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Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace 

 

 

Výroční zpráva o činnosti školy 

školní rok 2012/2013 

 

podle § 10 zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a vyhlášky č. 15/2005, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních 

zpráv a vlastního hodnocení školy ve znění pozdějších předpisů 

 

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

Název:   Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace 

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

 

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

ustanovením § 2 zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků majetku České 

republiky do majetku krajů, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., přešla funkce zřizovatele na kraj ke dni 1. 

dubna 2001, tj. ke dni účinnosti rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. 14 

690/2001 ze dne 30. března 2001. 

 

Zřizovací listina:  Zřizovací listinu vydala Rada kraje, Moravskoslezský kraj, na základě usnesení 

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

 

1. dodatek: D1/ZL/023/2001 - Na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 5/49/1 ze dne 27. září 

2001; 

2. dodatek: D2/ZL/023/2001 - Na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 7/79/1 ze dne 

13. prosince 2001; 

3. dodatek: D3/ZL/023/2001 - Na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 9/129/1 ze dne 

28. března 2002; 

4. dodatek: D4/ZL/023/2001 - Na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 6/399/1 ze dne 

29. září 2005; 

5. dodatek: D5/ZL/023/2001 - Na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 11/1022/1 ze dne 

8. června 2006; 

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; 

8. dodatek D8/ZL/023/2011 – Na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 4/370 ze dne 20. 

června 2013. 

 

Právní forma: příspěvková organizace 
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Organizace je právnickou osobou a právním nástupcem příspěvkové organizace Gymnázium, Ostrava-

Poruba, Čs. exilu 669 zřízené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 1. srpna 1994 pod 

č.j. 29 365/94-61. 

 

Adresy pro dálkový přístup: www.wigym.cz 

     reditel@wigym.cz 

     sekretariat@wigym.cz 

     (prijmeni@wigym.cz) 

Adresa elektronické podatelny pro žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím: podatelna@wigym.cz 

 

Identifikátor za řízení: 600 017 648 

IČO:    00 842 702 

IZO :    000 842 702 

Údaje o vedení 

ředitel:       PaedDr. Antonín Balnar, PhD. 

zástupce ředitele (zástupce statutárního orgánu):  Mgr. Bc. Libor Klubal 

zástupce ředitele:     Mgr. Jan Netolička 

Charakteristika školy  

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace (dále jen „Wichterlovo 

gymnázium“) je střední škola založená v roce 1956 a je nejstarším gymnáziem v Ostravě-Porubě. 

Vyučující školy se snaží žáky připravovat na další profesní růst a vysokoškolské studium tak, aby se 

z žáků staly vyzrálé osobnosti ctící zásady demokracie. Chceme, aby se z našich absolventů stali 

slušní, pracovití a úspěšní mladí lidé. 

 

Ve školním roce 2012/2013 mělo Wichterlovo gymnázium 23 tříd (o 1 třídu méně, než ve školním roce 

2011/2012): 

 

délka vzdělávání název oboru kód oboru počet tříd 

osm let gymnázium  79-41-K/81 11 

čtyři roky gymnázium 79-41-K/41 12 
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V každé třídě fungovala žákovská samospráva, prostřednictvím které žáci sdělovali své názory a přání. 

Z každé třídy byli dva zvolení žáci členové Studentského senátu, se kterým vedení školy pravidelně 

konzultovalo nejrůznější témata. 

Údaje o školské radě:  

Od 1. 9. 2011 byli nově 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. Dana Kaniová, CSc. (předsedkyně) 

      Prof. RNDr. Petr Jančar, CSc. 

  

3) za zřizovatele (jmenováni zástupci): Prof. Inf. Ivo Vondrák, CSc. (místopředseda) 

      Prof. Ing. Kamil Wichterle, DrSc.  

 

Ve školním roce 2012/2013 se školská rada sešla dvakrát (15. 10. 2012, 22. 3. 2013). Jejich zasedání se 

vždy zúčastnil i ředitel školy.  
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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, ateliér, multimediální 

učebna a 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 dva nápojové automaty a dvě kopírky. Pro žáky jsou v odpoledních 

hodinách k dispozici obě učebny IVT se širokopásmovým připojením k internetu, možností tisku a 

skenování. V části hlavní budovy je možné využít připojení ke školní síti pomocí technologie wi-fi. 

Každý žák školy má ve školní síti zřízen vlastní cestovní účet v doméně, který je platný po celou dobu 

jeho studia.  
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Modernizace ve školním roce 2012/2013 
 

I v minulém školním roce jsme se snažili nadále pokračovat v opravách a modernizaci školy a jejího 

vybavení.  

Nejvýraznější a největší akcí bylo srpnové 

zahájení výměny oken na zadní straně hlavní 

budovy gymnázia. Protože naše škola je 

kulturní památka, bylo nutné získat 

koordinované stanovisko Odboru památkové 

péče ÚHO MMO a Národního památkového 

ústavu. Na akci byly použity finanční 

prostředky, které nám poskytnul zřizovatel. 

Celková hodnota přesahuje částku 2,4 mil. 

korun. 

Druhou největší akcí (co do finančního 

objemu) byla oprava vstupu do hlavní 

budovy – včetně uměleckého reliéfu A. 

Kalvody. Oprava stála téměř 420 000 Kč a 

byla hrazena z prostředků gymnázia.  

Jak je patrné z obrázku, gymnázium získalo 

zpět svou původní podobu. 

 

Značné finanční prostředky jsme opět vložili 

do vybavení tříd a jídelny. Do oprav podlah 

jsme investovali téměř 300 000 Kč a do 

nábytku (učebny biologie a českého jazyka) 

90 000 Kč. Nové židle do jídelny stály 

106 000 Kč. Dále jsme zakoupili lavice a židle do dvou učeben, tabule, vitríny a od ledna máme nový 

školní zvonek napojený na stávající rozhlas. Tyto úpravy byly částečně hrazeny z darů. 

Od začátku školního roku máme novou učebnu českého jazyka, matematiky a deskriptivní geometrie a 

v dalších učebnách novou výpočetní techniku (zakoupeno částečně z prostředků několika projektů 

EU). 
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2 Přehled oborů vzdělávání na Wichterlově gymnáziu 
Wichterlovo gymnázium je všeobecné gymnázium.  

Všeobecné studium je provozováno ve čtyřletém a osmiletém studijním cyklu.  

 

Přehled oborů: 79-41-K/41  Gymnázium 

Kapacita oboru: 360 žáků 

Počet žáků oboru: 337 žáků 

Počet tříd oboru: 12 

 

79-41-K/81  Gymnázium 

Kapacita oboru: 480 žáků 

Počet žáků oboru: 314 žáků 

Počet tříd oboru: 11 

 

 

Počet žáků celkem:   651 

Počet tříd celkem:   23 

Počet žáků nižšího gymnázia: 123 

Počet žáků vyššího gymnázia: 528 

Všechny údaje jsou ke dni 1. 2. 2013 
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Statistika tříd  
 
 
Třída  TU  kód oboru název    hoši dívky celkem 
 
Osmiletý obor – nižší stupeň 
I. A   Čer (Los) 79-41-K/81  Gymnázium   21 11 32 
 
II. A   Gli  (Tru) 79-41-K/81  Gymnázium   9 22 31 
 
III. A  Pal (Hud) 79-41-K/81  Gymnázium   14 16 30 
 
IV. A  Zez (Del) 79-41-K/81  Gymnázium   17 13 30 
 

Osmiletý obor – vyšší stupeň 
V. A  Krch  (Smo) 79-41-K/81  Gymnázium   21 13  34 
 
VI. A  Sta (Hal) 79-41-K/81  Gymnázium   16 12 28 
VI. B  GrI  (Buk) 79-41-K/81  Gymnázium   13 14 27 
 
VII. A  Plá (Piš) 79-41-K/81  Gymnázium    9 13 22 
VII. B  PiL  (InJ) 79-41-K/81  Gymnázium   13 14 27 
 
VIII. A  InJ  (PiL) 79-41-K/81  Gymnázium   13 13 26 
VIII. B  Buk (Smo) 79-41-K/81  Gymnázium   17 10 27 
 
 
Čtyřleté obory 
1. C  Hal (Cze) 79-41-K/41 Gymnázium   15 16 31 
1. D  Jiř (Pru) 79-41-K/41 Gymnázium   15 14 29 
1. E  Pav (Gro) 79-41-K/41 Gymnázium   15 16 31 
 
2. C  Dav (Vav) 79-41-K/41 Gymnázium   12 16 28 
2. D   Kňu (Kuč) 79-41-K/41 Gymnázium    9 17 26 
2. E   Kou  (Nez)  79-41-K/41 Gymnázium   9 18 27 
 
3. C  Kuč (Pav) 79-41-K/41 Gymnázium   10 15 25 
3. D   Ští (Šef) 79-41-K/41 Gymnázium    11 17 28 
3. E   Hud  (Zel) 79-41-K/41 Gymnázium   12 15 27 
 
4. C  Šef (Šti) 79-41-K/41 Gymnázium   10 15 25 
4. D  Gaj (Kle) 79-41-K/41 Gymnázium   12 17 29 
4. E  Vav (Pru) 79-41-K/41 Gymnázium   12 19 31 
 
 
Celkem         305 346 651 
 
 
 
 

Všechny údaje jsou k 1. 2. 2013 



Výroční zpráva o činnosti školy 
Wichterlovo gymnázium 

 - 10 - 

 

3 Přehled personálního zabezpečení činnosti školy 
K 30. červnu 2013 mělo Wichterlovo gymnázium celkem 70 zaměstnanců (z toho 7 žen bylo na 

mateřské nebo rodičovské dovolené). Pedagogických zaměstnanců bylo šedesát, provozních deset. 

 

Celkový počet zaměstnanců:  70,  z toho 50 žen a 20 mužů (včetně MD a RD). 

Počet pedagogických zaměstnanců: 60,  z toho 41 žena a 19 mužů (včetně MD a RD). 

Počet provozních zaměstnanců: 10,  z toho 9 žen a 1 muž (včetně MD a RD). 

 

Přepočtený počet zaměstnanců byl (bez MD a RD) 60,74 (51,43 připadalo na pedagogické 

zaměstnance, 3,00 na technicko-hospodářské pracovníky, 6,31 na údržbu).  

 

Na škole působili mimo ředitele dva zástupci ředitele, jedna výchovná poradkyně, dva metodici 

prevence sociálně-patologických jevů, dva ICT metodici a metodik environmentální výchovy a osvěty.  

 

Hospitační činnost 
Hospitační činnost na Wichterlově gymnáziu je směřována k posuzování úrovně a efektivity 

pedagogického procesu; především se jedná o cíle a obsah vzdělávání, výuky a výchovy, činnost 

učitelů a aktivity žáků a na podmínky realizace výchovně-vzdělávacího procesu. 

Hospitace na Wichterlově gymnáziu vykonává především ředitel a zástupci ředitele, dále pak 

předsedové předmětových komisí. Po vzájemné dohodě mohou ve vyučovacích hodinách hospitovat i 

další pedagogičtí zaměstnanci aprobovaní v daném předmětu, např. začínající kolegové u zkušenějších 

a naopak atd. 

Ve školním roce 2012/2013 vykonalo vedení školy 14 celohodinových hospitací, ze kterých byly 

učiněny zápisy. Jednalo se především o hodiny začínajících učitelů, hodiny učitelů, kteří daný obor 

delší dobu nevyučovali (ač jsou aprobovaní) atd. Dalších 5 hospitací vykonali inspektoři ČŠI.  

 

 



Výroční zpráva o činnosti školy 
Wichterlovo gymnázium 

 - 11 - 

 

4 Údaje o přijímacím řízení 
Pro školní rok 2013/2014 jsme přijímali žáky do jedné třídy nižšího gymnázia (obor 79-41-K/81 

Gymnázium) a tří tříd vyššího gymnázia (obor 79-41-K/41 Gymnázium). Kapacita byla naplněna 

v prvním kole přijímacího řízení. 

Přijímací zkoušky proběhly na Wichterlově gymnáziu 22. 4. a 23. 4. 2013. Všichni uchazeči o studium 

absolvovali písemné přijímací testy z jazyka českého, matematiky a obecných studijních předpokladů.  

Vedení Wichterlova gymnázia považuje za potřebné i v době výrazného demografického poklesu 

pořádat přijímací zkoušky, a to nejen z obecných studijních předpokladů, ale i matematiky a 

českého jazyka. Výběrová škola by si podle našeho přesvědčení měla své žáky vybírat. 

 

obor:   Gymnázium   (osmiletý všeobecný obor) 

kód oboru:  79-41-K/81 

forma vzdělávání: denní 

počet přijímaných: 30  

počet přihlášených: 93 

kolo: první 

termín: první – pondělí 22. 4. 2013 

 druhý – úterý 23. 4. 2013 

  

 

Přijímací zkoušky v prvním termínu prvního kola přijímacího řízení se uskutečnily v pondělí 

22. dubna 2013. V zákonném termínu se do něj přihlásili 53 uchazeči. Druhý termín přijímacích 

zkoušek prvního kola PŘ se uskutečnil v úterý 23. dubna 2013 a přihlášeno bylo 40 uchazečů. 

Uchazeči byli hodnoceni podle kritérií přijímacího řízení zveřejněných 18. ledna 2013. Tato kritéria 

byla přiložena ke každé pozvánce k přijímacím zkouškám, které byly odeslány pro oba termíny 29. 3. a 

2. 4. 2013. 

 

Přijímací zkoušky se skládaly ze SCIO testů z obecných studijních předpokladů (60 minut), z 

matematiky (60 minut) a jazyka českého (45 minut). Mezi testy byly minimálně 15 minutové přestávky 

a před každým testem dozorující pedagogové vždy vysvětlili záznam výsledků, zkontrolovali zápis 

kódů žáků, zodpověděli dotazy, zkontrolovali vhodnost psacích potřeb atd. Z průběhu zkoušek byl 

v každé skupině pořízen písemný protokol. 
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1. termín:  

Přihlášeni byli 53 uchazeči; přijímacích zkoušek se zúčastnili všichni. U přijímacích zkoušek byli 

přítomní rozděleni do pěti skupin. V jedné z nich byli žáci s PUP. 

 

2. termín:  

Přihlášeno bylo 40 uchazečů; přijímacích zkoušek se zúčastnili všichni. U přijímacích zkoušek byli 

přítomní rozděleni do čtyř skupin. 

 

Ředitel gymnázia přijal v prvním kole přijímacího řízení svým rozhodnutím 30 budoucích žáků 

s největším bodovým ziskem, ze kterých odevzdalo zápisový lístek 17 uchazečů.  

V autoremeduře ředitel vyhověl u odvolání uchazečům do 66. místa.  

 

Žádný uchazeč si lístek následně nevyžádal zpět. Rozhodnutí byla vydána 24. dubna 2013 a osobně 

nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí z důvodu nedostatečné kapacity byla zaslána poštou 26. dubna 

2013. Rozhodnutí o nepřijetí z důvodu nesplnění kritérií přijímacího řízení byla zaslána 29. dubna 

2013. Proti rozhodnutí o nepřijetí se odvolalo celkem 22 zákonných zástupců uchazečů, ředitel školy 

postupně vyhověl 16 z nich. Zákonní zástupci čtyř uchazečů však následně své odvolání přehodnotili.  

 

Celkový počet přijatých žáků s odevzdaným zápisovým lístkem ke dni 20. 5. 2013 je 30. Z toho 13 je 

v rámci autoremedury. 

Počet nevyřízených odvolání proti rozhodnutí:  5  

  

Žádný zákonný zástupce nepožádal o nahlédnutí do spisu a nikdo nevyjádřil své připomínky 

k probíhajícímu správnímu řízení nebo své námitky. 
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obor:   Gymnázium    (čtyřletý všeobecný obor) 

kód oboru:  79-41-K/41 

forma vzdělávání: denní 

počet přijímaných: 90  

počet přihlášených: 154 

kolo: první 

termín: první – pondělí 22. 4. 2013 

 druhý – úterý 23. 4. 2013 

 

Přijímací zkoušky v prvním termínu prvního kola přijímacího řízení se uskutečnily v pondělí 

22. dubna 2013. V zákonném termínu se do něj přihlásilo 68 uchazečů. Druhý termín přijímacích 

zkoušek prvního kola PŘ se uskutečnil v úterý 23. dubna 2013 a přihlášeno bylo 86 uchazečů (z toho 

u dvou uchazečů bylo před termínem přijímacích zkoušek zastaveno pro zpětvzetí žádosti přijímací 

řízení).  

Uchazeči byli hodnoceni podle kritérií přijímacího řízení zveřejněných 18. ledna 2013. Tato kritéria 

byla přiložena ke každé Pozvánce k přijímacím zkouškám, které byly odeslány 29. 3. a 2. 4. 2013. 

 

Přijímací zkoušky se skládaly ze SCIO testů z obecných studijních předpokladů (60 minut), z 

matematiky (60 minut) a z jazyka českého (60 minut). Mezi testy byly 15 minutové přestávky a před 

každým testem dozorující pedagogové vždy vysvětlili záznam výsledků do archů, zkontrolovali zápis 

kódů žáků, zodpověděli dotazy, zkontrolovali vhodnost psacích potřeb atd. Z průběhu zkoušek byl 

v každé skupině pořízen písemný protokol. 

 

1. termín:  

Přihlášeno bylo 68 uchazečů; přijímacích zkoušek se zúčastnili všichni uchazeči. Žádný uchazeč se 

neomluvil ani se bez omluvy nedostavil. U přijímacích zkoušek byli přítomní rozděleni do pěti skupin.  

 

2. termín:  

Přihlášeno bylo 86 uchazečů; přijímacích zkoušek se zúčastnili 83 uchazeči (u dvou bylo zastaveno 

řízení; jedna uchazečka oznámila, že již je přijata na jinou školu a na Wichterlovo gymnázium 

nenastoupí). U přijímacích zkoušek byli přítomní rozděleni do šesti skupin (z toho v jedné skupině byli 

žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek ředitelem gymnázia na základě posudku PPP).  

 

Ředitel gymnázia přijal v prvním kole přijímacího řízení svým rozhodnutím 90 budoucích žáků 

s největším bodovým ziskem, ze kterých odevzdalo zápisový lístek 61. Jeden uchazeč si lístek následně 

vyžádal zpět. Rozhodnutí byla vydána 24. dubna 2013 a osobně nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí 
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z důvodu nedostatečné kapacity byla zaslána poštou 26. dubna 2013. Rozhodnutí o nepřijetí z důvodu 

nesplnění kritérií přijímacího řízení byla zaslána 29. dubna 2013. Proti rozhodnutí o nepřijetí se 

odvolalo celkem 40 zákonných zástupců uchazečů, ředitel školy postupně vyhověl 34 z nich, zápisový 

lístek odevzdalo 31 a jeden si vzal zápisový lístek zpět. Zákonní zástupci tří uchazečů požádali před 

vydáním druhého rozhodnutí o zastavení přijímacího (správního) řízení.  

 

Celkový počet přijatých žáků s odevzdaným zápisovým lístkem ke dni 20. 5. 2013 je 90. Z toho 30 je 

v rámci autoremedury. 

Počet nevyřízených odvolání proti rozhodnutí:  3  

  

Žádný zákonný zástupce nepožádal o nahlédnutí do spisu, ani jinak nevyjádřil své připomínky 

k probíhajícímu správnímu řízení nebo své námitky. 
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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. 

Úspěchy 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 (např. 

Soutěže v programování). 

 

Ocenění žáků 

Krajský ú řad MSK  reprezentace školy a kraje       

Adam Pokluda, 4. E (jednotlivec) a Vendula Kotyzová, Jana Dobešová, Tomáš Jančar, Jan 

Špaček a Jiří Jaskowiec (družstvo) 

 

ÚMOb Poruba  reprezentace školy    Tat Dat Duong, 4. A  

 

České hlavičky  Ingenium 3. místo   Martin Vavrečka, 8. B 

  

Anglický jazyk 

Soutěž v jazyce anglickém okresní kolo, kat. IIB   6. místo Šárka Motanová, 3. A 

Soutěž v jazyce anglickém okresní kolo, kat. III  4. místo František Koubek, 5. A 

 

Biologie 

Přírodovědný klokan  krajské kolo kat. Kadet 2. místo Jiří Škrobánek, 3. A 

Přírodovědný klokan  krajské kolo kat. Kadet 3. místo Adam Neurwith, 4. A 

Přírodovědný klokan  krajské kolo kat. Junior 2. místo Jan Špaček, 6. A 

Přírodovědný klokan  ústřední kolo kat. Junior 11. místo Jan Špaček, 6. A 

 

Biologická olympiáda  okresní kolo,  kat. D  10. místo  M. Krejčí,  2.A 

Biologická olympiáda  okresní kolo,  kat. C  14. místo  A. Neuwirth, 4.A 

Biologická olympiáda  krajské kolo,  kat. B  10. místo  J. Kyšková, 5.A 

Biologická olympiáda  krajské kolo,  kat. A  24. místo  R. Nemeth, 4.E 
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Velká cena ZOO       11. místo (ze 180) – družstvo 2. A 

 

Mladý zdravotník  oblastní kolo, ČČK  2. a 4. místo  Exil skupina PP 

 

Český jazyk a literatura 

Olympiáda v jazyce českém okresní kolo, kat. II 3. místo  Vendula Kotyzová, 7. A 

Olympiáda v jazyce českém okresní kolo, kat. II 4. místo  Daniel Oborák, 6. A 

 

 

Školní časopis roku 2012, celostátní kat. webové časopisy 3. místo + 6x článek měsíce! Glossarium 

Školní časopis roku 2013, celostátní kat. webové časopisy 1. místo  Glossarium 

Školní časopis roku 2013, celostátní kat. 2. stupně ZŠ 2. místo  Ga-Ma-Ja 

Školní časopis roku 2013, celostátní kat. 2. stupně ZŠ titulka   Ga-Ma-Ja 

Školní časopis roku 2013, celostátní kat. 2. stupně ZŠ cena školních redakcí  Ga-Ma-Ja 

 

Cena Bronislavy Millerové     Vzdělávací nadace Jana Husa  Daniel Oborák, 6.A 

 

Česká lingvistická olympiáda - postup do celostátního kola   Eliška Chrástecká, 5. A 

Česká lingvistická olympiáda - postup do celostátního kola   Martin Vavera, 5. A 

 

Dějepis 

Šumná Ostrava      kategorie  SŠ            5. místo Jana Kordeková   2. C 

 

Francouzský jazyk 

Soutěž v konverzaci ve FJ  krajské kolo, kat. A1  7. místo Kateřina Plevová, 2.A  

Soutěž v diktátu ve FJ regionální kolo  1. místo Matěj Otruba, 8. A 

Fyzika 

Fyzikální olympiáda  krajské kolo, kat. E  úspěšný řeš. Ondřej Pelíšek, 4. A 

Fyzikální olympiáda  krajské kolo, kat. E  úspěšný řeš. Duong Tat Dat, 4. A 

Fyzikální olympiáda  krajské kolo, kat. D  úspěšný řeš. Eliška Chrastecká, 5. A 

Fyzikální olympiáda  krajské kolo, kat. D  úspěšný řeš. Filip Foltys, 1. C 

Fyzikální olympiáda  krajské kolo, kat. D  úspěšný řeš. Lukáš Prokop, 1. C 

Fyzikální olympiáda  krajské kolo, kat. C  1. místo Jan Špaček, 6. A 

Aplikovaný fyzik  VŠB-TU v Ostravě  3. místo Jiří Jaskowiec, 3. E 
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Chemie 

Chemická olympiáda   okresní kolo, kat. D  2. místo Michaela Farna, 4. A 

Chemická olympiáda  krajské kolo, kat. A  1. místo Adam Pokluda, 4. E 

Chemická olympiáda  krajské kolo, kat. C  1. místo Filip Foltys, 1.C 

Chemická olympiáda  krajské kolo, kat. C  5. místo Ondřej Divina, 2.C 

Chemická olympiáda  ústřední kolo, kat. A  16.  – úspěšný řešitel Adam Pokluda, 4. E 

 

Informatika a výpočetní technika 

Bobřík informatiky  celostátní, kat.  Kadet 1. místo  Jakub Kočur, 4. A 

Bobřík informatiky  celostátní, kat. Benjamin 1. místo Barbora Kojdecká, 2. A 

Bobřík informatiky  celostátní, kat. Benjamin 1. místo Mariana Ochodková, 2. A 

 

Prezentiáda krajské kolo 2. místo Magdaléna Krejčí, Kateřina Tylová, Monika Weissová, 2. 

A 

 

Soutěžní přehlídka studentských programů gy Volgogradská 1. místo David Duong, 4. A 

Soutěžní přehlídka studentských programů gy Volgogradská Cena diváků David Duong, 4. A 

Soutěžní přehlídka studentských programů gy Volgogradská 2. místo Martin Vavrečka, 8.B 

 

Soutěž v programování – Tvorba webu okresní kolo 2. místo  David Duong, 4. A 

Soutěž v programování – Tvorba webu krajské kolo 1. místo  David Duong, 4. A 

Soutěž v programování – Tvorba webu ústřední kolo 1. místo  David Duong, 4. A 

Soutěž v programování – Programování – mládež okresní kolo 2. místo Jan Špaček, 6. A 

Soutěž v programování – Programování – mládež krajské kolo 3. místo Jan Špaček, 6. A 

Soutěž v programování – Programování – mládež ústřední kolo 1. místo   Jan Špaček, 6. A 

Soutěž v programování – Programování – žáci okresní kolo 1. místo Filip Ječmínek, 4. A 

Soutěž v programování – Programování – žáci okresní kolo 3. místo Pavel Duong, 1. A 

Soutěž v programování – Programování – žáci krajské kolo 3. místo Filip Ječmínek, 4. A 

Soutěž v programování – Programování – žáci krajské kolo 4. místo Pavel Duong, 1. A 

 

SOČ     krajské kolo      Jan Špaček, 6. A 

 

Opavský Robocup (Ústav informatiky a Výzkumný ústav centra excellence IT4Innovation, 

Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě, Slezská univerzita v Opavě) 

 

Opavský Robocup     1. místo   Jan Špaček, 6. A 
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Opavský Robocup    účast    Jakub Božoň, Jan Kočur 

 

Matematika 

Brloh    2. místo v MSK a 44. v rámci ČR (z 443 týmů)     

     Vít Gajdušek, Adam Sýkora, Lukáš Hojgr a Michal Szymik, 3. A 

 

MathRace   9. místo v rámci ČR (ze 113 týmů)      

     Vojtěch Král, Tomáš Jančar, Jan Kočur a Jan Špaček, 6. A  

 

Logická olympiáda  krajské kolo, kat B  4. místo (postup) Petr Šindlář, 4. A 

Logická olympiáda  krajské kolo, kat B  9. místo (postup) Martin Raška, 3. A 

Logická olympiáda  krajské kolo, kat C  6. místo (postup) Jan Špaček, 6. A 

 

Internetová MO  ústřední kolo   13. místo z 207 družstvo žáků  

V. Kotyzová (7. A), J. Dobešová (3. E), J. Špaček (6. A), M. Vavrečka (8. B), K. Krejčí, J. Pelleš, O. 

Toloch (všichni 8. A) 

 

Náboj 2013   celostátní kolo   5. místo  Ondřej Divina 

(2.C), Vendula Teuchnerová (2.C), Jan Špaček (6.A); Pavel Gajdušek (5.A); Eliška Chrástecká (5.A) 

 

Matematická olympiáda okresní kolo, kat ZŠ 8 1. místo Eva Kramolišová, 3. A 

Matematická olympiáda okresní kolo, kat ZŠ 8 1. místo Jiří Škrobánek, 3. A 

Matematická olympiáda okresní kolo, kat ZŠ 8 1. místo Martin Raška, 3. A 

Matematická olympiáda okresní kolo, kat ZŠ 7 3. místo Petr Mátl, 2.A 

Matematická olympiáda okresní kolo, kat ZŠ 6 1. místo Eduard Csölle, 1.A 

Matematická olympiáda okresní kolo, kat ZŠ 6 3. místo Ondřej Čech, 1.A 

Matematická olympiáda okresní kolo, kat ZŠ 6 3. místo Tereza Čermáková, 1.A 

Matematická olympiáda krajské kolo, kat. C   5. místo Pavel Gajdušek, 5. A  

 

Matematický klokan  oblast Ostrava, Kadet  2. místo Jiří Škrobánek, 3.A 

Matematický klokan   oblast Ostrava, Kadet   3. místo Martin Raška, 3. A   

Matematický klokan   oblast Ostrava, Junior   6. místo Pavel Gajdušek, 5. A 

 

Německý jazyk 

Konverzační soutěž v JN okresní kolo, kat. II B  4. místo  Davig Duong, 4. A. 
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Ruský jazyk 

Puškinův památník  krajské kolo   1. místo Šimon Greško, 7. A 

Puškinův památník  celostátní  kolo (nesoutěžní) čestné uznání Šimon Greško, 7. A 

 

Výtvarná výchova 

Tychy 2013, Polsko    Jana Hansaliková (1.C) - ocenění a kvalifikace na výstavě    

 

T – Film   kat. B 12-15 let      1. místo Anna Roubíčková 2. A    

                                  kat. C 16-19 let     3. místo Martin Černý 6. B 

 

Techné 2012    kat. 16-19 let    1. místo Matouš Pchálek 1. E    

    kat. 16-19 let    2. místo  Eliška Vavrečková 1. E 

       kat. 16-19 let    3. místo Lucie Marková 5. A 

     kat. 12-15 let    3. místo  Ondřej Horečka 5. A     

 

Zeměpis 

Zeměpisná olympiáda  okresní kolo, kat .A   3. místo  Čermáková Tereza, 1. A 

Zeměpisná olympiáda okresní kolo, kat. B   3. místo  Pavlínek Jan, 2. A 

Zeměpisná olympiáda  okresní kolo, kat. C   3. místo  Neuwirh Adam, 4. A 

  

Eurorébus    krajské kolo, kat. 8. – 9. tř.  10. místo  

Motanová Šárka, Raška Martin, Škrobánek Jiří, Kramolišová Eva 

  

Eurorébus   krajské kolo, kat. SŠ  9. místo     

     Onderka Vojtěch, Černý Martin, Nguyen Petr 
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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). 

 

 

 

V P 5 N  
absence na žáka 
celkem neomluv. třídní učitel 

z toho hodnocení snížená 
známka Ch prospěch 

průměrný 
žáků 

Souhrnná statistika tříd 

třída 

zpracováno dne: 30. 9. 2013 
1. pololetí školního roku 2012/13 

28.28 1.498 - 12 20 - - Mgr. Černá Martina 32 - 1.A 
51.00 2.158 - 1 30 1 - Mgr. Halodová Hana 32 - 1.C 
36.24 2.176 - 3 23 3 - Mgr. Jiříčková Marie 29 - 1.D 
18.64 1.772 0.13 9 22 - - Mgr. Pávková Hana 31 - 1.E 
44.22 1.533 - 17 14 - - Mgr. Gliwitzká Alena 31 - 2.A 
40.37 1.904 - 6 23 - - RNDr. Davidová Eva 29 - 2.C 
57.03 2.060 - 5 21 - - Mgr. Kňurová Petra 26 - 2.D 
47.03 2.108 - 3 23 1 - Mgr. Koutná Veronika 27 - 2.E 
29.80 1.438 - 18 12 - - Mgr. Pavlosek Vladimír 30 - 3.A 
54.80 2.017 - 3 20 2 - Mgr. Kučová Jarmila 25 - 3.C 
56.07 2.097 0.21 1 27 - - Mgr. Štípalová Marie 28 - 3.D 
58.03 2.138 - 4 22 1 - Mgr. Hudecová Gabriela 27 - 3.E 
35.60 1.704 - 15 15 - - Mgr. Zezulková Marcela 30 - 4.A 
57.80 2.302 0.28 3 19 3 - Mgr. Šefčíková Irena 25 - 4.C 
77.82 2.035 - 2 27 - - Mgr. Gajdušková Jana 29 - 4.D 
63.61 2.172 - 5 25 1 - RNDr. Vavroš Michal, Ph.D. 31 - 4.E 
47.23 1.559 - 13 21 - - Mgr. Krchňák Tomáš 34 - 5.A 
68.96 2.077 - 3 23 2 - Mgr. Stachovcová Lada 28 - 6.A 
81.22 1.986 - 5 19 3 - Mgr. Grošková Ivana 27 - 6.B 
61.54 1.831 - 8 13 1 - Mgr. Plášková Lenka 22 - 7.A 
78.14 2.066 - 6 17 4 - Mgr. Piková Lucie 27 - 7.B 
47.65 1.772 0.23 9 17 - - Mgr. Indrová Jaroslava 26 - 8.A 
61.25 2.182 - 2 23 2 - RNDr. Bukovanská Jitka 27 - 8.B 

V - prospěl s vyznamenáním Legenda 
P - prospěl 
5 - neprospěl 
N - nehodnocen 

 

 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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 V P 5 N  
absence na žáka 
celkem neomluv. třídní učitel 

z toho hodnocení snížená 
známka Ch prospěch 

průměrný 
žáků 

Souhrnná statistika tříd 

třída 

zpracováno dne: 30. 9. 2013 
2. pololetí školního roku 2012/13 

39.28 1.529 - 14 18 - - Mgr. Černá Martina 32 - 1.A 
60.23 2.179 - 1 29 - - Mgr. Halodová Hana 30 - 1.C 
65.65 2.147 0.45 3 25 1 - Mgr. Jiříčková Marie 29 - 1.D 
41.09 1.829 - 8 23 - - Mgr. Pávková Hana 31 - 1.E 
52.90 1.561 - 14 17 - - Mgr. Gliwitzká Alena 31 - 2.A 
53.75 1.802 - 8 19 1 - RNDr. Davidová Eva 28 - 2.C 
48.53 1.925 0.27 6 20 - - Mgr. Kňurová Petra 26 - 2.D 
58.53 2.062 0.15 3 23 - - Mgr. Koutná Veronika 26 - 2.E 
30.00 1.431 - 18 12 - - Mgr. Pavlosek Vladimír 30 - 3.A 
62.84 2.075 - 3 20 2 - Mgr. Kučová Jarmila 25 - 3.C 
56.35 2.121 - 6 22 - - Mgr. Štípalová Marie 28 - 3.D 
63.33 2.077 0.04 4 23 - - Mgr. Hudecová Gabriela 27 - 3.E 
46.40 1.769 - 15 15 - - Mgr. Zezulková Marcela 30 - 4.A 
38.80 2.302 - 3 22 - - Mgr. Šefčíková Irena 25 - 4.C 
38.41 2.122 - 1 28 - - Mgr. Gajdušková Jana 29 - 4.D 
28.93 2.265 - 2 29 - - RNDr. Vavroš Michal, Ph.D. 31 - 4.E 
52.29 1.658 - 12 22 - - Mgr. Krchňák Tomáš 34 - 5.A 
70.62 2.077 0.04 5 22 - - Mgr. Stachovcová Lada 27 - 6.A 
73.33 1.963 - 4 23 - - Mgr. Grošková Ivana 27 - 6.B 
66.90 1.912 0.59 9 12 1 - Mgr. Plášková Lenka 22 - 7.A 
78.88 2.135 0.33 7 19 1 - Mgr. Piková Lucie 27 - 7.B 
37.07 1.864 - 8 18 - - Mgr. Indrová Jaroslava 26 - 8.A 
29.48 2.114 - 1 25 1 - RNDr. Bukovanská Jitka 27 - 8.B 

V - prospěl s vyznamenáním Legenda 
P - prospěl 
5 - neprospěl 
N - nehodnocen 

 

 
 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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Výsledky školy v programu KVALITA ve školním roce 2012/2013 
 
Testování prováděla Společnost pro kvalitu školy. 
 
 
 
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  

název skupiny oborů 
vzdělání *  

úspěšnost percentil percentil  
Jazyk český 77,43 87,21 65,63 
Matematika 68,99 97,67 93,75 
Jazyk anglický 86,09 79,07 43,75 
Jazyk německý       

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

Předmět 

Výsledky školy v rámci všech 
testovaných škol 

Výsledky školy v rámci skupiny 
oborů vzdělání  

název skupiny oborů vzdělání *  

úspěšnost percentil percentil  
přidaná 
hodnota 

Jazyk český 79,6 88 70 2 
Matematika 75,1 86 70 2 
Jazyk anglický 68,2 91 78 2 
Jazyk německý         
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Maturitní zkoušky  
Ve školním roce 2012/2013 proběhly maturitní zkoušky potřetí podle tzv. nové maturitní vyhlášky. 

Maturity měly dvě části: profilovou (školní) a společnou (státní). 

Ústní maturitní zkoušky obou částí proběhly v termínu od 16. do 31. května 2013. Didaktické testy a 

písemné práce společné části od 2. do 9. května 2013.  

Předsedové maturitních komisí, které jmenoval Krajský úřad Moravskoslezského kraje, byli 

zaměstnanci Jazykového gymnázia Pavla Tigrida v Ostravě-Porubě a Gymnázia Mikoláše Koperníka v 

Bílovci. Naši zaměstnanci vykonávali recipročně funkci předsedy na těchto školách. Maturitní komisař 

byl na naši školu jmenován CERMATem ze Střední školy teleinformatiky z Ostravy-Poruby.  

K dnešnímu dni evidujeme jednoho žáka, který nemá úspěšně vykonanou maturitní zkoušku (profilová 

část, předmět zeměpis) 

 

Seznam maturitních předmětů je v Příloze č. 3.  

  

Výsledky maturitních zkoušek za školní rok 2012/2013: 
 

Přehled výsledk ů MZ v termínu jarním  

Část Předmět Obor 
Počet Úspěšně vykonalo Prům. 

prospěch přihlášených maturujících DT PP ÚZ 

Sp
ol

eč
ná

 

ČJ 
79-41-K/41   85 85 83 85 1,95 
79-41-K/81   52 52 52 51 1,73 

AJ 
79-41-K/41   54 54 54 53 1,39 
79-41-K/81   35 35 35 35 1,14 

M 
79-41-K/41   30 30     1,77 
79-41-K/81   17 17     1,24 

FJ 
79-41-K/41   1 1 1 1 1 
79-41-K/81             

Pr
of

ilo
vá

 

AJ 79-41-K/41   84     84 2,39 
  79-41-K/81   51     51 2,1 

NJ 79-41-K/41   2     2 1,25 
  79-41-K/81   2     2 1 

FJ 79-41-K/41   1     1 2 
  79-41-K/81   3     3 2,33 

RJ 79-41-K/41   3     3 2 
  79-41-K/81   4     4 2 

ŠJ 79-41-K/41   5     5 2 
  79-41-K/81             

ZSV 79-41-K/41   38     37 2,32 
  79-41-K/81   12     12 1,83 
D 79-41-K/41   17     17 2,06 
  79-41-K/81   11     11 1,91 
Z 79-41-K/41   20     18 2,3 
  79-41-K/81   13     13 1,54 
M 79-41-K/41   31     30 2,55 
  79-41-K/81   17     17 1,59 
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F 79-41-K/41   11     11 1,82 
  79-41-K/81   14     14 2,21 

Ch 79-41-K/41   25     23 2,08 
  79-41-K/81   13     13 2 
Bi 79-41-K/41   15     15 2,53 
  79-41-K/81   13     13 1,77 

IVT 79-41-K/41   3     3 2 
  79-41-K/81   3     3 2 

EV-HV 79-41-K/41   1     1 1 

 

 
       

Přehled výsledk ů MZ v termínu podzimním 

Část Předmět Obor 
Počet Úspěšně vykonalo Prům. 

prospěch přihlášených maturujících DT PP ÚZ 

Sp
ol

eč
ná

 

ČJ 
79-41-K/41 2 2   2   3 
79-41-K/81 1 1     1 2 

AJ 
79-41-K/41 1 1     1 3 
              

Pr
of

ilo
vá

 Z 79-41-K/41 2 2     1 3,5 
ZSV 79-41-K/41 1 1     1 2 
Ch 79-41-K/41 2 2     2 2,5 
M 79-41-K/41 1 1     1 4 

 
 
 
Přehled celkových výsledků MZ za školní rok 2012/2013 

Obor Termín 
Jarní termín Podzimní termín 

prospěl prospěl 
s vyzn. 

neprospěl prům. 
prospěch 

prospěl prospěl 
s vyzn. 

neprospěl prům. 
prospěch 

79-41-
K/41 

řádný 57 19 9 2,08         
opravný         7 1 1 2,51 

79-41-
K/81 

řádný 30 21 1 1,73         
opravný         1     2,2 

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

V roce 2013 absolvovalo na Wichterlově gymnáziu 136 žáků. 128 z nich se následně hlásilo na vysoké 

školy; ostatní nastoupili na jazykové kurzy a ještě častěji 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. 

Jeden student se zapsal dokonce na tři různé vysokoškolské obory. Další tři studenti navštěvují obory 

dva. Absolventi 2012/13 však vybírali hodně zajímavé obory a nalezneme mezi nimi téměř všechny 

obory a směry. Z celkového počtu je 49% studentů na humanitních fakultách (nejčastěji ekonomika a 

management 8x, hospodářská správa 7x, právo 6x, …), 31% na přírodovědeckých a lékařských 

(medicínské obory 14 x, chemie a biochemie 11x, informatika 4x) a 20% 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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Umístění absolventů Wichterlova gymnázia na vysokých školách 2012/2013 
 

    

město škola fakulta obor 8.A 8.B 4. C 4. D 4.E Σ 

Praha UK Mat. fyz. matematika       1   1 

    Lékařská všeobecné 1         1 

    Právnická právní věda   1     1 2 

    Sociálních věd mezinár. terit. st. 1         1 

  VŠE Financí a účetnictví bankovnictví   1       1 

    Mezinárod.vztahů mezinár. obchod      1     1 

    Podnikohospodářská podnik.ekonom.   1     1 2 

      Arts Management 1         1 

    Národohospodářská ekonomie   1       1 

  ČVUT Stavební stavební inž.     1     1 

      architektura/stav.       1   1 

    Architektury architektura         1 1 

    Dopravní technologie dopr. 1         1 

    Jader. a fyzik. inž. radiolog. technik         1 1 

  VŠCHT Chemicko-inženýr. chemie       1   1 

Olomouc UPOL Filosofická odborná ruština         1 1 

  
 

  archeolog./histor. 1         1 

  
 

  psychologie         1 1 

    
 

Aj tlumoč./překl.         1 1 

      umění/rus.filolog.         1 1 

    Přírodovědecká biologie/chemie         1 1 

    
 

chemie   1       1 

    
 

aplik. chemie       1   1 

  
 

  mez. rozvoj. stud.     1     1 

    Právnická právní věda 1   1 2   4 

    Lékařská všeobecné lék. 1         1 

Brno MUNI Právnická právní věda   1       1 

    Přírodovědecká biochemie   2   1   3 

      experiment.biol.           1 

    FSS mezinár. vztahy   1       1 

      mediální studia         1 1 

      žurnal./envirom.         2 2 

    Lékařská fyzioterapie         1 1 

    Filosofická psychologie         1 1 

      dějiny divadla         1 1 

      pedagogika 1         1 

      historie     1     1 

      obec. jazykověda 1         1 

      AJ/literatura 1         1 

      Fj/literatura 1         1 

    Pedagogická speciální pedag.     1     1 

    Ekonomicko-správní ekonomie       1   1 

  VUT Stavební staveb.inž. 1       1 2 
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    Inform. technologií informatika 1         1 

    Strojního inženýrství strojní inženýrství 1       1 2 

Brno VUT Strojního inženýrství matem. inženýr.   1       1 

    Chemická potravinář. chem.   1       1 

      ch. medicín.aplik. 1         1 

  Mend. U Provozně-ekonom. finance   1 1   1 3 

    
 

hosp.polit./správa   1 2     3 

  VFU Farmaceutická farmacie         1 1 

Ostrava VŠB - TU Hornickogeologická zprac. odpadu       1   1 

    FEI informatika   2 1     3 

      biomedic.technik 3 1   1   5 

      energetika         1 1 

      elektroenergetika       1 1 2 

      měř.a řídící tech.       1   1 

      projekt.el.zařízení   1       1 

      elektrotechnika       1   1 

      výpočet.matemat.     1     1 

    Ekonomická ekonom.a manag.     1 3 1 5 

      eurospráva   1       1 

      sport.managem.     1     1 

      hosp.správa 1 1   2   4 

      finance       2   2 

    Stavební staveb./architekt. 1     1   2 

    Strojní strojírenství 1       2 3 

    FBI požární ochrana       1 1 2 

    Metalurgie tepel.tech./ŽP     1     1 

      ekonom.a manag.     1 1   2 

  OSU Lékařská všeobecné   2 1     3 

      
ochrana 
veř.zdraví       1   1 

      fyzioterapeut         1 1 

    Filosofická historie/ZSV 1   1   1 3 

      psychologie/ZSV       1   1 

      Aj/historie   1       1 

      Nj v podnikání   1       1 

      polština   1       1 

      sociologie     1     1 

    Pedagogická speciální pedag.     1 1   2 

      1.stupeň ZŠ     1     1 

    Ekonomická nár.hospodářství 1         1 

    Přírodovědecká biologie a ekolog.     2     2 

      biologie/chemie 1         1 

  
 

  chemie/latina 1         1 

      chemie     2     2 

      geografie/rozvoj       1   1 

      aplik.matematika 1         1 

      aplik.informatika 1         1 
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Opava Slezská  Veřejných politik všeobec.sestra   1       1 

    Filos./přírodovědecká kult.dramaturgie         1 1 

    Matematický ústav matematika 1         1 

Zlín T.Bati Ekonom.a manag. ek./management         1 1 

Anglie Universit. School of Law law (právo) 1         1 

Přijato       26 25 22 26 29 128 

Nestudují   0 1 2 3 2 8 

% studujících VŠ   100% 96% 92% 90% 94% 94% 
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Umístění absolventů podle studijních oborů 2012/2013 
 

 Humanitní 65 
 

Přírodovědecké 41 
Pedadogika 1 

 
Všeobecné lékařství 5 

1.stupeň ZŠ 1 
 

Fyzioterapie 2 

Speciální pedagogika 3 
 

Všeobecná zdravotní sestra 1 

Anglický jazyk/literatura 1 
 

Biomedicínský technik 5 

Francouzský jazyk/literatura 1 
 

Ochrana veřejného zdraví 1 

Obecná jazykověda 1 
 

Experimentální biologie 1 

Aj/tlumočení + překlad 1 
 

Systematická biologie a ekologie 2 

Aj/historie 1 
 

Speciální biologie 1 

Polština 1 
 

Biochemie 3 

Nj ve svéře podnikání 1 
 

Chemie 4 

Archeologie/historie 1 
 

Aplikovaná chemie 1 

Odborná ruština 1 
 

Chemie/biologie 2 

Ekonomie 2 
 

Chemie/latina 1 

Žurnalistika/enviromentální studia 2 
 

Geografie 1 

Mediální studia 1 
 

Aplikovaná informatika 1 

Mezinárodní vztahy 1 
 

Výpočetní matematika 1 

Mezinárodní rozvojová studia 1 
 

Obecná matematika 2 

Mezinárodní obchod 1 
 

Farmacie 1 

Mezinárodní teritoriální studia  1 
 

Potravinářská chemie 1 

Teorie a dějiny divadla 1 
 

Chemie medicínských aplikací 1 

Uměnovědná studia/ruská filologie 1 
 

Informatika 4 

Kulturní dramaturgie divadla 1 
   

Arts management 1 
 

Technické 26 
Historie 1 

 
Architektura  1 

Historie/ZSV 3 
 

Stavební inženýrství 2 

Sociologie 1 
 

Architektura a stavitelství 3 

Psychologie/ZSV 1 
 

Radiologický technik 1 

Psychologie  2 
 

Technologie v dopravě a spojích 1 

Právo a právní věda 6 
 

Matematické inženýrství 1 

Eurospráva 1 
 

Strojní inženýrství 5 

Hospodářská politika a správa 7 
 

Tepelná technika a ŽP 1 

Finance 5 
 

Energetika 1 

Bankovnictví a pojišťovnictví 1 
 

Elektroenergetika 2 

Ekonomika a management 8 
 

Měřící a řídící technika 1 

Národní hospodářství 1 
 

Projektování el.zařízení 1 

Management sportu 1 
 

Elektrotechnika 1 

   
Ekonomika a management v průmyslu 2 

   
Požární ochrana a bezpečnost 2 

   
Zpracování a zneškodňování odpadu 1 
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6 Výchovné poradenství a prevence sociálně patologických 

jevů 
Ve školním roce 2012/13 se činnost výchovného a kariérového poradenství zaměřila především na 

následující úkoly: 

 

1. Integrace žáků se zdravotním znevýhodněním, studenti s přiznaným uzpůsobením podmínek 

ke státní maturitě 

V uplynulém školním roce studoval jeden žák se zdravotním znevýhodněním. Na základě jeho 

specifických vzdělávacích potřeb byl vytvořen individuální studijní plán. 

Ve spolupráci se SPC pro žáky s vadami řeči a PPP byla věnována individuální péče studentům, 

zařazeným ke státní maturitní zkoušce do kategorie PUP. 

 

2. Kariérové poradenství 

Žáci třetích ročníků a septim absolvovali 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, jejichž cílem bylo přiblížit zájemcům 

studium na určitých typech škol (Letní škola mechatroniky, Letní škola nanotechnologií, 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). 

 

3. 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 SOČ a Amavet. Martin Vavrečka se svou prací Výměnný obrázkový 

komunikační systém (VOKS) uspěl v regionálním kole soutěže Expo Science Amavet a postoupil do 

národního finále v Praze.  

 

4. Prevence sociálně patologických jevů 

V rámci prevence sociálně patologických jevů ve třídách připravily metodičky prevence s  výchovnou 

poradkyní celkem čtyři výjezdní adaptační kurzy pro žáky prvních ročníků a primy. Nadále 

pokračovala úspěšná spolupráce s Renarkonem programem Bud´ OK! (1. a 2. ročník vyššího 

gymnázia). 
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Ve třídách prvního a druhého ročníku nižšího gymnázia bylo mapováno sociální klima pomocí 

dotazníku SORAD. 

 

5. 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.). 

 

Přehled akcí výchovného poradenství  školní rok 2012/2013 

 

datum akce ve spolupráci 

4.9.- 8.9.2012 Adaptační kurzy   

5.9.2012 Letní škola mechatroniky VŠB TU Ostrava 

10.9.2012 Letní škola nanotechnologií VŠB TU Ostrava 

9.10.2012 Národní srovnávací zkoušky   

15.10.2012 Organizační schůzka výchovných poradců PPP 

2.11.2012 Gaudeamus Brno   

2.11.2012 Seminář SOČ Brno   

6.11.2012 Prezentace MUNI Brno   

14.11.2012 Organizační schůzka SOČ   

18.12.2012 Beseda o studiu v Anglii Jan Figala 

14.2.2013 Prezentace Provozně-ekonomické fakulty Mendelova univerzita Brno 

21.3.2013 Školní kolo SOČ   

9.4.2013 Beseda o studiu architektury a designu Ing.arch. Hozák 

7.5.2013 Možnosti studia v zahraničí Alfa Agency Brno 

6.6.2013 Kariérový koučink Škola manažerského rozvoje 

 

6.1 Zhodnocení EVVO za rok 2012/2013 

Ve školním roce 2012/13 jsme pokračovali ve vedení environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 

tak, aby žáci respektovali požadavky na kvalitní životní prostředí, a rozhodovali se v zájmu podpory 

a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti. 

Tento cíl podporuje řada exkurzí, projektů, přednášek, soutěží. Tyto aktivity jsou vzájemně provázány, 

aby vznikl silnější výsledný efekt, resp. některé činnosti se zbytečně nedublovaly. 

 

Největší změny oproti šk. roku 2011/12 jsou následující: 

 

• Opětovný sběr vršků od PET lahví; 

• Registrace do projektu EKOLAMP; 

• Účast v projektu Litter Less; 
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• Výstava pro veřejnost; 

• Zisk titulu Ekoškola. 

 

Zde je přehled našich aktivit: 
 

Ekoškola: 

Na jaře 2012 se škola přihlásila do projektu Ekoškola. Ekologické sdružení Tereza poskytuje školám 

servis ohledně ekologizace chodu školy. Po splnění náročných kritérií je možno zažádat o audit, který 

při úspěšném složení přinese škole dvouletý prestižní mezinárodní titul Ekoškola. Hlavním 

realizátorem změn na škole je tzv. ekotým, který během školního roku 2012/13 je plně funkční 

a aktivní. Skládá se z 16 žáků a vybraných zaměstnanců školy (domovnice, ředitel školy, …).  

Členský poplatek v projektu Ekoškola 2.900 Kč pro školní rok byl hrazen z grantu ekologické 

konference. 

Vybrané aktivity ekotýmu: 

tvorba ekokodexu, kampaň podporující separaci odpadů na škole (školení tříd, cedulky u košů, 

vytvoření ekoklipu), starost o zeleň ve školní budově, vyprazdňování košů s plasty a papírem, sběr 

papíru aj. 

 Na základě auditu z 14. 5. 2013 Wichterlovo gymnázium získalo titul Ekoškola. 19. 6. pětice žáků 

a koordinátor EVVO převzali titul a vlajku Ekoškoly a další odměny na slavnostním vyhlášení Ekoškol 

v Senátu Parlamentu ČR.   

 

Projekt Litter Less 

Projekt společnosti Wrigley poskytl občanskému sdružení OKNA 950 USD, za které se nakoupily věci 

používané ekotýmem (USB disk, věci pro tvorbu cedulek upozorňujících na nutnost třídění odpadů). 

Část peněz byla použita na vybudování kompostové jámy na kompostování posekané trávy v areálu 

školy. 

 

Projekt EKOexil 

Projekt zahrnuje možnost separace odpadu, který běžně vzniká v prostředí školních tříd a kabinetů. Ve 

spolupráci s firmou OZO Ostrava se do zvláštních nádob na chodbách ukládá papír, plasty 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 týdnu od 5. 11. - 9. 11. 2012 a 8. 

4. – 12. 4. 2013. Díky 900 kg nasbíraného starého papíru získalo sdružení OKNA spolupracující se 

školou asi 1400 Kč. 
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Projekt EKOLAMP 

Projekt zahrnuje sběr vysloužilých zářivek. Sběrná nádoba je umístěna na domečku, sběrné krabice na 

dlouhé zářivky jsou umístěny v dílně školníka. 

 

Sběr víček 

Sběr vršků od PET lahví byl obnoven, víčka jsou sbírána pro účel finanční podpory hendikepované 

dívky, která potřebuje drahé speciální pomůcky. 

 

Sběr hliníku 

Sběr hliníku pokračuje. Problém je však s odběrem na opětovné zpracování - původní firma již hliník 

nevybírá – tak jej skladujeme než nalezneme odběratele. 

 

Projekt Recyklohraní 

Žáci shromažďují vyřazené elektrospotřebiče a použité baterie. Součástí projektu jsou také různé úkoly 

zaměřené na separaci a recyklaci odpadu. Separací a plněním úkolů škola získává body, které se 

proměňují v zajímavé ceny.  

V rámci projektu se vybralo v kalendářním roce 2012 169 kg starého elektrozařízení a 18 kg baterií. 

Směnou za body škola získala volejbalový a kopací míč a magnetické šachy. 

 

Exkurze v OZO Ostrava 

Tento školní rok se na exkurzi do OZO Ostrava vypravily třídy tercie A a první ročníky (1.CDE). 

Exkurze je zaměřená na separaci a využití odpadu. 

 

Ekologická konference 

26. 11. 2012 se naši žáci zúčastnili ekologické konference Ekologie Ostrava 2011. V publiku sledovalo 

7 našich studentů prezentace ohledně ekologických problémů na Ostravsku, 2 naši studenti 

prezentovali. Tito byli odměněni grantem 3.000 Kč, škola za účast získala 5.000 Kč. 

 

Pořádání výstavy pro veřejnost: 

Výstava s názvem „Nejlepší učitel je dobrý příklad“ byla instalována asi na 10 dní na počátku prosince 

2012 ve třetím patře školy. Několik desítek panelů zobrazovalo úpravy veřejného prostranství. Cílem 

bylo přitáhnout pozornost studentů, učitelů i veřejnosti k zájmu o to, jak se veřejné prostranství tvoří, 

upravuje a udržuje. Členové ekotýmu v rámci workshopu se zahradní architektkou navrhovali úpravy 

parku na náměstí Vítězslava Nováka kousek od školy. Výstava proběhla v rámci širšího projektu 

porubských škol a radnicí Ostravy-Poruby. 
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Další (jednorázové) akce: 

Přírodovědný klokan, olympiády z biologie, chemie, fyziky, zeměpisu, soutěž mladých zoologů 

pořádaná ZOO Ostrava. 

 

Závěr: 

Tento školní rok se dařily plnit nápady plynoucí z minulých let EVVO.  

Především se úspěšně plní kritéria vybraných témat Ekoškoly (odpady, prostředí školy). V rámci 

projektu Ekoškola se po různých osvětových akcích školního ekotýmu našim studentům zvýšil podíl 

separovaného odpadu. Navíc se zavedlo třídění zářivek. A samozřejmě se škola zviditelnila ziskem 

mezinárodního prestižního titulu Ekoškola. 

Činnost Ekoškoly se paralelně zužitkovala i v projektu Litter Less. Jeho největší výhodou je zisk 

financí pro různá ekologizující technická opatření na škole. 

Další neobvyklou akcí byla výše zmíněná výstava. Organizačně proběhla bez problému, její potenciál 

se však nevyužil dostatečně. Mohla být navštívena veřejností i studenty ve větší míře. 

Pokračovalo se v osvědčených akcích jako ekologická konference, návštěva OZO aj.  

EVVO příští školní rok předpokládá v pokračování osvědčených akcí, případně zapojení do přínosných 

nově nabídnutých projektů či akcí. 
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7 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Ve školním roce 2012/2013 jsme se při dalším vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřili 

především na studium k výkonu specializovaných činností a přípravu na nové maturity (podle zákona 

č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů a vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační 

komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů): 

 

1) Studium ke splnění kvalifika čních předpokladů  

Dva pedagogiční zaměstnanci ukončili v průběhu šk. roku studium pedagogiky, kterým získali znalosti 

a dovednosti v oblasti pedagogických věd a stali se tak kvalifikovanými. 

Jeden zaměstnanec si rozšířil odbornou způsobilost vykonávat přímou pedagogickou činnost na jiném 

druhu školy a na jiném stupni školy. 

 

2) Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 

Ve školním roce 2012-13 neprobíhalo. 

 

3) Studium pro prohlubování odborné kvalifikace 

Učitelé se průběžně zúčastnili několika akcí pro prohloubení svých pedagogických a odborných 

kompetencí. Množství bylo bohužel výrazně ovlivněno finančními možnostmi školy. 

Další pedagogové Wichterlova gymnázia se ve školním roce 2012/13 zapojilo do školení ke 

společné části maturitní zkoušky ve funkcích zadavatel, hodnotitel a školní maturitní komisař.  

K 31. srpnu 2013 má Wicherlovo gymnázium více než dostatečný počet certifikovaných hodnotitelů, 

zadavatelů i školních maturitních komisařů. Celkem má 56 pedagogů 139 osvědčení, z toho 6 

pedagogů má školení jako ŠMK, 60 pedagogů může být hodnotitelem ústních zkoušek a písemných 

prací z jednoho nebo dvou předmětů (z toho 32x pro žáky s PUP) a 30 pedagogů má školení jako 

zadavatel (z toho 11 pro žáky s PUP). 

Ve školním roce 2012/13 bylo nově proškoleno 8 pedagogů, kteří získali 13 osvědčení. 

 

Přehled podle obsahu: 

Pracovněprávní problematika: 

1) RESK Education, s.r.o. – „Zákon o pedagogických pracovnících v praxi škol a školských 

zařízení“ - 1 účastník (neped.).  
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2) RESK Education, s.r.o.  – „Právní předpisy ve školství a jejich aktuální změny“ – 1 účastník 

(neped.) 

 

Výchovné poradenství a prevence: 

1) Škola manažerského rozvoje s.r.o. – „Technika Eriksonovského coachingu pro školy…“ – 1 

účastník; 

2) Prevalis Ostrava – „Vztahy ve třídě – puberta a emoce“ – 1 účastník; 

 

ICT: 

1) KVIC Nový Jičín – „Apple iPad jako pomůcka pedagoga i žáka“ - 3 účastníci; 

2) Jednota školských informatiků Liberec – „Využití technologie Cloud Computing ve školní 

praxi“ – 3 účastníci; 

3) Ostravská univerzita v Ostravě – „Novinky a možnosti HTML 5.0“ – 2 účastník; 

 

EVVO: 

1) Sdružení Tereza, Praha – „Seminář dobré praxe“ - 1 účastník; 

 

Výuka všeobecně vzdělávacích předmětů: 

1) VŠB-TU Ostrava – „Popularizace výuky matematiky, aneb jak učit lépe“ – 3 účastníci; 

2) Univerzita Karlova – „Matematika a reálný svět“ – 1 účastník; 

3) OS Pant – „Soudobé dějiny a moderní výuka“  - 2 účastníci; 

4) NIDM MŠMT – „SOŠ pro pedagogické pracovníky“ – 1 účastník;¨ 

5) Oxford university press – „Teaching english: Secondary schools I“ – 1 účastník. 

 

Jazykové vzdělávání: 

1) KVIC Nový Jičín – „Pokročilé prezentace pro interaktivní výuku“ – 19 účastníků (hrazeno 

z prostředků EU peníze SŠ) 

2) Dva učitelé jazyků získali prostřednictvím Domu zahraničních služeb (NAEP) dvoutýdenní stáž 

v zahraničí (Anglie). Dalším devíti pedagogickým zaměstnancům byla tato stáž hrazena 

z prostředků, které gymnázium získalo v rámci projektu EU peníze středním školám (4x Anglie, 

2x Německo, 2x Španělsko, 1x Francie).  

 

I 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.  

Ve školním roce 2012/2013 jsme pokračovali v dlouhodobé spolupráci s vysokými školami (Ostravská 

univerzita, Vysoká škola báňská – Technická univerzita, Masarykova univerzita v Brně, ...), se kterými 

máme podepsáno několik smluv o spolupráci. jsou to jak rámcové smlouvy, tak i smlouvy o partnerství 

na projektech. Dále udržujeme páteřní síť základních škol našeho regionu (asi deset škol), která se 

osvědčila. Spolupráci se však snažíme rozvíjet s asi padesáti základními školami regionu. Školám 

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.  

V listopadu 2012 jsme ve spolupráci 

s Českými centry uspořádali vernisáž 

výstavy Otto Wichterle: Vědec a vynálezce – 

Příběh kontaktní čočky. Akce se zúčastnilo 

mnoho vzácných hostů: prof. Kamil 

Wichterle, předseda Akademie věd ČR prof. 

Jiří Drahoš, místopředseda PS PČR Lubomír 

Zaorálek atd.  

 

 

O akcích Wichterlova gymnázia referovaly v minulém školním roce: 

rok 2013 

28. 8. 2013: TV Polar – rekonstrukce gymnázia (od 5:52 min.) 

20. 6. 2013: Fabex TV – ocenění nejlepších žáků z Ostravy-Poruby 

7. 6. 2013: denik.cz - návštěva MUDr. B. Pomahače 

5. 6. 2013: MS Deník – návštěva MUDr. B. Pomahače 

4. 6. 2013: Právo - návštěva MUDr. B. Pomahače 

4. 6. 2013: MF Dnes - návštěva MUDr. B. Pomahače (idnes.cz) 

3. 6. 2013: Novinky.cz – návštěva MUDr. B. Pomahače 

29. 5. 2013: TV Polar – maturitní zkoušky (pořad Študuj u nás) 

17. 5. 2013: TV Polar – ústní maturity 

16. 5. 2013: Český rozhlas Ostrava – Maturity 

3. 5. 2013: Právo – Maturity 

3. 5. 2013: TV Polar – Maturity 
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23. 4. 2013: MF Dnes - Přijímací zkoušky 

  

rok 2012 

20. 11. 2012: MS Deník - vernisáž výstavy Příběh kontaktní čočky 

listopad 2012: Moravskoslezský kraj – vernisáž výstavy Příběh kontaktní čočky 

31. 10. 2012: TV Polar- Host dne – vernisáž výstavy Příběh kontaktní čočky, maturity 

30. 10 2012: TV Polar, Regionální zprávy – vernisáž výstavy Příběh kontaktní čočky 

listopad 2012 web Českých center – vernisáž výstavy Příběh kontaktní čočky 

30. 10. 2012: MF Dnes – vernisáž výstavy Příběh kontaktní čočky 

29. 10. 2012: Česká televize, Události v regionech plus – vernisáž výstavy Příběh kontaktní čočky 

29. 10. 2012: Český rozhlas 2 Praha – vernisáž výstavy Příběh kontaktní čočky 

16. 10. 2012: MF DNES,  – Rozhovor o WG, příloha Střední školy 2012 

říjen 2012: Porubská radnice informuje občany – Příběh kontaktní čočky 

 

Dále jsme uspořádali dva Dny otevřených dveří (říjen 2012 a leden 2013), 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  
 

• Česká školní inspekce 

ČŠI ve dnech 23. – 25. dubna 2013 hodnotila podmínky, průběh a výsledky vzdělávání poskytovaného 

střední školou 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.  

Dále hodnotila naplňování školních vzdělávacích programů (dále „ŠVP“) školy a jejich soulad 

s právními předpisy a s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání (dále „RVP ZV“) 

a s Rámcovým vzdělávacím programem pro gymnázia (dále „RVP G“) podle § 174 odst. 2 písm. 

c) školského zákona. 

Součástí kontroly bylo i získání a analýza informací o vzdělávání žáků podle § 174 odst. 2 písm. 

a) školského zákona. 

 

Závěry 

Škola poskytuje vzdělávání v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských 

zařízení.  

Při vzdělávání žáků škola respektuje zásady a cíle školského zákona, zejména rovný přístup ke 

vzdělání. Vytváří vhodné materiální i personální podmínky pro vzdělávání žáků. Systematicky 

hodnotí výsledky vzdělávání a podporuje rozvoj funkčních gramotností žáků.  

Organizace vzdělávání účinně napomáhá rozvoji klíčových kompetencí žáků s důrazem na 

všestranné vzdělávání. Přínosná je individuální profilace vzdělávání žáků v závěru studia. Žáci 

jsou úspěšní u maturitních zkoušek i v přijetí k vysokoškolskému studiu.  

Bezpečnost a ochranu zdraví žáků škola zajišťuje v souladu s příslušnými ustanoveními 

školského zákona.  

Školní systémy pro hodnocení, vnitřní kontrolu, předávání informací a poradenství jsou funkční 

a zajišťují řádný chod školy. Vedení školy podporuje personální rozvoj pedagogických 

pracovníků. 

Škola určovala priority podle svých rozpočtových možností. Finanční zdroje, které měla ve 

sledovaném období k dispozici, byly dostatečné k zabezpečení ŠVP. Škola účelně využívá 

prostředky z rozvojových programů MŠMT, z regionálních programů a z projektů Evropského 

sociálního fondu. 

Pokrok školy v posledních letech (od roku 2009), zvláště v oblastech zapojení do projektů 

a podpory všestranného rozvoje osobnosti žáků může sloužit jako příklad dobré praxe. 
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• Moravskoslezský kraj 

MSK provedl na základě pověření č. 147/03/2013 ředitele KÚ veřejnosprávní kontrolu hospodaření s 

veřejnými prostředky ve dnech 4. - 7. 3. 2013.  

Závěr: V rámci oblastí, které byly předmětem veřejnosprávní kontroly, nebyly zjištěny 

významné nesprávnosti nebo nesoulad doložených dokladů a písemností s právními předpisy, 

účetní evidencí či jinými doklady. Vnit řní kontrolní systém je v organizaci přiměřeně nastaven a 

je funkční. Na základě aplikací jednotlivých doporučení kontrolní skupiny by mohla organizace 

zmírnit riziko neúplnosti a nepřesnosti prováděných operací u smluvních vztahů. 
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10 Vyřizování stížností 
 
 

Ve školním roce 2012/2013 nebyly řešeny žádné stížnosti.  
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11 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 
 
 

Výroční zpráva za kalendářní rok 2012 

 

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 9. 1. 2013    PaedDr. Antonín Balnar, PhD. 

č.j.: WG/00016/2013       ředitel gymnázia 
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12 Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 
 
 
Příjmy 

 

1. celkové příjmy, z toho:      32 066 132 Kč 

2. poplatky od zletilých žáků a zákonných zástupců         0 Kč 

3. příjmy z doplňkové činnosti          650 752 Kč 

4. ostatní příjmy             0 Kč 

 

 

 

Výdaje 

 

1. investiční výdaje celkem           0 Kč 

2. neinvestiční výdaje celkem, z toho:    32 066 132 Kč 

 -  náklady na platy pracovníků školy    19 661 801 Kč 

 - ostatní osobní náklady            41 000 Kč 

 - zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění   6 639 466 Kč 

 - výdaje na učebnice, učební texty a učební pomůcky        52 414 Kč 

 - stipendia             0 Kč 

 - ostatní provozní náklady       5 671 451 Kč 

3. výdaje z doplňkové činnosti          332 801 Kč 

 

 
 
 
Hospodářský výsledek za celou organizace byl zisk ve výši 317 951 Kč. 
 
 
 
 
 
 
Podrobné údaje o hospodaření organizace, vč. rozborů hospodaření za rok 2012, byly uvedeny ve 

Zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace, kterou škola odevzdala zřizovateli dne 

28. 2. 2013.
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Doplňková činnost 

Doplňkovou činnost může škola provozovat na základě Živnostenského listu č.j. ŽÚ/27658/06VAJ, 
event.č. 380701-63537 ze dne 15.9.2006. Předmětem podnikání je pořádání odborných kurzů, školení 
a jiných vzdělávacích akcí, vč. lektorské činnosti, což je v souladu s naší zřizovací listinou. 
Od 1. ledna 2010 máme ve zřizovací listině pronájmy v rámci doplňkové činnosti. 
 
Obsahem doplňkové činnosti v roce 2012 bylo konání přípravných kurzů pro budoucí žáky prvních 
ročníků jak čtyřletého, tak osmiletého studia. Přípravné kurzy proběhly ve dvou termínech – na jaře od 
7. 2. do 17. 4. 2012 a na podzim od 19. 10. do 11. 12. 2012. Do kurzů se přihlásilo celkem 214 žáků. 
Kurzy probíhaly po dobu 10. týdnů. Náplní přípravných kurzů byla metodologická a odborná pomoc 
žákům základních škol vytvořit si správné pracovní návyky a potřebnou orientaci v učivu. 
Přípravné kurzy mají stoupající tendenci a dle ohlasů žáků i rodičů kurzy splnily svůj účel. Proto 
budeme v nich 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. 
 
Kromě již známých a oblíbených přípravných kurzů, jsme v roce 2012 otevřeli pro veřejnost 
specializovaný kurz jazyka anglického v termínu 7..2.-24.4.2012. Kurzu se zúčastnilo 8 osob. 
O kurz nebyl velký zájem. Další kurz jsme již neotevřeli. Kurzy JA jsou v rámci naší doplňkové 
činnosti pouze okrajovou záležitostí. 
 
Dalším okruhem doplňkové činnosti jsou pronájmy nemovitého majetku. Naše škola již mnoho let 
pronajímá obě tělocvičny pro sportovní a taneční aktivity zájmových sdružení i soukromých skupin, 
venkovní sportovní areál a místnost pro výuku Autoškoly. Součástí pronájmů je také služební byt. 
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 spojené s údržbou venkovního sportovního areálu, revize ve 
školním bytě, část odpisů DHM apod. 
Zbytek zatím nevyužitých výnosů tvoří kladný hospodářský výsledek. 
 
Jelikož jak o přípravné kurzy, tak o pronájmy sportovišť je stále velký zájem předpokládáme, že 
doplňková činnost bude přibližně ve stejném rozsahu i v následujícím roce. 
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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 2012/2013 jsme se stali příjemci projektu OP VpK EU peníze 

středním školám (viz ad 1) a pokračovali jsme v partnerství projektu Moravskoslezského kraje 

v Regionálním operačním programu NUTS II Moravskoslezsko (viz ad 2) a dvou projektů Evropského 

sociálního fondu Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě (viz ad 3 a 4). 

1. EU peníze středním školám: Inovace vzdělávání na Wichterlově gymnáziu 

Řešitel: Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace  

Číslo projektu:  CZ.1.07/1.5.00/34.1016 

Doba realizace:  01.09.2012 až 31.08.2014, tj. 24 měsíců  

Příspěvek:   1 637 287 Kč 

V rámci projektu budeme realizovat následující šablony: 

Inovace výuky cizích jazyků (3 aktivity) 

• II/2 – Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách (AJ, NJ, FJ, RJ, ŠJ); 
• II/3 – Metodické kurzy pro učitele cizích jazyků; 
• II/5 – Jazykové kurzy pro učitele cizích jazyků v zahraničí. 

Inovace a zkvalitnění výuky v ostatních předmětech 

• I/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti; 
• IV/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních 

škol; 
• V/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních 

škol (chemie, biologie, dějepis, ZSV, zeměpis); 
• IV/2 - Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční 

gramotnosti. 
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2. 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 

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.  

Výstupem projektu na Wichterlově gymnáziu bude modernizovaná laboratoř fyziky, která bude 

vybavena výpočetní a didaktickou technikou pro počítačem podporované experimenty (včetně SW). 

 

Projekt bude spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko ve výši 

85% z celkových způsobilých výdajů. 

 

3. Matematika s radostí - vytvoření interaktivního vzdělávacího obsahu pro zvýšení zájmu 

o matematiku, radost z učení a zlepšení matematických dovedností 

Pracoviště:    Fakulta elektrotechniky a informatiky 

Operační program:   Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Číslo projektu:   CZ.1.07/1.1.00/26.0042 

Termín realizace:   2012-2015 

Finanční příspěvek pro WG:  640 080 Kč 

Projekt se zaměřuje zejména na odstranění obav z výuky matematiky na středních školách, zvýšení 

kvality a efektivity výuky. Vytvořením interaktivního vzdělávacího obsahu chceme žáky zaujmout, 

přinést jim radost z učení, zajímavou formou a nenásilně zlepšovat jejich matematické znalosti 
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a dovednosti a klást důraz na motivaci, geometrickou interpretaci a praktické využití probíraných 

pojmů. 

Vytvoříme ucelenou knihovnu interaktivních vědomostních her a kvízů, testů a krokovaných příkladů 

ke všem tématům středoškolské matematiky. Připravíme generátor testů pro výuku s možností tvorby 

testů na míru pro použití bez připojení na internet s interaktivním obsahem a okamžitým 

vyhodnocením. Vytvořené materiály budou určeny pro všechny typy středních škol, pro všechny 

úrovně znalostí žáků. Materiály napomohou ke zvýšení matematické a počítačové gramotnosti, a tím 

k růstu kvalifikace absolventů škol a také zvýšení úspěšnosti studentů v navazujícím studiu na VŠ, 

zejména v technických oborech. 

 

 

4. Kosmické souvislosti aneb astronomie pro střední školy 

Pracoviště: Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy 

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.24/01.0128 

Termín realizace: 2012-2015 

Projekt umožní vytvořit čtyři moderní vzdělávací moduly obohacující výuku fyziky na školách. Důraz 

bude kladen na mezipředmětové vztahy fyziky s chemií a biologií. Každý vzdělávací blok bude tvořen 

audiovizuálním pořadem v planetáriu, programem praktické činnosti v areálu hvězdárny a planetária 

a tématickou výukou realizovanou s pomocí pořízené didaktické techniky přímo v domovské škole. 

Všechny vytvořené materiály budou využívány i ve výuce, a to nejen partnerskými školami v MSK. 

Pedagogové partnerských středních škol se do projektu zapojí jako spolutvůrci testů a výukových 

materiálů využitelných při práci s pořízenými didaktickými pomůckami a technikou. V závěru projektu 

proběhne projektový den s vyhodnocením žákovských prezentací a následně bude uspořádána exkurze 

pro nejlepší řešitele na významná vědecká pracoviště v ČR. 
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14 Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 
celoživotního učení 
 
Ve školním roce 2012/2013 jsme žádné akci v rámci celoživotního učení neorganizovali.  

Pro dospělé jsme upořádali pouze kurzy anglického jazyka (viz Doplňková činnost). 
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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. Neumíme ale sedět s rukama v klíně. Hledáme proto další 

mimorozpočtové formy. 

 

1 MORAVSKOSLEZSKÝ MATEMATICKÝ ŠAMPIONÁT, 10. ro čník 

je po několika letech existence 

vyhledávanou prestižní mezinárodní 

matematickou soutěží. Desátý ročník 

proběhl pod záštitou náměstkyně 

hejtmana MSK Mgr. Věry Palkové a 

osobně ho obohatil i předseda Ústřední 

komise Matematické olympiády doc. 

Jaromír Šimša, který přednášel žákům. 

V rozpočtech můžeme 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: 50 000 Kč (grant) 

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

                            

 

2. ŠUMNÁ OSTRAVA – KULTURNĚHISTORICKÉ TOULKY OSTRAVOU, 5. ro čník 

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 
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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.  

 

Magistrát města Ostravy:    20 000 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 2011 

uzavřena na období tří let. 

Ředitel gymnázia je členem Asociace ředitelů gymnázií. 

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 Jednota českých matematiků a fyziků - pořádání 
seminářů, vzdělávání; příprava oslav 150 let od 
založení JČMF,  

dva zaměstnanci ve 
výboru JČMF 

JŠI Jednota školních informatiků - pořádání seminářů, 
vzdělávání; 

 

KVIC Spolupořádání seminářů a školení, pomoc se zajištěním 
přijímacího řízení 

 

   

Firmy 
(jiné formy spolupráce než 
zajišťování praktického 
vyučování)  

  

 
  

Další partneři  (např. 
úřad práce, obec ...) 

  

Svět techniky exkurze a přednášky pro žáky  

VŠB-TU projektové partnerství, práce s nadanými žáky, exkurze, 
přednášky 

 

Masarykova univerzita 
Brno 

práce s nadanými žáky, exkurze, přednášky  

Ostravská univerzita projektové partnerství, práce s nadanými žáky, exkurze, 
přednášky 

 

Vědecká knihovna, 
Městská knihovna 

exkurze a přednášky pro žáky  
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Magistrát města Ostravy dotace na pořádaní 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 7. 10. 2013   PaedDr. Antonín Balnar, PhD., v.r. 

 č. j.: WG / 1457 / 2013     ředitel gymnázia 
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Výroční zprávu vzala na vědomí a schválila pedagogická rada gymnázia na svém zasedání 
dne 9. 10. 2013. 
 
 
 
 

PaedDr. Antonín Balnar, PhD. 

         ředitel gymnázia 
 
 
 
 
 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 byla schválena školskou radou na zasedání 

dne 23. 10. 2013.  

 

 

         Ing. Dana Kaniová, CSc. 

     předseda Školské rady WG 
 


