodních věd. 

Ve sborovně jsou dva volně přístupné stolní počítače s LCD monitorem, napojené k centrální síti a 

dataprojektor. 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. Revitalizace budovy 

V celé budově školy došlo k výměně oken, což značně přispěje ke zlepšení uživatelského komfortu. 

Dá se také předpokládat úspora energií resp. finančních prostředků, které bude možné využít pro 

další rozvoj školy.  Rekonstruovány byly toalety v celé budově školy. 

Na počátku školního roku 2014/2015 je naplánována vyměněna rovněž vstupních dveří. 

 

 



 

1.8. Školská rada 

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

prostřednictvím školské rady. 

Ve školním roce 2013/14 pracovala školská rada ve složení: 

− Mgr. Hana Kurillová; 

− Ing. Mgr. Gabriela Bačová; 

− Marcel Chrubasík; 

− Jolana Pravdová; 

− PharmDr. Irena Vaiglová; 

− Mgr. Lenka Pacovská. 

 

Školská rada se v uplynulém školním roce na třech zasedáních zabývala mimo jiné rozvojovými záměry 

školy a projednávala  a schvalovala dokumenty školy ve smyslu § 168 školského zákona. 

V listopadu 2013 proběhly volby školské rady na další - tříleté období. 

Pedagogičtí pracovníci na schůzkách informovali členy školské rady o výhledech na školní rok 2013/14 

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

zabezpečení školy, rada byla seznámena s náborem žáků a přijímacím řízením, s průběhem státních 

maturitních zkoušek a s uplatněním absolventů školy. Projednávaly se i záležitosti týkající se změn ve 

vybavení školy a tříd, stavebních úprav apod. 

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. 

Dvou zasedání školské rady se jako host zúčastnil ředitel školy Mgr. et Bc. Marek Šimoňák. 



 

2. PŘEHLED OBORŮ STUDIA A UČEBNÍ DOKUMENTY 

PŘEHLED OBORŮ STUDIA 2013/2014 

 

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 

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

2.1. Učební plány  

Ve všech ročnících byla výuka vedena podle školního vzdělávacího programu „S notebookem do školy“ 

(RVP G). 

 

UČEBNÍ PLÁN 

Gymnázium                         79-41-K/41 

 

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  

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 
 



 

 

Předmět 

  Ročník  

Celkem 

 

I. II. III. IV. 
 

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 2013/2014 

 

Předmět 
Ročník / hodin 

Celkem 
I. II. III. IV. 

Anglický jazyk pro pokročilé 1 1 1 1 

17 
Kurz matematiky - - 1 1 

Český jazyk k maturitě  - - - 1 

Výtvarná výchova v angličtině 1 1 - - 

Celkem 2 2 2 3  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 

Ve školním roce 2013/2014 bylo na škole zaměstnáno celkem 15 pedagogických pracovníků 

(přepočtený počet úvazků 10,21) a 3 nepedagogičtí pracovníci (přepočtený počet úvazků 2,50). 

Z celkového počtu 15 pedagogů, pracovalo 10 osob na základě uzavření pracovního poměru a 5 osob 

na základě dohody konané mimo pracovní poměr. Z osob zařazených v kategorii nepedagogických 

pracovníků 2 osoby pracovaly v režimu pracovního poměru a 1 osoba na základě uzavření dohody o 

provedení práce. 

3.1. Zaměstnanci školy 

CELKOVÉ POČTY ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY 

 

Ředitel 
Zástupce 

ředitele 

Výchovný 

poradce 
Učitel 

Pedagogičtí 

pracovníci 

Nepedagogičtí 

pracovníci 

1 1 1 11 15 3 

 

 

SEZNAM PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ  

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 

 

Jméno Funkce 
V r. 

2013/1vyučoval 
Kvalifikace 

Adam Vítězslav učitel 
ANJ, AKO,  

APP 

FF OU v Ostravě: ANJ a LIT; 

PdF OU v Ostravě: pedagogické studium 

pro učitele SŠ a 2. stupně ZŠ 

Bačová Gabriela 
zástupce 

ředitele 

MES, INT, 

SES 

PdF OU v Ostravě: Učitelství odborných     

předmětů; EkF VŠB-TU v Ostravě: 

Podniková ekonomika 

Bartošová Bohuslava učitel SPA FF OU v Ostravě: SPA pro překlad. praxi 

Brožová Petra učitel 

MAT, MES,  

KUM 

 

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 



 

    

Jméno Funkce 
V r. 2012/13 

vyučoval 
Kvalifikace 

Kurillová Hana učitel 
CJL, DEJ, 

DZS 
FF UP Olomouc: ČJ a LIT - DEJ 

Nitra Aleš učitel 
ANJ, 

AKO, HV 

FF OU v Ostravě: NEJ – DEJ; 

FF OU v Ostravě: rozšiřující studium ANJ a 

LIT pro střední školy 

Popule Petr učitel 

ZSV, DZS, 

SVS, DEJ, 

VV, VVA, 

SES, SVS 

FF UP Olomouc: Politologie a evrop. studia;  

PdF OU v Ostravě: DPS 

Richter Jőrg  učitel NEJ PdF Lipsko SRN: NJ – DEJ  

   studium NEJ a LIT pro SŠ 

Slivková Jana 
asistentka 

pedagoga 
 

FPřF SU v Opavě: historie-muzeologie; PF 

OU v Ostravě: Učitelství odborných 

předmětů; FF OU v Ostravě: rozšiřující 

studium NEJ a LIT pro SŠ 

Smutný Lukáš učitel INT 

FMMI VŠB-TU Ostrava: Automatizace a   

počítačová technika v metalurgii 

KVIC Nový Jičín: Studium pedagogiky 

Ústav práva a právní vědy Praha: Master of 

Business Administration 

Svoboda Daniel učitel ZEM FTK UP Olomouc: TV - Z 

Šimoňák Marek ředitel  

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: Informační technologie 

ve vzdělávání 

 

 

 

 

 

 

 



 

SEZNAM NEPEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ  

 ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 

 

Jméno Funkce 

Bača Josef správce sítě 

Potomská Iveta tajemnice 

Vogtová Radomila uklízečka 

 

3.2. Věková skladba pedagogických pracovníků 

 

 

VĚKOVÁ STRUKTURA PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ  

 

Graf č. 1.: Struktura pedagogických pracovníků 

 podle věku (v %) 

3.3. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Ve školním roce 2013/2014 se vyučující školy zúčastnili níže uvedených akreditovaných seminářů, akcí 

DVPP a absolvovali níže uvedené studijní obory. 
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Kurz: Inovační metody v dějepisné praxi – Československo ve 20. století, PANT (vyučující 

DEJ). 

Seminář:  Dvoudenní workshop Moderních dějin, PANT (vyučující DEJ) .        

Studijní obor:  Pedagogické studium pro učitele SŠ a 2. stupně ZŠ, PdF OU. 

 Rozšiřující studium ANJ a LIT pro SŠ, FF OU v Ostravě (vyučující ANJ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 

Přijímací řízení pro školní rok 2014/2015 se konalo dne 22. dubna 2014. 

Uchazeči o studium během přijímacího řízení vyplnili krátké informativní dotazníky v elektronické 

podobě v česko-anglické verzi. Dotazníky obsahovaly otázky týkající se jejich zájmů, budoucího studia, 

výběru druhého jazyka apod.  

Z přihlášených 30 uchazečů o studium, bylo přijato 25 studentů. Průměrný prospěch přijatých 

uchazečů o studium do prvního ročníku gymnázia pro školní rok 2014/2015 byl 1,40. 

4.1. Přijímací řízení – denní studium 

PŘEHLED POČTŮ PŘIHLÁŠENÝCH A PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ O STUDIUM  

PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 – 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 24 6 30 20 5 25 

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

* Obor Informační technologie, denní forma studia, nebyl pro školní rok 2014/2015 otevřen. 

4.2. Přijímací řízení – dálkové studium 

PŘEHLED POČTŮ PŘIHLÁŠENÝCH A PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ O STUDIUM  

PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 – 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 2014/2015 otevřen. 



 

4.3. Kritéria přijímacího řízení 

Pro přijímací řízení do prvního ročníku pro školní rok 2013/2014 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. Podmínkou přijetí ke studiu bylo 

dosažení studijního průměru do 1,5. 

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 

Na začátku školního roku 2013/2014 nastoupilo ke studiu 93 studentů, z toho 54 chlapců a 39 dívek. 

V průběhu sledovaného období na našem gymnáziu začali studovat ještě další 4 studenti. Dva studenti 

přestoupili z jiné školy (1. a 4. ročník) a dva studenti zahájili studium na základě vstupu do vyššího 

ročníku (3. a 4 ročník). Tři studenti naopak gymnázium opustili. Registrovali jsme také dvě přerušení 

studia.  

 Na konci školního roku byl tedy celkový počet studentů 92, z toho 51 chlapců a 41 dívek. 

5.1. Přehled o prospěchu za I. a II. pololetí školního roku 2013/2014 

HODNOCENÍ PROSPĚCHU ZA I. A II. POL. 2013/2014 

 

Pol. Třída 
Počet 

žáků 

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

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

I. 

1. A 26 4 21 1 0 15,38 80,77 3,84 0 1,97 

2. A 31 6 21 1 3 19,35 67,74 3,23 9,68 2,08 

3. A 9 3 3 2 1 33,33 33,33 22,22 11,11 2,28 

 4. A 27 3 16 6 2 11,11 59,25 22,22 7,42 2,44 

II. 

1. A 26 2 22 2 0 7,69 84,62 7,69 0 2,31 

2. A 31 5 25 1 0 16,19 80,65 3,23 0 2,17 

3. A 10 2 4 2 2 22,22 44,44 22,22 22,22 2,43 

 4. A 26 2 19 3 2 7,69 73,08 11,54 7,69 2,51 

5.2. Pochvaly a výchovná opatření za I. a II. pololetí školního roku 2013/2014 

HODNOCENÍ CHOVÁNÍ ZA I. A II. POL. 2013/2014  

Pol. Třída 

Pochvaly Důtka Klasifikace chování Vyloučení ze studia 

tříd. učitele ředitele tříd. učitele ředitele 2 3 podmíněně nepodmíněně 

I. 1. A 3 0 0 0 0 0 0 0 

      



 

  

 
Třída 

Pochvaly Důtka Klasifikace chování Vyloučení ze studia 

 tříd. učitele ředitele tříd. učitel ředitele 2 3 podmíněně nepodmíněně 

 2. A 6 0 0 0 0 0 0 0 

I. 3. A  0 0 1 0 0 0 0 0 

 4. A 1 0 1 1 1 0 0 0 

II. 

1. A 8 3 0 0 0 0 0 0 

2. A 8 0 0 0 0 0 0 0 

3. A 3 1 0 0 0 0 0 0 

 4. A 1 2 0 0 0 0 0 0 

 

5.3. Přehled absence za I. a II. pololetí školního roku 2013/2014 

HODNOCENÍ ABSENCE ZA I. A II. POL. 2013/2014 

 

Pololetí Třída 
Zameškané hodiny celkem Zameškané hodiny / student 

omluvené neomluvené omluvené neomluvené 

I. 

1. A 1214 0 46,69 0,00 

2. A 2352 0 75,87 0,00 

3. A 1353 0 150,33 0,00 

4. A 3717 8 137,67 0,30 

II. 

1. A 1716 0 66,00 0,00 

2. A 2425 0 78,23 0,00 

3. A 156 0 156,20 0,00 

4. A 2537 1 99,96 0,04 

 

 

 

 

 

 



 

5.4. Maturitní zkouška 

Celkem se k jarnímu termínu maturitních zkoušek přihlásilo 28 studentů.  

K jarnímu termínu maturitních zkoušek bylo připuštěno 23 studentů z tohoto počtu se 1 student se ze 

zdravotních důvodů řádně omluvil. K jarnímu termínu maturitních zkoušek nebylo připuštěno 5 

studentů, kteří neukončili studium čtvrtého ročníku. 

V písemné části státních maturitních zkoušek byli všichni studenti úspěšní u didaktického testu 

z Anglického jazyka, u didaktického testu z Českého jazyka bylo úspěšných 21 studentů, 1 student 

neprospěl. Neprospěl rovněž 1 student v didaktickém testu z Matematiky. Písemnou zkoušku 

z Českého jazyka úspěšně složili všichni přihlášení studenti, všichni přihlášení studenti rovněž uspěli 

v písemné zkoušce z Anglického jazyka. V ústní části státních maturitních zkoušek z Českého jazyka 

neprospěl v jarním termínu 1 student, v profilové části maturitní zkoušky neprospěla v jarním termínu 

1 studentka ze Zeměpisu. 

V podzimním termínu skládali maturitní zkoušky 4 studenti, kteří neuspěli u některé z dílčích 

maturitních zkoušek v jarním termínu státní a profilové části. 1 student byl úspěšný u didaktického 

testu z Českého jazyka a 1 student byl úspěšný v didaktickém testu z Matematiky. Kromě těchto 

studentů vykonali úspěšně v rámci podzimního termínu své opravné zkoušky z profilových předmětů 

2 studenti. 

V celkovém pohledu (v jarním i podzimním termínu a po opravných zkouškách) z 23 studentů 

připuštěných k maturitní zkoušce prospělo 8 studentů s vyznamenáním, 14 studentů prospělo. Všichni 

studenti tedy maturitní zkoušku složili. 1 student se ze zdravotních důvodů ústních zkoušek nezúčastnil 

(u písemných částí státní části maturitních zkoušek uspěl v loňském školním roce). 

 

Profilová část maturitní zkoušky 

BIO - 5 studentů, průměr 1,4 

INT - 12 studentů, průměr 1,17 

DEJ - 6 studentů, průměr 1,83 

ZEM - 9 studentů, průměr 2,56 



 

CHE - 3 studenti, průměr 1,0 

ZSV - 5 studentů, průměr 2,0 

MAT - 1 student, průměr 3,0 

NEJ - 1 student, průměr 1,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. ČINNOST PŘEDMĚTOVÝCH KOMISÍ A VÝCHOVNÉHO PORADCE 

Ve školním roce 2013/2014 pracovaly na škole tři předmětové komise: 

 PK přírodovědných předmětů; 

 PK společenskovědních předmětů; 

 PK jazyků. 

Svoji agendu rovněž vedla výchovná poradkyně. 

6.1. Zpráva o činnosti předmětové komise přírodovědných předmětů 

Zpráva o činnosti předmětové komise přírodovědných předmětů 

 

Školní rok: 2013/2014 

Předseda komise: P. Brožová 

Členové komise: P. Popule, D. Svoboda,  J. Verlík, J. Záviský 

Počet schůzek: 5 

 

V průběhu školního roku 2013/2014 pracovala komise přírodovědných předmětů. Komise se sešla 

plánovaně pětkrát a mimo tyty schůzky členové průběžně spolupracovali po celý školní rok při řešení 

aktuálních potřeb. 

 

Hlavní témata schůzek předmětové komise: 

 využívání notebooků, výukových webů, interaktivních tabulí a pomůcek v odborných 

učebnách; 

 zapojení do projektů a soutěží školy v rámci přírodovědných předmětů;  

 příprava a aktualizace pracovních a výukových plánů; 

 revize otázek k profilové části maturitní zkoušky; 

 nabídka témat k ročníkové práci 1. ročníku; 

 příprava studentů na olympiády v biologii a chemii, bilance umístění zúčastněných studentů; 



 

 ve všech přírodovědných předmětech byly uskutečňovány konzultační hodiny v rámci 

přípravy na maturitní zkoušku a přijímací zkoušky na VŠ; 

 byla zhodnocena úspěšnost studentů u státních a profilových maturitních zkoušek; 

 v matematice se studenti zúčastnili tradiční školní soutěže a okresního kola v Pišqworkách; 

 hodnocení účasti a úspěšnosti na maturitním tréninku – matematika+; 

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

povodí Odry, v době hlavních prázdnin se pro zájemce z 1. ročníku konal dvoudenní pobyt 

v lokalitě Morávka na téma „Za poznáním hub“; 

 v rámci exkurzí navštívili studenti Ústav fyziologie a patofyziologie při LF OSU, návštěvu 

Krevního centra a výukové semináře;  

 zapojení do SOČ; 

 pro studenty s dlouhodobou absencí byl nabídnut prostor pro konzultace a uskutečněno 

dodatečné přezkoušení; 

 příprava seminářů na školní rok 2013/2014; 

 práce vybraných studentů 1. a  2. ročníku na školním videu s přírodovědnou tematikou; 

 hodnocení projektu Šablony; 

 Dominiku Uhrovi ze 4. ročníku byl vypracován individuální vzdělávací plán; 

 studenti se zdravotním postižením (Pavlína Soušková, Jenifer Kretková a Adam Ryška – 2. 

ročník) byli taktéž vyučováni podle vypracovaného individuálního vzdělávacího plánu. 

6.2. Zpráva o činnosti předmětové komise společenskovědních předmětů 

Zpráva o činnosti předmětové komise společenskovědních předmětů 

 

Školní rok: 2013/14 

Předseda: Hana Kurillová  

Členové komise: Marek Šimoňák, Gabriela Bačová, Petr Popule, Aleš Nitra 

Počet schůzek: 5 

 



 

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

komise se průběžně scházeli a spolupracovali po celý školní rok podle aktuálních potřeb. 

 

Hlavní témata schůzek předmětové komise: 

 tematické plány společenskovědních předmětů; 

 doporučené tištěné učebnice, elektronické učebnice a weby jednotlivých předmětů; 

 aktualizace ŠVP; 

 příprava, průběh a hodnocení státních a profilových maturitních zkoušek; 

 klasifikace ve společenskovědních předmětech, komisionální a opravné zkoušky; 

 práce se studenty s SPU; spolupráce s asistentem; 

 práce na projektech a společenskovědních akcích a soutěžích (Příběhy bezpráví, Comenius, 

akce sdružení PANT, Dějepisná soutěž o cenu Dominika Haška atd.); 

 kulturní akce, exkurze, besedy, výuková dopoledne; 

 účast studentů v soutěžích a olympiádách, hodnocení výsledků; 

 příprava Dne jazyků a vánočního programu; 

 videorozhovory s osobnostmi; 

 aktualizace webu školy, články o akcích školy; 

 využití interaktivních pomůcek; 

 výzdoba školy;  

 školení a další vzdělávání učitelů společenskovědních oborů; 

 zájezd do Francie; 

 příprava seminářů na školní rok 2014/15. 

 

 

 

 



 

6.3. Zpráva o činnosti předmětové komise jazyků 

Zpráva o činnosti předmětové komise jazyků 

 

Školní rok: 2013/2014 

Předseda: Aleš Nitra  

Členové komise: Hana Kurilová, Petr Popule, Vítězslav Adam, Jörg Richter, Bohuslava 

Bartošová, A. Horrillo 

Počet schůzek: 5 

 

Ve školním roce 2013/2014 proběhlo celkem pět schůzek předmětové komise jazyků. Její členové 

však úzce spolupracovali po celý školní rok a podle aktuálních potřeb se scházeli na operativních 

schůzkách. 

 

Hlavní témata schůzek předmětové komise: 

 tematické plány tvořené v souladu s ŠVP,  jejich kontrola a aktualizace; 

 tištěné a elektronické učebnice do jednotlivých předmětů; 

 příprava a realizace státních maturit; 

 klasifikace v jazycích, komisionální a opravné zkoušky; 

 účast studentů v soutěžích a olympiádách, hodnocení výsledků; 

 příprava a realizace Projektového týdne jazyků (AIESEC); 

 koordinace spolupráce se španělským rodilým mluvčím Angelem Horrillem ve výuce 

španělštiny; 

 kulturní akce, exkurze, besedy, výstavy; 

 natáčení školních videí; 

 účast našich studentů na zkouškách FCE; 

 projekt Comenius – zapojení našich studentů do jednotlivých výjezdů a vytváření 

prezentačních materiálů. 



 

6.4. Zpráva o činnosti výchovného poradce za rok 2013/2014 

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 chovají nevhodně ve vyučování. 

 Pohovory se studenty, kteří porušili řád školy. 

 

Péče o studenty s poruchami učení 

 Registrace studentů se SPU v 1. Ročníku. 

 Individuální konzultace se studenty se SPU, problémy ve výuce, zvládání výuky 

přes e-maily. 

 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 studenty se zdravotním postižením 

 Spolupráce se Speciálními poradenskými centry (SPC v Opavě – zrak, SPC v O.- 

Porubě – sluch). 

 Realizace návštěvy p. Barvíkové a p. Franera ze SPC. 

 Informace vyučujícím. 



 

 Vyhotovení Individuálního vzdělávacího plánu pro všechny tři studenty. 

 Asistent pedagoga pro sluchově postižené studenty i zrakově postiženou 

studentku. 

 

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 ze 4. 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. 

 Účast výchovné poradkyně na Evropském veletrhu pomaturitního a celoživotního 

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

též 3. ročníku. 

 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. 

 Na školní nástěnce jsou pravidelně doplňovány informace o vysokých školách, 

nabídkách seznamovacích kurzů a dní otevřených dveří. 

 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 a beseda se společností Scio o NSZ a přijímacím řízení na VŠ. 

 

 

                 



 

Další činnost výchovného poradce 

 Účast výchovné poradkyně na poradě výchovných poradců v PPP v Ostravě-

Porubě.   

 Spolupráce s vyučujícími při řešení vzdělávacích a kázeňských potíží. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. ZAPOJENÍ DO PROJEKTŮ 

7.1. Realizované projekty 

 projekt Zkvalitnění a individualizace vzdělávání na škole 

Projekt pokračoval v uplynulém školním roce druhým rokem. 

V rámci projektu byla podpořena výuka v předmětech Angličtina, Český jazyk a Matematika. 

Předmět Angličtina napříč ročníky je zaměřený zejména další na rozvoj gramatiky i 

komunikačních schopností studentů (1.–4. ročník). Rovněž předmět Výtvarná výchova 

v anglickém jazyce má za cíl rozvoj jazykových znalostí a dovedností studentů.  Kurz 

matematiky je zaměřený na přípravu studentů k přijímacím zkouškám na VŠ (pro studenty 3. a 

4. ročníku) a náplní předmětu Český jazyk k maturitě je příprava studentů na maturitní 

zkoušku. 

 

 projekt COMENIUS – Partnerství škol 

Ve školním roce 2013/2014 se škola již potřetí zapojila do mezinárodní spolupráce v rámci 

projektu COMENIUS. Partnery v projektu, který je zaměřen na průmysl a zaměstnanost, se 

tentokrát staly školy ze Slovenska, Turecka a Rumunska. V listopadu 2013 se šest studentů 

zúčastnilo prvního setkání v tureckém Ekinözü. Pro toto setkání si studenti připravili krátký film 

a prezentace české historie, kultury a tradic. V květnu 2014 se uskutečnilo setkání všech škol 

v Ostravě. V jeho rámci proběhly návštěvy průmyslových podniků a památek na Ostravsku. 

Studenti dále připravili a prezentovali krátké filmy a prezentace na téma zaměstnanosti 

mládeže, pracovního pohovoru a možnosti zaměstnání v průmyslu. Všechny výstupy jsou 

prezentovány na internetových stránkách projektu. V příštím školním roce bude projekt 

pokračovat výjezdem na Slovensko a bude zakončen návštěvou Rumunska. 

 

 projekt nadace Člověk v tísni Příběhy bezpráví 

Projekt Příběhy bezpráví organizovaný vzdělávacím programem Jeden svět na školách 

společnosti Člověk v tísni seznamuje každoročně během listopadu žáky základních a středních 

škol s moderními československými dějinami prostřednictvím projekcí filmů a následných 



 

besed. Naše škola se do projektu zapojuje pravidelně již od svého vzniku a přivítala v rámci 

následných besed již mnoho významných hostů z řad pamětníků či historiků. 

Tématem tohoto ročníku byla „50 léta v Československu“. V rámci přípravy studenti 

zpracovávali pracovní listy na toto téma v hodinách dějepisu a společenskovědních seminářů. 

Následně pak studenti všech ročníků zhlédli film Postavení mimo hru a zúčastnili se besedy 

s politickým vězněm Leo Žídkem a dcerou politického vězně Evou Langrovou.  

 

 Projekt nadace Člověk v tísni Studentské volby 

V rámci programu Jeden svět na školách jsme se v tomto školním roce zúčastnili také části 

projektu Kdo jiný?, který se zaměřil na pořádání Studentských parlamentních voleb 2013. Cílem 

projektu je zapojit studenty do aktivního občanského života. V rámci projektu jsou studenti 

seznamováni s politickým systémem, s fungováním stran, Parlamentu ČR a v jeho závěru si 

před parlamentními volbami vyzkoušejí vlastní volby nanečisto. Naši studenti si sami připravili 

volební místnost, ve které pracovala volební komise, umožnili všem zájemcům-spolužákům 

dne 2. října 2013 volit a provedli veškeré sčítání a odeslání výsledků. Akce přispěla k většímu 

zájmu studentů o současné dění i o následné skutečné parlamentní volby, kterých se mnozí, 

jimž už bylo 18 let, zúčastnili. 

 

 Projekty organizované občanským sdružením PANT 

Občanské sdružení PANT podporuje vzdělávací a výukové aktivity v oblasti dějin 20. století, 

jeho vlajkovou lodí je portál pro učitele i žáky Moderní dějiny. Naše škola se aktivně zapojuje 

do různorodých akcí PANTu: učitelé se účastní vzdělávacích akcí a zapojují se do tvorby 

výukových aktivit, studenti navštěvují konference, výstavy či exkurze a zpracovávají výstupy 

z těchto aktivit. 

V tomto školním roce se naše škola zúčastnila několika projektů PANTU. V září navštívilo 

několik studentů spolu se studenty Jazykového gymnázia Pavla Tigrida vzdělávací program ve 

Varšavě, zaměřený na historii i soudobý život dvou sousedních zemí. Navštívili zde muzea, 

poznali soudobou architekturu, společně zpracovávali zadané úkoly, ale také se bavili a 

sportovali. Obdobný program proběhl posléze v listopadu na našem gymnáziu, kde jsme 

přivítali studenty z Varšavy. 



 

Vybraní studenti naší školy se mohli zúčastnit dvou konferencí. Mikrokonference PANTu na 

téma Pavel Tigrid se konala v listopadu 2013 na Jazykovém gymnáziu P. Tigrida a studenti 

absolvovali přednášky i následný workshop. Dvoudenní konference na téma Češi v exilu 

proběhla v dubnu na Gymnáziu Olgy Havlové a studenti se zúčastnili filmových projekcí, 

několika besed a přednášek, workshopů i speciálního koncertu organizovaného k této 

konferenci. 

Sdružením PANT byly na naši školu zapůjčeny dvě výstavy. Tou první byla Pocta Olze Havlové 

v listopadu, druhou Příběh Jana Zajíce v dubnu. Obě výstavy byly provázeny i aktivní prací 

studentů – zpracováváním pracovních listů a diskuzemi na daná témata. 

 

 Projekt Pro život 

„PRO ŽIVOT“ je projekt studentů medicíny na Lékařské fakultě Ostravské univerzity, který měl 

za cíl naučit běžné laiky, studenty našeho gymnázia, základy první pomoci v reálných, život 

ohrožujících situacích. Kurz trval 100 minut a byl rozdělený na praktickou a teoretickou část. 

Základy první pomoci provedli naše studenty 1. a 2. ročníku školení instruktoři, studenti 2. a 3. 

ročníku oboru Všeobecné lékařství na LF OU (mezi nimi rovněž 2 absolventky našeho 

gymnázia), v uvolněném, zajímavém a co nejosobnějším přístupu k účastníkům kurzu. 

Naši studenti si mohli prakticky vyzkoušet první pomoc u náhlé zástavy krevního oběhu, 

krvácení, dušení, bezvědomí a také volání na linku 155. Každý student kurzu si vyzkoušel na 

resuscitačních figurínách masáž hrudníku a umělé dýchání. Průběh volání na linku 155 

studentům přiblížily originální zvukové nahrávky. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. ÚDAJE O AKTIVITÁCH ŠKOLY 

ZÁŘÍ 2013 

04.-07.09. 1.  r. Adaptační kurz 

18.09. PS* Forum 2000: beseda o Číně (Fiducia Ostrava) 

26.09. 1. r. Knihovnická lekce (Knihovna města Ostravy) 

26.09. PS Divadlo: Plešatá zpěvačka (Komorní scéna Aréna) 

24.-26.08 4. r. Školní výlet (Liberec) 

ŘÍJEN 2013 

02.10. 1.-4. r. Studentské předčasné parlamentní volby (Člověk v tísni) 

02.10. 1. r. Testování studentů 1. ročníků (MECOPS) 

04.10. PS Exkurze: Varšava 

04.10. PS Horolezecký zájezd: Alpy 

10.10.. PS Seminář: příprava k chemické olympiádě kategorie C 

07.-11.10 1.-4. r. Anglický týden: Projekt Edison 

14.10. 1.-4. r. Soutěž: Pišqorky (školní kolo) 

17.10. PS Divadlo: Dezertér z Volšan (Komorní scéna Aréna) 

31.10. 4. r.  Prezentace studia v zahraničí 

LISTOPAD 2013  

01.11. PS Soutěž: Pišqorky (oblastní kolo) 

06.11. 2. a 3. r. Soutěž: recitační (školní kolo) 

12.11. 3. a 4. r. Beseda: Studium na VŠE (Ing. M. Šedivý) 

21.11. PS Minikonference: Pavel Tigrid (Jaz. Gymnázium P. Tigrida) 

21.11. 1.-4. r. Projekt: Příběhy bezpráví (film a beseda) 

17.-23.11. PS Projekt: Comenius (výjezd do Turecka) 

26.11. 1.-4. r. Sportovní den: bruslení 

26.11. PS Divadlo: Habaďůra (Divadlo J. Myrona) 

26.-03.12. 1.-4. r. Výstava: Pocta O. Havlové (PANT) 

PROSINEC 2013  

02.12. 1. a 2. r. Projekt: „Pro život“ (základy laické první pomoci) 

05.12. 1.-4. r. Olympiáda: Český jazyk (školní kolo) 

11.12. 1.-4. r.  Soutěž: Mikuláš hledá talent (CHE – školní kolo) 

12.12. VS** Soutěž: Cena Waltera Semera (vyhlášení – finalisté) 

16.12. 1.-4. r. Soutěž: MAT (školní kolo) 

16.12. 1.-4. r. Vánoční den: soutěže a vystoupení studentů 



 

19.12. PS Exkurze: Vila Tugenhat 

   

LEDEN 2014  

09.01. PS Divadlo: Ruská zavařenina (Komorní scéna Aréna) 

28.01. 1.-4. r. Sportovní den: bouldering 

30.01. 1.-4. r. Sportovní den: bouling (pololetí) 

29.01. 1.-4. r. Olympiáda: ANJ (školní kolo) 

ÚNOR 2014  

07.02. VS Olympiáda: CJL (okresní kolo) 

13.02. PS Divadlo: Krajní meze (Komorní scéna Aréna) 

17.02. VS Olympiáda: ANJ (okresní kolo) 

21.02. 2. r. Výstava: České umění 21. st. (Galerie výtv. umění Ostrava) 

28.02. 1. r. Noc ve škole 

BŘEZEN 2014 

04.03. PS Olympiáda: CHE (školní kolo – praktická část kat. C) 

06.03. PS Olympiáda:  CHE (školní kolo – test kat. C) 

06.03. 4. r. Testování studentů 4. ročníků (MECOPS) 

07.03. 1.-3. r. Přednáška: Terorismus (přednáška a filmová projekce) 

18.03 PS Olympiáda: CHE (školní kolo – test kat. C) 

19.03. 2.-4. r. Exkurze: ZOO (Adopce zvířete ZOO Ostrava) 

24.03. 1.-4. r. Divadlo: Strýček Váňa (Divadlo P. Bezruče) 

26.03. 3. r. Přednáška: Život pochodně (PANT) 

DUBEN 2014 

02.-03.04 PS Studentská konference: Češi v exilu (PANT) 

22.04. 1.-3. r. Výukové dopoledne: Mentální anorexie a bulimie 

16.04. 1.-3. r. Soutěž: DEJ (O cenu D. Haška) 

14.-25.04. 1.-3. r. Výstava: Příběh Jana Zajíce 

29.04. VS Olympiáda: CHE (krajské kolo – kategorie C) 

17.04. VS FCE – Pre-testing 

KVĚTEN 2014 

15.05. 1.-4. r. Divadlo: Příznaky (Komorní scéna Aréna) 

21.05. 1.-4. r. Divadlo: Perfect Days (Divadlo Ant. Dvořáka) 

23.05. 1. r. Terénní cvičení z botaniky: CHKO Zerzávka 

30.05. 4. r. Maturitní večírek 

05.-09.05. 1.-4. r. Projekt: Comenius (setkání v Ostravě) 

CERVEN 2014 

04.06. 4. r. Slavnostní vyřazení studentů 



 

06.06. 1.-3. r. Beseda: trenér V. Vůjtek 

*   Přihlášení studenti   ** Vybraný(í)  student(i) 

 

9. VÝSLEDKY PROVEDENÝCH KONTROL 

9.1. Česká školní inspekce 

Ve dnech 28. – 29. května 2014 byla na Gymnáziu EDUCAnet Ostrava s.r.o., realizována ČŠI inspekční 

činnost. 

 

Předmět kontroly: 

Kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících a prováděcích právních 

předpisů, ve znění účinném v kontrolovaném období, které se vztahují k organizaci a průběhu 

maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2014. 

1. Kontrola, zda ředitel školy zajistil podmínky pro řádný průběh maturitní zkoušky ve 

škole podle § 80 odst. 5. písm. a) školského zákona, ve znění účinném v kontrolovaném 

období. 

2. Kontrola, zda ředitel školy jmenoval členy zkušební maturitní komise podle § 80 odst. 

5. písm. c) školského zákona, ve znění účinném v kontrolovaném období. 

3. Kontrola konání dílčích zkoušek společní části maturitní zkoušky konané ústní formou 

a zkoušek profilové části maturitní zkoušky podle § 80 odst. 1. školského zákona, ve 

znění účinném v kontrolovaném období. 

 

Výsledky kontroly: 

ad 1.  nebylo zjištěno porušení výše uvedených ustanovení právního předpisu; 

ad 2. nebylo zjištěno porušení výše uvedených ustanovení právního předpisu; 

ad 3. nebylo zjištěno porušení výše uvedených ustanovení právního předpisu. 

 



 

Kontrolu provedli: 

 Mgr. Jana Franková – školní inspektor; 

 Ing. Hana Malárová – školní inspektorka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10.   ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 

Celkem NÁKLADY  6 388 158,81 Kč 

Celkem VÝNOSY     6 500 845,34 Kč 

Celkem účetní HV po zdanění      112 686,53 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tato výroční zpráva byla schválena Školskou radou při Gymnáziu EDUCAnet Ostrava s.r.o., Mjr. Nováka 

1455/34, 700 30  Ostrava-Hrabůvka dne 29.09.2014. 

 

 

 

V Ostravě dne 29.09.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Ing. Mgr. Gabriela Bačová 


