Výroční zpráva o činnosti školy
Wichterlovo gymnázium

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy
školní rok 2007/2008

podle § 10 zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a vyhlášky č. 15/2005, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů,
výročních zpráv a vlastního hodnocení školy ve znění pozdějších předpisů

Zaměstnanci a žáci školy uvedení ve Výroční zprávě o činnosti školy písemně souhlasili se zveřejněním svých osobních údajů.
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1 Základní údaje o škole
Název:

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Sídlo:

Čs. exilu 669/16, 708 00 Ostrava-Poruba

Zřizovatel školy:

Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692. V souladu

s ustanovením § 2 zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků majetku
České republiky do majetku krajů, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., přešla funkce zřizovatele na kraj
ke dni 1. dubna 2001, tj. ke dni účinnosti rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.
j. 14 690/2001 ze dne 30. března 2001.

Zřizovací listina:

Zřizovací listinu vydala Rada kraje, Moravskoslezský kraj, na základě

usnesení zastupitelstva kraje č. 29/4 ze dne 21. června 2001 (ZL/023/2001).

1. dodatek: D1/ZL/023/2001 - Na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 5/49/1 ze dne 27. září
2001;
2. dodatek: D2/ZL/023/2001 - Na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 7/79/1 ze dne
13. prosince 2001;
3. dodatek: D3/ZL/023/2001 - Na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 9/129/1 ze dne
28. března 2002;
4. dodatek: D4/ZL/023/2001 - Na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 6/399/1 ze dne
29. září 2005;
5. dodatek: D5/ZL/023/2001 - Na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 11/1022/1 ze dne
8. června 2006;

Právní forma:

příspěvková organizace

Organizace je právnickou osobou a právním nástupcem příspěvkové organizace Gymnázium,
Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 zřízené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 1. srpna
1994 pod č.j. 29 365/94-61.

Adresy pro dálkový přístup:

www.wigym.cz
reditel@wigym.cz
sekretariat@wigym.cz
(prijmeni@wigym.cz)
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Adresa elektronické podatelny pro žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím:

podatelna@wigym.cz

Identifikátor zařízení:

600 017 648

IČO:

00 842 702

IZO:

000 842 702

Údaje o vedení
1. 7. 2007 – 31. 8. 2008
ředitel:

Mgr. Antonín Balnar, PhD.

zástupce ředitele (zástupce statutárního orgánu):

Mgr. Bc. Libor Klubal

zástupce ředitele:

Mgr. Jan Netolička

Charakteristika školy
Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace (dále jen „Wichterlovo
gymnázium“) je střední škola založená v roce 1956 a je nejstarším gymnáziem v Ostravě-Porubě.
Vyučující školy se snaží žáky připravovat na další profesní růst a vysokoškolské studium tak, aby se
z žáků staly vyzrálé osobnosti ctící základy demokracie. Chceme, aby se z našich absolventů stali
slušní, pracovití a úspěšní mladí lidé.
Ve školním roce 2007/2008 mělo Wichterlovo gymnázium 23 tříd:

délka vzdělávání

název oboru

kód oboru

počet tříd

osm let

gymnázium

79-41-K/81

2

osm let (dobíhající)

gymnázium – všeobecné

79-41-K/801

13

čtyři roky

gymnázium – všeobecné

79-41-K/401

5

čtyři roky

gymnázium matematika

79-41-K/402

3

Zároveň probíhala výuka i v distanční formě vzdělávání (studium při zaměstnání).
V každé třídě fungovala žákovská samospráva, prostřednictvím které žáci sdělovali své názory a
přání. Z každé třídy byli dva zvolení žáci členové Studentského senátu, se kterým vedení školy
pravidelně konzultovalo nejrůznější témata.
Výuka probíhala v obou budovách gymnázia a v areálu školního hřiště. Počátkem školního roku
jsme opravili a vybavili laboratoř biologie, která se žákům velmi líbí. V závěru školního roku jsme
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modernizovali ateliér výtvarné výchovy. Pro nový školní rok počítáme s podobnými úpravami ve
vedlejší budově gymnázia.

Údaje o školské radě:
Volby do Školské rady Wichterlova gymnázia proběhly 15. prosince 2005 a jejími členy byli:
1) za pedagogické zaměstnance gymnázia: Mgr. Miroslava Pišková
RNDr. Michal Vavroš, Ph.D. (místopředseda)
PaedDr. Jana Vejpustková

2) z řad zástupců zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků a studentů:
Ing. Dana Kaniová, CSc. (předsedkyně)
Ing. Josef Kavala
Ing. Martin Kracík

3) za zřizovatele (jmenováni zástupci):

Mgr. Lukáš Curylo
Mgr. Lubomír Pospíšil
Bc. Radana Zapletalová

Ve školním roce 2007/2008 se školská rada sešla dvakrát (15. 10. 2007, 13. 3. 2008). Jejich zasedání
se vždy zúčastnili i zástupci ředitelství školy.
Volba členů Školské rady Wichterlova gymnázia (na období 2008-2011) z řad zástupců nezletilých
žáků a zletilé žáky proběhla 4. června 2008. Ze čtyř kandidátů byli zvoleni Ing. Dana Kaniová, CSc.,
Ing. Martina Dostálová a MUDr. Jiří Knap. Volby za pedagogické pracovníky proběhly 23. června
2008 a ze čtyř kandidátů byli zvoleni Mgr. Hana Sikorová, PhDr. Petr Smolák a RNDr. Michal
Vavroš, Ph.D.
K 1. 9. 2008 jmenovala rada kraje usnesením č. 180/6365 nové členy Školské rady Wichterlova
gymnázia Prof. RNDr. Eriku Mechlovou, CSc., Prof. Ing. Kamila Wichterleho, DrSc. a Ing. Petra
Mihálika.

Vybavení školy
Areál školy se nachází na ulici Čs. exilu a skládá se z hlavní budovy, vedlejší budovy (tzv. domečku)
a školního hřiště. V hlavní budově se nachází kabinety, kanceláře ředitele, zástupců ředitele,
výchovných poradkyň a metodika prevence, ekonomky, sekretariát, jídelna a výdejna jídla, vrátnice,
šatny, bufet, šestnáct kmenových tříd a odborné učebny (IVT 2x, M, Bi, F, ateliér, multimediální
učebna a literární učebna), laboratoře (Ch, F, Bi, váhovna), dvě tělocvičny a posilovna. Ve vedlejší
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budově, která je určena především pro výuku jazyků, jsou čtyři kmenové učebny, kabinety, sedm
jazykových učeben, hudebna, žákovská a učitelská knihovna a místnosti technické údržby školy.
Žáci mají dále k dispozici dva nápojové automaty a kopírku. Pro žáky jsou v odpoledních hodinách
k dispozici obě učebny IVT se širokopásmovým připojením k internetu, možností tisku a skenování.
V části hlavní budovy je možné využít připojení ke školní síti pomocí technologie wi-fi. Každý žák
školy má ve školní síti zřízen vlastní cestovní účet v doméně, který je platný po celu dobu jeho
studia.
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2 Přehled oborů vzdělávání na Wichterlově gymnáziu
Wichterlovo gymnázium je všeobecné gymnázium, které umožňuje i studium ve třídách
specializovaných na matematiku a distanční formu studia. Všeobecné studium je provozováno ve
čtyřletém i osmiletém studijním cyklu. Vzdělávání v oboru gymnázium-matematika a v distanční
formě studia je čtyřleté.

Přehled oborů:

79-41-K/401

Gymnázium - všeobecné

Kapacita oboru:

240 žáků

Počet žáků oboru:

150 žáků

Počet tříd oboru:

5

Kapacita distanční formy studia:

20

Počet studentů distanční formy:

8

79-41-K/801

Gymnázium - všeobecné

Kapacita oboru:

480 žáků

Počet žáků oboru:

363 žáků

Počet tříd oboru:

13

79-41-K/81

Gymnázium

Kapacita oboru:

480 žáků

Počet žáků oboru:

55 žáků

Počet tříd oboru:

2

79-41-K/402

Gymnázium - matematika

Kapacita oboru:

120 žáků

Počet žáků oboru:

85 žáků

Počet tříd oboru:

3

Počet žáků celkem:

653

Počet tříd celkem:

23

Počet žáků nižšího gymnázia:

224

Počet žáků vyššího gymnázia:

429

(+8 studentů distanční formy vzdělávání)
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Třída

kód oboru

hoši

dívky

Celkem

I. A
I. B

79-41-K/81
79-41-K/81

12
12

16
15

28
27

1. C
1. D

79-41-K/401
79-41-K/402

6
16

23
11

29
27

II. A
II. B

79-41-K/801
79-41-K/801

12
13

15
15

27
28

2. C
2. D

79-41-K/401
79-41-K/402

10
20

21
11

31
31

III. A
III. B

79-41-K/801
79-41-K/801

17
16

12
12

29
28

3. C
3. D

79-41-K/401
79-41-K/402

10
17

18
10

28
27

IV. A
IV. B

79-41-K/801
79-41-K/801

15
16

13
13

28
29

4. C
4. D

79-41-K/401
79-41-K/401

11
24

20
7

31
31

V. A

79-41-K/801

17

12

29

VI. A
VI. B

79-41-K/801
79-41-K/801

15
17

13
14

28
31

VII. A
VII. B

79-41-K/801
79-41-K/801

10
11

16
13

26
24

VIII. A
VIII. B

79-41-K/801
79-41-K/801

10
15

18
13

28
28
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3 Přehled pracovníků školy
Ke 30. červnu 2008 mělo Wichterlovo gymnázium celkem 76 zaměstnanců (z toho pět žen bylo na
mateřské dovolené). Pedagogických zaměstnanců bylo šedesát dva, provozních čtrnáct.

Celkový počet zaměstnanců:

76,

z toho 59 žen a 17 mužů.

Počet pedagogických zaměstnanců: 62,

z toho 47 žen a 15 mužů.

Počet provozních zaměstnanců:

z toho 12 žen a 2 muži.

14,

Přepočtený počet zaměstnanců byl 67,325 (54,994 připadalo na pedagogické zaměstnance, 4,000 na
technicko hospodářské pracovníky, 8,331 na údržbu).

Na škole působili mimo ředitele dva zástupci ředitele, dvě výchovné poradkyně, metodik prevence
sociálně-patologických jevů, dva ICT koordinátoři a metodik environmentální výchovy a osvěty.

Hospitační činnost
Hospitační činnost na Wichterlově gymnáziu je směřována k posuzování úrovně a efektivity
pedagogického procesu; především se jedná o cíle a obsah vzdělávání, výuky a výchovy, činnost
učitelů a aktivity žáků a na podmínky realizace výchovně-vzdělávacího procesu.
Hospitace na Wichterlově gymnáziu vykonává především ředitel a zástupci ředitele, dále pak
předsedové předmětových komisí. Po vzájemné dohodě mohou ve vyučovacích hodinách hospitovat
i další pedagogičtí zaměstnanci aprobovaní v daném předmětu, např. začínající kolegové u
zkušenějších a naopak atd.
Ve školním roce 2007/2008 byly vzhledem k novému vedení školy hospitace zaměřeny především
na seznámení se s výchovně-vzdělávacím procesem na škole. Ředitel školy vykonal 16 hospitací,
zástupci ředitele 13 hospitací.

Plán na rok 2008/2009:
Ředitel a zástupci ředitele: Hospitace budou zaměřeny na zjišťování úrovně výchovy i vzdělávání.
Důraz bude kladen na výuku méně zkušených pedagogů a na případné vnější podněty. Důležité je
následné posouzení závěrů hospitace s platnou pedagogickou dokumentací (tematické plány, učební
osnovy, ŠVP, atd.).
Vedoucí předmětových komisí se budou v rámci svých předmětů snažit zajistit vysokou kvalitu
výuky, a to nejen metodickým vedením, ale i hospitační činností.
Ostatní pedagogičtí zaměstnanci mohou požádat své kolegy, zda se mohou jejich výuky účastnit.
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4 Údaje o přijímacím řízení
Pro školní rok 2008/2009 jsme přijímali žáky do jedné třídy nižšího gymnázia (obor 79-41-K/81
Gymnázium), dvou tříd vyššího gymnázia (obor 79-41-K/401 Gymnázium všeobecné) a jednu třídu
oboru zaměřeného na matematiku (obor 79-41-K/402 Gymnázium – matematika).
Pro distanční formu vzdělávání oboru 79-41-K/401 Gymnázium – všeobecné proběhla dvě kola
přijímacího řízení.

První kolo přijímacího řízení
Přijímací zkoušky, které byly ve školním roce 2007/2008 součástí prvního kola přijímacího řízení,
proběhly na Wichterlově gymnáziu v pondělí 21. dubna 2008. Všichni uchazeči o studium v denní
formě studia absolvovali písemné SCIO testy z jazyka českého, matematiky a obecných studijních
předpokladů.
kód oboru

délka studia

přihlášení uchazeči počet přijatých nastoupí ke studiu

79-41-K/81

8 let

53

31

31

79-41-K/401 4 roky

83

60

60

79-41-K/402 4 roky

31

30

30

Přijímací řízení do distanční formy studia
Ke studiu oboru 79-41-K/401 Gymnázium-všeobecné byli v distanční formě studia pro školní rok
2007/2008 přihlášeni dva uchazeči. Ani jeden nebyl přijat. Ve druhém kole byli rovněž přihlášeni
dva uchazeči a jeden byl přijat.
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5 Výsledky vzdělávání
Jako všeobecná střední škola se snažíme u žáků rozvíjet aktivity spojené s přírodními vědami,
společenskými vědami, jazykovou vybaveností, počítačovou gramotností i sportovní kondice.
Snažíme se klást velký důraz na samostatnou a cílevědomou práci žáků.

Úspěchy žáků
Z velkého množství úspěchů uvádíme jen ty nejpronikavější v mezinárodních, celostátních a
krajských kolech:
Český jazyk
Ha Cam Uyen. A

1. místo v celostátní soutěži "Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat!",
kategorie 13-15 let

Michal Místecký, 3. C

2. místo v krajském kole
Biologie

Petr Šupal, 7. A

1. místo v krajském kole soutěže Středoškolská odborná činnost, obor
biologie - postup do celostátního kola

Kateřina Muráriková, 8. A

4. místo v krajském kole biologické olympiády kategorie A
Dějepis

Jaromír Bönisch, 1. C

3. místo v mezinárodní soutěži "Lidice pro 21. století"
EV - výtvarná výchova

Petr Flešar, 6. B

3. místo v mezinárodní umělecké soutěži „Lidé lidem připravili tento osud“

Martina Navrátilová, 3. A

1. místo v krajské výtvarné soutěži „Malovaná písnička“, kategorie 13-15 let

Karel Střelec, 6. A

1. místo v krajském kole soutěže ve francouzské konverzaci, kategorie B1 postup do celostátního kola
3. místo v celostátním kole

Martina Knapová, 7. A

1. místo v krajském kole soutěže ve francouzské konverzaci, kategorie B2,
postup do celostátního kola
6. místo v celostátním kole

Francouzský jazyk

Fyzika
Radka Luňáčková, 2. D

2. místo v krajském kole fyzikální olympiády, kategorie B

Jan Bajus, 2. C

5. místo v krajském kole fyzikální olympiády, kategorie B
Chemie

Jan Figala, 4. A

1. místo v krajském kole chemické olympiády, kategorie D

Ondřej Konečný, 7. B

1. místo v krajském kole soutěže v programování, kategorie mládež - postup
do celostátního kola

Miroslav Raška, 6. A

4. místo v krajském kole soutěže v programování, kategorie mládež

Lucie Materová, 4. A

2. místo v krajském kole soutěže v programování, kategorie žáci

Jan Špaček, 1. A

3. místo v krajském kole soutěže v programování, kategorie žáci

IVT

Matematika
Tomáš Vejpustek, 4. D

3.–5. místo v krajském kole matematické olympiády, kategorie A

Radka Luňáčková, 2. D

4.–5. místo v krajském kole matematické olympiády, kategorie B

Miroslav Raška, 6. A

4.–5. místo v krajském kole matematické olympiády, kategorie B

Eva Klabusayová, 5. A

2.–6. místo v krajském kole matematické olympiády, kategorie C
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Statistika tříd
Žáci se vzdělávali podle platných učebních plánů jednotlivých oborů studia (viz Příloha 1). Ve
třetím a čtvrtém ročníku si vybírali dva, respektive jeden seminář. Semináře jsou dvou i jednoleté
(viz Příloha 2).
Výsledky vzdělávání – 1. pololetí 2007/2008
třída

absence na žáka

neprospěli /

žáci

celkem (neomluvené)

neklasifikováni /

s vyznamenáním

průměr třídy

snížený stupeň z
chování
1.A

36,64

-/-/-

12

1,540

1.B

23,07

-/-/-

15

1,515

2.A

34,66

-/-/-

15

1,441

2.B

35,64

-/-/-

15

1,500

3.A

31,58

1/-/-

10

1,766

3.B

35,92

-/-/-

10

1,696

4.A

39,71

1/-/-

4

1,989

4.B

36,06 (0,03)

1/-/-

10

1,807

1.C

33,41

1/-/-

4

1,943

1.D

37,70

-/-/-

4

2,071

5.A

34,75

-/-/-

10

1,782

2.C

70,93

-/1/-

5

2,020

2.D

47,61 (0,10)

2/-/-

3

2,094

6.A

53,92

-/-/-

8

1,656

6.B

50,35

1/-/-

12

1,751

3.C

77,62

-/1/-

9

1,902

3.D

58,07 (0,07)

1/-/-

4

2,176

7.A

48,73

1/-/-

10

1,704

7.B

46,29 (0,58)

1/-/1

5

1,797

4.C

80,83 (0,84)

1/-/-

7

1,944

4.D

59,48

-/-/-

6

1,919

8.A

76,28

-/-/-

6

1,859

8.B

80,39

2/-/-

9

1,964
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Výsledky vzdělávání – 2. pololetí 2007/2008
třída

absence na žáka

neprospěli /

žáci

celkem (neomluvené)

neklasifikováni /

s vyznamenáním

průměr třídy

snížený stupeň z
chování
1.A

45,21

-/-/-

9

1,588

1.B

36,40

-/-/-

14

1,561

2.A

42,14

-/-/-

18

1,475

2.B

40,35

-/-/-

13

1,556

3.A

34,72

-/-/-

9

1,832

3.B

46,75

1/-/-

8

1,846

4.A

56,78

-/-/-

5

1,977

4.B

52,82

-/-/-

9

1,805

1.C

74,65 (0,86)

3/-/1

4

2,082

1.D

51,11

3/-/-

4

2,282

5.A

45,64

-/-/-

11

1,802

2.C

70,96

-/-/-

7

1,735

2.D

54,70 (0,06)

-/-/-

3

1,945

6.A

69,53

-/-/-

10

1,615

6.B

65,90

1/-/-

10

1,713

3.C

99,66

1/-/-

9

2,102

3.D

54,07 (0,48)

1/-/-

4

2,176

7.A

79,84

-/-/-

11

1,749

7.B

65,75

-/-/-

5

1,797

4.C

64,09

-/-/-

4

2,018

4.D

40,09

-/-/-

6

1,993

8.A

71,64

-/-/-

5

2,078

8.B

66,64

-/-/-

7

1,957
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Akce pro žáky ve školním roce 2007/2008
Prevence sociálně-patologických jevů:
• prima až kvinta
• 1. a 2. ročníky, kvinta, sexty • 1. ročníky
• Den boje proti AIDS
• Evropské dny hendikepu

Dramacentrum; 5x ročně
Renarkon („Buď OK“); 3x ročně
Výjezdní adaptační kurzy
celá škola

Výchovné poradenství:
• Pedagogicko psychologická poradna;
• Krizové centrum pro děti a rodinu;
• Poradna pro mezilidské vztahy;
• Speciálně-pedagogické centrum (individuální integrace tělesně postižených žáků);
• Studentský veletrh Gaudeamus, Brno;
• Spolupráce s VŠ: Ostravská univerzita, Vysoká škola báňská, Masarykova univerzita (projekt
Partnerství ve vzdělávání); University Wiener Neustadt;

Soutěže pořádané školou:
• Moravskoslezský matematický šampionát (mezinárodní);
• O cenu Františka Sokola Tůmy (regionální);
• Exil floorbalová liga;
• Vlastní soutěže pro žáky v cizích jazycích (konverzační, překladatelské, gramatické)
Soutěže:
• Olympiáda v českém jazyce, Dějepisná olympiáda, Matematická olympiáda, Chemická
olympiáda, Fyzikální olympiáda, Biologická olympiáda;
• Soutěž v programování;
• Mezinárodní umělecká Soutěž konaná v polském Tychy s názvem „Lidé lidem připravili
tento osud“;
• Soutěž v jazyce anglickém; Soutěž v jazyce francouzském;
• Soutěž v uměleckém překladu v jazyce francouzském; Concours – Francophonie;
• Soutěž „Eurorébus“;
• Soutěž mladých zoologů „Velká cena ZOO“;
• Soutěže „Pythagoriáda“, „Matematický klokan“ a „Přírodovědný klokan“;
• Soutěž „Malovaná Písnička“;
• O Šavrdův pohár;
• Corny atletický pohár;
• Meziškolní turnaje v basketbalu a volejbalu;
• Komenský a my;
• Student a poezie;
• Novinářské ouško;
• Městská soutěž hlídek mladých zdravotníků;
• „Moje soukromí! nekoukat, nešťourat.“ výtvarná soutěž;
• Všechny barvy zeměkoule;
Exkurze, besedy a přednášky:
• Literární exkurze po stopách J. A. Komenského;
• Literární exkurze po stopách spisovatelů východních Čech;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Literární exkurze Spisovatelé Vysočiny;
Exkurze Český rozhlas Ostrava;
Exkurze do Vídně;
Exkurze k památníku Rudé armády;
Exkurze do Londýna;
Exkurze do Nizozemí;
Exkurze Ústav geoniky VŠB;
Cyklistický výcvik na dopravním hřišti;
Chemie na Slezsko-ostravském hradě;
Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy v Ostravě;
Animační programy Galerie výtvarného umění;
Výstava V. Vasarely, Olomouc;
Výstava Dagmar Chwistkové;
Výstup na Kněhyni s literárním čtením;
Beseda s Pavlínou Wolfovou
Beseda s Lýdií Romanskou;
Beseda o JE Temelín s jejími zaměstnanci;
Beseda s rodilými mluvčími cizích jazyků;
Beseda v Krizovém centru Ostrava;
Beseda s velvyslancem Kanady;
Onkoamazonky;
Přednášky o dospívání „S tebou o Tobě“;
Přednáška „Tibetský buddhismus“ – Sdružení MOST;
Přednáška „Antropogenní reliéf Ostravy“;
Přednáška „Planeta Země 3000 – Brazílie v rytmu samby“;
Pražský studentský summit;
„Letní škola rozvojové pomoci a spolupráce – MU Brno;
Klub mladých Evropanů – generation EU;

Další akce (výběr):
• Anglický klub, Klub tvorby www stránek, Debatní klub, Žurnalistický kroužek; Kroužek
ČČK;
• Dny poezie;
• Školní časopis Ga-Ma-Ja;
• Francouzský podzim;
• Týden s němčinou;
• Týdenní sportovní kurzy;
• Týden německé kuchyně;
• Festival Člověk v tísni;
• Festival jeden svět;
• Barevný podzim 2007;
• St. Patrick´s Day;
• Den poezie;
• Den s fyzikou;
• Vlastní divadelní představení v angličtině „Some Like It Hot“;

Maturitní zkoušky
Písemná část maturitních zkoušek z českého jazyka proběhla 9. dubna 2008. Žáci měli na výběr
z těchto témat:
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1. Pět na stole v českých (úvaha);
2. Listy z budoucnosti (dopis);
3. První noc v novém bytě (vypravování);
4. Nekonečný příběh (recenze na vybraný seriál).
Ústní část maturitních zkoušek proběhla v týdnu od 19. května 2008 do 22. května 2008 (třídy 4. D a
8. A) a od 26. května 2008 do 29. května 2008 (třídy 4. C a 8. B). Předsedové maturitních komisí,
které jmenoval Krajský úřad Moravskoslezského kraje, byli zaměstnanci Jazykového gymnázia
Pavla Tigrida v Ostravě-Porubě. Protože se spolupráce opět osvědčila, počítáme i s jejím
pokračováním v letech následujících.

třída

maturovalo celkem prospěli

vyznamenání poznámka

8. A

28

14

13

*1 žák bude konat opravné mat.
zkoušky v roce 2009

8. B

28

14

12

*2 žáci budou konat opravné mat.
zkoušky v roce 2009

4. C

31

19

11

*1 žák bude konat opravné mat.
zkoušky v roce 2009
* 1 žák úspěšně vykonal mat. zkoušku
v září 2008

4. D

31

16

15

* 2 žáci úspěšně vykonali mat.
zkoušku v září 2008

4. C* 1

1

0

*1 žákyně, která úspěšně opakovala
celou maturitní zkoušku

Náhradní maturitní zkoušky pro žáky, kteří neuspěli u jednoho předmětu, nebo uzavřeli poslední
ročník vzdělávání až v srpnu 2008, byl stanoven na 10. září 2008. V tomto termínu konalo mat. zk.
pět žáků (2 jako první termín, 3 jako opravný). Dva žáci neuspěli a budou opakovat celou maturitní
zkoušku společně se dvěma, kteří neuspěli ze dvou předmětů v květnovém termínu.
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Umístění absolventů Wichterlova gymnázia na vysokých školách
ve školním roce 2007/2008
VIII.A VIII.B
VYSOKÁ ŠKOLA FAKULTA
Ekonomická
3
6
Stavební
1
Elektrotech.+informatiky
VŠB-TU Ostrava
Metalurgie a mat. inž.
Strojní
Hornicko-geologická
1
Filozofická
3
OU Ostrava
Přírodovědecká
3
Zdravotně-sociální
Filozoficko-přírodověd.
1
SU Opava
Obchodně-podnikatelská
1
Financí a účetnictví
VŠE Praha
Mezinárodních vztahů
1
Ekonomicko-správní
1
MU Brno
Informatiky
Sociálních studií
1
Strojní
1
Informačních technologií
4
VUT Brno
Stavební
1
Chemická
Stavební
1
ČVUT Praha
Potravinářské technologie
VŠCHT Praha
Chemicko-technologická
UNIV. Pardubice
Lékařské
2
3
Farmaceutické
1
1
Filozofické
4
2
Pedagogické
1
Přírodovědecké
1
Ostatní
Právnické
2
2
Matematicko-fyzikální
1
Sociálních věd
1
Tělesné kultury
Zahradnická
Humanitních studií
1
-

4.C
3
4
1
2
3
2
1
1
1
2
1
1
2
3
1
-

4.D
1
3
4
1
2
1
1
1
1
3
3
1
1
1
2
3
1
-

CELKEM
13
8
4
1
1
1
3
7
3
4
1
1
2
2
1
1
1
7
4
1
2
1
2
7
3
9
1
6
7
1
1
1
1
1

Policejní akademie

1

-

-

-

1

VŠ Dopravní Žilina

-

1

-

-

1

100%

100%

96,5%

100%

-

Úspěšnost
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6 Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Ve školním roce 2007/2008 jsme se při dalším vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřili
především na studium pro splnění kvalifikačních předpokladů a dalších kvalifikačních předpokladů
(podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ve znění
pozdějších předpisů a vyhlášky č. 317/2005 S., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků,
akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění pozdějších předpisů):

1) Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů
a. Studium pro asistenty pedagoga – v souladu s předpokladem začal Ing. Radislav
Jílek studovat v březnu 2008 studium pro asistenty pedagoga na KVIC Opava.
Předpokládané ukončení studia: 9/2008.
b. Studium pro ředitele škol a školských zařízení - Ředitel gymnázia ukončil podle
plánu studium na NIDV Ostrava v prosinci 2007.
c. Studium pro rozšíření odborné kvalifikace – Mgr. Lada Stachovcová úspěšně
pokračovala (soukromě) ve studiu učitelství informatiky a výpočetní techniky.

2) Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů
a. Studium pro výchovné poradce – PhDr. Hana Nováčková začala studovat v září 2007
na Ostravské univerzitě. Předpokládané ukončení studia: 6/2009.
b. Studium k výkonu specializovaných činností – Mgr. Tomáš Krchňák byl přihlášen do
projektu MSK pro preventisty sociálně patologických jevů. O úspěšnosti projektu
jsme dosud nebyli informováni.
c. Studium pro koordinaci v oblasti informačních a komunikačních technologií zahájila
v říjnu 2007 PaedDr. Jana Vejpustková na VŠB-TU Ostrava. Předpokládané ukončení
studia: 9/2008.

Dále jsme se soustředili na zavádění nových maturit, přípravu školního vzdělávacího programu,
zavádění informačních a komunikačních technologií do výuky a na akce určené pro vyučující
daných předmětů. Kurzy a přednášky byly jedno i vícedenní, v místě sídla školy i výjezdní.
Přehled podle školitelů:
Organizace zřízené kraji a MŠMT; počet absolventů: 3
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum Nový Jičín,
příspěvková organizace
•

„Jak rozvíjet ICT ve škole v MSK“, 1 účastník
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•

„Nové názvosloví v organické chemii“, 1 účastník

•

„Nová maturita – matematika“, 1 účastník

Vysoké školy; počet absolventů: 14
Univerzita Hradec králové, pedagogická fakulta, katedra Matematiky
•

„Matematika – základ evropské vzdělanosti“, 2 účastníci

Masarykova univerzita
•

„Nové poznatky z genetiky, molekulární biologie a dalších oborů biologie“, 1 účastník

Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra matematiky a Katedra informatiky
•

14. ročník konference středoškolských profesorů matematiky a informatiky, 5 účastníků

Univerzita Palackého v Olomouci
•

„Moderní informační a komunikační technologie ve vzdělávání“, 1 účastník

Univerzita Karlova v Praze
•

„XX. letní škola historie: Významné kapitoly dějin III.“, 1 účastník

•

„Veletrh nápadů učitelů fyziky 12“, 2 účastníci

Masarykova univerzita v Brně
•

„16. letní škola učitelů zeměpisu“, 2 účastníci

Profesní organizace; počet absolventů: 3
Česká informatická společnost
•

„Škola učitelů informatiky“, 1 absolvent

Česká společnost pro biochemii a molekulární biologii
•

„Multioborový seminář – podzimní škola“, 2 účastníci

Ostatní vzdělávací zařízení; počet absolventů: 9
Pearson Longman Czech Republic
•

„Výuka jazykových dovedností Challenges – výzva, která přinese výsledky“, 2 účastníci

Fakta, v. o. s., vzdělávací zařízení
•

„Pracovněprávní vztahy a jejich specifika ve školství – Novela zákoníku práce pro
zaměstnance škol a školských zařízení účinná od 1. 1. 2008“, 2 účastníci

•

„Zkušenosti s uplatňováním nových předpisů o odměňování“, 1 účastník

Vzdělávací agentura pro pořádání odborných seminářů Na Přídělech 1272
•

„Nový zákoník práce v praxi, jeho technická novela v roce 2008“, 2 účastníci

•

„Zákon o inspekci práce ve vztahu k zákoníku práce v roce 2008, po technické novele“, 1
účastník
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Descartes, vzdělávací agentura
•

„NeHlas Se na netradiční Hlasový Seminář!“, 1 účastník

7 Prezentace gymnázia na veřejnosti
Prezentace Wichterlova gymnázia na veřejnosti byla ve školním roce 2007/2008 z velké části
zajištěna prostřednictvím inzerce v regionálních vydáních MF Dnes, Deníku a Práva a v dopravních
prostředcích MHD v Ostravě. Tato inzerce směřovala k propagaci dnů otevřených dveří (dva
termíny) a přípravných kurzů (viz kapitola 13 Doplňková činnost).
Širší porubskou veřejnost jsme dále oslovili prostřednictvím měsíčníku ÚMOb Poruba PRIO.
Velký význam mají soutěže – uspořádali jsme pátý ročník mezinárodní soutěže Moravskoslezský
matematický šampionát, korespondenční kolo prvního ročníku dějepisné soutěže Šumná města –
kulturněhistorické toulky Ostravskem, literární soutěž, naši pedagogové jsou v krajských komisích
olympiád.
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8 Údaje o výsledcích inspekční činnosti
Česká školní inspekce
Česká školní inspekce, Moravskoslezský inspektorát, provedl inspekci 2. a 3. října 2007. Předmětem
inspekce bylo:
1. hodnocení rozvoje výuky cizích jazyků;
2. hodnocení podmínek prevence sociálně patologických jevů;
3. podmínky při přijímaní žáků na střední školy.
Závěry:
ad 1) „Stav rozvoje výuky cizích jazyků je standardní pro daný typ školy, příkladné jsou mezinárodní
aktivity a výsledky žáků v cizojazyčných konverzačních soutěžích včetně celostátní úrovně.“
ad 2) „Podmínky a realizovaná opatření k prevenci sociálně patologických jevů jsou hodnoceny jako
standardní.“
ad 3) „Oblast podmínek přijímání žáků je hodnocena jako standardní“.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor kontroly, provedl ve dnech 15.–25. října 2007
veřejnosprávní kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky za období 2006 a první pololetí roku
2007. „V kontrolním protokolu byly konstatovány méně závažné nedostatky a nedostatky formálního
charakteru.“

Finanční úřad
Finanční úřad Ostrava I provedl v lednu 2008 kontrolu čerpání a použití dvou neinvestičních dotací
poskytnutých Ministerstvem financí české republiky v letech 2001 a 2002. „Kontrolou nebylo
zjištěno porušení podmínek stanovených v Rozhodnutích, podmínkách čerpání a Vyhlášce, nedošlo
k porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 44 rozpočtových pravidel.“

Okresní správa sociálního zabezpečení
Okresní správa sociálního zabezpečení Ostrava provedla v dubnu a květnu 2008 kontrolu pojistného
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, provádění nemocenského
pojištění a plnění povinností v důchodovém pojištění. „Opatření k nápravě nebyla uložena“
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9 Vyřizování stížností
Ve školním roce 2007/2008 nebyly řešeny žádné stížnosti.
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10 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva za kalendářní rok 2007 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
Výroční zpráva byla vypracována podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Počet podaných žádostí o informaci: 0
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

Opisy podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí
povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které
povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto
zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 0

Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence:
nebyly poskytnuty

Výsledky řízení o sankcích za nedodržení zákona 106/1999: žádné řízení o sankcích

Počet stížností podaných podle § 16a: 0
Další informace vztahující se k naplnění zákona106/1999: „Žádné informace“

Povinnost podávat informace jsme naplňovali i ústním podáním a v souladu se zákonem nebyly
evidovány (§ 13). Tyto informace se týkaly především běžného chodu školy, organizace školy,
organizace přijímacího řízení, možnosti přestupu na naší školu a organizování mimoškolních aktivit.
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11 Základní údaje o hospodaření školy za rok 2007
a. Příjmy
1. celkové příjmy
2. poplatky od zletilých žáků, rodičů nebo jiných
zákonných zástupců
3. příjmy z doplňkové činnosti
4. ostatní příjmy

27 789 074 Kč
0 Kč
0 Kč
871 571 Kč

b. Výdaje
1. investiční výdaje celkem
2. neinvestiční výdaje celkem,
z toho:
- náklady na platy pracovníků školy
- ostatní osobní náklady
- zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění
- výdaje na učebnice, učební texty a učební pomůcky
- stipendia
- ostatní provozní náklady

0 Kč
28 651 453 Kč
17 195 000 Kč
36 000 Kč
6 040 821 Kč
211 972 Kč
0 Kč
5 167 660 Kč

Hospodářský výsledek byl vytvořen ve výši 9 191 Kč.

Podrobné údaje o hospodaření organizace, vč. rozborů hospodaření za rok 2007, byly
uvedeny ve Zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace, kterou škola
odevzdala zřizovateli dne 22.2.2008.
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12 Doplňková činnost
V rámci doplňkové činnosti jsme žákům pátých a devátých tříd základních škol nabídli přípravné
kurzy z matematiky a jazyka českého k přijímacím zkouškám. Přípravné kurzy probíhaly vždy ve
středu od 20. 2. 2008 do 16. 4.2008.

kurzů se zúčastnilo 41 dětí z 9. tříd a 22 dětí z 5. tříd, celkem 63 dětí.

Hospodářský výsledek z této doplňkové činnosti byl 33 568 Kč.
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Přílohy:

1) Učební plány
2) Nabídka seminářů

V Ostravě-Porubě dne 29. 9. 2008

Mgr. Antonín Balnar, PhD., v.r.

č. j.: GYM669 / 858 / 2008

ředitel gymnázia
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Výroční zprávu vzala na vědomí a schválila pedagogická rada gymnázia na svém zasedání
dne 1. 10. 2008.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 byla schválena školskou radou na zasedání
dne 6. 10. 2008

Mgr. Antonín Balnar, PhD., v.r.
ředitel gymnázia
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