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Výroční zpráva o činnosti školy
školní rok 2015/2016

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
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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:
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;
6. dodatek D6/ZL/023/2001 – Na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 7/465 ze dne
14. října 2009;
7. dodatek D7/ZL/023/ 2001 – Na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 25/2308 ze dne
5. září 2012;
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8. dodatek D8/ZL/023/2001 – Na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 4/370 ze dne
20. června 2013;
9. dodatek D9/ZL/023/2001 – Na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 15/1305 ze dne
25. června 2015.
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:

Webová stránka:

www.wigym.cz

E-mail:

reditel@wigym.cz
sekretariat@wigym.cz
(prijmeni@wigym.cz)

Datová schránka:

ojyt2g

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

Ředitel :

Mgr. Jan Netolička

zástupce ředitele (zástupce statutárního orgánu, do 31. 8. 2016): Mgr. Bc. Libor Klubal
zástupce ředitele (zástupce statutárního orgánu, od 1. 9. 2016):

PaedDr. Antonín Balnar, PhD.

zástupce ředitele:

RNDr. Michal Vavroš, Ph.D.

1.1 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
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z žáků staly vyzrálé osobnosti, pro které jsou zcela přirozené základní morální hodnoty a pravidla
etického chování. Chceme, aby se z našich absolventů stali slušní, pracovití a úspěšní mladí lidé.

Ve školním roce 2015/2016 mělo Wichterlovo gymnázium 19 tříd:
délka vzdělávání

název oboru

kód oboru

počet tříd

osm let

gymnázium

79-41-K/81

9

čtyři roky

gymnázium

79-41-K/41

10

V každé třídě fungovala žákovská samospráva, prostřednictvím které žáci sdělovali své názory a přání.
V průběhu školního roku proběhly volby do Studentského senátu, se kterým vedení školy konzultovalo
nejrůznější témata.
1.2 Údaje o školské radě:

Od 1. 9. 2014 byli zvoleni a jmenováni členové Školské rady Wichterlova gymnázia. Z rozhodnutí
zřizovatele má již školská rada pouze šest členů.

1) za pedagogické zaměstnance gymnázia: RNDr. Eva Davidová
RNDr. Michal Vavroš, Ph.D. (tajemník)

2) z řad zástupců zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků a studentů:
Ing. Michaela Roubíčková, Ph.D. (předsedkyně)
Ing. Tomáš Piatek

3) za zřizovatele (jmenováni zástupci):

Prof. Inf. Ivo Vondrák, CSc. (místopředseda)
Prof. Ing. Kamil Wichterle, DrSc.

Ve školním roce 2015/2016 se školská rada sešla dvakrát (22. 10. 2015, 22. 4. 2016). Jejich zasedání se
vždy zúčastnil i ředitel školy.
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1.3 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, výchovné
poradkyně a metodika prevence, ekonomky, sekretariát, jídelna a výdejna jídla, vrátnice, šatny, bufet,
šestnáct kmenových tříd a odborné učebny (IVT 2x, M
3x, D, ČJ, Z, Bi, F, ZSV, ateliér, multimediální učebna,
literární učebna), laboratoře (Ch, F, Bi), dvě tělocvičny
a posilovna.

Ve vedlejší budově, která je určena především pro
výuku jazyků, jsou tři kmenové učebny, kabinety, sedm
jazykových učeben, hudebna, žákovská a učitelská knihovna a místnosti technické údržby školy.

Žáci mají dále k dispozici nápojový automat a kopírku.
Pro žáky jsou v odpoledních hodinách k dispozici obě
učebny IVT se širokopásmovým připojením k internetu,
možností tisku a skenování. V celém prostoru školy 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 celou dobu jeho studia.
1.4 Modernizace ve školním roce 201
2015/201
/2016

Také v minulém školním roce jsme se snažili nadále pokračovat v opravách a modernizaci školy a
jejího vybavení.
Modernizace WiWi-Fi sítě

S rostoucím počtem tabletů a ICT zařízení využívaných k výuce obecně a samozřejmě také
dotykových zařízení využívaných žáky vzrostly nároky na kvalitu bezdrátového připojení. Ve
spolupráci s odborníky z VŠB-TUO byly vyměněny všechny síťové prvky a síť si nyní umí
inteligentně nastavovat zatížení dle počtu připojených zařízení. Oprava byla rozdělena do více
let a celková suma přesáhla 200 000 kč, v tomto školním roce byla celá akce dokončena už jen
za 26 782 Kč.
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Oprava venkovního schodiště

Často využívaná tribuna spojená se schodištěm na školní hřiště nesplňovala bezpečnostní
kritéria (protiskluzovost), dlažba se navíc odlupovala, působila nevzhledně a hrozilo zranění.
Celá plocha tedy byla vyrovnána a pokryta plastbetonem – materiálem, který je nejen dokonale
protiskluzový a trvanlivý, ale také vzhledově odpovídá původnímu materiálu budovy. Cena
opravy byla 140 373 Kč.
Oprava WC chlapců i dívek v 1 NP

Finančně nejnáročnější akcí hrazenou z rozpočtu gymnázia byla oprava WC v 1. NP. Tím byla
dokončena série oprav WC v levé části budovy, předpokládáme, že příštích letech dokončíme
poslední 2 WC v pravé části. Cena opravy byla 717 154 Kč, tj. vč. PD a TDS.
Oprava podlah ve vedlejší budově

Byly opraveny podlahy ve všech zbývajících učebnách na vedlejší budově (vyrovnání a
výměna krytiny) Cena opravy byla 113 254 Kč
Vymalování vedlejší budovy

Vedlejší budova byla kompletně vymalována, a to včetně plně a snadno omyvatelného nátěru
na chodbách, kde často docházelo k zašpinění od bot. Cena opravy byla 109 221 Kč.
Oprava vestavěných skříní ve vedlejší budově - 34 766 Kč.

V souvislosti s opravou podlah došlo i k výměně vestavěných skříní.
Ve všech třídách na vedlejší budově je v tuto chvíli opravena podlaha, vyměněn nábytek,
čerstvě vymalováno, většina z nich je vybavena audiovizuální technikou.

Investovali jsme i do běžných oprav (např. čalounění židlí v literární učebně, výměna jističů na domku,
úprava osvětlení vitrín ve vestibulu školy) a sportovního areálu. Vyměněny byly termoventily na
radiátorech za automatické.
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2 Přehled oborů vzdělávání na Wichterlově gymnáziu
Wichterlovo gymnázium je všeobecné gymnázium.
Vzdělávání nabízíme ve dvou oborech, čtyřletém a osmiletém.
Přehled oborů:

79-41-K/41 Gymnázium
Kapacita oboru:

360 žáků

Počet žáků oboru k 1.5.2016:

295 žáků

Počet tříd oboru: k 1.5.2016

10

79-41-K/81 Gymnázium
Kapacita oboru:

480 žáků

Počet žáků oboru k 1.5.2016:

266 žáků

Počet tříd oboru k 1.5.2016:

9

Počet žáků celkem:

561

Počet tříd celkem:

19

Počet žáků nižšího gymnázia:

151

Počet žáků vyššího gymnázia:

410
Všechny údaje jsou ke dni 1. 5. 2016
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Statistika tříd

Třída

TU

kód oboru

název

hoši

dívky celkem

Osmiletý obor – nižší stupeň

I. A

Zezulková

79-41-K/81 Gymnázium

13

15

28

I. B

Lipinová

79-41-K/81 Gymnázium

17

13

30

II. A

Trusinská

79-41-K/81 Gymnázium

12

18

30

III. A

Kubečka

79-41-K/81 Gymnázium

22

9

31

IV. A

Černá

79-41-K/81 Gymnázium

20

12

32

Osmiletý obor – vyšší stupeň

V. A

Měrka

79-41-K/81 Gymnázium

8

20

28

VI. A

Hlavatý

79-41-K/81 Gymnázium

13

18

31

VII. A

Klein

79-41-K/81 Gymnázium

15

12

27

VIII. A

Krchňák

79-41-K/81 Gymnázium

17

12

29

1. C
1. D

Šefčíková
Piková

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

Gymnázium
Gymnázium

15
15

15
15

30
30

2. C
2. D

Pavlosek
Štípalová

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

Gymnázium
Gymnázium

14
14

13
16

27
30

3. C
3. D
3. E

Průša
79-41-K/41
Gajdůšková 79-41-K/41
Bukovanská 79-41-K/41

Gymnázium
Gymnázium
Gymnázium

11
12
13

20
17
20

31
29
33

4. C
4. D
4. E

Czernek
Jiříčková
Pávková

Gymnázium
Gymnázium
Gymnázium

14
14
14

14
12
17

28
26
31

273

288

561

Čtyřleté obory

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

Celkem

Všechny údaje jsou k 1. 5. 2016
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3 Přehled personálního zabezpečení činnosti školy
K 30. červnu 2016 mělo Wichterlovo gymnázium celkem 68 zaměstnanců (z toho 7 žen bylo na
mateřské nebo rodičovské dovolené). Pedagogických zaměstnanců bylo 57, provozních 11.

Celkový počet zaměstnanců:

68,

z toho 50 žen a 18 mužů (včetně MD a RD).

Počet pedagogických zaměstnanců: 57,

z toho 40 žen a 17 mužů (včetně MD a RD).

Počet provozních zaměstnanců:

z toho 10 žen a 1 muž (včetně MD a RD).

11,

Přepočtený počet zaměstnanců byl (bez MD a RD) 53,18, což představuje pokles oproti předchozímu
roku o 3,8. Z toho připadalo 43,87 na pedagogické zaměstnance, 3,00 na technicko-hospodářské
pracovníky a 6,31 na údržbu.

Ve vedení školy došlo na konci školního roku (k 31. 8. 2016) k odchodu zástupce ředitele, Mgr. Libora
Klubala. Od 1. 9. 2016 ho na pozici statutárního zástupce vystřídal PaedDr. Antonín Balnar, PhD.
Ve školním roce na škole i nadále působila výchovná poradkyně, dva metodici prevence sociálněpatologických jevů, tři ICT metodici a metodik environmentální výchovy a osvěty.
Hospitační činnost

V uplynulém školním roce bylo hospitováno 34 vyučovacích hodin, přičemž 15 hodin bylo
hospitováno v rámci inspekce ČŠI, ostatní hospitace vykonal ředitel, zástupci a vedoucí PK. Ve
srovnání s předcházejícím rokem tak byl z velké části naplněn plánovaný stav. Většina hospitací
vedoucích pracovníků měla za cíl evaluaci hodin českého jazyka, a to zejména z důvodu ne zcela
uspokojivých výsledků žáků u státních maturit a také v rámci testování KVALITA. V následujícím
školním roce by počet hospitací měl ještě vzrůst. Znovu je plánováno zaměření na konkrétní předměty,
viz plán hospitační činnosti na rok 2016/2017.
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4 Údaje o přijímacím řízení
Pro školní rok 2016/2017 jsme již podruhé přijímali žáky do dvou tříd nižšího gymnázia (obor 79-41K/81 Gymnázium). Pro každou třídu byl vypracován samostatný ŠVP (Matematika a příroda; Mluvíme
anglicky) a žáci tedy podávali přihlášku do konkrétní třídy s konkrétním zaměřením. Potěšitelný byl
nejen opakovaný nárůst počtu uchazečů, ale také skutečnost, že zájem byl zhruba stejný o obě třídy. Již
standardně jsme přijímali také žáky do dvou tříd vyššího gymnázia (obor 79-41-K/41 Gymnázium).
Také zde došlo k nárůstu počtu uchazečů o zhruba 10%. Kapacita byla naplněna v prvním kole
přijímacího řízení.
První kolo přijímacího řízení do 1. ročníku čtyřletého gymnázia, obor 79-41-K/41 Gymnázium, bylo
realizováno v rámci Vyhlášení pokusného ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s
maturitní zkouškou s využitím povinné přijímací zkoušky ve školním roce 2015/2016 vydaného
MŠMT dne 10. 9. 2015, č.j. MSMT-26724/2015-3, v souladu s § 171 odst. 1 zákona 561/2004 Sb., v
platném znění. Výsledky byly zveřejněny v zákonem stanoveném termínu poté, co se mohli účastníci
správního řízení vyjádřit k podkladům vydání rozhodnutí.

4.1 Osmiletý
Osmiletý obor – Mluvíme anglicky

obor:

Gymnázium

kód oboru:

79-41-K/81, ŠVP Mluvíme anglicky

forma vzdělávání:

denní

počet přijímaných:

30

počet přihlášených:

72

kolo:

první

termín jednotných testů:

řádný - 18. 4. 2016

První kolo přijímacího řízení do 1. ročníku osmiletého gymnázia, obor 79-41-K/81 Gymnázium,
obsahové zaměření Mluvíme anglicky bylo realizováno v rámci Vyhlášení pokusného ověřování
organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím povinné přijímací
zkoušky ve školním roce 2015/2016 vydaného MŠMT dne 10. 9. 2015, č.j. MSMT-26724/2015-3, v
souladu s § 171 odst. 1 zákona 561/2004 Sb., v platném znění.
Řádný termín jednotných testů byl 18. 4. 2016, výsledky byly zveřejněny 23. 4. 2016. V zákonném
termínu se do prvního kola přihlásilo 72 žáků, toho 25 konalo jednotné testy na Wichterlově gymnáziu.
Uchazeči byli hodnoceni podle kritérií přijímacího řízení zveřejněných 19. ledna 2016. Tato kritéria
byla přiložena ke každé Pozvánce k přijímacím zkouškám, které byly odeslány 31.3.2016. Kritéria byla
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zaslána i těm uchazečům, kteří konali jednotné testy na jiné škole, a to včetně poučení o možnosti
nahlížet do spisu.

Centrálně zadávané jednotné testy se skládaly z testu z českého jazyka a testu z matematiky
zpracovanými a hodnocenými centrálně společností CERMAT. Zkoušky proběhly dle zadaného
jednotného zkušebního schématu a dle pravidel a pokynů společnosti CERMAT.

Vzhledem k výše uvedenému proběhly testy jen v jednom řádném termínu.

Přihlášeno bylo 72 uchazečů; testů se zúčastnili všichni.

Rozhodnutí byla vydána a zveřejněna 23. 4. 2016. Osobně nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí z
důvodu nedostatečné kapacity byla zaslána poštou 27. 4. 2016.
Počet přijatých uchazečů po řádném termínu v prvním kole přijímacího řízení: 30
Zápisový lístek odevzdalo: 8
Zápisový lístek si vzalo zpět: 0
Proti rozhodnutí o nepřijetí se odvolalo: 36
Vyhověno: 26
Z toho odevzdalo zápisový lístek: 23
Z toho si vzalo zpět zápisový lístek: 1
Žádost o zastavení správního řízení: 1
Celkový počet přijatých žáků s odevzdaným zápisovým lístkem ke dni 20. 5. 2016 je 30. Z toho 22 je v
rámci autoremedury.
Počet nevyřízených odvolání proti rozhodnutí: 9

Jeden zákonný zástupce požádal o nahlédnutí do spisu, ovšem nevyjádřil žádné připomínky k
probíhajícímu správnímu řízení.
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4.2 Osmiletý obor – Matematika a příroda

obor:

Gymnázium

kód oboru:

79-41-K/81, ŠVP Matematika a příroda

forma vzdělávání:

denní

počet přijímaných:

30

počet přihlášených:

81

kolo:

první

termín jednotných testů:

řádný - 18. 4. 2016

První kolo přijímacího řízení do 1. ročníku osmiletého gymnázia, obor 79-41-K/81 Gymnázium,
obsahové zaměření Matematika a příroda, bylo realizováno v rámci Vyhlášení pokusného ověřování
organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím povinné přijímací
zkoušky ve školním roce 2015/2016 vydaného MŠMT dne 10. 9. 2015, č.j. MSMT-26724/2015-3, v
souladu s § 171 odst. 1 zákona 561/2004 Sb., v platném znění.
Řádný termín jednotných testů byl 18. 4. 2016, výsledky byly zveřejněny 23. 4. 2016. V zákonném
termínu se do prvního kola přihlásilo 81 žáků, toho 48 konalo jednotné testy na Wichterlově gymnáziu.
Všichni se k testům dostavili. Uchazeči byli hodnoceni podle kritérií přijímacího řízení zveřejněných
19. ledna 2016. Tato kritéria byla přiložena ke každé Pozvánce k přijímacím zkouškám, které byly
odeslány 31.3.2016. Kritéria byla zaslána i těm uchazečům, kteří konali jednotné testy na jiné škole, a
to včetně poučení o možnosti nahlížet do spisu.

Centrálně zadávané jednotné testy se skládaly z testu z českého jazyka a testu z matematiky
zpracovanými a hodnocenými centrálně společností CERMAT. Zkoušky proběhly dle zadaného
jednotného zkušebního schématu a dle pravidel a pokynů společnosti CERMAT.

Vzhledem k výše uvedenému proběhly testy jen v jednom řádném termínu.

Přihlášeno bylo 81 uchazečů; testů se zúčastnili všichni.

Rozhodnutí byla vydána a zveřejněna 23. 4. 2016. Osobně nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí z
důvodu nedostatečné kapacity byla zaslána poštou 27. 4. 2016.
Počet přijatých uchazečů po řádném termínu v prvním kole přijímacího řízení: 30
Zápisový lístek odevzdalo: 16
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Zápisový lístek si vzalo zpět: 0
Proti rozhodnutí o nepřijetí se odvolalo: 28
Vyhověno: 15
Z toho odevzdalo zápisový lístek: 14
Žádost o zastavení správního řízení: 2

Celkový počet přijatých žáků s odevzdaným zápisovým lístkem ke dni 20. 5. 2016 je 30. Z toho 14 je v
rámci autoremedury.
Počet nevyřízených odvolání proti rozhodnutí: 11

Žádný zákonný zástupce nepožádal o nahlédnutí do spisu, ani jinak nevyjádřil své připomínky k
probíhajícímu správnímu řízení nebo své námitky

4.3 Čtyřletý obor

obor:

Gymnázium

kód oboru:

79-41-K/41

forma vzdělávání:

denní

počet přijímaných:

60

počet přihlášených:

133

kolo:

první

termín jednotných testů:

řádný - 15. 4. 2016

První kolo přijímacího řízení do 1. ročníku čtyřletého gymnázia, obor 79-41-K/41 Gymnázium, bylo
realizováno v rámci Vyhlášení pokusného ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s
maturitní zkouškou s využitím povinné přijímací zkoušky ve školním roce 2015/2016 vydaného
MŠMT dne 10. 9. 2015, č.j. MSMT-26724/2015-3, v souladu s § 171 odst. 1 zákona 561/2004 Sb., v
platném znění.
Řádný termín jednotných testů byl 15. 4. 2016, výsledky byly zveřejněny 22. 4. 2016. V zákonném
termínu se do prvního kola přihlásilo 133 žáků, toho 74 konalo jednotné testy na Wichterlově
gymnáziu. Jedna uchazečka konající jednotné testy na jiné škole se bez omluvy nedostavila. Uchazeči
byli hodnoceni podle kritérií přijímacího řízení zveřejněných 19. ledna 2016. Tato kritéria byla
přiložena ke každé Pozvánce k přijímacím zkouškám, které byly odeslány 31. 3. 2016. Kritéria byla
zaslána i těm uchazečům, kteří konali jednotné testy na jiné škole, a to včetně poučení o možnosti
nahlížet do spisu.
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Centrálně zadávané jednotné testy se skládaly z testu z českého jazyka a testu z matematiky
zpracovanými a hodnocenými centrálně společností CERMAT. Zkoušky proběhly dle zadaného
jednotného zkušebního schématu a dle pravidel a pokynů společnosti CERMAT.

Vzhledem k výše uvedenému proběhly testy jen v jednom řádném termínu.

Přihlášeno bylo 133 uchazečů; testů se zúčastnilo 132 uchazečů. Jedna uchazečka se k testům bez
omluvy nedostavila. Žádnému uchazeči nebyly uzpůsobeny podmínky.
Rozhodnutí byla vydána a zveřejněna 22. 4. 2016. Osobně nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí z
důvodu nedostatečné kapacity byla zaslána poštou 26. 4. 2016.

Počet přijatých uchazečů po řádném termínu v prvním kole přijímacího řízení: 60
Zápisový lístek odevzdalo: 37
Zápisový lístek si vzalo zpět: 1
Proti rozhodnutí o nepřijetí se odvolalo: 52
Vyhověno: 27
Z toho odevzdalo zápisový lístek: 27
Z toho si zápisový lístek vzalo zpět: 3
Požádalo o zastavení správního řízení: 1

Celkový počet přijatých žáků s odevzdaným zápisovým lístkem ke dni 20. 5. 2016 je 60. Z toho 24 je v
rámci autoremedury.
Počet nevyřízených odvolání proti rozhodnutí: 24

Jeden zákonný zástupce požádal o nahlédnutí do spisu, ale nevyjádřil žádné připomínky k
probíhajícímu správnímu řízení.
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5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
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.
5.1 Úspěchy žáků

Ve školním roce se v některém z okresních, krajských a ústředních kol umístilo 121 našich žáků.
Z velkého množství úspěchů uvádíme jen ty nejpronikavější v mezinárodních, celostátních, krajských a
okresních kolech. Nejvíce nás těší úspěchy v celostátních kolech soutěží vyhlašovaných MŠMT.

Ocenění žáků

Krajský úřad MSK

úspěchy v olympiádách

Město Ostrava

žákovská osobnost
žákovský kolektiv
reprezentace školy

ÚMOb Poruba

Matěj Rzehulka
Jiří Škrobánek
Pavel Gajdušek
Martin Raška
Mateusz Wojnarowicz(3.A)
4 žáci (vítězství v Brlohu)
Martin Raška, 6.A

Úspěchy žáků – nejúspěšnější žáci

Anna Korytářová

Chemická olympiáda kat. A krajské kolo
Chemická olympiáda kat. B krajské kolo
Chemická olympiáda kat. C krajské kolo

Jiří Škrobánek

Logická olympiáda
Fyziklání online kat. C
Matematická olympiáda kat. P
Matematická olympiáda kat. A
Přírodovědný klokan kat. junior
Matematický klokan kat. junior
Bobřík informatiky kat. junior
Fyzikální olympiáda kat. C
Matematická olympiáda kat. A
Matematická olympiáda kat. B
Matematická olympiáda kat. P
Logická olympiáda SŠ

ústřední kolo
ústřední kolo
ústřední kolo
ústřední kolo
ústřední kolo
ústřední kolo
ústřední kolo
krajské kolo
krajské kolo
krajské kolo
krajské kolo
krajské kolo

38 místo
3. místo
16. místo
35. místo
9. místo
8. místo
1. místo
3. místo
5. místo
15. místo
2. místo
5. místo

Martin Raška

Středoevropská mat. ol. družstva
Středoevropská matematická ol.
Fyziklání online kat. C

mezinárodní kolo
mezinárodní kolo
ústřední kolo

3. místo
51. místo
3. místo
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ústřední kolo
krajské kolo
krajské kolo
krajské kolo

18. místo
2. místo
1. místo
14. místo

Anglický jazyk
Soutěž v cizích jazycích kat G II B
Soutěž v cizích jazycích kat G II B

ústřední kolo
krajské kolo

5. místo
1. místo

Biologie
Biologická olympiáda kat A
Biologická olympiáda kat D

krajské kolo
krajské kolo

4. místo
12. místo

Český jazyk a literatura
Olympiáda v českém jazyce kat. SŠ

krajské kolo

9. místo

Dějepis
Francouzský jazyk
Soutěž v cizích jazycích kat B2
Soutěž v cizích jazycích kat A1

krajské kolo
krajské kolo

8. místo
10. místo

Fyzika
Fyziklání online kat. B (5 členný tým)
Fyziklání online kat. C (5 členný tým)
Fyziklání online kat. C (5 členný tým)
Fyziklání online kat. C (5 členný tým)
FYKOSí Fyziklání kat B (4 členný tým)
Fyzikální olympiáda kat A
Fyzikální olympiáda kat A
Fyzikální olympiáda kat B
Fyzikální olympiáda kat B
Fyzikální olympiáda kat C
Fyzikální olympiáda kat C
Fyzikální olympiáda kat C
Fyzikální olympiáda kat D
Fyzikální olympiáda kat D
Fyzikální olympiáda kat D
Fyzikální olympiáda kat D
Fyzikální olympiáda kat D
Fyzikální olympiáda kat D

ústřední kolo
ústřední kolo
ústřední kolo
ústřední kolo
ústřední kolo
ústřední kolo
krajské kolo
krajské kolo
krajské kolo
krajské kolo
krajské kolo
krajské kolo
krajské kolo
krajské kolo
krajské kolo
krajské kolo
krajské kolo
krajské kolo

5. místo
3. místo
55. místo
60. místo
24. místo
30 místo
3. místo
1. místo
12. místo
3. místo
11. místo
17. místo
18. místo
23. místo
24. místo
34. místo
38. místo
41. místo

Chemie
Chemická olympiáda kat B
Chemická olympiáda kat B
Chemická olympiáda kat C
Chemická olympiáda kat C
Chemická olympiáda kat C
Chemická olympiáda kat C
Chemická olympiáda kat D
Chemická olympiáda kat D

krajské kolo
krajské kolo
krajské kolo
krajské kolo
krajské kolo
krajské kolo
krajské kolo
krajské kolo

1. místo
17. místo
2. místo
14. místo
29. místo
33. místo
7. místo
9. místo

Matematická olympiáda kat. A
Matematická olympiáda kat. A
Matematická olympiáda kat. B
Chemická olympiáda kat. C

Informatika a výpočetní technika
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Soutěž v programování SŠ aplikovaný softw.
Bobřík informatiky kat. junior 1.a 2. roč. SŠ
Bobřík informatiky kat. junior 3.a 4. roč. SŠ
Bobřík informatiky kat. senior
Bobřík informatiky kat. senior 3.a 4. roč. SŠ
Bobřík informatiky kat. senior 3.a 4. roč. SŠ
Bobřík informatiky kat. senior 3.a 4. roč. SŠ
Bobřík informatiky kat. senior 3.a 4. roč. SŠ
Bobřík informatiky kat. senior 3.a 4. roč. SŠ
Bobřík informatiky kat. senior 3.a 4. roč. SŠ
Soutěž v programování pro vyšší programovací jazyky ZŠ
Soutěž v programování pro vyšší programovací jazyky ZŠ
Soutěž v programování pro vyšší programovací jazyky SŠ
Soutěž v programování aplikovaný softw. SŠ

ústřední kolo
ústřední kolo
ústřední kolo
krajské kolo
krajské kolo
krajské kolo
krajské kolo
krajské kolo
krajské kolo
krajské kolo
krajské kolo
krajské kolo
krajské kolo
krajské kolo

1. místo
1. místo
1. místo
13. místo
5. místo
16. místo
20. místo
21. místo
23. místo
25. místo
3. místo
4. místo
6. místo
2. místo

Latina
Soutěž v cizích jazycích kat A

ústřední kolo

9. místo

Matematika
Středoevropská mezinárodní matematická olympiáda (druž.)
Středoevropská mezinárodní matematická olympiáda
Matematická olympiáda kat. P
Matematická olympiáda kat. A
Matematická olympiáda kat. A
Matematická olympiáda kat. A
Matematický klokan kat. junior
Náboj (5 členné družstvo)
Náboj kat. SŠ senioři (5 členné družstvo)
Náboj kat. SŠ senioři (5 členné družstvo)
Náboj kat. ZŠ junioři (5 členné družstvo)
Náboj kat. ZŠ junioři (5 členné družstvo)
Matematická olympiáda kat. A
Matematická olympiáda kat. A
Matematická olympiáda kat. A
Matematická olympiáda kat. B
Matematická olympiáda kat. B
Matematická olympiáda kat. B
Matematická olympiáda kat. B
Matematická olympiáda kat. B
Matematická olympiáda kat. B
Matematická olympiáda kat. C
Matematická olympiáda kat. P
Matematická olympiáda kat. Z9
Matematická olympiáda kat. Z9
Matematická olympiáda kat. Z9
Logická olympiáda SŠ
Logická olympiáda SŠ
Logická olympiáda SŠ

mezinárodní kolo
mezinárodní kolo
ústřední kolo
ústřední kolo
ústřední kolo
ústřední kolo
ústřední kolo
ústřední kolo
ústřední kolo
ústřední kolo
ústřední kolo
ústřední kolo
krajské kolo
krajské kolo
krajské kolo
krajské kolo
krajské kolo
krajské kolo
krajské kolo
krajské kolo
krajské kolo
krajské kolo
krajské kolo
krajské kolo
krajské kolo
krajské kolo
krajské kolo
krajské kolo
krajské kolo

3. místo
51. místo
16. místo
18. místo
26. místo
35. místo
8. místo
75. místo
30. místo
35. místo
14. místo
71. místo
2. místo
3. místo
5. místo
1. místo
9. místo
11. místo
15. místo
20. místo
26. místo
17. místo
2. místo
16. místo
37. místo
61. místo
5. místo
25. místo
32. místo

Německý jazyk
Soutěž v cizích jazycích kat G II B

krajské kolo

3. místo

Ruský jazyk
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Soutěž v cizích jazycích kat II
Španělský jazyk
Soutěž v cizích jazycích kat I
Soutěž v cizích jazycích kat II

krajské kolo

9. místo

krajské kolo
krajské kolo

3. místo
4. místo

Výtvarná výchova
Středoškolská odborná činnost – teorie kultury

krajské kolo

2. místo

Základy společenských věd
Středoškolská odborná činnost – filosofie, politologie
Středoškolská odborná činnost – filosofie, politologie
Středoškolská odborná činnost – filosofie, politologie
Středoškolská odborná činnost – filosofie, politologie

ústřední kolo
ústřední kolo
krajské kolo
krajské kolo

11. místo
11. místo
1. místo
1. místo

Zeměpis
Zeměpisná olympiáda kat. ZŠ B

krajské kolo

10. místo

Zvláštní kategorií jsou úspěchy školy na poli sportovním.
Tým Wichterlova gymnázia se probojoval do celostátního finále florbalového turnaje, kde skončil
v semifinále a obsadil celkovou třetí příčku.
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5.2 Statistika tříd

Žáci se vzdělávali podle platných učebních plánů jednotlivých oborů studia (viz Příloha 1). Pro třetí a
čtvrtý ročník si vybírali dva až tři semináře (viz Příloha 2).

Třídy „A“ a „B“ jsou v osmiletém oboru 79-41-K/81 Gymnázium (od primy po oktávu).
Třídy „C“, „D“ a „E“ jsou ve čtyřletém oboru 79-41-K/41 Gymnázium (od prvního po čtvrtý ročník).
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5.3 Výsledky školy v programu KVALITA ve školním roce 2015
2015/2016
/2016

Testování prvních ročníků prováděla Společnost pro kvalitu školy, o. s. Testování třetích ročníků
prováděla společnost SCIO.
Testování žáků 1. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou

Předmět

Výsledky školy v rámci všech
testovaných škol

Výsledky školy
v rámci skupiny
oborů vzdělání
gymnázium

Jazyk český
Matematika
Jazyk anglický
Jazyk německý

úspěšnost
66,7
73,4
85
netestováno

percentil
90
98
91
netestováno

percentil
72
93
76
netestováno

Testování žáků 3. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou

Předmět

Jazyk český
Matematika
Jazyk anglický
Jazyk německý

Výsledky školy v rámci všech
testovaných škol
úspěšnost
61
55
76
netestováno

percentil
64
67
71
netestováno
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Výsledky školy v rámci skupiny
oborů vzdělání
gymnázium
percentil
41
49
50
netestováno

přidaná hodnota
4,5
5,3
14,8
netestováno
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5.4 Maturitní zkoušky

Ústní maturitní zkoušky obou částí proběhly v termínu od 16. do 27. května 2016. Didaktické testy a
písemné práce společné části od 2. do 9. května 2016.
Předsedové maturitních komisí, které jmenoval Krajský úřad Moravskoslezského kraje, byli
zaměstnanci Jazykového gymnázia Pavla Tigrida v Ostravě-Porubě. Naši zaměstnanci vykonávali
recipročně funkci předsedy na těchto školách. Maturitní komisař byl na naši školu jmenován
CERMATem z Gymnázia Olgy Havlové v Ostravě-Porubě.
Všichni žáci maturitní zkoušku složili úspěšně, a to včetně jednoho žáka, který se v jarním období
absolvoval druhý opravný termín.

Seznam maturitních předmětů je v Příloze č. 3.
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Výsledky maturitních
maturitních zkoušek za školní rok 2015
2015/2016
/2016:
Přehled výsledků MZ v termínu jarním 2016
Část

Předmět

Společná

ČJ
AJ
M
RJ
Aj
Nj
Fj
Šj
Rj

Profilová

ZSV
D
Z
M
Fy
Ch
Bi
IVT
M+

Obor

Počet

Úspěšně vykonalo

přihlášených maturujících

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

85
29
50
17
34
12
1
0
82
28
0
3
1
0
3
2
5
0
12
5
37
7
25
6
17
9
13
5
30
10
26
12
4
0
9
5

84
29
50
17
33
12
1
0
81
28
0
3
1
0
3
2
5
0
12
5
36
7
25
6
17
9
12
5
30
10
26
12
4
0
9
5

DT

PP

ÚZ

Prům.
prospěch

84
29
50
17
31
12
1
0

84
29
50
17
----1
0

84
29
50
17
----1
0
80
28
0
3
1
0
3
2
5
0
12
5
36
7
24
6
17
9
12
5
30
10
25
12
4
0
8
5

1,926
1,517
1,246
1
2,308
1,167
1
--2,31
1,786
--1,333
2
--1,75
1
1,333
--2,111
5
1,79
1,571
2,296
1,5
2,449
1,111
1,944
1,4
1,793
2,1
1,942
1,833
2
--1,267
1

Přehled celkových výsledků MZ za školní rok 2015/2016
Jarní termín
Obor

Termín

7941K/41
7941K/81

Podzimní termín

prospěl

prospěl
s vyzn.

neprospěl

prům.
prospěch

prospěl

prospěl
s vyzn.

neprospěl

prům.
prospěch

řádný
opravný

58
0

22
0

5
0

1,987
---

0
6

0
0

1
0

4,0
2,88

řádný
opravný

12
0

17
0

0
0

1,503
---

0
0

0
0

0
0

-----
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Vysvětlivky použitých zkratek:
DT didaktický test;
PP písemná práce;
ÚZ ústní zkouška
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5.5 Umístění absolventů Wichterlova gymnázia na vysokých školách

V roce 2016 absolvovalo na Wichterlově gymnáziu 144 žáků. 107 z nich následně nastoupilo na
vysoké školy; ostatní nastoupili na jazykové kurzy či odjeli „na zkušenou“ do zahraničí. Ještě více nás
těší, že se naši absolventi mohli zapsat na kvalitní vysoké školy s vynikající reputací a jejich prestižní
obory.
Také v tomto roce odešli 3 žáci na zahraniční univerzity. Wichterlovo gymnázium se snaží zájemcům
o studium v zahraničí zprostředkovávat dostatek informací, zároveň nás ovšem těší rostoucí zájem
absolventů o vysoké školy v regionu.
Opakovaně došlo k tomu, že se jeden student zapsal dokonce na dva různé vysokoškolské obory.
Absolventi 2015/2016 však vybírali hodně zajímavé obory a nalezneme mezi nimi téměř všechny
obory a směry. Oproti stavu z roku 2014/2015 došlo k poklesu počtu žáků hlásících se na čistě
technické obory VŠ, ke shodnému nárůstu došlo u humanitních i u přírodovědných oborů. Z celkového
počtu je 41 % studentů na humanitních fakultách (nejčastěji ekonomika a management 7x, ruský jazyk
6x, právo 5x, …), 51 % na přírodovědeckých a lékařských (medicínské obory 19 x, nanotechnologie
5x) a 7 % na technických (především strojírenství a stavitelství).

Vzhledem ke skutečnosti, že někteří bývalí žáci nereagovali na opakované výzvy a informace o jejich
umístění máme jen zprostředkovaně, mohou se ve statistice vyskytovat drobné nepřesnosti oproti
reálnému stavu.
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Přehled umístění
umístění absolventů 2015/16 Wichterlova gymnázia na vysokých školách

město
Praha

škola
UK

fakulta
Mat. fyz.
Lékařská
Právnická
Přírodovědecká
Sociálních věd
Pedagogická

Olomouc

ČVUT

Farmaceut. HK
Architektury

VŠCHT

Chem.technologie

Newton
Euro.Bus.
AAU
UPOL

Chem.inženýrství
College
School SE
School of Law
Filosofická
Přírodovědecká

Lékařská
Právnická
Pedagogická
Brno

MUNI

Právnická
Přírodovědecká

Sociálních studií
Lékařská
Filosofická

VUT

Chemická
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obor
8.A 4. C 4. D 4.E
fyzika
1
obec. informatika
1
všeobecné
3
1
1
právní věda
2
biologie/matematika
1
politologie,
mez.vztahy
1
ekonomie, finance
1
D/Fj
1
historie/ZSV
1
farmacie
1
1
architektura
1
syntéza a výroba
léčiv
1
nano a
mikrotechnologie
1
manag. cest.ruchu
1
manažer.specializace
1
právo
1
žurnalistika
2
polit.a evrop.st.
1
regionální geografie
1
chemie
1
aplik. chemie
1
biochemie
1
všeobecné lék.
1
1
1
zubní lékařství
1
právo
1
spec.pedag.,
andragog.
1
spec.pedag.předškol.
1
právo, právní věda
1
2
1
biochemie
1
aplikovaná geologie
1
geoinformatika
1
mezinárod. studia
1
mediální studia
1
všeobec.lékařství
2
fyzioterapie
1
psychologie
2
japanistika
1
chemie
medicín.aplik.
1

Σ
1
1
5
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
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Strojního
inženýrství
Inform.technolog.

Ostrava

Mendel.
VŠB - TU

OSU

Opava

Slezská

strojní inženýrství
inform.technolog.
manažerskoProvozně-ekonom. ekonom.
Hornickogeologická enviroment.biotech.
nanotechnologie
FEI
informatika
biomedic.technik
inf.a kom.tech.
Ekonomická
ekonom.a manag.
marketing
ekonomika podniku
ekonom.žurnalistika
finance
daně a účetnictví
architektura,
FAST
stavitelství
Strojní
strojírenství
FMMI
ekonomika a manag.
procesní inž.,
kontrola
Lékařská
všeobecné
zdrav.laborant
zdravot.záchranář
fyzioterapie
Filosofická
Aj literatura/hist.
Filologie Čj/Rj
Pedagogická
Čj/HV
1.stupeň ZŠ
psych./pedagog.
Přírodovědecká
Bi/Ch
M/HV
Ch/Fy
chemie
system.bi a ekologie
biofyzika
experiment.biologie
Bi/Šj
Veřej.politik
středoevrop.stud.

1

1
1

1
1
1
1

2
5
2

1
4

2
1
1
1
1
1

1

1
2

1
3
1

1
2

1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1

1

1

1
1

1
1
3
5
2
1
6
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1(*)
1
1
1

Zahraniční studium

Anglie

Aberdeen

R.Gordon
University

digital media

1

1

USA

Moraga

S.Marys College

kinesiologie

1

1

Filipíny
Studentů ve

Murcia

Adventist College

theology
29
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1
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třídě
Přijato na VŠ
Úspěšnost
přijetí na VŠ

28

25

24

30 107

97% 89% 92% 97% 94%

Pomaturitní studium

Ostrava
Ostrava

Janáčkova
konzervatoř
pomaturitní
studium jazyků

klasický zpěv

1

Aj

Nestudují

1
1
2

1
2

4

Umístění absolventů podle studijních oborů 2015/2016

Humanitní
1.stupeň ZŠ
Čj/Rj
Čj/HV 2.stupeň
Aj a literatura/historie
Psychologie
Japanistika
Speciální pedagogika
Historie/ZSV
Teologie
Dějepis/Fj
Daně a účetnictví
Finance
Marketing
Management
Ekonomika a management
Ekonomika podniku
Ekonomická žurnalistika
Žurnalistika
Středoevropská studia
Politologie, mezinárodní vztahy
Mediální studia
Právo a právní věda

45
1
1
1
1
2
1
3
1
1
1
1
2
1
2
8
1
1
2
1
3
2
8

Přírodovědecké

56

Všeobecné lékařství
Zubní lékařství
Fyzioterapie
Zdravotní laborant
Záchranář
Biomedicínský technik

14
1
2
1
1
2
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Kinesiologie
Biologie
Enviroment.biotechnologie
Biochemie
Biologie/chemie
Biologie/matematika
Biologie/Šj
Chemie
Aplikovaná chemie
Chemie/fyzika
Syntéza a výroba léčiv
Chemie pro medicínské aplikace
Farmacie
Chemické inženýrství
Fyzika
Biofyzika
Nanotechnologie
Matematika/HV
Aplikovaná geologie
Regionální geografie
Geoinformatika
Informační technologie

1
2
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
1
8

Technické

7

Strojírenství
Architektura, stavebnictví
Procesní inženýrství

4
2
1

Umělecké

1
1

Klasický zpěv

2
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6 Výchovné poradenství a prevence soc. patologických jevů
Ve školním roce 2015/16 se činnost výchovného a kariérového poradenství zaměřila především na
následující úkoly:
Studenti s individuálními vzdělávacími potřebami

V posledních letech také na Wichterlově gymnáziu vzrostl počet žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami, zejména žáků s tzv. Aspergerovým syndromem. Jejich integrace do běžných tříd se zatím
daří velmi úspěšně, a to zejména díky spolupráci s rodiči. Ti se například účastnili pedagogických
porad, na kterých společně s pedagogy hledali nejlepší cestu k bezproblémovému řešení modelových
situací.
Kariérové poradenství

Žáci třetích ročníků a septim měli možnost absolvovat již osvědčené konzultace profesní orientace,
které jim mají umožnit odpovědný a informovaný výběr dalšího studia na vysokých školách.
Individuální konzultace k výběru vysoké školy či při volbě seminářů probíhaly průběžně dle potřeb
žáků.
Pro studenty maturitních ročníků proběhla celá řada akcí, které jsou každoročně zařazovány do plánu a
na které máme opakovaně kladné ohlasy. Jejich cílem je přiblížit zájemcům studium na určitých typech
škol (různé letní školy, Gaudeamus, beseda o studiu architektury, speciální den otevřených dveří pro
studenty partnerských škol na Masarykově univerzitě v Brně, možnosti studia v zahraničí, besedy
s našimi absolventy studujícími na různých VŠ, …) nebo je obecně seznámit s průběhem přijímacího
řízení (NSZ, OSP, TSP).
Den otevřených dveří pro partnerské školy MUNI Brno
Beseda o studiu na Oxfordu
SOČ a Talnet
Jak na VŠ (Sokrates)
Exkurze – Dolní oblast Vítkovic
Exkurze – biochemická laboratoř FNO
Stavby budoucnosti
Gaudeamus – evropský veletrh vzdělávání
Dny otevřených dveří VŠB-TUO
Prezentace MUNI na Wichterlově gymnáziu
Letní akademie Discover
Dny fyziky v Dubně
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Péče o mimořádně nadané žáky

Součástí práce VP bylo také
vyhledávání nadaných žáků a práce
s nimi. V průběhu školního roku
pracovala skupina zájemců o
vědeckou práci SOČ, jejichž počet
znovu vzrostl (viz kapitola úspěchy
žáků). V rámci péče o nadané žáky
jsme využívali vazeb na VŠB-TOU a
nově také na Matematickofyzikální
fakultu UK, jejíž fakultní školnou
jsme se stali a se kterou byla
dohodnuta spolupráce právě v oblasti
výjimečně nadaných žáků. Z významnějších akcí můžeme jmenovat např. ŠKOMAM – Školu
matematického modelování (VŠB-TUO) či přednášku dr. Josefa Kubáta Asymptoty grafů funkcí.
Prevence sociálně patologických jevů

V rámci prevence sociálně patologických jevů ve třídách připravila výchovná poradkyně ve spolupráci
s metodičkami prevence celkem čtyři výjezdní adaptační kurzy pro žáky prvních ročníků a primy.
Nadále pokračovala úspěšná spolupráce s Renarkonem (žáci 1. a 2. ročníku vyššího gymnázia,
respektive 5. a 6. ročníku víceletého gymnázia).
V prvním ročníku nižšího gymnázia proběhly přednášky o kyberšikaně, netolismu, národnostních
menšinách a zneužívání návykových látek (3x).
Pro žáky sekundy a tercie byly uspořádány besedy s tématem vztahy ve třídě, kyberšikana a nebezpečí
internetu.
Všichni pedagogové absolvovali ve spolupráci se školícím a výcvikovým centrem Asklépios školení
na zvládání emočně náročných a rizikových situací ve školním prostředí.
Řešení výukových problémů, prevence školního neúspěchu, osobní problémy žáků

Touto problematikou se VP zabývala průběžně. S žáky (a případně i jejich zákonnými zástupci) byla
vzniklá situace analyzována a na jejím základě byla navrhnuta možná řešení, případně doporučena
návštěva některého odborného pracoviště (PPP, SPC, Krizové centrum, psycholog atd.).
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Ve školním roce 2015/2016 došlo také k intervenci pracovnice PPP Ostrava-Zábřeh v třídním
kolektivu 3.A. Intervence byla opakovaná (březen-červen) a měla za cíl zlepšení klimatu třídy a
metodickou pomoc učitelům, kteří v této personálně velmi specifické třídě učí.
Přehled akcí výchovného poradenství školní rok 2015
2015/2016
/2016

akce

ve spolupráci

Zvládání emočně náročných a rizikových situací
ve školním prostředí

Asklépios (ZRIVI)

Adaptační kurzy

Metodik prevence

Besedy primární prevence – kyberšikana, netolismus,
menšiny, zneužívání návykových látek (3x)
Renarkon – 1. a 2. ročníky, kvinta, sexta

Renarkon

Besedy primární prevence- vztahy ve třídě,
kyberšikana, nebezpečí internetu

Mgr. Velička

Beseda Čas proměn

MP Educations

Nebezpečí virtuální sítě ( žákovské sympozium)
Přednáška o nebezpečí HIV, AIDS

AIDS Centrum

Intervence třídního kolektivu

PPP Ostrava-Zábřeh

Rady začínajícím milencům

MUDr. Petr Kolář

6.1 Zhodnocení EVVO za rok 2015
2015/2016
/2016

Ve školním roce 2015/16 jsme pokračovali ve vedení environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
tak, aby žáci respektovali požadavky na kvalitní životní prostředí, považovali za normální se chovat
zodpovědně ke svému životnímu prostředí a chovali se v zájmu trvale udržitelného rozvoje
společnosti.
Tento cíl podporuje řada exkurzí, projektů, přednášek a soutěží a spolupráce s různými subjekty
(sdružení Tereza Praha, OZO Ostrava aj.). Tyto aktivity jsou vzájemně provázány, aby vznikl silnější
výsledný efekt, resp. některé činnosti se zbytečně nedublovaly.
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Projekt Ekoškola:

Škola je držitelem prestižního mezinárodního titulu Ekoškola od června 2013 a ve školním roce
2015/16 tento titul obhájila podruhé na základě výsledku auditu z 5. 5. 2016. Ekologické sdružení
Tereza poskytuje školám servis ohledně environmentální výchovy a ekologizace chodu školy (snížení
dopadu chodu školy na životní prostředí). Hlavním realizátorem aktivit programu je tzv. Ekotým, který
byl aktivní během celého školního roku. Na konci roku se skládal z 16 žáků a vybraných zaměstnanců
školy (vrchní uklízečka, pan ředitel).
Členský poplatek v projektu Ekoškola 900 Kč pro školní rok byl hrazen z grantu ekologické
konference.
Vybrané aktivity Ekotýmu:
šíření povědomí o tzv. ekokodexu (vybraná snadno zapamatovatelná hesla), kampaň podporující
separaci odpadů na škole (školení tříd, cedulky vybízející k neplýtvání tepla a elektřiny), starost o
zeleň ve školní budově, vyprazdňování košů s plasty a papírem, sběr papíru, vzdělávání spolužáků
i sama sebe v oblasti environmentální výchovy, účast na Dni Země v Ostravě-Porubě
Ekologická škola Moravskoslezského kraje

Přihláška do soutěže byla vyplněna na konci školního roku.
Projekt EKOexil

Projekt zahrnuje možnost separace odpadu, který běžně vzniká v prostředí školních tříd a kabinetů.
Do zvláštních nádob se na chodbách ukládá papír, plastym kovové obaly

a ostatní odpad.

K minimalizaci objemu plastů (především PET lahví) slouží nástěnné kovové kompaktory.
Soutěž s panem Popelou

Městská soutěž ve sběru papíru pořádaná společností ASA proběhla v listopadu 2015 a dubnu 2016.
Díky 1640 kg nasbíraného starého papíru získalo sdružení OKNA spolupracující se školou asi 2.500 Kč.
Projekt EKOLAMP

Projekt zahrnuje sběr vysloužilých zářivek. Sběrná nádoba je umístěna na domečku, sběrné krabice na
dlouhé zářivky jsou umístěny v dílně školníka.
Projekt Recyklohraní
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Studenti shromažďují vyřazené elektrospotřebiče a použité baterie. Součástí projektu jsou také
různorodé úkoly zaměřené na separaci a recyklaci odpadu. Separací a plněním úkolů škola získává
body, které se proměňují v zajímavé ceny.
V rámci projektu se ve školním roce odevzdaly desítky kusů starého elektrozařízení za 1000 bodů.
Body byly proměněny za kancelářský papír, sadu tašek na třídění odpadu, stolní hru, míčovou hru a
kancelářské potřeby.
Exkurze
Exkurze v OZO Ostrava

Tento školní rok se na exkurzi do OZO Ostrava vypravila třída tercie A. Beseda s názvem Odpady
zbavené otazníků byla zaměřená na separaci a využití odpadu.
Ekologická konference

V listopadu 2015 se naši studenti zúčastnili ekologické konference Ekologie Ostrava 2015 v hotelu
Imperial. Vzhledem k již dvanáctému ročníku bylo téma od ekologie více vzdálené – Život člověka
v aktuálních podmínkách. V publiku sledovalo 7 našich studentů prezentace týkající se dané
problematiky. Aktivní prezentér byl student 2.C Šimon Michalčík s prezentací Plant for the Planet.
Tento byl odměněn grantem 3.000 Kč, škola za účast získala 5.000 Kč. Finance jsou použity pro
aktivity školního Ekotýmu.
Plant for the Planet

Je to název konference, kterou pořádal student 2.C Šimon Michalčík jako hlavní organizátor společně
s členy školního Ekotýmu. Sponzory byla společnost Zott a partnery TV Fabex a Magistrát města
Ostravy. Akce se účastnila kvarta našeho gymnázia a jedna třída ZŠ Generála Škarvady. Náplní byla
osvětová kampaň ohledně globálního oteplování a sázení stromů v Bělském lese. Přidruženou akcí
byla i účast dvou tříd na filmovém festivalu s environmentální problematikou Tfilm.
Další (jednorázové) akce:

Zeměpisně-dějepisná exkurze kvarty s ekologickými vstupy, Přírodovědný Klokan, olympiády
z biologie, chemie, fyziky, zeměpisu, soutěž mladých zoologů pořádaná ZOO Ostrava.
Závěr:

V tomto školním roce se v rámci EVVO dařily plnit nápady plynoucí z minulých let.
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Především se úspěšně plní kritéria vybraných témat Ekoškoly (odpady, prostředí školy, energie), což
bylo stvrzeno pozitivním výsledkem auditu a udržením titulu Ekoškola. Tento titul byl pozitivně
hodnocen v rámci Ceny společenské zodpovědnosti.
V rámci projektu Ekoškola se po různých osvětových akcích školního Ekotýmu našim studentům drží
podíl separovaného odpadu na velké výši, díky úsporám se snížilo množství, resp. cena spotřebované
elektrické energie.
Pokračovalo se v osvědčených akcích jako ekologická konference, návštěva OZO aj.
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7 Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Ve školním roce 2015/2016 bylo zahájeno období, v němž bychom chtěli výrazně posílit zejména tzv.
soft skills pedagogů. Ti měli maximální podporu vedení, pokud se rozhodli účastnit jakékoli
vzdělávací akce, které tomuto cíli odpovídala. Zároveň se díky dlouhodobé spolupráci s Gymnáziem
Antona Bernoláka v Námestovu podařilo uskutečnit první z řady návštěv, jejichž obsahem je stínování
práce kolegy z jiné školy.
Největší množství vzdělávacích akcí mělo souvislost s integrací žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami a také s kariérním poradenstvím.
Vzhledem k poklesu možností DVPP v rámci evropských projektů bylo nutné investovat do vzdělávání
pedagogů větší prostředky než v minulosti. Na DVPP bylo v roce 2015/2016 vynaloženo 30 765 Kč,
další náklady pak představovaly cestovní náhrady (2946 Kč). Velká část prostředků byla vynaložena
na studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů.
Značná pozornost byla také věnována vzdělávání nepedagogických zaměstnanců a zástupce ředitele
zaměřená zejména na změny v legislativě.
7.1 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Ve školním roce 2015/16 úspěšně absolvoval studium ke splnění kvalifikačních předpokladů ředitel
gymnázia.
7.2 Studium ke splnění dalších kvalifikačních
kvalifikačních předpokladů

Ve školním roce 2015/16 zahájila studium metodička prevence sociálně patologických jevů, byl tak
zahájen zásadní krok ke splnění dlouhodobého plánu, který počítá s plně kvalifikovaným preventistou.
Studium pro prohlubování odborné kvalifikace

Učitelé se průběžně zúčastnili několika akcí pro prohloubení svých pedagogických a odborných
kompetencí.
Dle potřeby byla aktualizována školení ke společné části maturitní zkoušky ve funkcích zadavatel,
hodnotitel a školní maturitní komisař, případně se již proškolení pedagogové účastnili tzv.
konzultačních seminářů, na kterých si osvěžili znalosti nutné k bezproblémovému vykonávání těchto
rolí.
K 31. srpnu 2015 má Wichterlovo gymnázium více než dostatečný počet certifikovaných hodnotitelů,
zadavatelů i školních maturitních komisařů. Celkem mají pedagogové Wichterlova gymnázia 105
osvědčení, z toho 8 pedagogů má školení jako ŠMK, 54 pedagogů může být hodnotitelem ústních
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zkoušek z českého nebo cizího jazyka a 26 pedagogů má školení jako zadavatel (z toho 9 zadavatelů
pro žáky s PUP). Tento počet je zcela dostačující pro bezproblémové zajištění organizace maturitních
zkoušek, v následujících letech budou tedy školení absolvovat jen noví zaměstnanci, případně
pedagožky po návratu z rodičovské dovolené.
Přehled
Přehled podle obsahu:

Výchovné poradenství a prevence:
1) Seminář pro výchovné poradce (2x);
2) Konference prevence rizik. Chování (11.1.)
3) Studium k výkonu spec. čin. prevence soc. pat. jevů
4) Inkluzivní vzdělávání žáka s dg. PAS na SŠ
5) Seminář Národní srovnávací zkoušky
6) SCIO – seminář pro výchovné poradce
7) Zvládání emočně náročných a rizikových situací ve školním prostředí (všichni pedagogové)

ICT:
1) Krajská konference ICT (KVIC);
2) Seminář k licencování SW

Výuka všeobecně vzdělávacích předmětů:
1) Kurz genetiky a molekulární biologie dvoudenní 2X (biologie)
2) Stáž pro 10 pedagogů – stínování (Gymnázium A. Bernoláka Námestovo)
3) Konference PANT (ČJL)
4) Anglická matematická terminologie – workshop (AJ-M - CLIL)
5) Konzultační semináře pro předsedy maturitních komisí
6) Doplňující školení pro ústní část maturitní zkoušky z českého jazyka (ČJL)
7) Metodický Seminář Oxford University Press (3x) (AJ)
8) Učitel nebo tablet - Mobilní technologie ve výuce jazyků
9) Heuristická výuka fyziky prakticky (fyzika)
10) Moderní škola - dílna lidskosti (ICT ve výuce jazyků)
11) Židé, dějiny a kultura (ZSV)
12) MODAM: Od matematiky k počítačům a zpět (matematika)
13) Antika a současnost, Migrace v proměnách tisíciletí (latina)
14) Letní škola - tvoříme s iPadem a pro iPad
15) Letní škola historie (dějepis)
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Nepedagogové a vedení školy:
1) Platové předpisy 21.10.
2) Novela zákona o pedagogických pracovnících 2x (3.12.)
3) Seminář k Erasmus+
4) Metodické setkání ředitelů SŠ
5) INSPIS – školení ČŠI
6) Konference Kvalita ve vzdělávání

Provozní zaměstnanci se účastnili celé řady školení, která se týkala obecně platných předpisů (zákoník
práce, odměňování zaměstnanců, účetnictví, veřejná správa, FKSP, odepisování majetku atd.).
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8 Prezentace gymnázia na veřejnosti
Wichterlovo gymnázium se na veřejnosti snažíme propagovat jako moderní a kvalitní školu se silným
zázemím a tradicí. Školu od jiných odlišuje zejména otevřená orientace na přírodní vědy, jejich
podpora a propagace.

V prosinci

roku

2015

Wichterlovo

gymnázium

se
stalo

fakultní

školou

Matematickofyzikální

fakulty

Univerzity Karlovy. Ve školním roce 2015/2016 jsme dále pokračovali v dlouhodobé spolupráci
s vysokými školami (Ostravská univerzita, Vysoká škola báňská – Technická univerzita, Masarykova
univerzita v Brně), se kterými máme podepsáno několik smluv.

Spolupráci se však snažíme rozvíjet také směrem k základním školám. Těm nabízíme k možnému
využití naše odborné učebny, pořádáme pro ně speciální náslechy a dny otevřených dveří a soutěže.
Tradiční je Moravskoslezský matematický šampionát, Šumná Ostrava a Dny první pomoci na Exilu.

Wichterlovo gymnázium v roce 2016 slaví 60 let od svého vzniku a
toto výročí bylo prezentováno už od začátku roku, přestože hlavní
část oslav byla plánována až na září 2016. V souvislosti s oslavami
vznikla webová stránka www.60let.cz, facebooková stránka a
stránka události 60 let. Bylo vytvořeno logo oslav, které se stalo
součástí všech oficiálních dokumentů a hlavičkového papíru. Hlavní
část oslav byla prezentována v kampani na rádiu Čas a Čas Rock.

Wichterlovo gymnázium získalo čestné uznání hejtmana
MSK

za

přijetí

myšlenek

společenské

odpovědnosti

v oblastech sociální, ekonomické a environmentální a v rámci
Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost se ve své
kategorii umístilo na 2.-5. místě. I nadále je Wichterlovo
gymnázium přidruženým členem Asociace společenské
odpovědnosti.
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Velkou zásluhu na prezentaci školy má nově vzniklá studentská televize Glossarium TV. Podařilo se
navázat spolupráci s Úřadem městského obvodu Poruba a členové redakce studentské televize
prostřednictvím televize Fabex v průběhu celého roku vytvářeli reportáže nejen o dění na gymnáziu,
ale také v Porubě. Reportáže byly zveřejněny na samostatném kanálu Youtube, na sociální síti
Facebook, ale zejména byly uveřejňovány na stránkách TV Fabex a jejich prostřednictvím na
regionálních zpravodajských kanálech společností UPC a Poda.

Snažíme se, aby se žáci i veřejnost mohli se školou co
nejlépe identifikovat, proto si například všichni mohli
v letošním roce objednat trička s logem školy, jako odměnu
za své úspěchy či nadstandardní práci dostávají upomínkové
předměty.

Další významné akce v rámci prezentace Wichterlova gymnázia

• Reklamní kampaň (billboardy, inzerce v městské hromadné dopravě, tiskovinách)
• Společenský ples Wichterlova gymnázia pro veřejnost
• Vánoční koncert Wichterlova gymnázia (pro veřejnost)
• Naši žáci jsou oficiálně autory názvu nového projektu ÚMOb Poruba
• Náš žák se zúčastnil televizního (Česká televize) finále soutěže Zlatý oříšek
• Prezentace modelového domu ve Světě techniky (trvalá expozice)
• Živé vystoupení redaktorů Glossaria TV na ČT v rámci akce Jak se dělá televize
• Zasedání odborné sekce Rady kvality na Wichterlově gymnáziu, prezentace gymnázia
O akcích Wichterlova gymnázia referovaly v minulém školním roce například tato média:
média:

Únor 2016: reportáž TV Fabex ze studijní návštěvy 14 slovenských škol na Wichterlově gymnáziu
5. února 2016: Právo – Žádný Mozart. Studenti si vyzkoušeli práci dýdžeje
1. února 2016: Moravskoslezský deník – Jezdí žáci na lyžařské kurzy?
23. ledna 2016: Moravskoslezský deník – Bohdan Pomahač, naděje pro lidi, kteří přišli o obličej
22. ledna 2016: iNovinky.cz – Lze se naučit cizí jazyk bez znalosti gramatiky?
prosinec 2015: reportáž TV Polar a TV Fabex z podpisu smlouvy s Univerzitou Karlovou
21. listopadu 2015: Moravskoslezský deník – Den otevřených dveří na Wichterlově gymnáziu
14. listopadu 2015: Moravskoslezský deník: Wichterlovo gymnázium je fakultní školou Karlovy
univerzity
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11. listopadu: OU@LIVE internetový portál – Jáchyme, hoď je do stroje
23. října 2015: Statutární město Ostrava – oficiální portál – Talentovaní matematici soutěžili na
Wichterlově gymnáziu
22. října 2015: Stránky Svazu průmyslu a dopravy ČR – Moravskoslezský matematický šampionát
22. října 2015: Česká škola – Moravskoslezský matematický šampionát
19. října 2015: Moravskoslezský deník – Studenti budou řešit květinové příklady

Dále jsme uspořádali dva Dny otevřených dveří (listopad 2015 a leden 2016), který jsme spolu
s přípravnými kurzy inzerovali například pomocí billboardů a v ostravském měsíčníku Program.
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9 Údaje o výsledcích inspekční činnosti
9.1 Česká školní inspekce

ČŠI ve dnech 6. června – 9. června 2016 kontrolovala dodržování právních předpisů a veřejnosprávní
kontrola podle § 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Závěr: nebylo zjištěno žádné porušení platné legislativy.

Ve stejném termínu probíhalo hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného
střední školou podle příslušných vzdělávacích programů podle § 174 odst. 2 písm. b) zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů a jejich souladu s právními předpisy
a s příslušnými rámcovými vzdělávacími programy podle § 174 odst. 2 písm. c) školského zákona, ve
znění pozdějších předpisů.
Hodnocení a kontrola podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání žáků v oblasti vzdělávání v tělesné
výchově, podpory rozvoje tělesné zdatnosti a pohybových dovedností.

Závěr:
Zásadní klady

-

koncepční řízení školy

-

výsledky vzdělávání žáků

-

partnerství

-

využívání a realizace projektů

-

EVVO, eko škola

-

výborná úroveň sledované výuky matematiky, fyziky a informačních technologií

-

efektivní organizace vzdělávání účinně podporující rozvoj nadání žáků

Slabé stránky

-

menší míra využití formativního hodnocení a vzájemného hodnocení žáků ve výuce

-

absence shrnutí učiva v závěru většiny vyučovacích hodin
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Návrhy na zlepšení (udržení) stavu

-

zefektivnit kontrolu vedení evidence úrazů

-

více využívat formativní hodnocení žáků ve výuce, podporovat vzájemné hodnocení a
sebehodnocení žáků, zejména na nižším stupni gymnázia

-

zařazovat shrnutí učiva v závěru vyučovacích hodin a ověřovat splnění stanoveného
vzdělávacího cíle

Hodnocení vývoje

-

Od posledního inspekčního hodnocení a po nástupu nového ředitele se škola nadále rozvíjí ve
všech sledovaných oblastech, udržuje si dobrou úroveň poskytovaného vzdělávání a pokračuje
ve zlepšování materiálních podmínek. Navázané partnerské vztahy pozitivně obohacují
vzdělávací proces. Zapojováním do projektů škola napomáhá k všestrannému rozvoji osobnosti
žáků.

9.2 Okresní správa
správa sociálního zabezpečení
zabezpečení Ostrava

OSSZ provedla za období od 1. 8. 2013 do 31. 7. 2016 kontrolu plnění povinností v nemocenském
pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti.
Závěr: nedostatky nebyly zjištěny, nebyla uložena žádná opatření k nápravě.
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10 Vyřizování stížností
Ve školním roce 2015/2016 nebyly řešeny žádné stížnosti.
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11 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva za kalendářní rok 2015

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 naši školu a organizování mimoškolních aktivit.

V Ostravě-Porubě dne 25. 1. 2016
č.j. WG/46/2016

Mgr. Jan Netolička
ředitel gymnázia
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12 Základní údaje o hospodaření školy za rok 2015
Příjmy

1. celkové příjmy, z toho:

29 253 140 Kč

2. poplatky od zletilých žáků a zákonných zástupců
3. příjmy z doplňkové činnosti

0 Kč
413 701 Kč

4. ostatní příjmy

0 Kč

Výdaje

1. investiční výdaje celkem

0 Kč

2. neinvestiční výdaje celkem, z toho:

29 253 140 Kč

- náklady na platy pracovníků školy, vč. OPP a náhrad
Za DPN

18 295 732 Kč

- zákonné sociální náklady

349 848 Kč

- zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění
- výdaje na učebnice, učební texty a učební pomůcky

6 131 745 Kč
348 153 Kč

- stipendia

0 Kč

- ostatní provozní náklady

4 127 662 Kč

3. výdaje z doplňkové činnosti

248 643 Kč

Hospodářský výsledek za celou organizace byl zisk ve výši 165 058 Kč.

Podrobné údaje o hospodaření organizace, vč. rozborů hospodaření za rok 2015, byly uvedeny ve
Zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace, kterou škola odevzdala zřizovateli dne 15. 3
2016.
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Doplňková činnost

V roce 2015 byla provedena úprava naší zřizovací listiny ve smyslu zapsání nové doplňkové činnosti, a
to č. 129 – Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti, pro
kterou bylo nutné upravit živnostenské oprávnění.
Od 1. 4. 2015 má organizace doplněné živnostenské oprávnění a může provozovat doplňkovou činnost
v těchto okruzích:
100 – Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, vč. zprostředkování,
109 – Pronájem majetku
129 - Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

V roce 2015 jsme zorganizovali jarní i podzimní přípravné kurzy pro budoucí žáky prvních ročníků jak
čtyřletého, tak osmiletého studia. Přípravné kurzy proběhly ve dvou termínech , a to
od 13. 2. do 17. 4. 2015 a od 13. 10. do 15. 12. 2015. Do kurzů se přihlásilo celkem 208 žáků. Náplní
přípravných kurzů byla metodologická a odborná pomoc žákům základních škol vytvořit si správné
pracovní návyky, potřebnou orientaci v učivu a seznámit se s prostředím gymnázia.
Přípravné kurzy dle ohlasů žáků i rodičů splnily svůj účel, proto budeme v jejich pořádání pokračovat
také v příštím roce.
Hlavním přínosem kurzů pro naši školu je propagace školy a tím také získávání potencionálních žáků.
Samozřejmě má tato činnost i finanční přínos pro naši školu. Z tržeb za kurzy jsme hradili, kromě
nákladů spojených s konáním kurzů, většinu inzerce jednak na Den otevřených dveří, ale také jako
informace o konání přípravných kurzů a informace o škole před přijímacími zkouškami. Inzeráty byly
uveřejněny v měsíčníku Program a na informačních panelech v Ostravě-Porubě a okolí.

Co se týká pronájmů nemovitého majetku, jsou to pronájmy jednorázové i dlouhodobější.
Mezi dlouhodobější patří pronájem místnosti pro výuku Autoškoly, provozování bufetu a služební byt.
V menší míře pronajímáme místnosti pro volby, Scio testy a testování žáků jiných vzdělávacích
agentur, pro konání členských schůzí bytového družstva apod.
Také pronajímáme plochu na chodbách pro umístění kopírovacího stroje pro žáky nebo umístění
informačních panelů.
Tržby z pronájmů se dělí na čisté pronájmy a služby s pronájmy spojenými. Tržby za služby jsou
zejména energie, které jsou proúčtovány do hlavní činnosti a v ní snižují náklady na spotřebu energií.
Z čistých pronájmů hradíme např. náklady na revize a opravy související se školním bytem, část odpisů
DHM, apod.
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Mezi trvalé a každoročně se opakující patří pronájmy tělocvičen a venkovního sportovního areálu
soukromým skupinám nebo zájmovým sdružením pro jejich sportovní aktivity.

Smlouvy jsou uzavírány max. na 1 rok a kratší. Podkladem pro stanovení ceny za pronájem a spotřebu
energií je kalkulace. Cena za pronájem je srovnatelná s cenou v místě obvyklou.
Doplňková činnost se řídí také vnitřní organizační směrnicí pro doplňkovou činnost.

Zůstatek nevyužitých výnosů tvoří kladný hospodářský výsledek.

Jelikož jak o přípravné kurzy, tak o pronájmy prostor budovy školy a sportovišť je stále velký zájem,
předpokládáme, že doplňková činnost bude přibližně ve stejném rozsahu i v následujícím roce.
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Přehled výnosů a nákladů z doplňkové činnosti v číslech
číslech dle okruhů: (v Kč)

100

Přípravné kurzy

Výnosy z prodeje služeb

244 200

Náklady celkem
v tom:
spotřeba materiálu (tonery, papír pro tisk, kancel. potřeby)
spotřeba energie (proúčtováno ve prospěch hl. činnosti)
nájemné (vnitřní zúčtování)
inzerce, propagace
mzdové náklady (dohody o provedení práce s lektory)

175 938

Hospodářský výsledek – zisk

109

9 952
10 046
7 184
77 656
71 100
68 262

Pronájmy místností, bytu, bufetu

Výnosy celkem
v tom:
energie
čisté pronájmy

119 121

Náklady celkem
v tom:
energie
služby
odpisy DHM

55 698
44 077
1 621
10 000

Hospodářský výsledek – zisk

63 423

129

41 503
77 618

Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Výnosy celkem
v tom:
energie z pronájmů
čisté pronájmy

50 380
7 880
39 270

Náklady celkem
v tom:
energie
spotřeba materiálu – štěrk, hnojivo
likvidace bio odpadu

17 007

Hospodářský výsledek – zisk

33 373

7 880
6 852
2 275

Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti celkem
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13 Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů
Zapojení školy do rozvojových projektů uskutečňujeme primárně prostřednictvím spolupráce
s vysokými školami. Ve školním roce 2015/2016 jsme se ocitli na konci programového období a
všechny projekty jen dobíhaly. Zároveň probíhala příprava projektů nových. Úspěšní jsme byli
v žádosti o projekt v rámci programu Erasmus+, a to společně se slovenským gymnáziem Antona
Bernoláka v Námestově a Mendelovým gymnáziem v Opavě.
Zvláštní kapitolou bylo ukončení projektu Podpora přírodovědných předmětů, v rámci kterého se
konečně podařilo dokončit výběrové řízení na dodávku vybavení fyzikální laboratoře.
13.1

Podpora přírodovědných předmětů

Registrační číslo:

CZ.1.10/2.1.00/20.01213

Žadatel projektu:

Moravskoslezský kraj

Operační program:

Regionální operační program NUTS2 Moravskoslezsko

Termín realizace:

2012-2013 (2016)

Finanční příspěvek pro

WG: 901 500 Kč

Předmětem projektu je modernizace výuky a metod vzdělávání a vytvoření kvalitního zázemí pro
výuku přírodovědných předmětů, které umožní větší podíl praktické výuky a individuální řešení úloh
oproti stávajícím frontálním demonstračním pokusům, u nichž je žák postaven do role pasivního
pozorovatele. Realizací projektu bude modernizováno 10 učeben přírodovědných předmětů včetně
pořízení vybavení a ve vybraných školách budou realizovány stavební úpravy a úpravy
elektroinstalace.
Žadatel (MSK) musel opakovaně vyhlásit veřejné zakázky na IT a didaktické pomůcky. Proto se
realizace projektu posunula.
Výstupem projektu na Wichterlově gymnáziu je modernizovaná laboratoř fyziky, která bude
vybavena výpočetní a didaktickou technikou pro počítačem podporované experimenty (včetně SW).

Projekt je spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko ve výši
85% z celkových způsobilých výdajů.
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13.2

Zvyšujeme čtenářskou gramotnost

Operační program:

Výzva 56 OP VK

Číslo projektu:

CZ.1.07/1.1.00/56.1296

Termín realizace:

2015

Finanční příspěvek pro WG: 648 604 Kč

Cílem projektu bylo zavedení čtenářské dílny do vzdělávacího oboru český jazyk a literatura, zvýšení
zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti. Zároveň bylo také cílem zvýšení odborných
kompetencí pedagogů, kteří čtenářské dílny ve výuce realizují.
V rámci klíčové aktivity 3 proběhlo tzv. stínování pedagogů na partnerské škole na Slovensku.
Pedagogové absolvovali pětidenní stáž, v rámci níž pozorovali metody a postupy zavedené na dané
škole v předmětu své aprobace a vyhodnocovali, které by případně bylo možné zavést do praxe na
Wichterlově gymnáziu.
Zpětná vazba z projektu byla natolik pozitivní, že byl následně připraven obdobný projekt v mnohem
větším rozsahu, který byl podán v rámci programu Erasmus+ a schválen pro školní rok 2016/2017.
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14 Zapojení školy
celoživotního učení

do

dalšího

vzdělávání

Ve školním roce 2015/2016 jsme žádné akci v rámci celoživotního učení neorganizovali.
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15 Projekty realizované z cizích zdrojů
Wichterlovo gymnázium každoročně pořádá spoustu doprovodných akcí, které navazují na jeho hlavní
poslání a umožňují dětem rozvíjet své specifické potřeby a nadání. Financování takových projektů
bývá náročné a omezené rozpočtové prostředky školy by neumožňovaly takový rozsah, jaký chceme
odborné veřejnosti nabídnout. Hledáme proto další mimorozpočtové formy.
15.1

MORAVSKOSLEZSKÝ
MORAVSKOSLEZSKÝ MATEMATICKÝ ŠAMPIONÁT, 13. ročník

je po několika letech existence vyhledávanou prestižní mezinárodní matematickou soutěží. Desátý
ročník proběhl pod záštitou náměstkyně hejtmana MSK Mgr. Věry Palkové a významným hostem
bývalý ministr průmyslu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc., který soutěžícím ukázal, kde všude se v běžném
životě mohou setkat s matematikou. V rozpočtu soutěže můžeme již tradičně počítat s prostředky
Magistrátu města Ostravy, Úřadu městského obvodu Poruba a Jednoty českých matematiků a fyziků.
Grantové prostředky jsou využívány na vydání sborníku soutěže, pobyt zahraničních účastníků (účastní
se zástupci partnerských škol ze Slovenska), zajištění organizace soutěže, na ceny pro vítěze a na
upomínkové předměty pro soutěžící.

Magistrát města Ostravy:

40 000 Kč (grant)

Jednota českých matematiků a fyziků: 4 000 Kč (finanční spoluúčast)

15.2

ŠUMNÁ OSTRAVA – KULTURNĚHISTORICKÉ TOULKY OSTRAVOU, 8. ročník

Dějepisná soutěž má u žáků podpořit zájem o politické, ekonomické a kulturní dějiny regionu, vést je
samostatnému vyhledávání informací, ke schopnosti zjištěným poznatkům porozumět a odpovídajícím
způsobem je prezentovat. Snaží se navázat na tradici soutěže S bílým koněm ve znaku, kterou v
minulých letech připravovalo Ostravské muzeum. Domníváme se, že soutěž zaměřená na kulturní a
politické dějiny Ostravska zvýší u žáků nejen zájem o dějepis, ale také o proměny regionu, v němž
žijeme.
Název soutěže je použit se souhlasem Davida Vávry a Radovana Lipuse.
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15.3

STUDENTSKÁ TELEVIZE NA WICHTERLOVĚ GYMNÁZIU

Projekt Studentské televize vznikl jako nadstavba již existujícího studentského časopisu Glossarium.
Díky podpoře MO Poruba byl žákům zakoupen iPad a profesionální mikrofon. Zároveň vznikla
oficiální redakce v místnosti se zeleným plátnem. Výstupy v podobě reportáží ze života školy i
porubské veřejnosti měly takovou kvalitu, že Glossarium TV navázalo oficiální spolupráci s TV Fabex,
která zajišťuje regionální zpravodajství také například prostřednictvím kanálů společností UPC a
PODA.

Městský obvod Poruba:

10 000 Kč (grant)
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16 Spolupráce s odborovými a zaměstnaneckými partnery
Na Wichterlově gymnáziu pracuje Základní organizace ČMOS, Odborový svaz pracovníků školství.
Komunikace je z pohledu vedení bezproblémová. Platná kolektivní smlouva byla 31. ledna 2014
uzavřena na období tří let.
Ředitel gymnázia je členem Asociace ředitelů gymnázií a odborné sekce Rady kvality ČR.
I další zaměstnanci jsou členy profesních organizací, například Jednoty českých matematiků a fyziků.
Firmy spolupracující při zajišťování praktického vyučování žáků – škola nezajišťuje

Počet firem

Dlouhodobě spolupracující firmy (uveďte názvy firem, v případě jejich velkého počtu
stačí uvést firmy z hlediska spolupráce nejvýznamnější)

0

Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

Spolupracující partner

Hlavní oblasti a přínosy spolupráce

Forma spolupráce

Profesní organizace
JČMF

JŠI
KVIC

Jednota českých matematiků a fyziků - pořádání
seminářů, vzdělávání a dalších akcí (Matematický
klokan, okresní kolo MO)
Jednota školních informatiků - pořádání seminářů,
vzdělávání;
Spolupořádání seminářů a školení

Firmy
(jiné formy spolupráce než
zajišťování praktického
vyučování)

Další partneři (např.
úřad práce, obec ...)
Matematicko fyzikální
fakulta Univerzity Karlovy

Jsme fakultní školou, práce s nadanými žáky, exkurze,
přednášky, DVPP, metodická pomoc vyučujícím

Svaz průmyslu a dopravy
ČR

Aktivní spolupráce na úrovni soutěží a aktivit, byli jsme
oficiálně podpořeni v rámci akce Rok průmyslu a
technického vzdělávání
projektové partnerství, práce s nadanými žáky, exkurze,
přednášky

VŠB-TUO
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Svět techniky

exkurze a přednášky pro žáky

Masarykova univerzita
Brno

práce s nadanými žáky, exkurze, přednášky

Ostravská univerzita

Jsme fakultní školou, projektové partnerství, práce
s nadanými žáky, exkurze, přednášky, zabezpečení
pedagogických praxí, vzájemná účast na konferencích
exkurze a přednášky pro žáky

Vědecká knihovna,
Městská knihovna
Magistrát města Ostravy

dotace na pořádání soutěží Moravskoslezský
matematický šampionát a Šumná Ostrava

Krajský soud, Úřad práce

exkurze a přednášky pro žáky

Poznámka: Podle potřeby doplňte řádky.

Stipendia žáků

Počet udělených
stipendií

Firmy poskytující stipendium

0
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Přílohy:

1) Učební plány
2) Nabídka seminářů
3) Maturitní předměty

V Ostravě-Porubě dne 14. 10. 2016

Mgr. Jan Netolička, v.r.

č. j.: WG/1477/2016

zástupce statutárního orgánu

- 57 -

Výroční zpráva o činnosti školy
Wichterlovo gymnázium

Výroční zprávu vzala na vědomí a schválila pedagogická rada gymnázia na svém zasedání
dne 12. 10. 2016.

Mgr. Jan Netolička
zástupce statutárního orgánu

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 byla schválena školskou radou na zasedání
dne 23. 10. 2016.

Ing. Michaela Roubíčková
předsedkyně Školské rady WG
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Příloha č. 1

Vzdělávací oblasti (obory)

Ročník
6.

7.

8.

9.

Český jazyk a literatura

5

4

4

3

Anglický jazyk

3

3

3

3

Další cizí jazyk (*1)

2

2

2

2

Matematika

5

5

4

4

Živá matematika

-

-

1

1

2

1

1

1

Dějepis

2

2

2

2

Občanská výchova

1

1

1

2

Chemie

-

-

2

2+1

Fyzika

2

2

2+1

2+1

Biologie

2+1

2

2

2

Zeměpis

-

2

2

2

Přírdovědná cvičení

-

1

1

-

Estetická výchova – hudební

1

1

1

1

Estetická výchova – výtvarná

2

2

1

1

2

2

2

2

29 ½

30

31 ½

31

Jazyk a jazyková komunikace

Matematika a její aplikace

Informační a komunikační technologie
Informatika a výpočetní technika
Člověk a společnost

Člověk a příroda

Umění a kultura

Člověk a zdraví
Tělesná výchova
Celkem hodin týdně
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Vzdělávací oblasti (obory)

Ročník
6.

7.

8.

9.

Český jazyk a literatura

5

4

4

3

Anglický jazyk

4

3

3

3

Konverzace v anglickém jazyce

-

1

1

2

Další cizí jazyk (*1)

2

2

2

2

4

5

4

4

2

1

1

1

Dějepis

2

2

2

2

Občanská výchova

1

1

1

2

Chemie

-

-

2

2+1

Fyzika

2

2

2+1

2+1

Biologie

2+1

2

2

2

Zeměpis

0

2

2

2

Estetická výchova – hudební

1

1

1

1

Estetická výchova – výtvarná

2

2

1

1

2

2

2

2

29 ½

30

30 ½

32

Jazyk a jazyková komunikace

Matematika a její aplikace
Matematika
Informační a komunikační technologie
Informatika a výpočetní technika
Člověk a společnost

Člověk a příroda

Umění a kultura

Člověk a zdraví
Tělesná výchova
Celkem hodin týdně

- 60 -

Výroční zpráva o činnosti školy
Wichterlovo gymnázium

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba
příspěvková organizace

Učební plán pro školní rok 2015/16
obor 79-41-K/41, Gymnázium (čtyřleté studium)
obor 79-41-K/81, Gymnázium (osmileté studium, vyšší
gymnázium)

Vzdělávací oblasti (obory) a předměty

1. / kvinta

Ročník
2. / sexta
3. / septima

8. / oktáva

Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk a literatura

3

4

3

4

Anglický jazyk

3

3

3

3

Konverzace v anglickém jazyce

-

-

2

2

Další cizí jazyk (*1)

3

3

3

3

5

5

3

3

2

2

2

-

Dějepis

2

2

2

1

Základy společenských věd

2

2

2

1

Fyzika

2+1

2+1

2+1

2

Chemie

2+2

2+1

2

2

Biologie

2+1

2

2+1

2

Zeměpis

2

2

-

-

Estetická výchova – hudební

2

2

-

-

Estetická výchova – výtvarná

2

2

-

-

2

2

2

2

4

6

33

31

Matematika a její aplikace
Matematika

Informační a komunikační technologie
Informatika a výpočetní technika
Člověk a společnost

Člověk a příroda

Umění a kultura (*2)

Člověk a zdraví
Tělesná výchova
Volitelné předměty (*3)
Celkem hodin týdně

34
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Příloha č. 2

Wichterlovo gymnázium Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
Seznam maturitních předmětů pro profilovou (tzv. „školní“) část maturitní zkoušky ve školním
roce 2015/2016 (jarní i podzimní zkušební období) pro obory:
79-41-K/81 Gymnázium (třídy 8. A) a
79-41-K/41 Gymnázium (třídy 4. C, 4. D a 4. E)
Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména ve znění zákona č. 242/2008 Sb.; a vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších
podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů (maturitní
vyhláška), stanovuji následující nabídku zkušebních předmětů pro povinné a nepovinné zkoušky profilové části maturitní
zkoušky a stanovuji formy:

A Povinné zkoušky
1. zkouška

Cizí jazyk, ústní zkouška

pozn.: žák si volí z nabídky anglického, francouzského, německého, ruského a španělského jazyka;
žák si zvolí dvě zkoušky z nabídky:
Anglický jazyk*, ústní zkouška,
Francouzský jazyk*, ústní zkouška,
Německý jazyk*, ústní zkouška,
Ruský jazyk*, ústní zkouška,
Španělský jazyk, ústní zkouška,
Biologie, ústní zkouška,
Dějepis, ústní zkouška,
Fyzika, ústní zkouška,
Chemie, ústní zkouška,
Informatika a výpočetní technika, kombinace ústní zkoušky a obhajoby maturitní
práce,
Matematika, ústní zkouška,
Základy společenských věd, ústní zkouška,
Zeměpis, ústní zkouška.
* žák si může zvolit ten cizí jazyk, který si nevybral pro zkoušku z cizího jazyka (viz 1. zkouška).
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B Nepovinné zkoušky
Žák si může dobrovolně zvolit až dvě nepovinné zkoušky, které si vybírá ze stejného seznamu jako 2. a 3.
povinnou zkoušku (pokud si zkoušku nezvolil jako povinnou) a dále si může zvolit:
Matematiku+, písemná zkouška (organizuje celostátně CZVV z pověření MŠMT),
Deskriptivní geometrii, ústní zkouška,
Hudební výchovu, ústní zkouška,
Pedagogiku a psychologii***, ústní zkouška,
Výtvarnou výchovu, kombinace ústní zkoušky a obhajoby maturitní práce.
*** zkouška z Pedagogiky a psychologie odpovídá obsahu předmětů učebního
plánu Seminář z pedagogiky a Seminář z psychologie.

Další informace:

Profilová zkouška se skládá ze tří povinných zkoušek a maximálně dvou zkoušek nepovinných.

V nabídce jsou předměty, které byly v učebním plánu daného oboru zastoupeny minimálně 144 hodinami (např.
2 roky 2 hodiny/týden).

Témata jsou zveřejněna na webu školy a k nahlédnutí jsou dále k dispozici na sekretariátu školy.

V jarním zkušebním období budou ústní profilové zkoušky zahájeny 16. května 2016 a budou probíhat nejdéle
do 27. června 2016.
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Příloha č. 3

Nabídka seminářů pro školní rok 2015/2016 *
3. ročník
* Otevření seminářů je podmíněno dostatečným zájmem studentů a organizačními možnostmi školy.

Žáci si vybírají dva semináře z nabídky:
ČJ

Jazykovědný seminář

CJS

o Jazykověda a její disciplíny.
o Zvuková stránka jazyka × psaný jazyk.
o Lexikologie a disciplíny příbuzné: sémantika, etymologie, frazeologie, lexikografie,
onomastika.
o Jazyk a řeč; jazyk a jeho vývoj, jazyková norma, rozšiřování slovní zásoby, přebírání slov
z cizích jazyků, vývojové tendence.
o Čeština a její postavení mezi evropskými jazyky; vývoj češtiny a její útvary.
o Dialektologie – srovnání Moravy (Slezska) a Čech.
o Syntax; struktura věty a vyšších textů.
o Součástí bude seminární práce.
NJ

Základy němčiny I – dvouletý seminář! NJZ1
o Seminář je určen studentům, kteří se chtějí naučit základy dalšího cizího jazyka, který dosud
nestudovali.

NJ

Konverzace v němčině I
NK1
o Seminář je určen studentům, kteří si chtějí prohloubit znalosti v oblasti reálií německy
mluvících zemí, seznámit se s jednotlivými etapami vývoje německé literatury, jejich
představiteli a díly v originále, rozšířit si slovní zásobu a tematicky konverzovat o nejrůznějších
oblastech života.

FJ

Základy francouzštiny I – dvouletý seminář!
FJZ1
o Seminář je určen studentům, kteří se chtějí naučit základy dalšího cizího jazyka, který dosud
nestudovali.

FJ

Konverzace ve francouzštině I
FK1
o Seminář se zaměřuje na rozšiřování základních komunikačních znalostí v jazyce. Žáci jsou
vedeni k samostatnému vyjadřování a orientují se v hlavních životních situacích, jejich znalosti
odpovídají úrovni A2, B1 Evropského referenčního rámce.

RJ

Základy ruštiny I – dvouletý seminář!
RJZ1
o Seminář je určen studentům, kteří se chtějí naučit základy dalšího cizího jazyka, který dosud
nestudovali.

RJ

Konverzace v ruštině I
RK1
o Seminář je zaměřen na rozvoj komunikativních dovedností prostřednictvím nácviku
konverzačních témat. Výuka zahrnuje rozšiřování a prohlubování stávající slovní zásoby, která
odráží každodenní témata, situace z běžného života, reálie. Důraz je kladen na procvičování
intonačních konstrukcí, výslovnost, používání konverzačních obratů a frází, pohotovost a
schopnost efektivní komunikace.

- 64 -

Výroční zpráva o činnosti školy
Wichterlovo gymnázium

ŠJ

Základy španělštiny I – dvouletý seminář!
SPZ1
o Seminář je určen studentům, kteří se chtějí naučit základy dalšího cizího jazyka, který dosud
nestudovali.

ŠJ

Konverzace ve španělštině I
SK1
o Seminář je zaměřen na rozvoj komunikativních dovedností prostřednictvím nácviku
konverzačních témat. Výuka zahrnuje rozšiřování a prohlubování stávající slovní zásoby, která
odráží každodenní témata, situace z běžného života, reálie. Důraz je kladen na procvičování
intonačních konstrukcí, výslovnost, používání konverzačních obratů a frází, pohotovost a
schopnost efektivní komunikace.

La

Latina – dvouletý seminář! LAT
o Žáci si během dvouletého studia osvojují základy latinské gramatiky, respektive morfologie,
konfrontují je s jazyky živými včetně mateřského, systematizují poznatky a snáze pak přijímají
nové. Latina přispívá k rozšíření slovní zásoby latinské i české. Žák si uvědomuje, že se s
„mrtvým“ jazykem běžně setkává, např. v médiích či v terminologii různých vědních oborů.
Mnohem lépe pak pojmům cizího původu (latinského i řeckého) rozumí a umí je správně
používat. Při překladu latinských textů žák aplikuje získané znalosti gramatické i lexikální a
kultivuje svůj verbální projev. Nedílnou součástí výuky jsou prezentace antických i
středověkých reálií, které rozšiřují kulturněhistorické povědomí žáka a umožňují propojení
s jinými vyučovacími předměty (D, JČ, ZSV, VV…).

D

Obecné dějiny
OD
o Oblast politických, kulturních a hospodářských dějin od starověku do 19. a 20. století.

Z
o
o
o
o
o

Z
o
o
o
o
M

Obecný zeměpis
OZ
postavení Země ve vesmíru;
kartografie;
fyzický zeměpis – fyzickogeografická sféra;
hospodářský zeměpis;
prohloubení učiva základních hodin se zaměřením na využití vědomostí v praktických
činnostech a dovednostech.
Politická geografie ZPG
mezinárodní organizace;
aktuální situace v mezinárodní politice;
ohniska napětí a hlavní aktéři politického dění ve světě – např. USA, Afrika, Irák × Irán, …;
mezinárodní spolupráce i soutěž při výzkumu vesmíru.

Seminář z vyšší matematiky I.
SVM1
o Rovnice a nerovnice. Řešení náročnějších rovnic a nerovnic a jejich soustav, s parametrem i
bez. Algebraické rovnice n-tého stupně řešené v oboru komplexních čísel; reciproké rovnice.
o Stereometrie. Řešení náročnějších polohových i metrických úloh na tělesech. Příčky
mimoběžek.
o Matice. Řádkové a sloupcové vektory. Lineární kombinace vektorů. Lineární závislost vektorů.
Operace s maticemi. Hodnost matice. Soustavy lineárních rovnic. Matice soustavy, rozšířená
matice soustavy. Frobeniova věta.
o Determinant matice. Výpočet determinantů matice stupně 2 a 3 – Sarrusovo pravidlo. Pravidla
pro úpravu determinantů. Subdeterminant. Doplněk prvku determinantu. Rozvoj determinantu
podle řádku (sloupce). Užití determinantů. Řešení soustav lineárních nehomogenních rovnic –
Cramerovo pravidlo. Užití matic a determinantů ve vektorové algebře.
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o Kombinatorika a pravděpodobnost. Shrnutí a prohloubení látky, řešení náročnějších slovních
úloh. Geometrická pravděpodobnost.

Dg

Deskriptivní geometrie – dvouletý seminář!
DG1
o V neposlední řadě bude jistě oblíben i studenty, které kladně oslovila předcházející výuka partií
planimetrie a stereometrie probíraných v matematice. Při výuce deskriptivní geometrie je
akcentován její účinek na rozvoj osobnosti žáka, a to zejména v oblasti schopnosti analyzovat
daný problém, hledat a nalézat varianty jeho řešení a následně stanovit posloupnost kroků
vedoucích k jeho zdárnému vyřešení. Významným aspektem výuky deskriptivní geometrie je
rozvoj geometrické představivosti žáka, rozvoj schopnosti grafické komunikace, a to zejména
grafické interpretace řešeného problému. Deskriptivní geometrie rovněž svým obsahem i svými
výukovými metodami vede žáka k systematičnosti v práci, učí jej dbát na estetickou stránku
jeho grafického projevu.

Fy
Moderní fyzika
FMD
Obsahem semináře jsou aktuální poznatky moderní fyziky a techniky. Mimo jiné budou zařazeny tyto
kapitoly:
o
o
o
o
o
o
o
Ch

enviromentální fyzika (energie Slunce, Země, moře, …);
komunikační technologie (GPS, …);
obrazovky a displeje (LCD, …);
fyzika zdravotnictví (zobrazovací metody v lékařské diagnostice);
nanotechnologie;
vybrané poznatky fyziky mikrosvěta;
astrofyzika a meteorologie.

Analytická chemie ACh
o kvalitativní analytická chemie (důkazové reakce kationtů a aniontů);
o kvantitativní analytická chemie (titrace, vážkové stanovení);
o exkurze + seminární práce.

Bi
o
o
o
o
o
IVT

Seminář z biologie SB1
Historická biologie – přehled významných biologů a jejich objevů ve světě, svět současného
poznání biologických struktur a jevů, teorie o původu života, druhů a člověka na Zemi.
Obecná charakteristika živých soustav – základní strukturální typy živých soustav, principy
taxonomie a fylogenetiky organismů, obecná charakteristika jednotlivých domén.
Cytologie – struktura, fyziologie buňky prokaryotické a eukaryotické, molekulární biologie
buňky, cytologické základy dědičnosti.
Evoluční biologie – vývoj evolučního myšlení, molekulární evoluce, vznik života z aspektu
molekulární biologie, evoluce orgánů a orgánových soustav organismů.
Etologie – organizace a regulace chování, genetika a chování, ekologie a evoluce chování.
Programování pro web

PRW

Obsahem semináře bude programování webových stránek, vytvoření jejich vzhledu pomocí kaskádových stylů,
vytváření dynamických stránek pomocí skriptování a využití webového rozhraní pro přístup k databázi.
o jazyk html;
o kaskádové styly;
o grafika pro web;
o php skript;
o java skript;

o databáze MySQL.
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IVT

Základy programování

ZPRG

Cílem bude osvojení základů programování a vytvoření jednoduchých programů v jazyce Dephi a Pascal.
o syntaxe, datové typy, struktury, procedury, funkce
o vytvoření textového editoru, grafického editoru, kalkulačky, záznamníku úkolů.
o jednoduché hry

ZSV

Seminář z psychologie

SPS

o Obecná psychologie; biologická determinace lidské psychiky, pozornost, paměť, vnímání,
počitky, myšlení, řeč, představy, fantazie, obrazotvornost, emoce, city, základní druhy lidské
činnosti, volní jednání a chování, temperament.
o Psychologie osobnosti; vlastnosti aktivačně-motivační, vztahově-postojové, výkonové,
seberegulační a dynamické. Teorie osobnosti.
o Ontogeneze; prenatální období – dospělost, somatický a motorický vývoj, poznávací procesy,
sociální vztahy, intelekt.
o Sociální psychologie; socializace, komunikace, metakomunikační faktory, struktura vztahů ve
skupině.
o Psychologické směry.
o
Poradenská psychologie a její specifické přístupy.
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Nabídka seminářů pro školní rok 2015/2016 *
4. ročník
* Otevření seminářů je podmíněno dostatečným zájmem studentů a organizačními možnostmi školy.
1. Žáci, kteří pokračují ve studiu dvouletého semináře (Latiny, Deskriptivní geometrie nebo
základu dalšího jazyka) uvedou tento seminář!
2. Další semináře si studenti volí z nabídky (celkem má každý žák 3 semináře):
ČJ

Seminář literatury 20. století
SLT
o Literatura 1. poloviny 20. století: avantgarda a Devětsil, J. Seifert, nositel Nobelovy ceny, tzv.
spirituální proud – analýza vybraného díla.
o Próza 1. poloviny 20. století: Karel Čapek, psychologická próza, zajímavé osobnosti tohoto
období.
o Literatura poválečná: autoři 60. let: Kundera, Hrabal, Havel, Vaculík, Škvorecký.
o Nejnovější literatura: autoři regionu (Balabán, Motýl, Hruška), ženy – spisovatelky, autoři
nastupující generace.
o Součástí bude seminární práce, v níž žáci rozeberou dílo daného období, popř. srovnají je
s dílem s obdobnou tematikou, postavou, zápletkou apod.

NJ

Konverzace v němčině II NK2
o Seminář je určen studentům, kteří si chtějí prohloubit znalosti v oblasti reálií německy
mluvících zemí, seznámit se s jednotlivými etapami vývoje německé literatury, jejich
představiteli a díly v originále, rozšířit si slovní zásobu a tematicky konverzovat o nejrůznějších
oblastech života.

FJ

Konverzace ve francouzštině II FK2
o Seminář si klade za cíl aktivní zvládnutí francouzštiny. Zaměřuje se na širší praktické
používání jazyka a na prohlubování vědomostí o francouzské kultuře. Zájemci jsou v rámci
semináře připravováni na mezinárodní zkoušku DELF (úroveň B1, B2) – Diplom základních
znalostí francouzštiny, který je platný ve všech zemích Asociace frankofonie a usnadňuje jeho
držitelům vstup na univerzity v těchto zemích.

RJ

Konverzace v ruštině II
RK2
o Seminář je zaměřen na rozvoj komunikativních dovedností prostřednictvím nácviku
konverzačních témat. Výuka zahrnuje rozšiřování a prohlubování stávající slovní zásoby, která
odráží každodenní témata, situace z běžného života, reálie. Důraz je kladen na procvičování
intonačních konstrukcí, výslovnost, používání konverzačních obratů a frází, pohotovost a
schopnost efektivní komunikace.

ŠJ

Konverzace ve španělštině II
SK2
o Seminář je zaměřen na rozvoj komunikativních dovedností prostřednictvím nácviku
konverzačních témat. Výuka zahrnuje rozšiřování a prohlubování stávající slovní zásoby, která
odráží každodenní témata, situace z běžného života, reálie. Důraz je kladen na procvičování
intonačních konstrukcí, výslovnost, používání konverzačních obratů a frází, pohotovost a
schopnost efektivní komunikace.

D

SND
Seminář nejnovějších dějin
o Nejnovější světové a obecné dějiny 20. a 21. století.
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Z

Regionální geografie světadílů
RGS
o ekonomicko-polická charakteristika regionů;
o perspektivy rozvoje a zapojení do mezinárodních integrací;
o ohniska napětí, možnosti využití v cestovním ruchu;

ZSV
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Filozofický seminář
Fil
Od animismu k polyteismu, mytologie;
Religionistika: judaismus, islám;
Východní myšlení: hinduismus, džinismus, buddhismus, konfucianismus, taoismus;
Novověká filosofie: racionalismus, empirismus, senzualismus;
Filosofie osvícenství: Kant, Voltaire, Rousseau;
Voluntarismus, iracionalismus: Schopenhauer, Nietzsche;
Pozitivismus, novopozitivismus;
Pragmatismus, existencialismus;
Strukturalismus, postmodernismus.

ZSV
o
o
o
o
o

Ekonomický seminář
EKn
Základní ekonomické pojmy – potřeby, statky, trh, konkurence, externality;
Podnikání a podnik – živnosti, obchodní společnosti;
Daňová soustava;
Finanční trhy, bankovnictví, pojišťovnictví;
Makroekonomie – národní hospodářství, inflace, nezaměstnanost, HDP.

ZSV

Seminář z pedagogiky

SPD

o Seminář volně navazuje na seminář s psychologie.
o Pedagogika; předmět a metody, soustava pedagogických věd, složky a principy výchovy.
o Speciální pedagogika; psychopedie, etopedie, logopedie, surdopedie, tyflopedie, somatopedie,
vývojové poruchy, LMD, ADHD, anamnéza, rehabilitace, psychoterapie.
VV

Dějiny moderního umění DMU
o Moderna – výtvarné směry pol. 19. stol. – 1. sv. válka (Manet, impresionismus, pointilismus,
postimpresionismus, secese, symbolismus, expresionismus, fauvismus, kubismus, futurismus);
o Avantgarda – výtvarné směry meziválečného období (dadaismus, poetismus, surrealismus,
arteficialismus, neoklasicismus, abstrakce);
o Výtvarné směry – poválečného období 50. léta – 70. léta 20. stol. (purismus, funkcionalismus –
mezinárodní styl, socialistický realismus, Abstrakce – expresivní a geometrické tendence, Op
art, Kinetické umění, Minimal art, Neodada, Pop art, Nová figurace, Akční umění, Body
art, Land art, Koncept art);
o Postmoderna – 80. léta a 90. léta (Video art, počítačové umění, Hyperralismus,
neoexpresionismus, Noví divocí, Instalace, Transavantgarda, Bad painting, Graffiti art, High
tech, dekonstruktivní a postmoderní architektura);
o Jak ovlivňovala doba, civilizace, filosofie, politika vývoj výtvarného umění 20. stol.
Výtvarné umění v kontextu s dalšími uměleckými obory jako je hudba, divadlo, film.
o Orientace v českém poválečném umění – neoficiální proudy (50. léta, 60. léta v období
uvolnění, 70. let – normalizace, 80. až 90. léta) a specifika oficiální – komunistické kultury.

M

Seminář z vyšší matematiky II.
SVM2
o Systemizace poznatků – výroková logika, důkazové metody. Množiny a operace s nimi,
intervaly.
o Planimetrie – konstrukční úlohy, úlohy řešené výpočtem, užití shodných zobrazení a
stejnolehlosti k řešení konstrukčních úloh.
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o Analytická geometrie. Analytická geometrie lineárních útvarů – úlohy o kolmosti, odchylkách
a vzdálenostech, prohloubení učiva, užití matic a determinantů. Analytická geometrie
kvadratických útvarů, prohloubení učiva. Kulová plocha a tečná rovina kulové plochy.
Množiny bodů daných vlastností – vyšetřování množin bodů konstruktivně i metodou souřadnic
(seminární práce). Analytická geometrie – shodná zobrazení a stejnolehlost v souřadnicích.
o Systemizace poznatků – výrazy, rovnice, nerovnice, binární relace, funkce. Parametr –
parametrické systémy funkcí, rovnice s parametrem.
o Derivace. Derivace složené funkce. Derivace funkce zadané implicitně. Průběh funkce –
složitější úlohy. Slovní úlohy využívající globální extrémy funkce.
o Integrální počet. Integrační metody – přímá integrace, per partes a substituční metoda. Aplikace
určitého integrálu při výpočtech obsahu plochy obrazce a při výpočtech objemu rotačních těles.
M

Seminář matematického základu MZMA
o Předmět Seminář matematického základu navazuje na látku předmětu matematika vyučovanou
v prvních třech ročnících vyššího gymnázia. Systemizuje základní poznatky ze všech partií
matematiky, které jsou uvedeny v platném Katalogu požadavků k maturitní zkoušce. Rozvíjí
schopnost žáka nalézt a použít matematické nástroje vhodné k řešení předložených úloh.
Rozvíjí jeho početní dovednosti, logický úsudek, zdokonaluje jeho schopnosti deduktivního
řešení úloh a problémů. Důraz je kladen napěstování schopnosti schopnost sebekontroly žáka
při vyhodnocování správnosti řešení.

Fy
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Seminář z fyziky SFy
Kinematika hmotného bodu, dopravní kinematika a grafy.
Dynamika hmotného bodu, různé typy interakcí, soustavy spojené vláknem, jednoduché stroje.
Centrální ráz těles.
Složené pohyby, energetické hledisko vrhů.
Dynamika tuhého tělesa, setrvačníky.
Pohybové rovnice oscilátorů, oscilátory v neinerciálních vztažných soustavách.
Skládání kmitů a vlnění.
Dopplerův jev v akustice.
Interakce v gravitačním, elektrickém a magnetickém poli.
Energetické hledisko pohybů a jevů.
Složené zobrazovací soustavy – doplnění geometrické a vlnové optiky.
Fotometrie.
Zákony zachování a jejich užití.

o
o
o
o
o

Obecná chemie a chemické výpočty
anorganické a organické názvosloví;
vyčíslování redoxních rovnic;
chemické výpočty;
termochemie;
rozšíření učiva obecné chemie.

Ch

Bi

OCh

Obecná a molekulární biologie
OBi
o Biochemie – biogenní prvky, voda a anorganické látky, nízkomolekulární a vysokomolekulární
organické látky, biokatalýza, získávání energie z organických sloučenin, buněčné dýchání,
Krebsův cyklus, metabolismus dusíkatých sloučenin, biosyntéza, fotosyntéza, Calvinův cyklus,
proteosyntéza, biochemické regulace, další přírodní látky.
o Obecná a molekulární biologie – základní strukturální typy živých soustav, tři domény života
na Zemi, genetická informace, ústřední dogma molekulární biologie, replikace, transkripce,
translace bakteriálního a eukaryotického genomu.
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o Genetika – cytologické základy dědičnosti, genetické aspekty pohlavního rozmnožování,
mimojaderná dědičnost, eugenika, genové inženýrství, klonování, biotechnologie, příprava
transgeních organismů, genová terapie, genetika v příkladech.
IVT
o
o
o
o

Úvod do teorie sítí SIT
základní pojmy počítačových sítí.
síťový model ISO/OSI, architektura TCP/IP.
získání základních praktických síťových dovedností.
SW nástroje pro diagnostiku sítě.

IVT

Algoritmizace a programování

ALG

Náročný seminář pro vážné zájemce se bude zabývat analýzou a programováním nejdůležitějších programátorských
postupů. Zařazeny budou i některé úlohy z olympiády z programování. Ověření algoritmů bude realizováno v jazyce
Pascal.
o Algoritmu a jeho vlastnosti.
o Algoritmy pro základní matematické funkce a řešení úloh.
o Algoritmy pro posloupnosti čísel a matice čísel.

o Algoritmy vyhledávání a třídění.
La

Latina II – dvouletý seminář! Jen jako pokračování z minulého roku!
LAT2
o Žáci si během dvouletého studia osvojují základy latinské gramatiky, respektive morfologie,
konfrontují je s jazyky živými včetně mateřského, systematizují poznatky a snáze pak přijímají
nové. Latina přispívá k rozšíření slovní zásoby latinské i české. Žák si uvědomuje, že se s
„mrtvým“ jazykem běžně setkává, např. v médiích či v terminologii různých vědních oborů.
Mnohem lépe pak pojmům cizího původu (latinského i řeckého) rozumí a umí je správně
používat. Při překladu latinských textů žák aplikuje získané znalosti gramatické i lexikální a
kultivuje svůj verbální projev. Nedílnou součástí výuky jsou prezentace antických i
středověkých reálií, které rozšiřují kulturněhistorické povědomí žáka a umožňují propojení
s jinými vyučovacími předměty (D, JČ, ZSV, VV…).

Dg

Deskriptivní geometrie II – dvouletý seminář! Pokračování z minulého roku!
DG2
o V neposlední řadě bude jistě oblíben i studenty, které kladně oslovila předcházející výuka partií
planimetrie a stereometrie probíraných v matematice. Při výuce deskriptivní geometrie je
akcentován její účinek na rozvoj osobnosti žáka, a to zejména v oblasti schopnosti analyzovat
daný problém, hledat a nalézat varianty jeho řešení a následně stanovit posloupnost kroků
vedoucích k jeho zdárnému vyřešení. Významným aspektem výuky deskriptivní geometrie je
rozvoj geometrické představivosti žáka, rozvoj schopnosti grafické komunikace, a to zejména
grafické interpretace řešeného problému. Deskriptivní geometrie rovněž svým obsahem i svými
výukovými metodami vede žáka k systematičnosti v práci, učí jej dbát na estetickou stránku
jeho grafického projevu.
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