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Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace 

 

 
 

Výroční zpráva o činnosti školy 

školní rok 2011/2012 

 

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; 

 

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. 
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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 2011/2012 mělo Wichterlovo gymnázium 24 tříd: 

 

délka vzdělávání název oboru kód oboru počet tříd 

osm let gymnázium  79-41-K/81 10 

osm let – dobíhající gymnázium – všeobecné 79-41-K/801 2 

čtyři roky - dobíhající gymnázium – všeobecné 79-41-K/401 2 

čtyři roky - dobíhající gymnázium matematika 79-41-K/402 1 

čtyři roky gymnázium 79-41-K/41 9 

 

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. 
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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 2011/2012 se školská rada sešla dvakrát (17. 10. 2011, 19. 3. 2012). Jejich zasedání se 

vždy zúčastnili i zástupci ředitelství 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, D, 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 2011/2012 
 

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

vybavení.  

Nejvýraznější a největší akcí byla oprava WC dívky ve 3. NP hlavní budovy gymnázia. Protože naše 

škola je kulturní památka, byla nutné získat koordinované stanovisko Odboru památkové péče ÚHO 

MMO a Národního památkového ústavu. Na akci byly použity vlastní finanční prostředky. Celková 

hodnota přesahuje částku 380 000 korun. 

       

 

Značné finanční prostředky jsme vložili do vybavení tříd. V osmi třídách jsme vyměnili tabule (cca 

175 000 Kč) a do tří tříd jsme zakoupili nové lavice a židle (cca 192 000 Kč). Dále jsme pořídili 

lavičky na chodby (10 ks, cca 35 000 Kč) a stoly do školní jídelny (cca 30 000 Kč). 

 

Dále jsme opravili chodby v 1. patře a přízemí. Nahrazeny byly staré nevyhovující vitríny, zasekaná 

byla kabeláž a opraveny dilatační spáry. Nově byl vybudován hlavní informační panel u schodiště 

vedle ředitelny. Vymalovány byly i chodby ve vedlejší budově. 
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2 Přehled oborů vzdělávání na Wichterlově gymnáziu 
Wichterlovo gymnázium je všeobecné gymnázium. Dobíhající obor zaměřený na matematiku byl  

zastoupen již pouze jedinou třídou v posledním ročníku čtyřletého studia.  

Všeobecné studium je provozováno ve čtyřletém i osmiletém studijním cyklu.  

Přehled oborů: 79-41-K/401  Gymnázium – všeobecné dobíhající obor 

Kapacita oboru: 240 žáků 

Počet žáků oboru: 58 žáků 

Počet tříd oboru: 2 

 

79-41-K/41  Gymnázium 

Kapacita oboru: 360 žáků 

Počet žáků oboru: 265 žáků 

Počet tříd oboru: 9 

 

79-41-K/801  Gymnázium - všeobecné 

Kapacita oboru: 480 žáků 

Počet žáků oboru: 41 žák 

Počet tříd oboru: 2 

 

79-41-K/81  Gymnázium 

Kapacita oboru: 480 žáků 

Počet žáků oboru: 280 žáků 

Počet tříd oboru: 10 

 

79-41-K/402  Gymnázium - matematika 

Kapacita oboru: 120 žáků 

Počet žáků oboru: 29 žáků 

Počet tříd oboru: 1 

 

Počet žáků celkem:   673 

Počet tříd celkem:   24 

Počet žáků nižšího gymnázia: 124 

Počet žáků vyššího gymnázia: 549 

Všechny údaje jsou ke dni 1. 2. 2012 
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Statistika tříd  
 
 
Třída  TU  kód oboru název    hoši dívky celkem 
 
Osmiletý obor – nižší stupeň 
I. A   Gli  (Tru) 79-41-K/81  Gymnázium   9 22 31 
 
II. A   Pal (Hud) 79-41-K/81  Gymnázium   14 16 30 
 
III. A  Zez (Del) 79-41-K/81  Gymnázium   16 13 29 
 
IV. A  KuD  (Mat) 79-41-K/81  Gymnázium   21 13 34 
 
Osmiletý obor – nižší stupeň 
V. A  Sta (Hal) 79-41-K/81  Gymnázium   14 12 26 
V. B  GrI  (Buk) 79-41-K/81  Gymnázium   13 14 27 
 
VI. A  Plá (Piš) 79-41-K/81  Gymnázium    9 16 25 
VI. B  PiL  (Smo) 79-41-K/81  Gymnázium   13 14 27 
 
VII. A  InJ  (Žel) 79-41-K/81  Gymnázium   13 13 26 
VII. B  Buk (Mel) 79-41-K/81  Gymnázium   16  9 25 
 
VIII. A  Měr  (Zao) 79-41-K/801  Gymnázium-všeobecné 13  8 21 
VIII. B  Páv (Kap) 79-41-K/801  Gymnázium-všeobecné 14  6 20 
 
Čtyřleté obory 
1. C  Dav (Vav) 79-41-K/41 Gymnázium   11 18 29 
1. D   Kňu (Kuč) 79-41-K/41 Gymnázium    11 18 29 
1. E   Kou  (Fra)  79-41-K/41 Gymnázium   13 18 31 
 
2. C  Kuč (Gaj) 79-41-K/41 Gymnázium   12 17 29 
2. D   Ští (Šef) 79-41-K/41 Gymnázium    11 17 28 
2. E   Hud  (Nez) 79-41-K/41 Gymnázium   12 16 28 
 
3. C  Šef (Šti) 79-41-K/41 Gymnázium   13 17 30 
3. D  Gaj (Kle) 79-41-K/41 Gymnázium   13 17 30 
3. E  Vav (Ded) 79-41-K/41 Gymnázium   12 19 31 
 
4. C  Nov (Mat) 79-41-K/401 Gymnázium-všeobecné  11 19 30 
4. D  Cze (Smo) 79-41-K/402 Gymnázium-matematika 23  6 29 
4. E  Prů (Žel) 79-41-K/401 Gymnázium-všeobecné  6 22 28 
 
Celkem         313 360 673 
 
 
 
 

Všechny údaje jsou k 1. 2. 2012 
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3 Přehled personálního zabezpečení činnosti školy 
K 30. červnu 2012 mělo Wichterlovo gymnázium celkem 73 zaměstnance (z toho 8 žen bylo na 

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

jedenáct. 

 

Celkový počet zaměstnanců:  73,  z toho 53 žen a 20 mužů. 

Počet pedagogických zaměstnanců: 62,  z toho 43 žen a 19 mužů. 

Počet provozních zaměstnanců: 11,  z toho 10 žen a 1 muž. 

 

Přepočtený počet zaměstnanců byl (bez MD a RD) 61,54 (51,48 připadalo na pedagogické 

zaměstnance, 3,75 na technicko-hospodářské pracovníky, 6,31 na údržbu).  

 

Na škole působili mimo ředitele dva zástupci ředitele, jedna výchovná poradkyně, metodik prevence 

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

 

Ve školním roce 2011/12 dále na škole působila stážistka americké Fulbrightovy nadace slečna 

Charity Straszheim, která působila jako asistent pedagogů při výuce anglického jazyka (nebyla 

zaměstnankyní školy). 

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 2011/2012 vykonalo vedení školy 35 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. 

Dále se vedení školy při hospitacích zaměřilo tematicky na výuku španělského jazyka, chemie, 

zeměpisu, IVT, fyziky a ZSV (OV). 
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4 Údaje o přijímacím řízení 
Pro školní rok 2012/2013 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 23. 4. a 24. 4. 2012. 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 obor vzdělávání) 

kód oboru:  79-41-K/81 

forma vzdělávání: denní 

počet přijímaných: 30  

počet přihlášených: 106 

kolo: první 

termín: první – pondělí 23. 4. 2012 

 druhý – úterý 24. 4. 2012 

  

 

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

23. dubna 2012. V zákonném termínu se do něj přihlásili 53 uchazeči. Druhý termín přijímacích 

zkoušek prvního kola PŘ se uskutečnil v úterý 24. dubna 2012 a přihlášeni byli 53 uchazeči. 

Uchazeči byli hodnoceni podle kritérií přijímacího řízení zveřejněných 3. ledna 2012. Tato kritéria 

byla přiložena ke každé pozvánce k přijímacím zkouškám, které byly odeslány pro oba termíny 3. 4. 

2012. 

 

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

CERMATu z matematiky (60 minut) a jazyka českého (60 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. 

 

1. termín:  



Výroční zpráva o činnosti školy 
Wichterlovo gymnázium 

 - 12 - 

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

přítomní rozděleni do čtyř skupin.  

 

2. termín:  

Přihlášeni byli 53 uchazeči; 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 15 uchazečů.  

V autoremeduře ředitel vyhověl u odvolání uchazečům do 60. místa.  

 

Žádný uchazeč si lístek následně nevyžádal zpět. Rozhodnutí byla vydána 25. dubna 2012 a osobně 

nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí byla zaslána 27. dubna 2012. Proti rozhodnutí o nepřijetí se 

odvolalo celkem 28 zákonných zástupců uchazečů, ředitel školy postupně vyhověl 15 z nich. Zákonní 

zástupci jedné uchazečky však následně neodevzdali zápisový lístek a toto místo se opět uvolnilo.  

 

Celkový počet přijatých žáků s odevzdaným zápisovým lístkem ke dni 18. 5. 2012 je 30. Z toho 15 

je v rámci autoremedury. 

Počet nevyřízených odvolání proti rozhodnutí:  12. KÚ MSK v rámci odvolacího řízení potvrdil 

rozhodnutí ředitele gymnázia. 

 

  

Tři zákonní zástupce požádali o nahlédnutí do spisu, ani jeden však nevyjádřil své připomínky 

k probíhajícímu správnímu řízení nebo své námitky. O nahlédnutí byly provedeny písemné zápisy a 

jsou vloženy do spisů. Jedná se o zákonné zástupce uchazečky na 41. místě (přijata v autoremeduře), 

uchazeče na 48. místě (nebylo podáno odvolání) a uchazečky na 93. místě (odvolání zasláno na KÚ). 
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obor:   Gymnázium    (čtyřletý obor vzdělávání) 

kód oboru:  79-41-K/41 

forma vzdělávání: denní 

počet přijímaných: 90  

počet přihlášených: 199 

kolo: první 

termín: první – pondělí 23. 4. 2012 

 druhý – úterý 24. 4. 2012 

 

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

23. dubna 2012. V zákonném termínu se do něj přihlásili 93 uchazeči. Druhý termín přijímacích 

zkoušek prvního kola PŘ se uskutečnil ve středu 24. dubna 2012 a přihlášeno bylo 106 uchazečů.  

Uchazeči byli hodnoceni podle kritérií přijímacího řízení zveřejněných 3. ledna 2012. Tato kritéria 

byla přiložena ke každé Pozvánce k přijímacím zkouškám, které byly odeslány pro všechny termíny 3. 

4. 2012. 

 

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

CERMATu z matematiky (60 minut) a 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:  

Přihlášeni byli 93 uchazeči; přijímacích zkoušek se zúčastnili všichni uchazeči. Žádný uchazeč se 

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

skupin.  

 

2. termín:  

Přihlášeno bylo 106 uchazečů; přijímacích zkoušek se zúčastnili všichni uchazeči. Žádný uchazeč se 

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

(z toho v jedné skupině byli dva 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 59. Tři uchazeči si lístek následně 

vyžádali zpět. Rozhodnutí byla vydána 25. dubna 2012 a osobně nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí 
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byla zaslána 27. dubna 2012. Proti rozhodnutí o nepřijetí se odvolalo celkem 76 zákonných zástupců 

uchazečů, ředitel školy postupně vyhověl 43 z nich, zápisový lístek odevzdalo 35 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 22. 5. 2012 je 90. Z toho 34 

je v rámci autoremedury. 

Počet nevyřízených odvolání proti rozhodnutí:  30. KÚ MSK v rámci odvolacího řízení potvrdil 

rozhodnutí ředitele gymnázia. 

  

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: 

vítězství družstva žáků na v celostátní soutěži Matematicko-fyzikální fakulty Karlovy univerzity Náboj 

2012 a úspěch studentů v ústředním kole Soutěže v programování. 

 

Ocenění žáků 
Krajský úřad MSK  reprezentace školy a kraje   Barbora Plevová, 5. B 

ÚMOb Poruba      Tereza Holubčíková a Tomáš Widlák 

 

Anglický jazyk 

Soutěž v jazyce anglickém okresní kolo, kat. IB   3. místo  Šárka Motanová, 2. A 

Soutěž v jazyce anglickém okresní kolo, kat. IIB 2. místo  František Koubek, 4. A 

 

Velká cena ZOO     4. místo  družstvo žáků 

 

Biologie 
Biologická olympiáda okresní kolo, kat. C,  4. místo  Jana Kyšková, 4. A 

Biologická olympiáda krajské kolo, kat. C,  8. místo  Jana Kyšková, 4. A 

 

Český jazyk a literatura 
Olympiáda v jazyce českém okresní kolo, kat. II 2. místo  Daniel Oborák, 5. A 

 

Šavrdův pohár      1. místo  Tereza Agelová, 3. E 

 

Wolkerův Prostějov  krajské kolo, kat. 2 1. místo  Tereza Agelová, 3. E 
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SOČ - Teorie kultury, umění a umělecké tvorby  1. místo (okresní k.) Daniel Oborák, 5. A 

SOČ - Teorie kultury, umění a umělecké tvorby  2. místo (krajské k.) Daniel Oborák, 5. A 

SOČ - Teorie kultury, umění a umělecké tvorby 6. místo (celostátní) Daniel Oborák, 5. A 

 

Aréna plná krásných slov kat. poezie  1. místo  Jakub Kermaschek, 4. D 

Aréna plná krásných slov kat. próza  2. místo  Tereza Agelová, 3. E 

 

Školní časopis roku  kat. webové časopisy 1. místo – kraj. kolo  

 

Dějepis 
Co víš o druhém odboji? čestné uznání     Denisa Pyšová, 8. B 

Co víš o druhém odboji? čestné uznání     Vojtěch Onderka, 5. B 

 

Dějepisná soutěž pro gymnázia krajské kolo 1. místo  Do Du Cuong, 4. C 

 

Francouzský jazyk 
Soutěž v jazyce francouzském krajské kolo, kat. B1 2. místo Barbora Plevová, 5. B 

Soutěž v jazyce francouzském krajské kolo, kat. B2 4. místo Matěj Otruba, 7. A 

 

Fyzika 
Fyzikální olympiáda  okresní kolo, kat. E 1. místo  Eliška Chrástecká, 4. A 

Fyzikální olympiáda  okresní kolo, kat. E 2. místo  Pavel Gajdušek, 4. A 

Fyzikální olympiáda  okresní kolo, kat. E 3. místo  Markéta Solichová, 4. A 

Fyzikální olympiáda  okresní kolo, kat. E 4. místo  Lenka Dobešová, 4. A 

Fyzikální olympiáda  krajské kolo, kat. E 6. místo  Eliška Chrástecká, 4. A 

Fyzikální olympiáda  krajské kolo, kat. E 9. místo  Pavel Gajdušek, 4. A 

Fyzikální olympiáda  krajské kolo, kat. B 7. místo  Adama Pokluda, 3. D 

Fyzikální olympiáda  krajské kolo, kat. D 8. místo  Jan Špaček, 5. A 

 

Chemie 
Chemická olympiáda   okresní kolo, kat. D 2. místo  Martin Vavera, 4. A 

Chemická olympiáda  krajské kolo, kat. A 5. místo  Adam Pokluda, 3. D 

Chemická olympiáda  krajské kolo, kat. B 1. místo  Adam Pokluda, 3. D 
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SOČ – Chemie  okresní kolo  1. místo  Adam Pokluda, 3. D 

SOČ – Chemie  krajské kolo  2. místo  Adam Pokluda, 3. D 

 

Informatika a výpočetní technika 
Soutěž v programování okresní kolo, tvorba www 1. místo Tomáš Jančar, 5. A 

Soutěž v programování okresní kolo, prog. 1. místo  Jan Špaček, 5. A 

Soutěž v programování krajské kolo, prog. 1. místo  Jan Špaček, 5. A 

Soutěž v programování ústřední kolo, prog. 9. místo  Jan Špaček, 5. A 

Soutěž v programování krajské kolo, prog. 3. místo  Martin Vavrečka, 7. B 

Soutěž v programování okresní kolo, tvorba www 2. místo Tat Dat Duong, 3. A 

Soutěž v programování krajské kolo, tvorba www 3. místo Tat Dat Duong, 3. A 

Soutěž v programování ústřední kolo, tvorba www 3. místo Tat Dat Duong, 3. A 

 

Prezentiáda   krajské kolo  2. místo  družstvo 1. A 

Prezentiáda   krajské kolo  3. místo  družstvo 2. D 

 

SOČ – Informatika  okresní kolo  1. místo  Tereza Holubčíková, 4. D 

SOČ – Informatika  okresní kolo  3. místo  Martin Vavrečka, 7. B 

SOČ – Informatika  krajské kolo  3. místo  Tereza Holubčíková, 4. D 

 

Matematika 
Logická olympiáda  krajské kolo, kat C  1. místo Vendula Kotyzová, 6. A 

Logická olympiáda  celostátní kolo, kat C  22. místo Vendula Kotyzová, 6. A 

 

Matematická olympiáda okresní kolo, kat ZŠ 9 1. místo Pavel Gajdušek, 4. A  

Matematická olympiáda okresní kolo, kat ZŠ 9 1. místo Eliška Chrástecká, 4. A  

Matematická olympiáda krajské kolo, kat ZŠ 9  9. místo Pavel Gajdušek, 4. A  

Matematická olympiáda okresní kolo, kat ZŠ 7 1. místo Martin Raška, 2.A 

Matematická olympiáda okresní kolo, kat ZŠ 7 1. místo Jiří Škrobánek, 2.A 

Matematická olympiáda okresní kolo, kat ZŠ 6 1. místo Mariana Ochodková, 1.A 

Matematická olympiáda oblastní kolo, kat. A   2. místo Martin Vavrečka, 7.B  

Matematická olympiáda oblastní kolo, kat. A   3. místo Jakub Dedek, 4.D  

Matematická olympiáda oblastní kolo, kat. B   1. místo Vendula Kotyzová, 6. A  
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Matematická olympiáda oblastní kolo, kat. B   3. místo Jana Dobešová, 2.E  

Matematická olympiáda oblastní kolo, kat. C   1. místo Ondřej Divina, 1.C  

Matematická olympiáda oblastní kolo, kat. C   2. místo Jan Kočur, 5. A 

Matematická olympiáda oblastní kolo, kat. C   3. místo Jan Špaček, 5. A  

 

Matematický klokan  oblast Ostrava   1. místo Lucie Marková, 4.A  

Matematický klokan   oblast Ostrava    1. místo Jiří Škrobánek, 2.A  

 

Pythagoriáda   okresní kolo, kat. 6. třída 2. místo Mariana Ochodková, 1. A 

Pythagoriáda   okresní kolo, kat. 6. třída 2. místo Kateřina Tylová, 1. A 

Pythagoriáda     okresní kolo, kat. 8. třída 1. místo Jakub Kočur, 3. A 

Pythagoriáda    okresní kolo, kat. 8. třída 2. místo Adam Neuwirth, 3. A 

Pythagoriáda     okresní kolo, kat. 8. třída 3. místo Martin Jílka, 3. A 

Pythagoriáda     okresní kolo, kat. 8. třída 3. místo Matyáš Tichý, 3. A 

 
SOČ – Matematika a statistika okresní kolo  1. místo  Tomáš Widlák, 4. D 

SOČ – Matematika a statistika krajské kolo  2. místo  Tomáš Widlák, 4. D 

 

Náboj 2011   celostátní kolo, kat. junior 1. místo družstvo z 5. A, 6. A a 2. E 

 

Německý jazyk 
Soutěž v německém jazyce okresní kolo, kat I.B  1. místo Nem Tien Nguyen, 4. A 

Soutěž v německém jazyce okresní kolo, kat III.C 1. místo Tomáš Noskievič, 7. A 

Soutěž v německém jazyce okresní kolo, kat III.A 5. místo Dominik Jochym, 3. C 

 

Ruský jazyk 
Puškinův památník  krajské kolo   2. místo Romana Vandrolová, 2. E 

          Šimon Greško, 6. A 

Výtvarná výchova 
Lidé lidem připravili tento osud Polsko, Tychy  čestné uznání  

 

Základy společenských věd 
Ekonomicko-manažerská olympiáda  finále  9. místo  Matěj Ostárek, 7. A 
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Zeměpis 
Zeměpisná olympiáda okresní kolo, kat. D  5. místo Vojtěch Mařák, 2. D 

Zeměpisná olympiáda okresní kolo, kat. B  4. místo Dominika Linzerová, 2. A 

Zeměpisná olympiáda okresní kolo, kat. C  5. místo Jakub Kožušník, 3. A 

Zeměpisná olympiáda okresní kolo, kat. A  2. místo Anna Roubíčková, 1. A 
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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 jeden až tři semináře. Semináře jsou jednoleté (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 

  

1. pololetí školního roku 2011/12 

35.00 1.441 - 17 13 - 1 Mgr. Gliwitzká Alena 31 - 1.A 
44.09 1.883 - 9 20 2 - RNDr. Davidová Eva 31 - 1.C 
44.63 2.190 - 4 24 2 - Mgr. Kňurová Petra 30 - 1.D 
31.06 2.121 - 5 22 3 - Mgr. Koutná Veronika 30 - 1.E 
28.56 1.467 - 16 14 - - Mgr. Pavlosek Vladimír 30 - 2.A 
63.06 1.940 - 5 23 - 1 Mgr. Kučová Jarmila 29 - 2.C 
38.89 1.917 - 0 28 - - Mgr. Štípalová Marie 28 - 2.D 
46.21 2.003 - 3 24 1 - Mgr. Hudecová Gabriela 28 - 2.E 
33.86 1.635 - 14 15 - - Mgr. Zezulková Marcela 29 - 3.A 
60.83 2.395 - 1 24 5 - Mgr. Šefčíková Irena 30 - 3.C 
79.53 2.098 - 4 26 - - Mgr. Gajdušková Jana 30 - 3.D 
58.54 1.993 0.03 5 26 - - RNDr. Vavroš Michal, Ph.D. 31 - 3.E 
44.55 1.634 - 13 20 1 - Mgr. Kubečka Dušan 34 - 4.A 
53.90 1.900 - 1 28 1 - PhDr. Nováčková Hana 30 - 4.C 
43.31 2.272 0.10 1 27 1 - Mgr. Czernek Pavel 29 - 4.D 
42.35 2.051 - 3 23 2 - PhDr. Průša Lukáš, Ph.D. 28 - 4.E 
42.76 2.047 - 5 21 - - Mgr. Stachovcová Lada 26 - 5.A 
60.29 1.954 - 5 21 1 - Mgr. Grošková Ivana 27 - 5.B 
49.36 1.704 - 9 16 - - Mgr. Plášková Lenka 25 - 6.A 
74.03 1.889 - 7 18 2 - Mgr. Piková Lucie 27 - 6.B 
44.11 1.901 0.04 9 17 - - Mgr. Indrová Jaroslava 26 - 7.A 
62.00 2.072 - 2 23 - - RNDr. Bukovanská Jitka 25 - 7.B 
58.28 2.295 - 1 18 2 - Mgr. Mařádková Petra, Bc. 21 - 8.A 
50.05 2.070 - 4 14 2 - Mgr. Pávková Hana 20 - 8.B 

V - prospěl s vyznamenáním Legenda 
P - prospěl 
5 - neprospěl 
N - nehodnocen 
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V P 5 N celkem neomluv. známka Ch prospěch 

 

Souhrnná statistika tříd 2. pololetí školního roku 2011/12 
  

 třída žáků z toho hodnocení snížená průměrný absence na žáka třídní učitel 
 

   1.A             30    16     14    -      -    -     1.444          41.96 - Mgr. Gliwitzká Alena 

 1.C 28 9 18 1 - - 1.805 55.75 0.04 RNDr. Davidová Eva 
 1.D 29 6 22 1 - - 2.013 54.13 - Mgr. Kňurová Petra 
 1.E 31 2 24 5 - - 2.306 61.25 0.06 Mgr. Koutná Veronika 
 2.A 30 22 8 - - - 1.418 32.63 - Mgr. Pavlosek Vladimír 
 2.C 28 3 24 1 - - 2.019 74.28 - Mgr. Kučová Jarmila 
 2.D 28 3 25 - - - 2.019 58.60 - Mgr. Štípalová Marie 
 2.E 28 6 22 - - - 1.895 52.00 - Mgr. Hudecová Gabriela 
 3.A 29 15 14 - - - 1.638 47.68 - Mgr. Zezulková Marcela 
 3.C 28 1 25 2 - - 2.486 78.96 0.36 Mgr. Šefčíková Irena 
 3.D 30 3 26 1 - - 2.160 85.70 - Mgr. Gajdušková Jana 
 3.E 31 3 28 - - - 2.118 70.80 0.03 RNDr. Vavroš Michal, Ph.D. 

 4.A 34 13 21 - - - 1.666 53.29 - Mgr. Kubečka Dušan 
 4.C 30 3 27 - - - 1.914 32.73 - PhDr. Nováčková Hana 
 4.D 29 1 28 - - - 2.423 29.06 - Mgr. Czernek Pavel 
 4.E 28 3 24 1 - - 2.130 30.64 - PhDr. Průša Lukáš, Ph.D. 
 5.A 26 4 22 - - - 2.071 65.57 0.04 Mgr. Stachovcová Lada 
 5.B 27 6 21 - - - 1.832 64.92 - Mgr. Grošková Ivana 
 6.A 25 11 14 - - - 1.670 65.36 - Mgr. Plášková Lenka 
 6.B 27 6 21 - - - 1.989 87.74 - Mgr. Piková Lucie 
 7.A 26 9 17 - - - 1.874 59.38 0.08 Mgr. Indrová Jaroslava 
 7.B 25 2 23 - - - 2.182 75.68 - RNDr. Bukovanská Jitka 
 8.A 21 1 20 - - - 2.165 35.42 - Mgr. Měrka Pavel 
 8.B 20 2 17 1 - 1 (1+0) 2.123 29.70 0.25 Mgr. Pávková Hana 
 Legenda V - prospěl s vyznamenáním 
 P - prospěl 
 5 - neprospěl 
 N - nehodnocen 
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Výsledky školy v programu KVALITA ve školním roce 2011/2012 
 
 
Testování žáků 1. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou 
 

Předmět 

Výsledky školy 
v rámci všech 

testovaných škol 

Výsledky školy  
v rámci škol téže skupiny 

oborů vzdělání  
 

název skupiny oborů 
vzdělání *  

 
úspěšnost percentil percentil  

Jazyk český 73 77 27 
Matematika 62 88 60 
Jazyk anglický 88 90 70 
Jazyk německý - - - 
 
Testování prováděla v říjnu 2011 Společnost pro kvalitu školy. 
 
 
Testování žáků 3. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou 
 

Předmět 

Výsledky školy  
v rámci všech  

testovaných škol 

Výsledky školy  
v rámci škol téže skupiny 

oborů vzdělání  
 

název skupiny oboru 
vzdělání *  

 

úspěšnost percentil percentil  
přidaná 
hodnota  

Jazyk český 72 87 50 3. stupeň 
Matematika 63 92 68 2. stupeň 
Jazyk anglický 72 95 82 2. stupeň 
OSP 89 86 39 X 
Jazyk německý X X X X 
 
Testování provádělo v dubnu 2012 Metodické a evaluační centrum, o. p. s. 
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Maturitní zkoušky  
Ve školním roce 2011/2012 proběhly maturitní zkoušky podruhé podle tzv. nové maturitní vyhlášky. 

Systém však dostál opět mnoha změn. Maturity měly dvě části: profilovou (školní) a společnou 

(státní). 

Ústní maturitní zkoušky obou částí proběhly v termínu od 16. do 30. května 2012. Didaktické testy a 

písemné práce společné části od 2. do 14. května. Písemná práce v profilové části z matematiky pro 

obor 79-41-K/402 Gymnázium – matematika proběhla 25. dubna 2012. 

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 technické a dopravní z Ostravy-Vítkovic.  

K dnešnímu dni neevidujeme žádného žáka maturitních ročníků, který by neměl úspěšně vykonanou 

maturitní zkoušku! 

 

Seznam maturitních předmětů je v Příloze č. 3.  

  

Výsledky maturitních zkoušek za školní rok 2011/2012: 
 

Přehled výsledků MZ v termínu jarním 

Část Předmět Obor 
Úroveň/ 
forma 

Počet Úspěšně vykonalo Prům. 
prospěch přihlášených maturujících DT PP ÚZ 

S
p

o
leč

n
á 

ČJ 79-41-K/401 základní 41 40 40 40 39 2,15 
79-41-K/401 vyšší 17 17 17 17 16 2,18 

ČJ 79-41-K/402 základní 11 11 11 11 10 2,73 
79-41-K/402 vyšší 18 18 18 18 18 2,56 

ČJ 79-41-K/801 základní 19 18 18 18 18 1,89 
79-41-K/801 vyšší 22 22 22 22 22 1,95 

AJ 79-41-K/401 základní 18 18 18 18 18 1,78 
79-41-K/401 vyšší 12 12 12 12 12 1,33 

AJ 79-41-K/402 základní 0 0 0 0 0 - 
79-41-K/402 vyšší 3 3 3 3 3 1,33 

AJ 79-41-K/801 základní 5 5 5 5 5 2,2 
79-41-K/801 vyšší 14 14 14 14 14 1,5 

M 79-41-K/401 základní 22 21 21 - - 2,19 
79-41-K/401 vyšší 5 5 5 - - 3,00 

M 79-41-K/402 základní 2 2 2 - - 2,00 
79-41-K/402 vyšší 24 24 22 - - 3,00 

M 79-41-K/801 základní 10 9 9 - - 2,00 
79-41-K/801 vyšší 13 13 13 - - 2,77 

NJ 79-41-K/401 základní 1 1 1 1 1 1,00  
        

FJ 79-41-K/401 Základní 1 1 1 1 1 1,00 
79-41-K/801 základní 1 1 1 1 1 2,00 

ŠJ 79-41-K/801 základní 1 1 1 1 1 1,00 
        

D 79-41-K/401  1 1 1 - - 2,00 
79-41-K/402  1 1 1 - - 1,00 
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79-41-K/801  1 1 1 - - 2,00 
F 79-41-K/402  1 1 1 - - 3,00 

79-41-K/801  1 1 1 - - 4,00 
Bi 79-41-K/401  2 2 2 - - 3,00 

79-41-K/402  1 1 1 - - 3,00 
79-41-K/801  2 2 2 - - 2,00 

Ch 79-41-K/801  2 2 2 - - 2,5 
Obč. zákl. 79-41-K/801  1 1 1 - - 3,00 
Z 79-41-K/401  1 0 - - - - 
         

P
ro

fil
o

vá
 

AJ 79-41-K/401 Ústní 56 55 x x 52 2,44 
AJ 79-41-K/402 Ústní 24 24 x x 21 2,83 
AJ 79-41-K/801 Ústní 39 38 x x 38 2,13 
NJ 79-41-K/401 Ústní 5 5 x x 5 2,20 
NJ 79-41-K/402 Ústní 3 3 x x 2 3,67 
NJ 79-41-K/801 Ústní 1 1 x x 1 1,00 
FJ 79-41-K/401 Ústní 3 3 x x 3 1,33 
FJ 79-41-K/801 Ústní 2 2 x x 2 1,50 
RJ 79-41-K/401 Ústní 2 2 x x 2 2,50 
RJ 79-41-K/402 Ústní 1 1 x x 1 1,00 
ŠJ 79-41-K/401 Ústní 2 2 x x 2 2,00 
ZSV 79-41-K/401 Ústní 23 23 x x 22 2,22 
ZSV 79-41-K/801 Ústní 6 6 x x 6 1,33 
D 79-41-K/401 Ústní 9 9 x x 9 1,78 
D 79-41-K/801 Ústní 7 6 x x 6 1,00 
Z 79-41-K/401 Ústní 17 17 x x 15 2,82 
Z 79-41-K/801 Ústní 13 12 x x 12 2,00 
M 79-41-K/401 Ústní 17 17 x x 15 2,82 
M 79-41-K/402 Ústní+ 

písemná 
29 29 x 27 27 2,59 

M 79-41-K/801 Ústní 17 17 x x 17 2,24 
F 79-41-K/401 Ústní 6 6 x x 5 2,67 
F 79-41-K/402 Ústní 8 8 x x 7 1,75 
F 79-41-K/801 Ústní 12 12 x x 12 1,83 
Ch 79-41-K/401 Ústní 20 19 x x 18 2,00 
Ch 79-41-K/402 Ústní 3 3 x x 3 2,67 
Ch 79-41-K/801 Ústní 12 12 x x 12 1,75 
Bi 79-41-K/401 Ústní 18 17 x x 16 1,94 
Bi 79-41-K/402 Ústní 1 1 x x 1 1,00 
Bi 79-41-K/801 Ústní 7 7 x x 7 1,71 
IVT 79-41-K/402 Ústní 9 9 x x 9 2,00 
Deskriptivní 
geometrie 

79-41-K/401 Ústní 9 9 x x 8 1,62 

Deskriptivní 
geometrie 

79-41-K/402 Ústní 4 4 x x 4 1,25 

 
 
Přehled celkových výsledků MZ za školní rok 2011/2012 

 
 
Vysvětlivky použitých zkratek: DT didaktický test; PP písemná práce; ÚZ ústní zkouška 

 
Obor Termín 

Jarní termín Podzimní termín 

prospěl 
prospěl 
s vyzn. 

neprospěl 
prům. 

prospěch 
prospěl 

prospěl 
s vyzn. 

neprospěl 
prům. 

prospěch 
79-41-
K/401 

řádný 40 10 7 2,20 x x x x 
opravný x x x x 7 x x 2,89 

79-41-
K/402 

řádný 18 2 9 2,56 x x x X 
opravný x x x X 9 x x 2,96 

79-41-
K/801 

řádný 30 10 0 1,93 x x X X 
opravný x x x x x x X x 
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Umístění absolventů Wichterlova gymnázia na vysokých školách 

V roce 2012 absolvovalo na Wichterlově gymnáziu 126 žáků. 122 z nich se následně hlásili na vysoké 

školy a všichni byli úspěšní. Ještě více nás těší, že se naši absolventi mohli zapsat na kvalitní vysoké 

školy s vynikající reputací a jejich prestižní obory. 

Osm absolventů nastoupilo na obor všeobecné lékařství na lékařských  fakultách v Praze, Olomouci a 

Ostravě, další pak obory zdravotní laborant, biomedicínský technik a další zdravotnické obory. To je v 

součtu více než 15,5% všech absolventů naší školy v tomto roce. 

Další velké skupiny tvoří tradičně studenti informatiky (12 absolventů), stavebnictví a architektury (7 

absolventů), práv (5 absolventů), ekonomie (6 absolventů), psychologie (6 absolventů) a strojírenství 

(4 absolventi). 

Mezi zajímavé obory patří i studium uměleckých oborů kamera a zvuk, nanotechnologií, 

japonské filologie či leteckého inženýrství na Imperial College v Londýně! 

 

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 absolventů podle VŠ 
    

město škola fakulta obor 
VIII. 

A VIII.B 4. C 4. D 4.E Σ 

Praha UK Přírodovědecká biologie     1     1 

    Lékařská všeobecné 1         1 

    Právnická právní věda     1     1 

  VŠE Finanční bankovnictví 1         1 

    Mezinárod.vztahů politologie 1         1 

    Podnikohospodářská podnik.ekonom.   1       1 

  ČVUT Stavební stavební inž. 1         1 

    Inform.technologií informatika     1     1 

  VŠCHT Potrav.a biochem.tech. potr.a bioch.tech. 1         1 

    Chem.-inženýrská technologie v ch.   1       1 

Olomouc UPOL Filosofická japon.filologie 1         1 

  
 

  andragog.a sociol.         1 1 

    Tělesné kultury TV/geografie 1         1 

    Přírodovědecká aplik.matematika 1         1 

    Lékařská všeobecné lék.   2       2 

Brno MUNI Právnická právní věda 1 1 1 1   4 

    Přírodovědecká biochemie   1 2     3 

      obecná matemat.       1   1 

      matemat.biologie       1   1 

      nanotechnologie       1   1 

      fyzika       1   1 

    FSS politologie     1     1 

      historie     1     1 

    Lékařská zdrav.sestra     1     1 

      všeobecné         1 1 

      laborant         1 1 

    Sportovních studií manag.sportu     1     1 

    Pedagogická speciální pedag.     1     1 

      pegag.asistent.       1   1 

    Ekonomicko-správní ekonom.podniku       1   1 

      ekon.a managem.         1 1 

  VUT Stavební staveb.inž. 2         2 

    Inform. technologií informatika     2   1 3 

    FEKT biomed.inž.   1       1 

      elektronika       1   1 

      energetika       1   1 

      bioinformatika       1   1 

    Chemická spotřební chemie   2       2 

      analytická chemie   1       1 
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Ostrava VŠB - TU USP nanotechnologie 1         1 

    HGF ekonom.surovin   1       1 

      enviroment.techn. 1         1 

      geolog.inž.     1     1 

      krajin.hospodářst.         1 1 

    FEI informatika 1     7   8 

Ostrava VŠB-TU FEI biomedic.technik   3 1   2 6 

    Ekonomická ekonom.a manag.   1 1   1 3 

      hosp.ekonomika   1       1 

      hosp.správa 2       2 4 

      ekon.žurnalistika         3 3 

    Stavební staveb.inž.   1 1 1   3 

      architektura       1   1 

      realizace staveb       1   1 

    Strojní bezpeč.ing   1       1 

      strojírenství       3   3 

    FBI bezpečnost práce     1     1 

      požární ochrana         2 2 

    Metalurgie automatizace       1   1 

  OSU Lékařská všeobecné   1     3 4 

      laborant     2     2 

      fyzioterapeut         1 1 

    Filosofická historie/ČJ     1     1 

      historie/AJ 1         1 

      psychologie/ČJ     2     2 

      psychologie/ZSV 1   2     3 

      ZSV/ČJ     1     1 

      filologie     1     1 

      ČJ/RJ         1 1 

    Pedagogická psycholog./pedag.       

 

  
 

1 1 

      1.stupeň ZŠ         1 1 

    Přírodovědecká biologie a ekolog.       1   1 

      biologie/matem.       1   1 

  
 

  experiment.biol.         1 1 

      chemie       1   1 

      chemie/ZSV         1 1 

Opava Slezská  Obchodně-podnik. ekon.cest.ruchu       1   1 

Zlín T.Bati Multimed.kom. kamera 1         1 

      zvuk 1         1 

Č.Buděj. Jihočeská Přírodovědecká geografie     1     1 

    Zemědělská zootechnika     1     1 

Londýn   Imperial College letecké inž. 1         1 

Přijato       21 19 29 28 25 122 

Nestudují   0 0 1 1 2 4 

Úspěšnost  přijetí na VŠ   100% 100% 100% 100% 100%   
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Umístění absolventů podle studijních oborů 2011/2012 
 

     Humanitní 41 
 

Přírodovědecké 57 
Filologie  1 

 
Všeobecné lékařství 8 

Japonská filologie 1 
 

Zdravotní laborant 3 

1.stupeň ZŠ 1 
 

Všeobecná zdravotní sestra 1 

Speciální pedagogika 1 
 

Biomedicínský technik 6 

Pedagogické asistentství pro ZŠ 1 
 

Fyzioterapie 1 

Anglický jazyk/historie 1 
 

Experimentální biologie 1 

Český jazyk/ZSV 1 
 

Biologie 1 

Český jazyk/historie 1 
 

Systematická biologie a ekologie 1 

Český jazyk/ruský jazyk 1 
 

Zootechnika 1 

Historie 1 
 

Speciální biologie 1 

Psychologie a ČJ 2 
 

Biochemie 2 

Psychologie a ZSV 3 
 

Chemie 1 

Psychologie/pedagogika 1 
 

Analytická chemie 1 

Andragogika a sociologie 1 
 

Spotřební chemie 2 

Právo a právní věda 5 
 

Chemie/ZSV 1 

Politologie 2 
 

Matematika/biologie 1 

Hospodářská politika a správa 5 
 

Matematická biologie 1 

Ekonomika a management 5 
 

Obecná matematika 1 

Ekonomika oblasti surovin 1 
 

Aplikovaná matematika (bankovnictví) 1 

Ekonomika podniku 1 
 

Bankovnictví a pojišťovnictví 1 

Ekonomika cestovního ruchu 1 
 

Fyzika 1 

Ekonomická žurnalistika 3 
 

Informatika 12 

Management sportu 1 
 

Potravin. a biochem. technologie 1 

   
Environmentální technologie 1 

Technické 22 
 

Krajinné vodní hospodářství 1 

Letecké inženýrství 1 
 

Nanotechnologie 2 

Stavební inženýrství 6 
 

Nano a mikrotechnologie 1 

Architektura a stavitelství 1 
 

Geografie pro veřejnou správu 1 

Příprava a realizace staveb 1 
 

Geografie/TV 1 

Geologické inženýrství 1 
   

Biomedicínské inženýrství 1 
 

Umělecké 2 
Biomedicínská technika a 
bioinformatika 1 

 
Kamera 1 

Automatizace a počítačová technika 1 
 

Zvuk 1 

Elektrotechnika a sdělovací technika 1 
   Silnoproudá technika a energetika 1 
   Strojírenství 4 
   Požární ochrana a bezpečnost 2 
   Bezpečnost práce 1 
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6 Výchovné poradenství a prevence sociálně patologických 

jevů 
1. Integrace žáků se zdravotním postižením, studenti s přiznaným uzpůsobením podmínek ke 

státní maturit ě 

Zdravotně tělesně postižený žák studoval v uplynulém školním roce jeden. V průběhu května a června 

zakončil studium úspěšně vykonanou maturitní zkouškou, a to jak ve školní, tak ve státní části. 

Podle individuálního vzdělávacího plánu studovala také jedna žákyně s postižením sluchovým a jeden 

žák se zdravotním znevýhodněním. 

Ve spolupráci s 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. 

Pro studenty maturitních ročníků proběhla celá řada akcí, jejichž cílem bylo přiblížit zájemcům 

studium na určitých typech škol (beseda o studiu architektury, speciální den otevřených dveří pro 

studenty partnerských škol na Masarykově univerzitě v Brně, besedy s našimi absolventy studujícími 

na různých VŠ, …) nebo je obecně seznámit s průběhem přijímacího řízení (NSZ, OSP, TSP). 

3. Prevence sociálně patologických jevů 

V rámci prevence připravil metodik prevence ve spolupráci s výchovnou poradkyní výjezdní adaptační 

kurzy pro nově přijaté žáky, tedy žáky 1. ročníků a primy.  Pro každou třídu je připravován bohatý 

třídenní program plný her, soutěží a jiných aktivit.  

Na adaptační kurz potom během školního roku navazují dlouhodobé preventivní programy. Pro žáky 

primy a sekundy byly připraveny ve spolupráci s Dramacentrem. Žáci 1. a 2. ročníků pak prošli 

programem Buď OK, připraveným společností Renarkon. 

Jako v každém školním roce byl připraven Program proti šikanování a informováni o něm byli nejen 

žáci, ale i rodiče a učitelé. 

Naše škola dále připravila ve spolupráci s prověřenými organizacemi několik jednorázových akcí 

zaměřených na prevenci kyberšikany, poruch příjmů potravy a drogové problematiky. 

D. Řešení výukových problémů a prevence školního neúspěchu 
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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.). 

 

6.1 Zhodnocení EVVO za rok 2011/2012 

Ve školním roce 2011/12 bylo naším cílem vést environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu tak, 

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

a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti. 

Aby bylo cíle dosaženo, byla výuka doprovázena řadou exkurzí, projektů, přednášek, soutěží. 

Příležitostně bylo vyučování v budově doplňováno výukou venku (zahrada, les…).  

 

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

Sběr vršků od PET lahví zrušen, neboť tento materiál se separuje společně s plasty. 

Soutěž ve sběru papíru  dostala nový formát a jméno. 

Ekoškola: naše škola se zapojila do projektu Ekoškola.  

Ekologie Ostrava 2011: účast naší školy na ekologické konferenci. 

 

Zde je přehled našich aktivit: 

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 7. 11. -11. 11. 2011 a 10. 

4. – 13. 4. 2012. Díky 1 405 kg nasbíraného starého papíru získalo sdružení OKNA spolupracující se školou 

2 107 Kč. 

 

Sběr hliníku 

Firma Eko metalrecycling v Rýmařově od školy odebrala pět pytlů separovaného hliníku. Firma 

z hliníku vyrábí hliníkové odlitky.  

 

Projekt Recyklohraní 

K tomu projektu sdružení Asekol se škola připojila ve školním roce 2008/2009. Studenti shromažďují 

vyřazené elektrospotřebiče a použité baterie. Součástí projektu jsou také různé úkoly zaměřené na 
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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 2011 154 kg starého elektrozařízení. 

 

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 

1. 11. 2011 se naši studenti zúčastnili ekologické konference Ekologie Ostrava 2011. V publiku 

sledovalo 9 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. 

 

Ekoškola: 

Účast koordinátora EVVO na semináři ohledně fungování projektu Ekoškola na Gymnáziu Ostrava-

Zábřeh 29. 11. 2011. 

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 mezinárodní titul Ekoškola. Hlavním realizátorem změn 

na škole je tzv. ekotým, který začal oficiálně fungovat k 1. 6. 2012. Skládá se ze 17 studentů a 

vybraných zaměstnanců školy. Ekotým se během června sešel 3x, řešil možnosti zlepšení separování 

odpadu na škole za pomocí pracovních listů sdružení Tereza.  

Vstupní poplatek do projektu Ekoškola 2 900 Kč byl hrazen z grantu ekologické konference. 

 

Další (jednorázové) akce: 

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

pořádaná ZOO Ostrava. 
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7 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Ve školním roce 2011/2012 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 pro prohlubování odborné kvalifikace 

Učitelé se průběžně zúčastnili mnoha akci pro prohloubení svých pedagogických a odborných 

kompetencí. Množství bylo bohužel výrazně ovlivněno finančními možnostmi školy. 

Mnoho pedagogů Wichterlova gymnázia se ve školním roce 2011/12 zapojilo do školení ke 

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

K 31. srpnu 2012 má 50 pedagogů celkem 122 osvědčení. Ve školním roce 2011/12 absolvovalo 

tato školení 13 pedagogů a získali 19 certifikátů. 

Zadavatel - 27  

Hodnotitel - 59 (včetně písemných, které už neplatí)  

Doplněk pro PUP - 30  

Komisař - 6 

 

Přehled podle obsahu: 

Pracovněprávní problematika: 

1) Comenius Agency, Holubice – „Novela školského zákona“ - 1 účastník.  

2) Vzdělávací centrum Morava, s. . o., Ostrava – „ Zákoník práce – aktuality a praxe“ – 1 účastník 

 

BOZP:  

1) Fakulta sportovních studií, MU Brno – „Zdravý životní styl ve školách z pohledu bezpečnosti“ 

- 4 účastníci; 

 

Výchovné poradenství: 

1) Asociace výchovných poradců, o. s. – „Aktuální problémy výchovného poradenství“ – 1 

účastník; 

2) Škola manažerského rozvoje, s. r. o. – „Kariérové poradenství: osobní personalistika pro SŠ“ – 

1 účastník; 
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ICT: 

1) KVIC Nový Jičín – „Krajská konference ICT ve škole 21“ - 1 účastník; 

2) KVIC Nový Jičín – „Úspěšný žák digitálního věku – workshop pro střední školy“ - 2 účastníci; 

 

EVVO: 

1) Sdružení Tereza, Praha – „Seznamte se s Ekoškolou“ - 1 účastník; 

 

Výuka všeobecně vzdělávacích předmětů: 

1) Člověk v tísni – „Lidská práva“ - 2 účastníci; 

2) Občanské sdružení PANT – „Historie na vlastní oči – Místa utrpení a bolesti našich předků“ – 

2 účastníci; 

3) Ostravská univerzita v Ostravě – „18. ročník Semináře matematiky pro středoškolské profesory 

a učitele základních škol“ – 2 účastníci; 

4) NIDN – „Ve světle výsledků maturitní zkoušky 2011 – český jazyk a literatura“ – 2 účastníci 

5) Descartes – „Übungen für die Zwischenzait“ 1 účastník; 

6) HGF VŠB-TU Ostrava – „Odborný geovědní kurz“ – 1 účastník. 

 

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.  

Na dlouhodobou spolupráci s vysokými školami (Ostravská univerzita, Vysoká škola báňská – 

Technická univerzita, Masarykova univerzita v Brně, ...), se kterými máme podepsáno několik 

strategických a dlouhodobých smluv o spolupráci, jsme ve školním roce 2011/12 navázali spoluprací 

na několika 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.  

Školní rok jsme za přítomnosti rektorů Ostravské univerzity prof. Jiřího Močkoře a VŠB – Tu Ostrava 

prof. Iva Vondráka zahájili tiskovovou konferencí, na které byl zástupcům sdělovacích prostředků 

představen otevřený dopis určený 

nejen studentům všech typů škol. 

Smyslem akce bylo apelovat na 

důležitost všeobecného vzdělávání. 

Čtvrtým signatářem byl bývalý 

předseda Akademie věd ČR 

prof. Václav Pačes. 
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V březnu 2012 se na Wichterlově gymnáziu uskutečnila vernisáž výstavy Literární toulky Ostravskem, 

která navazovala na o starší výstavy Poruba v proměnách času a Zelená Poruba.  

 

Další významná akce se uskutečnila v březnu 2012. Jednalo se o organizování oslav 150 let od 

založení Jednoty českých matematiků a fyziků  a to ve spolupráci s výborem ostravské pobočky JČMF, 

Gymnáziem Hladnov a Přírodovědeckou fakultou Ostravské univerzity. V rámci oslav proběhla soutěž 

pro žáky (celkem se přihlásilo 18 škol) a happening na Masarykově náměstí. 

 

 

3)  

Co  

Úspěch oslav 150 let od založení JČMF v našem 

regionu by nebyl takový, kdyby se nám 

nepodařilo získat důležitého a spolehlivého 

partnera – město Ostravu. Díky grantu od 

magistrátu města jsme mohli soutěž organizačně 

zabezpečit tak, úspěšná byla nejen hlavní soutěž, ale 

i prezentace na základních školách a na 

Masarykově náměstí.  

 

  

Obr. 3: 
námě
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O akcích Wichterlova gymnázia referovaly v minulém školním roce: 

rok 2012 

• 30. 6. 2012: MS Deník: Kids and Science 

• červen 2012: Listy OU – Oslavy 150 let JČMF 

• 14. 6. 2012: MF Dnes – Kids and Science 

• 6. 2012: TV Polar, Zprávy – Kids and science (začátek 3:25) 

• 5. 5. 2012: Česká televize, Týden v regionech – Maturity 2012 

• květen 2012: PRIO – Literární toulky 

• 13. dubna 2012: MS Deník – Veršujeme jako o život 

• duben 2012: Krajské noviny Moravskoslezský kraj – Matematika může být zábavná 

• 30. března 2012: Horník – Literární toulky Ostravskem 

• 30. března 2012: MS Deník – Literární toulky Ostravskem 

• 30. března 2012: MS Deník – Oslavy 150 let JČMF 

• 29. března 2012: MS Deník – Oslavy 150 let JČMF, pozvánka 

• únor 2012: Jeden svět na školách – Věstník – Seminář na WG 

• 2. února 2012: MS Deník – English Drama Club – Brouk v hlavě 

• 31. ledna 2012: MS Deník – Přijímací zkoušky 

• 30. ledna 2012: www.denik.cz – On-line rozhovor k přijímacím zkouškám 

  

rok 2011 

• prosince 2011: MS Deník – Otto Wichterle / Vědec a vynálezce 

• 4. listopadu 2011: MS Deník – MMŠ 2011 

• listopad 2011: PRIO – Absolventi WG 

• 25. říjen 2011: Télégramme (Francie) – MMŠ 

• 21. říjen 2011: Quest France – MMŠ 

• říjen 2011: Ostravská radnice – Absolventi WG 2009-2011 

• 21. září 2011: Le Télégramme – Návštva partnerské školy v Pontivy 

• 21. září 2011: Ouest France – Návštva partnerské školy v Pontivy 

• 20. září 2011: Deník – Otevřený dopis „Uč se.“ 

• 20. září 2011: Právo – Otevřený dopis „Uč se.“ 

• 20. září 2011: MF Dnes – Otevřený dopis „Uč se.“ 

 

Dále jsme uspořádali dva Dny otevřených dveří (říjen 2011 a leden 2012), který jsme spolu 

s přípravnými kurzy inzerovali například pomocí billboardů a v ostravském Programu. 
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9 Údaje o výsledcích inspekční činnosti  
 

• Statutární město Ostrava, Odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových 

aktivit 

Uvedený odbor provedl veřejnosprávní kontrolu dle § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), § 15 zákona č. 552/1991 

Sb., zákona o státní kontrole a Kontrolního řádu města Ostravy.  

Předmětem kontroly bylo čerpání poskytnuté neinvestiční účelové dotace na rok 2012 z rozpočtu SMO 

dle smlouvy č. 0266/2012/SVŠ1 – na projekt c) „Ostrava slaví 150 let organizované matematiky a 

fyziky“.  

 

Kontrolní zjištění: „Čerpání dotace je u kontrolovaného subjektu vedeno řádně a odděleně.“ 
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10 Vyřizování stížností 
 
 

Ve školním roce 2010/2011 nebyly řešeny žádné stížnosti.  
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11 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 
 
 

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011 

 

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 16. 1. 2012    PaedDr. Antonín Balnar, PhD. 

č.j.: WG/00051/2012       ředitel gymnázia 
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12 Základní údaje o hospodaření školy za rok 2011 
 
 
Příjmy 

 

1. celkové příjmy, z toho:      31 702 749 Kč 

2. poplatky od zletilých žáků a zákonných zástupců         0 Kč 

3. příjmy z doplňkové činnosti          613 954 Kč 

4. ostatní příjmy             0 Kč 

 

 

Výdaje 

 

1. investiční výdaje celkem           0 Kč 

2. neinvestiční výdaje celkem, z toho:    31 068 406 Kč 

 -  náklady na platy pracovníků školy    19 843 074 Kč 

 - ostatní osobní náklady            48 000 Kč 

 - zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění   6 755 957 Kč 

 - výdaje na učebnice, učební texty a učební pomůcky      178 100 Kč 

 - stipendia             0 Kč 

 - ostatní provozní náklady       4 243 275 Kč 

3. výdaje z doplňkové činnosti          407 396 Kč 

 

 

Hospodářský výsledek za celou organizace byl zisk ve výši 226 947 Kč. 

 

Podrobné údaje o hospodaření organizace, vč. rozborů hospodaření za rok 2011, byly uvedeny ve 

Zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace, kterou škola odevzdala zřizovateli dne 14. 2. 

2012. 



Výroční zpráva o činnosti školy 
Wichterlovo gymnázium 

 - 41 - 

 

Doplňková činnost 

Doplňkovou činnost může škola provozovat na základě Živnostenského listu č.j. ŽÚ/27658/06VAJ, 

ev..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 také pronájmy v rámci doplňkové činnosti. 

 

Obsahem doplňkové činnosti v roce 2011 bylo konání přípravných kurzů pro žáky prvních ročníků jak 

čtyřletého, tak osmiletého studia. Přípravné kurzy proběhly ve dvou termínech – na jaře od 8. 2. do 19. 

4. 2011 a na podzim od 11. 10. do 13. 12. 2011. Do kurzů se přihlásilo celkem 175 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 nezanedbatelný je 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 2011 otevřeli pro veřejnost 

specializované kurzy jazyka anglického, a to ve dvou termínech: 5. 4. až- 21. 6. 2011 a 27. 9. až 13. 12. 

2011. 

O kurzy však nebyl velký zájem. Kurzy JA jsou v rámci naší doplňkové činnosti pouze okrajovou 

záležitostí. 

Celkové příjmy z přípravných kurzů a kurzů angličtiny byly ve výši 318 200 Kč. 

 

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 na služby jsou 

zejména energie, které jsou proúčtovány do hlavní činnosti a v ní snižují náklady na spotřebu energií. 

Z čistých pronájmů hradíme např. opravy a údržbu nemovitého majetku a náklady spojené s údržbou 

venkovního sportovního areálu. Také se z nich pořizují tabule do tříd – obměna starých, značně 

opotřebovaných.  

Celkové výnosy z pronájmů byly ve výši 290 954 Kč. 
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Výdaje hrazené z doplňkové činnosti byly celkem ve výši 407 396 Kč. 

 

Zbytek zatím nevyužitých výnosů tvoří kladný hospodářský výsledek ve výši 206 558 Kč. 

 

Jelikož jak o přípravné kurzy, tak o pronájmy sportovišť je stále velký zájem předpokládáme, že 

doplňková činnost bude přibližně ve stejném rozsahu i následujícím roce. 

 



Výroční zpráva o činnosti školy 
Wichterlovo gymnázium 

 - 43 - 

 

13 Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů 
 
Zapojení školy do rozvojových projektů uskutečňujeme primárně prostřednictvím spolupráce 

s vysokými školami. Ve školním roce 2011/2012 jsme nadále spolupracovali jako partneři na dvou 

projektech Ostravské univerzity v Ostravě v rámci Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost, které byly na podzim 2011 úspěšně ukončeny (viz ad 1 a 2). Dále jsme se stali 

partnery jednoho projektu Moravskoslezského kraje v Regionálním operačním programu NUTS II 

Moravskoslezsko (viz ad 3) a dvou projektů Evropského sociálního fondu Vysoké školy báňské – 

Technické univerzity v Ostravě (viz ad 4 a 5). 

1. Projekt Synergie - Spolupráce VŠ se ZŠ a SŠ 

Řešitel: Ostravská univerzita v Ostravě  

Číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/07.0355  

termín realizace: 11. 11. 2008 – 31. 10. 2011 

 
Naše gymnázium dlouhodobě spolupracuje s Ostravskou univerzitou, respektive s Centrem 

pregraduálních praxí, které zajišťuje praktickou přípravu studentů učitelství a využívá zkušeností a 

schopností našich pedagogických pracovníků. 

Nyní jsme se stali také oficiálním partnerem Ostravské univerzity v projektu SYNERGIE-Spolupráce 

VŠ se ZŠ a SŠ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Cílem tohoto 

programu je další zvyšování dovedností budoucích i současných učitelů. Naši pedagogové budou mít 

možnost se dále vzdělávat tak, aby v pozici cvičných pedagogů mohli co nejlépe využít své zkušenosti 

z praxe a ještě lépe se přizpůsobit požadavkům, které na současného učitele klade trh práce. Partnerům 

projektu jde rovněž o prohloubení praktické spolupráce mezi univerzitou a gymnáziem, zejména v 

podobě diskuse o konkrétních požadavcích partnerů i veřejnosti. 

Učitelé Wichterlova gymnázia se podílejí na projektu zejména jako spoluautoři opor pro studenty 

učitelství, konzultanti a odborní supervizoři a evaluátoři pedagogických praxí.  

Projekt byl úspěšně ukončen na podzim 2011. 

 

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky 
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2. Další vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů 

Řešitel projektu:Ostravská univerzita v Ostravě 

Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.05/11.0024 

termín realizace: 11. 11. 2008 - 31. 10. 2011 

Wichterlovo gymnázium a metodické a evaluační centrum, o.p.s., jsou partnery programu Ostravské 

univerzity, který si klade za cíl podporovat a rozvíjet zavádění moderních forem do výuky. Především 

se jedná o počítačem podporované experimenty ve fyzice, chemii a biologii. 

Učitelé Wichterlova gymnázia se podílejí na projektu jako učitelé ověřujících a evalujících skupin a 

aktivně se zapojili do samotného vzdělávání a sebevzdělávání. 

Projekt byl úspěšně ukončen na podzim 2011. 

 

 

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky 

 

3. 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 

vyúku přírodovědných předmětů, které umožní větší podíl praktické vyúky 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). 
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Projekt bude 

spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko ve výši 85% 

z celkových způsobilých výdajů. 

 

4. 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 

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. 
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5. 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 2011/2012 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. Literární toulky Ostravskem 

Projekt Literární toulky Ostravskem chce přiblížit širší ostravské 

veřejnosti klíčový průřez literární tvorbou významných autorů, kteří 

jsou spjati s písemnictvím Slezska a severovýchodní Moravy. 

Projekt volně navazuje na předešlé výstavy Poruba v proměnách 

času a Zelená Poruba, které rovněž podpořila Nadace OKD. 

V posledních letech se v oblasti kultury mluví a píše o návratech k vlastním kořenům, k místům, jež 

jsou našim domovem, místem uvědomění si sebe sama a nalezením vlastní identity. Výstupy projektu 

(výstava i katalog) mohou být indikátorem zmíněné cesty k vlastním kořenům. 

Aktivitou chceme ukázat na specifičnost písemnictví, které se vyvíjí v našem městě a regionu od 19. 

století po současnost. V uvedeném období prošlo Ostravsko několika režimy a dokonce i státy a bylo 

nesmazatelně poznamenáno „průmyslovou revolucí“. Prostřednictvím výstavy snad lépe pochopíme 

tradici „černé Ostravy“ a jazykové a národnostní zvláštnosti kraje. 

 

Nadace OKD - Program Pro radost     50 000 Kč (nadační příspěvek) 
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2 MORAVSKOSLEZSKÝ MATEMATICKÝ ŠAMPIONÁT, 9. ro čník 

je po několika letech existence vyhledávanou prestižní mezinárodní matematickou soutěží. Devátý 

ročník proběhl pod záštitou náměstkyně hejtmana MSK Mgr. Věry Palkové a osobně ho obohatil i 

rektor VŠB-TU Ostrava prof. Ivo Vondrák, 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) 

                            

 

3. ŠUMNÁ OSTRAVA – KULTURNĚHISTORICKÉ TOULKY OSTRAVOU, 4. 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 

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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4. Ostrava slaví 150 let organizované matematiky a fyziky 

Cílem projektu je oslavit 150 let od založení pobočky Jednoty českých matematiů a fyziků v Ostravě. 

Tím byly položeny základy systematické a dlouhodobé práce v uvedených vědních disciplínách v 

našem regionu, který měl a má výrazně technickový a průmyslový charakter. 

Magistrát města Ostravy: 50 000 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 
 

Počet firem 
 

 
Dlouhodobě spolupracující firmy  

 
 

0 
 
škola praktické vyučování nezajišťuje 

  
 
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 
 

  

- 
 
- 

 
- 

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

  

Svět techniky exkurze a přednášky pro žáky  

Vědecká knihovna, 
Městská knihovna 

exkurze a přednášky pro žáky  

Krajský soud, Úřad práce  exkurze a přednášky pro žáky  

 
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 17. 9. 2012   PaedDr. Antonín Balnar, PhD., v.r. 

 č. j.: WG / 1336 / 2012     ředitel gymnázia 
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Výroční zprávu vzala na vědomí a schválila pedagogická rada gymnázia na svém zasedání 
dne 19. 9. 2012. 
 
 
 
 

PaedDr. Antonín Balnar, PhD. 

         ředitel gymnázia 
 
 
 
 
 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 byla schválena školskou radou na zasedání 

dne 15. 10. 2012.  

 

 

         Ing. Dana Kaniová, CSc. 

     předseda Školské rady WG 
 


