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Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva o činnosti školy 

školní rok 2013/2014 

 

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/023/2001 – 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 zařízení: 600 017 648 

IČO:    00 842 702 

IZO:    000 842 702 

Údaje o vedení 

ředitel:         PaedDr. Antonín Balnar, PhD. 

zástupce ředitele (zástupce statutárního orgánu, do 30. 6. 2014):  Mgr. Bc. Libor Klubal 

zástupce ředitele: (od 1. 7. 2014 zástupce statutárního orgánu): 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 2013/2014 mělo Wichterlovo gymnázium 20 tříd (o 1 třídu méně, než ve školním roce 

2012/2013): 

 

délka vzdělávání název oboru kód oboru počet tříd 

osm let gymnázium  79-41-K/81 10 

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 (23. 10. 2013, 19. 3. 2014). Jejich zasedání se 

vždy zúčastnil i ředitel školy.  

V červnu 2014 proběhly volby členů školské rady pro další tříleté funkční období. Za pedagogické 

zaměstnance budou pokračovat Eva Davidová a Michal Vavroš, za zákonné zástupce nezletilých žáků 

a zletilé žáky byli zvoleni Ing. Michaela Roubíčková a Ing. Tomáš Piatek. Zřizovatel se dohodnul 

s prof. Kamilem Wichterlem a Prof. Ivo Vondrákem na pokračování osvědčené spolupráce. 

 



Výroční zpráva o činnosti školy 
Wichterlovo gymnázium 

 - 6 - 

 

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 2014/2015 

 

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

vybavení.  

Nejvýraznější a největší akcí byla výměna oken a 

vstupních dveří na zadní straně hlavní budovy 

gymnázia. Celkové náklady činily 2 485 442 Kč. 

Prostředky poskytnul zřizovatel školy – 

Moravskoslezský kraj. Protože hlavní budova školy 

na ulici Čs. exilu je kulturní památka, jsou uvedený 

výplně ze dřeva.  

Ekologizaci hlavní budovy jsme z velké části 

vyřešili i zateplením podlahy půdy minerální vatou. Tato úprava byla financována (472 422 Kč) po 

dohodě se zřizovatelem školy z úspory vysoutěžené na výměně oken. 

Třetí viditelnou změnou byla oprava WC chlapců ve 3. NP. Předpokládáme, že příštích letech budeme 

pokračovat i v dalších nižších patrech školy. Cena opravy byla 514 907 Kč a financována byla 

z vlastních prostředků gymnázia. 

 

 

Z dalších akcí bychom rádi zmínili: opravy podlah ve třech třídách (136 341 Kč), židle a sedáky do tříd 

a na chodby (téměř 135 000 Kč) a dvě nové učebny. Nově máme učebnu ZSV a mobilní učebnu 

s iPady. ta byly z velké části financována z darů rodičů. 

Investovali jsme i do běžných oprav a sportovního areálu. 
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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: 340 žáků 

Počet tříd oboru: 12 

 

79-41-K/81  Gymnázium 

Kapacita oboru: 480 žáků 

Počet žáků oboru: 288 žáků 

Počet tříd oboru: 10 

 

 

Počet žáků celkem:   628 

Počet tříd celkem:   22 

Počet žáků nižšího gymnázia: 126 

Počet žáků vyššího gymnázia: 502 

Všechny údaje jsou ke dni 1. 2. 2014 
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Statistika tříd  

 
 
Třída  TU  kód oboru název    hoši dívky celkem 
 
Osmiletý obor – nižší stupeň 
I. A   KuD (Zao) 79-41-K/81  Gymnázium   23 9 32 
 
II. A   Čer (Zez) 79-41-K/81  Gymnázium   21 12 33 
 
III. A  Gli (Tru) 79-41-K/81  Gymnázium   9 22 31 
 
IV. A  PaL (Dav) 79-41-K/81  Gymnázium   14 16 30 
 
Osmiletý obor – vyšší stupeň 
V. A  Vav (Pru) 79-41-K/81  Gymnázium   15 14  29 
 
VI. A  Krch (Smo) 79-41-K/81  Gymnázium   21 13 34 
 
VII. A  Sta (InJ) 79-41-K/81  Gymnázium   14 14 28 
VII. B  Šef (Šti) 79-41-K/81  Gymnázium   12 12 24 
 
VIII. A  Pla (Piš) 79-41-K/81  Gymnázium   8 13 21 
VIII. B  PiL (InJ) 79-41-K/81  Gymnázium   13 13 26 
 
 
Čtyřleté obory 
1. C  Pru (Zez) 79-41-K/41 Gymnázium   11 23 34 
1. D  Gaj (Kle) 79-41-K/41 Gymnázium   14 18 32 
1. E  Buk (Smo) 79-41-K/41 Gymnázium   13 20 33 
 
2. C  Cze (Lip) 79-41-K/41 Gymnázium   14 15 29 
2. D   Jiř (Pru) 79-41-K/41 Gymnázium    15 12 27 
2. E   Pav  (Grö)  79-41-K/41 Gymnázium   15 16 31 
 
3. C  Dav (Vav) 79-41-K/41 Gymnázium   12 15 27 
3. D   Kňu (Kuč) 79-41-K/41 Gymnázium    8 16 24 
3. E   Kou  (Nez) 79-41-K/41 Gymnázium   9 16 25 
 
4. C  Kuč (Pav) 79-41-K/41 Gymnázium   8 15 23 
4. D  Šti (Šef) 79-41-K/41 Gymnázium   11 17 28 
4. E  Hud (Zel) 79-41-K/41 Gymnázium   12 15 27 
 
 
Celkem         305 346 651 
 
 
 
 

Všechny údaje jsou k 1. 2. 2014 
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3 Přehled personálního zabezpečení činnosti školy 
K 30. červnu 2014 mělo Wichterlovo gymnázium celkem 68 zaměstnanců (z toho 7 žen bylo na 

mateřské nebo rodičovské dovolené). Pedagogických zaměstnanců bylo 57, provozních 11. 

 

Celkový počet zaměstnanců:  68,  z toho 50 žen a 18 mužů (včetně MD a RD). 

Počet pedagogických zaměstnanců: 57,  z toho 40 žen a 17 mužů (včetně MD a RD). 

Počet provozních zaměstnanců: 11,  z toho 10 žen a 1 muž (včetně MD a RD). 

 

Přepočtený počet zaměstnanců byl (bez MD a RD) 56,98 (47,67 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, tři 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 2013/2014 vykonalo vedení školy cca deset 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.  
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4 Údaje o přijímacím řízení 
Pro školní rok 2014/2015 jsme přijímali žáky do jedné třídy nižšího gymnázia (obor 79-41-K/81 

Gymnázium) a dvou 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. 2014. 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. 

 

1. Osmiletý obor 

 

obor:   Gymnázium 

kód oboru:  79-41-K/81 

forma vzdělávání: denní 

počet přijímaných: 30  

počet přihlášených: 77 

kolo: první 

termín: první – úterý 22. 4. 2014 

 druhý – středa 23. 4. 2014 

  

 

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

22. dubna 2014. V zákonném termínu se do něj přihlásili 44 uchazeči. Druhý termín přijímacích 

zkoušek prvního kola PŘ se uskutečnil ve středu 23. dubna 2014 a přihlášeno byli 33 uchazeči. 

Uchazeči byli hodnoceni podle kritérií přijímacího řízení zveřejněných 2. ledna 2014. Tato kritéria 

byla přiložena ke každé pozvánce k přijímacím zkouškám, které byly odeslány pro oba termíny 1. 4. 

2014. 

 

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

matematiky (60 minut; Matt a Hurry) a jazyka českého (60 minut; Matt a Hurry). 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 44 uchazeči; přijímacích zkoušek se zúčastnili všichni. U přijímacích zkoušek byli 

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

 

2. termín:  

Přihlášeni byli 33 uchazeči; přijímacích zkoušek se zúčastnili všichni. U přijímacích zkoušek byli 

přítomní rozděleni do tří 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 59. místa.  

 

Jeden uchazeč si lístek následně vyžádal zpět. Rozhodnutí byla vydána 24. dubna 2014 a osobně 

nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí byla zaslána poštou 25. dubna 2014. Proti rozhodnutí o nepřijetí 

se odvolalo celkem 25 zákonných zástupců uchazečů, ředitel školy postupně vyhověl 18 z nich.  

 

Celkový počet přijatých žáků s odevzdaným zápisovým lístkem ke dni 19. 5. 2014 je 30. Z toho 14 je 

v rámci autoremedury. 

Počet nevyřízených odvolání proti rozhodnutí:  6  

  

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

k probíhajícímu správnímu řízení nebo své námitky.  

 

 

2. čtyřletý obor 

 

obor:   Gymnázium 

kód oboru:  79-41-K/41 

forma vzdělávání: denní 

počet přijímaných: 60  

počet přihlášených: 122 

kolo: první 

termín: první – úterý 22. 4. 2014 

 druhý – středa 23. 4. 2014 
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Přijímací zkoušky v prvním termínu prvního kola přijímacího řízení se uskutečnily v úterý 

22. dubna 2014. V zákonném termínu se do něj přihlásilo 54 uchazečů. Druhý termín přijímacích 

zkoušek prvního kola PŘ se uskutečnil ve středu 23. dubna 2014 a přihlášeno bylo 68 uchazečů.  

Uchazeči byli hodnoceni podle kritérií přijímacího řízení zveřejněných 2. ledna 2014. Tato kritéria 

byla přiložena ke každé Pozvánce k přijímacím zkouškám, které byly odeslány 1. 4. 2014. 

 

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

z matematiky (60 minut; Matt a Hurry) a z jazyka českého (60 minut; Matt a Hurry). 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 54 uchazečů. Jeden uchazeč se omluvil a jeden se nedostavil bez omluvy. U 

přijímacích zkoušek byli přítomní rozděleni do pěti skupin.  

 

2. termín:  

Přihlášeno bylo 68 uchazečů; přijímacích zkoušek se zúčastnili všichni. 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 60 budoucích žáků 

s největším bodovým ziskem, ze kterých odevzdalo zápisový lístek 40. Dva uchazeči si lístek následně 

vyžádal zpět. Rozhodnutí byla vydána 24. dubna 2014 a osobně nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí 

z důvodu nedostatečné kapacity byla zaslána poštou 25. dubna 2014. Proti rozhodnutí o nepřijetí se 

odvolalo celkem 35 zákonných zástupců uchazečů, ředitel školy postupně vyhověl 31 z nich, zápisový 

lístek odevzdalo 25 a tři si vzali zápisový lístek zpět.  

 

Celkový počet přijatých žáků s odevzdaným zápisovým lístkem ke dni 20. 5. 2013 je 60. Z toho 22 je 

v rámci autoremedury. 

Počet nevyřízených odvolání proti rozhodnutí:  4  

  

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. 

Ocenění žáků 
Krajský úřad MSK  reprezentace školy a kraje   Jan Špaček, 7. A  
    referenční list Ekoškola   Ekotým 
 
ÚMOb Poruba  reprezentace školy    Jiří Škrobánek, 4. A  
 
  

Úspěchy žáků 
Anglický jazyk 
Soutěž v jazyce anglickém okresní kolo, kat. IA    1. místo Tomáš Mikeska , 2. A 
Soutěž v jazyce anglickém okresní kolo, kat. IIB  2. místo Šárka Motanová, 4. A 
Soutěž v jazyce anglickém okresní kolo, kat. III  3. místo Albert Bašniar, 6. A 
 
Biologie 
 
Biologická olympiáda  okresní kolo,  kat. D  9. místo  J. Lukovský,  2.A 
Biologická olympiáda  okresní kolo,  kat. B  10. místo  A. Neuwirth, 5. A 
Biologická olympiáda  krajské kolo,  kat. B  8. místo  J. Kyšková, 6. A 
 
SOČ    okresní kolo, obor biologie 3. místo M. Černý, 7. B 
SOČ    okresní kolo, obor biologie 2. místo B. Plevová, Z. Fellerová, 7. B 
SOČ    krajské kolo, obor biologie 4. místo B. Plevová, Z. Fellerová, 7. B 
 
Velká cena ZOO  okresní kolo   4. místo kolektiv žáků 2. A 
 
Soutěž zdravotnických družstev okresní kolo  1. místo Exil skupina PP  
 
Český jazyk a literatura 
 
Cena Bronislavy Millerové     Vzdělávací nadace Jana Husa  Tereza Mrázková, 8. B 
 
Lingvistická olympiáda celostátní kolo   15.-16. místo Alexandr Nikitin, 6. A 
 
Daniel (soutěž Židovského muzea)    2. místo Andrea Seidlerová, 4. C 
 
Dějepis 
 
Šumná Ostrava  finále, kat. 1   1. místo Ondřej Vavro, 2. A 
Šumná Ostrava  finále, kat. 2   2. místo Šimon Wantula, 3. C 



Výroční zpráva o činnosti školy 
Wichterlovo gymnázium 

 - 15 - 

 
Fyzika 
Fyzikální olympiáda  krajské kolo, kat. D  1. místo Matěj Rzehulka, 1. E 
Fyzikální olympiáda  krajské kolo, kat. D  úspěšný řeš. Jakub Kožušník, 5. A 
Fyzikální olympiáda  krajské kolo, kat. E  2. místo Eva Kramolišová, 4. A 
 
Astronomická olympiáda krajské kolo   8. místo Jakub Kožušník, 5. A 
 
MF náboj   celostátní soutěž  7. a 15. místo družstev, žáci 4. A  
 
SOČ    okresní kolo, obor fyzika 1. místo Jana Schwarzerová, 3. C 
SOČ    krajské kolo, obor fyzika 3. místo Jana Schwarzerová, 3. C  
 
Fyziklání online  kategorie A, celostátní kolo 15. místo družstvo žáků 
Fyziklání online  kategorie B, celostátní kolo 15. místo družstvo žáků 
Fyziklání online  kategorie C, celostátní kolo 7. místo družstvo žáků 
 
Chemie 
Chemická olympiáda  krajské kolo, kat. D  11. místo Daniela Hrbáčová, 4.A 
Chemická olympiáda  krajské kolo, kat. C  3. místo Martin Vavera, 6. A 
Chemická olympiáda  krajské kolo, kat. C  8. místo Matěj Rzehulka, 1. E  
Chemická olympiáda  krajské kolo, kat. B  2. místo Filip Foltys, 1.C 
Chemická olympiáda  celostátní kolo, kat. B  22. místo Filip Foltys, 1.C 
Chemická olympiáda  krajské kolo, kat. B  9. místo Ondřej Divina, 2.C 
 
Informatika a výpočetní technika 
 
Soutěž v programování – Tvorba webu okresní kolo 1. místo  David Duong, 5. A 
Soutěž v programování – Tvorba webu krajské kolo 1. místo  David Duong, 5. A 
Soutěž v programování – Tvorba webu celostátní kolo 2. místo  David Duong, 5. A 
Soutěž v programování – Programování – mládež okresní kolo 5. místo Jan Špaček, 6. A 
Soutěž v programování – Programování – mládež krajské kolo 1. místo Jan Špaček, 6. A 
Soutěž v programování – Aplikační SW – žáci okresní kolo 2. místo Adam Sýkora, 4. A 
Soutěž v programování – Aplikační SW – žáci okresní kolo 1. místo Michal Szymik, 4. A 
Soutěž v programování – Aplikační SW – žáci krajské kolo 2. místo Adama Sýkora, 4. A 
Soutěž v programování – Aplikační SW – žáci krajské kolo 3-4. místo Michal Szymik, 4. A 
 
Bobřík informatiky – kategorie Kadet   celostátní kolo 1. místo  Magdaléna Krejčí, 3. A 
Bobřík informatiky – kategorie Kadet  celostátní kolo 1. místo Martin Raška, 4. A 
 
Pod modrou oblohou – malování na počítači, mezinárodní soutěž celostátní kolo,    
   kategorie 1    4. místo    Sofie Kaniová, 2. A 
   kategorie 2    7. místo    Barbora Klenová, 3. A 
 
Malujeme po síti – Počítačové animace  finále mezinárodní soutěže Tereza Čermáková, Eliška 

Planková, Eduard Csölle, Ondřej Čech, František Onderka – všichni 2. A 
 
Soutěžní přehlídka studentských programů   1. místo  David Duong, Filip Ječmínek, 5. A 
 
Matematika 
Brloh    3. místo v rámci ČR (z 300 týmů) Vít Gajdušek, Jiří Škrobánek, Martin 
Raška a Michal Szymik, 4. A 
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MathRace   7. místo v rámci ČR (ze 123 týmů ) Pavel Gajdušek 6. A,  Tomáš 
Jančar, Jan Kočur a Jan Špaček, 7. A  
 
Logická olympiáda  krajské kolo, kat B  9. místo (postup) Eva Kramolišová, 4. 
A 
Logická olympiáda  krajské kolo, kat C  6. místo (postup) Vendula Kotyzová, 8. A 
 
Moravskolslezský mat. šampionát 11. ročník  1. místo  Jan Špaček, 7. A 
 
Internetová MO  ústřední kolo   14. místo z 191 družstvo žáků  
V. Kotyzová (8. A), J. Dobešová (4. E), J. Špaček (7. A), O. Divina (3. C), V. Tauchnerová (3. C), A. 
Nikitin a P. Gajdušek (5. A). 
 
Matematická olympiáda okresní kolo, kat ZŠ 8 1. místo Kateřina Tylová, 3. A 
Matematická olympiáda okresní kolo, kat ZŠ 7 3. místo Ondřej Klus, 2.A 
Matematická olympiáda okresní kolo, kat ZŠ 7 3. místo Lukáš Fryč, 2.A 
Matematická olympiáda okresní kolo, kat ZŠ 6 2. místo Vojtěch Mohelník, 1.A 
Matematická olympiáda okresní kolo, kat ZŠ 6 4. místo Vojtěch David, 1.A 
Matematická olympiáda krajské kolo, kat. ZŠ 9 1. místo Eva Kramolišová, 4. A 
Matematická olympiáda krajské kolo, kat. ZŠ 9 1. místo Michal Szymik, 4. A 
Matematická olympiáda krajské kolo, kat. ZŠ 9 1. místo Martin Raška, 4. A 
Matematická olympiáda krajské kolo, kat. ZŠ 9 1. místo Jiří Škrobánek, 4. A 
 
Matematický klokan   oblast Ostrava, Benjamin 3. místo Ondřej Klus, 2. A 
Matematický klokan  oblast Ostrava, Kadet  1. místo Jiří Škrobánek, 4.A 
Matematický klokan  MS kraj, Kadet  1. místo Jiří Škrobánek, 4.A 
Matematický klokan   oblast Ostrava, Kadet   2. místo Martin Raška, 3. A  
Matematický klokan   MS kraj, Kadet   5.-6. místo Martin Raška, 3. A  
Matematický klokan   oblast Ostrava, Kadet   4. místo Jakub Nierostek, 3. A 
Matematický klokan   oblast Ostrava, Junior   3. místo Alexandr Nikitin, 6. A 
Matematický klokan   MS kraj, Junior   9.-10. místo Alexandr Nikitin, 6. A 
Matematický klokan   oblast Ostrava, Junior   4. místo Jakub Kočur, 5. A 
 
Německý jazyk 
Konverzační soutěž v JN okresní kolo, kat. I. A  1. místo  Tomáš Mikeska, 2. A 
Konverzační soutěž v JN okresní kolo, kat. II. B  1. místo  Monika Weissová, 3. A 
Konverzační soutěž v JN krajské kolo, kat. II. B  1. místo  Monika Weissová, 3. A 
Konverzační soutěž v JN okresní kolo, kat. III. A  4. místo  Nam Tien Nguyen, 6. A. 
 
 
Ruský jazyk 
Soutěž v ruském jazyce krajské kolo, kat SŠ. I  3. místo Jana Kordeková, 3. C 
Soutěž v ruském jazyce krajské kolo, kat SŠ. I I 7. místo Svatava Řehořková, 8. A 
 
Španělský jazyk 
Konverzační soutěž ve ŠJ krajské kolo   5. místo Jakub Krejčí, 7. B 
 
Výtvarná výchova 
Mezinárodní výtvarná soutěž grafiky: „Krásná jako kvítka je ta země..“  kvalifikace na výstavu Tereza 
Vodičková (2.A) a Kateřina Sedlačíková (2.A) 
 
Mezinárodní výtvarná soutěž: „Lidé lidem připravili tento osud“  ocenění (obr. v katalogu) Jana 
Hansliková, 2.C 



Výroční zpráva o činnosti školy 
Wichterlovo gymnázium 

 - 17 - 

Mezinárodní výtvarná soutěž: „Lidé lidem připravili tento osud“  kvalifikace na výstavu (obr. v 
katalogu) Barbora Polášová, 6.A 
Mezinárodní výtvarná soutěž: „Lidé lidem připravili tento osud“  kvalifikace na výstavu Zuzana 
Diváková (2.C), Vojtěch Machytka (6.A) a Magdaléna Postulková (2.C). 
 
 
Základy společenských věd 
Ekonomicko-manažerská olympiáda  celostátní kolo 2. místo Daniel Oborák, 7. A 
Ekonomicko-manažerská olympiáda  celostátní kolo 10. místo Sebastian Golat, 7. B 
Ekonomicko-manažerská olympiáda  celostátní kolo 17. místo Tomáš Jančar, 7. A 
 
 
Zeměpis 
Zeměpisná olympiáda  okresní kolo, kat .A   2. místo  Daniela Skácelíková, 1. A 
Zeměpisná olympiáda  krajské kolo, kat .A   4. místo  Daniela Skácelíková, 1. A 
 
Eurorebus -družstva  krajské kolo, kat. 6.-7. tř.  4. místo Vojtěch David, Vojtěch 
Mohelník, Petr Murla 
 
Eurorebus - družstva  krajské kolo, kat. SŠ  4. místo Onderka Vojtěch, Markéta 
Bosáková, Martin černý 
 
Eurorebus – jednotlivci krajské kolo, prima  3. místo Vojtěch Mohelník 
Eurorebus – jednotlivci krajské kolo, septima  4. místo Vojtěch Onderka 
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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). 

 

 

 

 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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 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 2013/2014 

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

Předmět 
Výsledky školy v rámci všech 

testovaných škol 

Výsledky školy 
v rámci skupiny 
oborů vzdělání  

gymnázium  

úspěšnost percentil percentil  
Jazyk český 77,2 82 48 
Matematika 68,3 87 66 
Jazyk anglický 84,0 86 59 
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  

gymnázium 

úspěšnost percentil percentil  
Jazyk český 58 62 38 
Matematika 29 65 47 
Jazyk anglický 72 74 52 
Jazyk německý       

 
 



Výroční zpráva o činnosti školy 
Wichterlovo gymnázium 

 - 21 - 

 

Maturitní zkoušky  

Ústní maturitní zkoušky obou částí proběhly v termínu od 19. do 30. května 2013. Didaktické testy a 

písemné práce společné části od 2. do 9. května 2014.  

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 z Gymnázia Olgy Havlové v Ostravě-Porubě.  

Všichni žáci maturitní zkoušku složili úspěšně, a to včetně jednoho žáka, který se v jarním období 

absolvoval druhý opravný termín. 

 

Seznam maturitních předmětů je v Příloze č. 3.  

  

Výsledky maturitních zkoušek za školní rok 2013/2014: 
 

Přehled výsledků 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 78 77 77 76 76 1,82 

79-41-K/81 47 47 47 47 47 1,51 

AJ 
79-41-K/41 47 46 46 46 46 1,5 

79-41-K/81 38 38 38 38 38 1,16 

M 
79-41-K/41 39 39 39   2,21 

79-41-K/81 9 9 9   1,78 

RJ 
79-41-K/41 1 1 1 1 1 2,00 

79-41-K/81        

Pr
of

ilo
vá

 

AJ 79-41-K/41 74 73   70 2,29 

  79-41-K/81 44 44   43 1,77 

NJ 79-41-K/41 2 2   2 2,50 

  79-41-K/81       

FJ 79-41-K/41       

  79-41-K/81 2 2   2 1,50 

RJ 79-41-K/41 8 8   8 2,00 

  79-41-K/81 4 4   4 1,25 

ŠJ 79-41-K/41 3 3   3 2,67 

  79-41-K/81 3 3   3 1,00 

ZSV 79-41-K/41 18 17   15 2,67 

  79-41-K/81 13 13   13 2,08 

D 79-41-K/41 16 15   15 2,44 

  79-41-K/81 13 13   13 1,92 

Z 79-41-K/41 18 18   16 2,21 

  79-41-K/81 12 12   12 1,92 

M 79-41-K/41 14 14   14 1,93 

  79-41-K/81 8 8   8 1,25 

F 79-41-K/41 14 14   14 2,00 

  79-41-K/81 9 9   9 1,44 

Ch 79-41-K/41 32 32   30 2,25 
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  79-41-K/81 13 13   13 1,69 

Bi 79-41-K/41 30 30   30 2,07 

  79-41-K/81 19 19   19 1,84 

IVT 79-41-K/41 4 4   4 3,00 

  79-41-K/81 1 1   1 1,00 

EV-HV 79-41-K/41 1 1   1 3,00 

 79-41-K/81 2 2   1 3,00 

 

 
       

Přehled výsledků 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 1 1  1 1 2,00 

79-41-K/81       

Pr
of

ilo
vá

 

AJ 79-41-K/41 3 3   3 3,33 

 
79-41-K/81 1 1   1 3,00 

ZSV 79-41-K/41 2 2   2 3,00 

 79-41-K/81       

D 79-41-K/41 1 1   1 2,00 

 79-41-K/81       

Z 79-41-K/41 1 1   1 3,00 

 79-41-K/81       

Ch 79-41-K/41 2 2   2 3,50 

 79-41-K/81       

Bi 79-41-K/41 1 1   1 4,00 

 
79-41-K/81 2 2 2  2 2,50 

 
 

 

Přehled celkových výsledků MZ za školní rok 2013/2014 
    

          

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 48 21 8 2,40 x x x x 

opravný 1 x x 2,00 7 0 0 3,23 

79-41-

K/81 

řádný 18 26 3 1,67     

opravný     3 0 0 2,67 

 
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 2014 absolvovalo na Wichterlově gymnáziu 124 žáků. 117 z nich následně nastoupilo na 

vysoké školy; ostatní nastoupili na jazykové kurzy či odjeli „na zkušenou“ do zahraničí. Ještě více nás 

těší, že se naši absolventi mohli zapsat na kvalitní vysoké školy s vynikající reputací a jejich prestižní 

obory. 

Jeden student se zapsal dokonce na dva různé vysokoškolské obory. Absolventi 2013/2014 však 

vybírali hodně zajímavé obory a nalezneme mezi nimi téměř všechny obory a směry. Z celkového 

počtu je 35 % studentů na humanitních fakultách (nejčastěji ekonomika a management 7x, ruský jazyk 

6x, právo 5x, …), 45,3 % na přírodovědeckých a lékařských (medicínské obory 19 x, nanotechnologie 

5x) a 19,7 % na technických (především strojírenství a stavitelství). 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že někteří bývalí žáci nereagovali na opakované výzvy a informace o jejich 

umístění máme jen zprostředkovaně, mohou se ve statistice vyskytovat drobné nepřesnosti oproti 

reálnému stavu. 



Výroční zpráva o činnosti školy 
Wichterlovo gymnázium 

 - 24 - 

Umístění absolventů Wichterlova gymnázia na vysokých 
školách 2013/2014 

    

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

Praha UK Mat. fyz. matematika       1   1 

    

 

fyzika         1 1 

    Lékařská všeobecné 1 1       2 

    Právnická právní věda 1 1       2 

    Sociálních věd mezinár. terit. st.         1 1 

      ekonom. studia 1         1 

      politologie 1         1 

  VŠE Národohospodářská ekonomie       1   1 

  VŠO Letecké dopravy let.dopr.v cestov. 1         1 

      ekon.dopravy   1       1 

  ČVUT Elektrotechniky kybernet.a robot. 1         1 

    Strojní strojní inženýrství     1   1 2 

    Architektury architektura 1         1 

      

arch.a 

urbanismus     1     1 

    Dopravní letecká doprava   1       1 

    Jader. a fyzik. inž. jaderné inženýrst. 1         1 

  VŠCHT Chem.technologie syntéza a výr.léčiv     1     1 

Olomouc UPOL Filosofická žurnalistika   1       1 

  

 

  polit.a evrop.st.       1   1 

  

 

  Rj na turist.oblast     1     1 

    Přírodovědecká chemie/matemat.         1 1 

    

 

chemie/biologie 1   2   1 4 

    

 

aplik. chemie     2     2 

    

 

nanomater.chem.   1       1 

    

 

molek.biologie 1         1 

    

 

biotech.a gen.inž.       2   2 

  

 

  mez. terit. stud. 1         1 

    Těles.kultury fyzioterapie       1   1 

    Chem.technolog. farmakochemie       1   1 

Brno MUNI Právnická právní věda 1 1 1     3 

    Přírodovědecká chemie         1 1 

    Lékařská všeobec.lékařství   2       2 

    Filosofická Čj/religionistika         1 1 

      historie/relig. 1         1 

  VUT Chemická potravin.chemie         1 1 

      ch. medicín.aplik.       1   1 

    Elektro.a kom.tech. teleinformatika         1 1 

    Strojního inženýrství strojní inženýrství 1         1 

      matem. inženýr.       1   1 

      nanotechnologie   1     1 2 

    Podnikatelská ekonom.podniku       1   1 

  Mend. Provozně-ekonom. finance         1 1 
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          Brno VFU Farmaceutická farmacie         1 1 

      kvalita potravin     1     1 

  Uobrany Ekon.a managemen. řízení ozbroj.sil   1       1 

Ostrava VŠB - TU Hornickogeologická zprac. odpadu     1     1 

      enviroment.inž.   1     1 2 

      enviro.biotech.         3 3 

      využití ner.surov.       1   1 

      nanotechnologie 1         1 

      tech.a hosp.s vod.     1     1 

    FEI informatika   1       1 

      biomedic.technik         1 1 

      inf.a kom.tech.       1   1 

      inf.a výpočet.tech   1       1 

      měř.a řídící tech.       1   1 

      elektrotechnika     1     1 

    Ekonomická ekonom.a manag.       1   1 

      ekonomie   1 1     2 

      hosp.správa       1   1 

    FAST městské inž.       1   1 

    Strojní strojírenství 1       1 2 

    FMMI chemie/technolog       1   1 

  OSU Lékařská všeobecné 3 3 1     7 

      

ochrana 

veř.zdraví     1     1 

      zdrav.laborant 1       1 2 

      všeobec.sestra   1       1 

      radiolog.asistent       1   1 

      fyzioterapie   1   1   2 

    Filosofická Aj/literatura       1   1 

      AJ/ZSV       1   1 

      Fj v podnikání   1       1 

      Rj v podnikání     1   2 3 

      RJ v turist.oblasti       1   1 

      Rj/psychologie         1 1 

      psychologie     1     1 

    Pedagogická učitelství MŠ     1     1 

      1.stupeň ZŠ       3   3 

      Čj/ZSV 1         1 

      rekreologie         1 1 

    Přírodovědecká biologie a ekolog.       1   1 

      chemie   1       1 

      aplik.matematika     1     1 

      geografie       1   1 
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Opava Slezská  Obchodněpodnik. market./manag.       1   1 

    Filos./přírodovědecká inf.v knihovnictví 1         1 

Zlín T.Bati Mediál.komunikací market.komunik.         1 1 

Rakousko   Fachhochschule ekonomie   1       1 

Přijato na VŠ       21 24 20 28 24 117 

Úspěšnost  přijetí na 
VŠ       100% 92% 91% 100% 89% 94% 

          

          Pomaturitní studium 

       

          Ostrava VOŠ Zdravotnická farmaceut.asist.         1 1 

Ostrava pomaturitní studium jazyků Aj     2     2 

Praha přípravný kurz na medicínu     1     1 2 

  

  

              

Nestudují Londýn   1     1 2 



Výroční zpráva o činnosti školy 
Wichterlovo gymnázium 

 - 27 - 

 

Humanitní 41 
 

Přírodovědecké 53 

1.stupeň ZŠ 3 

 

Všeobecné lékařství 11 

Učitelství MŠ 1 

 

Fyzioterapie 3 

Anglický jazyk/literatura 1 

 

Všeobecná zdravotní sestra 1 

Anglický jazyk/ZSV 1 

 

Zdravotní laborant 2 

Francouzský jazyk v podnikání 1 

 

Radiologický asistent 1 

Ruský jazyk v podnikání 3 

 

Biomedicínský technik 1 

Ruský jazyk v turistické oblasti 2 

 

Ochrana veřejného zdraví 1 

Ruský jazyk/psychologie 1 

 

Systematická biologie a ekologie 1 

Český jazyk/ZSV 1 

 

Bioorganická chemie a chemická biologie 3 

Český jazyk/religionistika 1 

 

Molekulární biologie 1 

Psychologie 1 

 

Molekulární biologie a chemie 1 

Historie/religionistika 1 

 

Biotechnologie a genové inženýrství 2 

Ekonomie 4 

 

Chemie 2 

Žurnalistika 1 

 

Aplikovaná chemie 2 

Marketingová komunikace 1 

 

Potravinářská chemie 1 

Mezinárodní teritoriální  vztahy 2 

 

Syntéza a výroba léčiv 1 

Hospodářská politika a správa 1 

 

Chemie pro medicínské aplikace 1 

Finance 1 

 

Farmakochemie 1 

Služby letecké dopravy v cest. ruchu 1 

 

Farmacie 1 

Rekreologie 1 

 

Nanomateriálová chemie 1 

Marketing a management 1 

 

Chemie/matematika 1 

Ekonomika a management 1 

 

Matematika 1 

Ekonomika podniku 1 

 

Aplikovaná matematika 1 

Ekonomika a řízení v dopravě a spoj. 1 

 

Fyzika 1 

Politologie 2 

 

Bezpečnost a kvalita potravin 1 

Právo a právní věda 5 

 

Nanotechnologie 4 

Informatika v knihovnictví 1 

 

Jaderné inženýrství 1 

   

Geografie 1 

Technické 23 
 

Teleinformatika 1 

Architektura  2 

 

Informatika 3 

Městské  inženýrství 1 

   
Letecká doprava 1 

   Kybernetika a robotika 1 

   Řízení ozbrojených sil 1 

   Matematické inženýrství 1 

   Strojní inženýrství 5 

   Elektrotechnika 1 

   Měřící a řídící technika 1 

   Zpracování a třídění odpadu 1 

   Enviromentální inženýrství 2 

   Enviromentální biotechnologie 3 

   Nerostné suroviny a jejich využití 1 

   Technologie a hospodaření s vodou 1 

   Chemie a technologie prostředí 1 
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6 Výchovné poradenství a prevence sociálně patologických 

jevů 
Ve školním roce 2013/14 se činnost výchovného a kariérového poradenství zaměřila především na 

následující úkoly: 

 

1. Studenti s přiznaným uzpůsobením podmínek ke státní maturitě 

Ve spolupráci s PPP byla věnována individuální péče studentům, zařazeným ke státní maturitní 

zkoušce do kategorie PUP. 

 

2. Kariérové poradenství 

Žáci třetích ročníků a septim měli možnost absolvovat již osvědčené konzultace profesní orientace, 

které jim mají umožnit odpovědný a informovaný výběr dalšího studia na vysokých školách. 

Individuální konzultace k výběru vysoké školy či při volbě seminářů probíhaly průběžně dle potřeb 

žáků. 

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

studium na určitých typech škol (Letní škola mechatroniky, 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 vědeckou práci SOČ. V krajském kole se nejlépe umístily tři studentky 

(Jana Schwarzerová - 3. místo, obor fyzika, Zuzana Fellerová a Barbora Plevová - 4. místo, obor 

biologie), bohužel bez postupu do celostátního kola. 

 

4. Prevence sociálně patologických jevů 

V rámci prevence sociálně patologických jevů ve třídách připravila výchovná poradkyně ve spolupráci 

s metodičkami prevence celkem čtyři výjezdní adaptační kurzy pro žáky prvních ročníků a primy. 

Nadále pokračovala úspěšná spolupráce s Renarkonem (žáci 1. a 2. ročníku vyššího gymnázia). Nově 

byli do programu Renarkonu zařazeni také žáci druhého a třetího ročníku nižšího gymnázia (na 

základě mapování sociálního klimatu pomocí dotazníku SORAD). 

V prvním ročníku nižšího gymnázia proběhla přednáška o kyberšikaně, která se právě u mladších dětí 

jeví jako velké potenciální nebezpečí sociálních vztahů. 
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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 2013/2014 
 

datum akce ve spolupráci 

3.9.- 7.9.2013 Adaptační kurzy   

11.9.2013 Letní škola mechatroniky VŠB TUO 

13.9.2013 Speciální de otevřených dveří MUNI Brno 

13.9.2013 Schůzka ambasadorů MUNI Brno 

17.9.2013 Možnosti dalšího vzdělávání Sokrates 

23.-24.9.2013 Seminář SOČ Praha NIDV 

2.10.2013 Organizační schůzka VP SŠ PPP 

17.10.2013 Možnosti studia na SŠ v zahraničí Alfa Agency Brno 

23.10.2013 Prezentace MUNI MUNI Brno 

5.11.2013 Gaudeamus Brno   

12.12.2013 Uplatnění absolventů VŠ z pohledu zaměstnavatelů VŠB TUO 

18.12.2013 Možnosti VŠ studia v USA Petr Paleček, absolvent 

15.1.2014 Prezentace oboru Technická kybernetika VŠB TUO 

23.1.2014 Prezentace Mendelova univerzita Brno Ondřej Vývoda, absolvent 

29.1.2014 Prezentace oboru Dějiny umění OU Ostrava 

3.2.2014 Přijímací ZK na architekturu Ing.Arch. Hozák 

3.2.2014 Architektura 21.století Ing.Arch. Hozák 

18.2.2014 Přednáška Kyberšikana, 1.A PPP 

6.3.2014 Seminář pro zadavatele PUP NIDV 

25.3.2014 Školní kolo SOČ   

26.3.2014 Seminář pro VP SŠ PPP 

29.8.2014 Školení učitelů k problematice PAS p.Kopřivová, SPC 

 

 

6.1 Zhodnocení EVVO za rok 2013/2014 

Ve školním roce 2013/14 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 a soutěží. Tyto aktivity jsou vzájemně 

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

 

Největší změny oproti šk. roku 2012/13 jsou následující: 

 

Zisk ocenění v rámci Ekologická škola Moravskoslezského kraje 
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Prezentování gymnázia jako Ekoškoly na Dni Země 

Výjezdní exkurze 

Soutěž Spolu s vámi 

Zrušení sběru vršků od PET lahví  

 

Zde je přehled našich aktivit: 

 

Ekoškola: 

Škola je držitelem prestižního mezinárodního titulu Ekoškola od června 2013 a ve školním roce 

2013/14 pokračovala v účasti v tomto programu. Ekologické sdružení Tereza poskytuje školám servis 

ohledně ekologizace chodu školy (snížení dopadu chodu školy na životní prostředí). Hlavním 

realizátorem aktivit programu je tzv. ekotým, skládající se z 21 studentů a vybraných zaměstnanců 

školy (vrchní uklízečka, pan ředitel), který byl během školního roku plně funkční a aktivní. 

Členský poplatek v projektu Ekoškola 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,  

· vzdělávání spolužáků i sama sebe v oblasti environmentální výchovy 

 

Ekologická škola Moravskoslezského kraje 

Škola se do soutěže zapojuje pravidelně, tento rok však získala poprvé ocenění. Jedná se o referenční 

list a odměnu 5.000 Kč a ovocný strom. Za získané finance byly nakoupeny zeměpisné a biologické 

publikace, strom temnoplodec byl vysazen na Mezinárodní den ekoškol 8. 11. 2013 v areálu školy. 

 

Projekt Litter Less 

Projekt společnosti Wrigley poskytl občanskému sdružení OKNA 450 USD, za které byly nakoupeny 

dva koše na tříděný odpad a materiál k prezentování Ekoškoly na Dni Země v Ostravě-Porubě 24. 

dubna 2014. Konkrétně se jednalo o korkovou nástěnku, zafóliované fotografie, kancelářské potřeby 

aj. Součástí prezentace bylo vzdělávání návštěvníků Dne Země v oblasti třídění odpadu. 
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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 listopadu 2013 a dubnu 2014. 

Díky 1400 kg nasbíraného starého papíru získalo sdružení OKNA spolupracující se školou asi 2.000 

Kč. 

 

Projekt EKOLAMP 

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

dlouhé zářivky jsou umístěny v dílně školníka. 

 

Sběr hliníku a plechovek 

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

nevybírá, takže jej skladujeme, než nalezneme odběratele. 

 

Projekt Recyklohraní 

Studenti shromažďují vyřazené elektrospotřebiče a použité baterie. Součástí projektu jsou také 

různorodé úkoly zaměřené na separaci a recyklaci odpadu. Separací a plněním úkolů škola získává 

body, které se proměňují v zajímavé ceny.  

V rámci projektu se v kalendářním roce 2013 vybralo 230 kg starého elektrozařízení. Směnou za body 

škola získala karton kancelářského papíru a roční předplatné časopisu Lidé a země. 

 

Exkurze v OZO Ostrava 

Tento školní rok se na exkurzi do OZO Ostrava vypravila třída tercie A. Exkurze je zaměřená na 

separaci a využití odpadu. 

 

Spolu s vámi 

Tuto soutěž organizovalo sdružení Tereza Praha při sponzorování společností Ikea. Zúčastněné školy 

přihlásily do soutěže fotografie povedených proměn prostředí na škole. Za nás to byla nově 

dekorovaná a vybavená učebna biologie. V internetovém hlasování jsme se umístili mezi prvními a 

obdrželi 7.000 Kč jako odměnu. Finance byly použity na environmentální vzdělávání: přednáška o fair 

trade (spravedlivý obchod) pro studenty semináře základy politické geografie, vstup do ZOO a 

návštěva Záchranné stanice pro hendikepované živočichy. 
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Exkurze do Záchranné stanice pro hendikepované živočichy 

15. 4. 2014 se celý ekotým a žáci primy vypravili speciálním autobusem do Bartošovic. Nově 

zrekonstruované prostory výukového centra jim poskytly informace o CHKO Poodří, prostory voliér a 

informace o tom, jak se pomáhá zraněným živočichům. 

 

Ekologická konference 

V listopadu 2013 se naši studenti zúčastnili ekologické konference Ekologie Ostrava 2013 v hotelu 

Imperial. V publiku sledovalo 7 našich studentů prezentace týkající se ekologických problémů na 

Ostravsku, 2 naši studenti se zapojili i aktivně - prezentovali. Tito byli odměněni grantem 3.000 Kč, 

škola za účast získala 5.000 Kč. Finance jsou použity na výdaje ekotýmu při ekologizování chodu 

školy, poplatky Ekoškoly aj. 

 

Další (jednorázové) akce: 

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

pořádaná ZOO Ostrava. 

 

Závěr: 

V tomto školním roce se v rámci EVVO dařily plnit nápady plynoucí z minulých let.  

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. A samozřejmě je škola zviditelněna držením mezinárodního prestižního titulu 

Ekoškola a oceněním referenčním listem v rámci soutěže Ekologická škola Moravskoslezského kraje. 

Činnost Ekoškoly se paralelně zužitkovala i v projektu Litter Less a soutěži Spolu s vámi. Jejich 

největší výhodou je zisk financí pro různá technická opatření na škole a prezentaci školy. 

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 2013/2014 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 kvalifikačních předpokladů  

Ve školním roce 2013/14 žádní pedagogové takovéto studium nenavštěvovali. 

 

2) Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 

Ve školním roce 2013/14 žádní pedagogové takovéto studium nenavštěvovali. 

 

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 2013/14 zapojili do školení ke 

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

K 31. srpnu 2014 má Wicherlovo gymnázium více než dostatečný počet certifikovaných hodnotitelů, 

zadavatelů i školních maturitních komisařů. Celkem má 51 pedagogů 121 osvědčení, z toho 

8 pedagogů má školení jako ŠMK, 26 pedagogů může být hodnotitelem ústních zkoušek z českého 

nebo cizího jazyka v případě, že v roce 2014/2015 absolvují aktualizační přípravu (všichni vlastní 

doplněk k osvědčení pro žáky s PUP), 10 hodnotitelem písemných prací z českého jazyka a 27 

pedagogů má školení jako zadavatel. (z toho 9 pro žáky s PUP).  

Ve školním roce 2013/14 bylo nově proškoleno 11 pedagogů, kteří získali 12 osvědčení, případně 

doplňků osvědčení. 

 

 

Přehled podle obsahu: 

 

Výchovné poradenství a prevence: 

1) NIDV – „Konzultační seminář pro zadavatele a zadavatele s PUP“ – 1 účastník; 

2) Prevalis Ostrava – „Agresivita, násilí a šikana ve škole“ – 1 účastník; 
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ICT: 

1) KVIC Nový Jičín – „Digitální škola dneška“ - 1 účastník; 

2) KVIC Nový Jičín – „Konference Technologie zítřka v dnešní škole“ - 1 účastník; 

3) VŠB-TU Ostrava – „Jazyk C# pro začátečníky“ – 2 účastníci; 

4) Klet nakladatelství – „Informační technologie ve výuce“ – 1 účastník; 

5) iSmart Premium – „Letní škola tvoříme s iPadem pro iPad“ – 1 účastník; 

 

EVVO: 

1) KEV, Praha – „Podíl zoologických zahrad při EVVO“ - 2 účastníci; 

 

Výuka všeobecně vzdělávacích předmětů: 

1) VŠB-TU Ostrava – „MODAM – Od středoškolské matematiky k supercomputingu“ – 3 

účastníci; 

2) Univerzita Karlova – „Letní škola historie“ – 1 účastník; 

3) Fraus – „Jak uchopit zajímavě výuku občanské a etické výchovy“ - 1 účastník; 

4) Židovské muzeum v Praze – „Židé – dějiny a kultura“ – 1 účastník;¨ 

5) JČMF – „Konference učitelů matematiky SŠ“ – 1 účastník; 

6) PdF Jihočeské univerzita – „Užití počítačů ve výuce matematiky“ – 2 účastníci; 

7) OU Ostrava – „20. ročník semináře matematiky pro středoškolské profesory a učitele ZŠ“ – 1 

účastník; 

8) Oxford university press – „Teaching english: Secondary schools I.“ – 3 účastníci; 

9) Descartes – „Warm-ups and Icebreakers“ – 4 účastníci; 

10) Descartes – „Současná ruská literatura“ – 2 účastníci; 

11) Descartes – „Proč je důležitá správná anglická výslovnost“ – 4 účastníci; 

12) Descartes – „Holidays and Festivals – Why and how are they celebrated“ – 2 účastníci; 

13) Descartes – „Písničky pro teenagery“ – 3 účastníci; 

14) Descartes – „Ich lese, du liest, wir lessen“ – 2 účastníci; 

15) NIDV – „Hravé recepty do výuky němčiny“ – 2 účastníci; 

16) Masarykova universita – „Letní geografická škola v Brně“ – 1 účastník; 

17) Mensa ČR – „Konference Mensa pro rozvoj nadání“ 1 účastník; 

 

Déle se 44 pedagogických zaměstnaců zůčastnilo školení první pomoci. 
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Také 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 2013/2014 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 březnu 2014 jsme díky pověření předsedy Ústřední komise Matematické olympiády uspořádali 

celostátní kolo 63. ročníku této soutěže v obou kategoriích (A – matematika, P – programování). Více 

v kapitole 15 Projekty realizované z cizích zdrojů.  

 

O akcích Wichterlova gymnázia referovaly v minulém školním roce: 

rok 2014 

červenec 2017: Parlamentnilisty.cz – Oranžová učebna 

17. 8. 2014:  Deník – Oranžová učebna 

2/2014:  Moravskoslezský kraj – Cena hejtmana za společenskou odpovědnost 

2/2014:  Moravskoslezský kraj – Excelence SŠ 

23. 5. 2014:  Deník – Návštěva velvyslankyň 

5/2014:  TV VŠB-TU Ostrava – ÚK MO 

5/2014:  PRIO – ÚK MO 

12. 4. 2014:  Deník – Excelence SŠ 

11 4. 2014:  TV Prima (od 24:13) – Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost 

 

11. 4. 2014:  TV Polar – Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost 

4/2014:  Ostravská radnice – MO 

5. 4. 2014:  Česká televize  – Týden v regionech (od 22:40) 

3. 4. 2014:  Horník – ÚK MO 

3/2014:  Příloha časopisu Prosperita – Rozhovor s ředitelem gymnázia o matematice 

26. 3. 2014:  TV Polar – Študuj u nás (od 3:33) 

25. 3. 2013:  ČT24 – Studio 6, ÚK MO (od 159. minuty) 
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25. 3. 2013:  Moravskoslezský deník, ÚK MO 

24. 3. 2014:  Česká televize – Události v regionech, ÚK MO 

20. 3. 2014:  Horník – ÚK MO 

1/4 2014:  Moravskoslezský kraj – ÚK MO 2014 

7. 3. 2014:  Hospodářské noviny – moderní výuka 1. část, 2. část 

4. 3. 2014:  Právo – ÚK MO 2014 

20. 2. 2014:  Deník – ÚK MO 2014 

19. 2. 2014:  Česká televize – ÚK MO 2014 (čas 13:05) 

leden 2014:  Prosperita – ÚK MO 2014 

28. 1. 2014:  Právo – Matematika+ (novinky.cz) 

20. 1. 2014:  Deník – učebna biologie na Wichterlově gymnáziu 

14. 1. 2014:  iPorsperita.cz 

14. 1. 2014:  Deník - DOD 

rok 2013 

14. 12. 2013:  Deník – rozhovor s ředitelem gymnázia 

9. 12. 2013:  Právo – výuka ruského jazyka 1. část, 2. část 

prosinec 2013: EVVO listy – o EVVO na Wichterlově gymnáziu 

26. 11. 2013:  MS deník – PŘÍLOHA O WICHTERLOVĚ GYMNÁZIU strana 1, strana 2 

19. listopad.  2013: Učitelské noviny – Otto Wichterle 

20. 11. 2013:  MS deník – příloha Junior 

listopad 2013: PRIO – Výzdoba MŠ 

30. 10. 2013:  MS deník - Moravskoslezský matematický šampionát 

24. 10. 2013:  Právo - Moravskoslezský matematický šampionát 

21. 10. 2013:  MS deník – Moravskoslezský matematický šampionát 

16. 10. 2013:  TV Polar – Študuj u nás 

11. 10. 2013:  MS deník – Matematika pro všechny 

říjen 2013:  PRIO – Projekt Podpora přírodovědných předmětů 

 

 

Dále jsme uspořádali dva Dny otevřených dveří (listopad 2013 a leden 2014), 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 26. května 2014 hodnotila dodržování vybraných ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., se 

zaměřením na podmínky a průběh maturitní zkoušky. 

 

Závěr: nebylo zjištěno žádné porušení platné legislativy. 

 

· Krajská hygienická stanice MSK se sídlem v Ostravě 

KHS provedla 9. 4. 2014 kontrolu podle § 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdravía o 

změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 255/2012 Sb., o 

kontrole.  

Závěr: nebyly zjištěny žádné nedostatky. 

 

· Okresní správa sociálního zabezpečení Ostrava 
OSSZ provedla za období od 1. 11. 2010 do 31. 7. 2013 kontrolu plnění povinností v nemocenském 

pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti. 

Závěr: nebyla uložena žádná opatření k nápravě. 
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10 Vyřizování stížností 
 
 

Ve školním roce 2013/2014 nebyly řešeny žádné stížnosti.  
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11 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 
 
 

Výroční zpráva za kalendářní rok 2013 

 

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 2. 1. 2014    PaedDr. Antonín Balnar, PhD. 

č.j.: WG/0009/2014       ředitel gymnázia 
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12 Základní údaje o hospodaření školy za rok 2013 
 
 

Příjmy 

1. celkové příjmy, z toho:      35 564 703 Kč 
2. poplatky od zletilých žáků a zákonných zástupců         0 Kč 
3. příjmy z doplňkové činnosti          584 667 Kč 
4. ostatní příjmy             0 Kč 
 
 
 

1. investiční výdaje celkem           0 Kč 
2. neinvestiční výdaje celkem, z toho:    34 930 036 Kč 
 -  náklady na platy pracovníků školy    19 343 513 Kč 
 - ostatní osobní náklady       1 072 950 Kč 
 - zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění   6 584 691 Kč 
 - výdaje na učebnice, učební texty a učební pomůcky      252 978 Kč 
 - stipendia             0 Kč 
 - ostatní provozní náklady       7 675 904 Kč 
3. výdaje z doplňkové činnosti          323 536 Kč 
 
 
 
 
Hospodářský výsledek za celou organizaci byl zisk ve výši 311 131 Kč. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podrobné údaje o hospodaření organizace, vč. rozborů hospodaření za rok 2013, byly uvedeny ve 

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

28.2.2014.
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Doplňková činnost 

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

evid. 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 2013 bylo konání přípravných kurzů pro budoucí žáky prvních 

ročníků jak čtyřletého, tak osmiletého studia. Přípravné kurzy proběhly ve dvou termínech – na jaře od 

12. 2. do 16. 4. 2013 a na podzim od 18. 10. do 17. 12. 2013. Do kurzů se přihlásilo celkem 190 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 dle ohlasů žáků i rodičů splnily svůj účel, proto budeme v jejich pořádání pokračovat 

také v příštím roce. 

Hlavním přínosem kurzů pro naši školu je propagace školy a tím také získávání potencionálních žáků. 

Samozřejmě má tato činnost i finanční přínos pro naši školu. Z tržeb za kurzy jsme hradili, kromě 

nákladů spojených s konáním kurzů, většinu inzerce jednak na Den otevřených dveří, ale také jako 

informace o konání přípravných kurzů a informace o škole před přijímacími zkouškami. Inzeráty byly 

uveřejněny v měsíčníku Program a na informačních panelech v Ostravě-Porubě. 

 

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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Přehled výnosů a nákladů z doplňkové činnosti v číslech 

Výnosy z DČ celkem       584 667 Kč 

v tom: 

tržby z přípravných kurzů      307 300 Kč 

pronájmy tělocvičen       102 117 Kč 

pronájmy služebního bytu        41 772 Kč 

pronájmy venkov. sport. areálu       32 350 Kč 

výnosy z pronájmů – energie celkem       95 728 Kč 

výnosy z pronájmů – ostatní služby            600 Kč 

jiné výnosy – scio zkoušky – paušál         4 800 Kč 

 

Náklady z DČ celkem      323 536 Kč 

v tom: 

spotřeba materiálu (kancel.potřeby, materiál) 

pro sport. areál, ke kopírkám)       13 137 Kč 

spotřeba energie (proúčtováno ve prospěch hl.činnosti)  113 423 Kč 

ostatní služby (inzerce, propagace, poštovné, nájemné,zhot.klíčů)   68 665 Kč 

mzdové náklady (dohody o provedení práce s lektory)  103 000 Kč 

odpisy DHM          10 000 Kč  

opravy a udržování         15 311 Kč 

 

 

Hospodářský výsledek – zisk     261 131 Kč 
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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 2013/2014 jsme pokračovali v 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). 

Nově jsme se pak stali partnerem Gymnázia Antona Bernoláka z Námeskova (Slovensko) v Programu 

přeshraniční spolupráce Slovenské republika - Česká republika (viz 5) a Ostravské univerzity (OP 

VK,viz 6). 

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.  

Žadatel (MSK) musel opakovaně vyhlásit veřejné zakázky na IT a didaktické pomůcky. proto se 

realizace projektu posunula.  

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 
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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. 

 

 

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 tematickou 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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5. Naša – Vaša O(st)rava 

Pracoviště: Gymnázium Antona Bernoláka, Námestovo 

Operační program: Program ceshraničnej spolupráce SR ČR 

Číslo projektu: 22410120038 

Termín realizace: leden-prosinec 2014 

Hlavným cieľom nášho projektu je podpora sociokultúrneho rozvoja cezhraničného regiónu a 

spolupráce. Sústredímesa predovšetkým na aktivity zamerané na oblasťpodpory a upevnenia 

kultúrnych tradícií našich regiónov –Oravy a Ostravska a zároveňaktivity spojené s propagáciou Oravy 

a Ostravska v partnerských regiónoch 

 

6. Okna vědy dokořán 

Pracoviště: Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě 

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/45.0004 

Termín realizace: 3/2014 až 6/2015 

Cílem projektu je: 

· vzdělávání směřující k zajištění lidských zdrojů v oblasti komunikace, popularizace 

a propagace vědy (cyklus Setkání s osobností, kurzy, studijní pobyty/stáže); 

· vytvoření sítě metodiků na všech stupních škol včetně tvorby metodických materiálů, tj. přenos 

poznatků na vertikální úrovni; 

· transfer vědomostí a zkušeností v horizontální rovině směrem: metodici (ambasadoři) z řad 

pedagogických pracovníků ZŠ/SŠ – učitelé ZŠ/SŠ – žáci ZŠ/SŠ; 
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· návaznost na výstupy projektů OPVK (praktické využití modernizovaných učeben; 

pokračování v aktivitách propagujících a popularizujících vědu, podpora a rozvoj systematické 

práce se žáky ZŠ a SŠ v oblasti seznamování s VaV); 

· vybavení dvou experimentálních pracovišť na půdě Pedagogické fakulty sloužící budoucím 

učitelům PdF, pedagogům ZŠ/SŠ a zájemcům o VaV (vybrané skupiny žáků ZŠ/SŠ), 

přírodovědných a technických oborů. 

Všechny realizované aktivity směřují k cílené podpoře oblastí přírodovědného a technického 

vzdělávání, garantem projektu je Přírodovědecká fakulta OU. Zapojeni budou také studenti 

Pedagogické fakulty (budoucí učitelé přírodovědných a technických předmětů). 

Projekt je rozdělen na 4 klíčové aktivity: 

· KA1 Další vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje v oblasti popularizace, komunikace 

a šíření výsledků VaV do praxe. 

· KA2 Aktivity směřující k popularizaci výzkumu a vývoje a jeho výsledků pro společnost 

· KA3 Vytvoření sítě metodiků – ambasadorů výsledků výzkumu a vývoje – podpora 

systematické práce se studenty a žáky v oblasti seznamování se s VaV 

· KA4 Spolupráce základních škol s PdF a PřF OU v oblasti výuky technologií s využitím 

experimentálního pracoviště. 
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14 Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 
celoživotního učení 
 
Ve školním roce 2013/2014 jsme žádné akci v rámci celoživotního učení neorganizovali.  
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15 Projekty realizované z cizích zdrojů 

Wichterlovo gymnázium každoročně pořádá spoustu doprovodných akcí, které navazují na jeho hlavní 

poslání a umožňují dětem rozvíjet své specifické potřeby a nadání. Financování takových projektů 

bývá náročné a omezené rozpočtové prostředky školy by neumožňovaly takový rozsah, jaký chceme 

odborné veřejnosti nabídnout. Neumíme ale sedět s rukama v klíně. Hledáme proto další 

mimorozpočtové formy. 

1 Ústřední kolo Matematické olympiády, kat. A a P 

V březnu 2014 jsme díky pověření předsedy Ústřední komise Matematické olympiády uspořádali 

celostátní kolo 63. ročníku této soutěže v obou kategoriích (A – matematika, P – programování).  

Vedení gymnázia oslovilo zástupce mnoha institucí, firem i partnerských organizací. Velice nás 

potěšilo, že záštitu nad soutěží převzali: 

· Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR; 

· Prof. Ing. Jiří DRAHOŠ, DrSc., dh. h. c., předseda Akademie věd České republiky; 

· Miroslav NOVÁK, hetman Moravskoslezského kraje; 

· JUDr. Ing. Robert SZURMAN, předseda Rady kvality České republiky; 

· Prof. Ing. Ivo VONDRÁK, CSc., rektor Vysoké školy báňské-TU Ostrava; 

· Svaz průmyslu a dopravy České republiky; Zdeněk Liška, generální ředitel; 

· Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje; Ing. Jan Březina, předseda představenstva. 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jan Rafaj, SPaD ČR, ArcelorMittal  Prof. Jiří Drahoš, předseda AV ČR 

 

Partneři se dají rozdělit do čtyř skupin: 

1. Akademickou obec zastupují Vysoká škola báňská-technická univerzita v Ostravě, Jednota 

českých matematiků a fyziků, Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity a pochopitelně 

pořádající Wichterlovo gymnázium. 



Výroční zpráva o činnosti školy 
Wichterlovo gymnázium 

 - 51 - 

2. Místní samosprávu reprezentuje především zřizovatel gymnázia Moravskoslezský kraj. 

Podporu vyjádřily i Statutární město Ostrava a obec Poruba. 

3. Z odborných institucí a organizací musíme na prvním místě jmenovat Akademii věd České 

republiky. Dále pak Radu kvality ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR a Krajskou hospodářskou 

komoru Moravskoslezského kraje. 

4. Firmy a zástupce komerční sféry představují Dalkia ČR, Arcelor Mittal Ostrava, Tieto ČR, K2, 

KVADOS, IBM ČR, a DTO Dům techniky Ostrava. 

Wichterlovo gymnázium tak vytvořilo jakýsi most, který spojil komerční, neziskovou a akademickou 

sféru. Společná snaha o propagaci matematiky a kvalitního technického vzdělávání nabrala konkrétní 

formu a zcela jistě bude pokračovat i po posledním březnovém týdnu, ve kterém se Ústřední (tj. 

celostátní) kolo Matematické olympiády ke spokojenosti všech stran uskutečnilo. 

 

Vedení gymnázia zvolilo jednotnou 

grafickou podobu prezentace a rovněž 

ústřední slogan, který zněl Matematika se 

vrací domů.   

Bylo nám potěšením náš kraj i přes jeho 

problémy propagovat jako moderní a 

dynamický region, který dlouhodobě patří mezi pilíře českého průmyslu a vývoje. I proto organizátoři 

zvolili tento velmi stručný a jasný slogan Matematika se vrací domů.  Ten měl odkazovat na 

mnohasetletou průmyslovou a technickou tradici našeho regionu i současné postavení Wichterlova 

gymnázia a jeho partnerů (především VŠB-TU, MSK a města Ostravy). Zároveň jsme všem 

účastníkům a hostům chtěli vzkázat: „Vítejte v Moravskoslezském kraji, vítejte v Ostravě, vítejte 

v Porubě, vítejte na Wichterlově gymnáziu a na Vysoké škole báňské-Technické univerzitě! U nás se 

budete cítit jako doma.“ 

Propagaci jsme vedli v několika rovinách.  

· Využili jsme webové stránky partnerů i jejich tištěná periodika; 

· V březnu 2014 jsme zadali inzerci pomocí čtyř billboardových ploch v Ostravě (ulice 

Mariánskohorská, Hornopolní, Opavská a Martinovská); viz Příloha č. 4. 

· V čísle 10/2014 Učitelských novin (datum vydání 11. březen 2014) jsme zadali inzerci o 

velikosti ¼ strany; viz Příloha č. 4. 
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· Pro potřeby soutěže byly v prosinci 2013 zřízené webové stránky www.mo2014.cz, na kterých 

byly průběžně umisťovány nové informace a pokyny pro účastníky soutěže. 

· Dne 19. února 2014 proběhla na Wichterlově gymnáziu tisková konference (viz foto).  

 

V průběhu soutěže o akci informovala Česká televize (Události v regionech ČT 1, Studio 6 ČT24), 

Deník, Právo, TV Polar, Český rozhlas a další média. 

 

 

Živé vysílání ČT24, úterý 25. března 

 

 

¨ 
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Vyhlášení proběhlo v sále zastupitelstva 

Krajského úřadu Moravskoslezského kraje za 

účasti mj. náměstkyně hejtmana MSK Mgr. 

Věry Palkové či ředitele KÚ MSK Ing. 

Tomáše Kotyzy.   

Průběh celé soutěže byl pravidelně reportován 

na oficiálních webových stránkách akce 

www.mo2014.cz. 
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2 MORAVSKOSLEZSKÝ MATEMATICKÝ ŠAMPIONÁT, 11. ročník 

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 nestor českých 

učitelů matemtiky Dag Hrubý 

z Gymnázia Jevíčko, 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, 6. ročník 

Dějepisná soutěž má u žáků podpořit zájem o politické, ekonomické a kulturní dějiny regionu, vést je 

samostatnému vyhledávání informací, ke schopnosti zjištěným poznatkům porozumět a odpovídajícím 

způsobem je prezentovat. Snaží se navázat na tradici soutěže S bílým koněm ve znaku, kterou v 

minulých letech připravovalo Ostravské muzeum. Domníváme se, že soutěž zaměřená na kulturní a 

politické dějiny Ostravska zvýší u žáků nejen zájem o dějepis, ale také o proměny regionu, v němž 

žijeme. 

Název soutěže je použit se souhlasem Davida Vávry a Radovana Lipuse.  

 

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 2014 

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 a dalších akcí (Matematický 
klokan, okresní kolo MO)  

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, zabezpečení pedagogických praxí, vzájemná 
účast na konferencích 
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Vědecká knihovna, 
Městská knihovna 

exkurze a přednášky pro žáky  

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 10. 10. 2014   Mgr. Jan Netolička, v.r. 

 č. j.: WG/1208/2014     zástupce statutárního orgánu 
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Výroční zprávu vzala na vědomí a schválila pedagogická rada gymnázia na svém zasedání 
dne 15. 10. 2014. 
 
 
 
 

Mgr. Jan Netolička 

         zástupce statutárního orgánu 
 
 
 
 
 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 byla schválena školskou radou na zasedání 

dne 21. 10. 2014.  

 

 

         … 

     předseda Školské rady WG 
 



Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, 
příspěvková organizace 

 

2013/2014 

Učební plán – všeobecné studium 

79-41-K/41 – Gymnázium 
79-41-K/81 – Gymnázium 

 

Oblast / Předmět 1. ročník / kvinta 2. ročník / sexta 3. ročník / septima 4. ročník / oktáva 

Jazyk a jazyková komunikace     

Český jazyk a literatura 3 4 3 4 

Anglický jazyk (cizí jazyk 1) 3 3 3 3 

Konverzace z AJ   2 2 

Druhý cizí jazyk 3 3 3 3 

Matematika a její aplikace 5 5 3 3 

Člověk a příroda     

Fyzika 2+1 2+1 2+1 2 

Chemie 2+2 2+1 2 2 

Biologie 2+1 2 2+1 2 

Zeměpis 2 2   

Člověk a společnost     

ZSV 2 2 2 1 

Dějepis 2 2 2 1 

Umění a kultura 2 2   

Člověk a zdraví 2 2 2 2 

Informatika a komunikační 
technika 

2 2 2  

Volitelné předměty   4 6 

Celkem hodin týdně 34 34 33 31 

 
 
2+1 – 2 hodiny týdně běžná výuka, 1 hodina cvičení 1×14 dní 

Volitelné předměty si žák volí z aktuální nabídky, každý předmět má dotaci 2 hodiny týdně. 
Platí pro třídy 1.C, 1.D, 1.E, 5.A, 2.C, 2.D, 2.E, 6.A, 3.C, 3.D, 3.E, 7.A, 7.B 



Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, 
příspěvková organizace 

 

2013/2014 

Učební plán – všeobecné studium 

79-41-K/41 – Gymnázium 
79-41-K/81 – Gymnázium 

 

Oblast / Předmět 1. ročník / kvinta 2. ročník / sexta 3. ročník / septima 4. ročník / oktáva 

Jazyk a jazyková komunikace     

Český jazyk a literatura 3 3 3 4 

Anglický jazyk (cizí jazyk 1) 3 3 3 3 

Konverzace z AJ   2 2 

Druhý cizí jazyk 3 3 3 3 

Matematika a její aplikace 5 4 3 3 

Člověk a příroda     

Fyzika 2+1 2+1 2+1 2 

Chemie 2+2 2+1 2 2 

Biologie 2+1 2 2+1 2 

Zeměpis 2 2   

Člověk a společnost     

ZSV 2 2 2 1 

Dějepis 2 2 2 1 

Umění a kultura 2 2   

Člověk a zdraví 2 2 2 2 

Informatika a komunikační 
technika 

2 2   

Volitelné předměty   6 8 

Celkem hodin týdně 34 32 33 33 

 
 
2+1 – 2 hodiny týdně běžná výuka, 1 hodina cvičení 1×14 dní 

Volitelné předměty si žák volí z aktuální nabídky, každý předmět má dotaci 2 hodiny týdně. 
Platí pro třídy 4.C, 4.D, 4.E, 8.A, 8.B 



Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, 
příspěvková organizace 

 

2013/2014 

 
UČEBNÍ PLÁN – OSMILETÉ STUDIUM – NIŽŠÍ GYMNÁZIUM* 

 
                            NÁZEV OBORU: 79-41-K/81 ,GYMNÁZIUM 

 
 

Vzdělávací oblasti (obory) 
Ročník 

6. 7. 8. 9. 
 

Jazyk a jazyková komunikace     

Český jazyk a literatura 5 5 4 3 

Anglický jazyk 3 3 3 3 

Druhý cizí jazyk (*1) 2 2 2 3 

Matematika a její aplikace     

Matematika 4 5 5 4 

Informační a komunikační 
technologie 

    

Informatika a výpočetní technika 1 1 1 1 

Člověk a společnost     

Dějepis 2 2 2 2 

Občanská výchova 1 1 1 2 

Člověk a příroda     

Chemie - - 2+1 2+2 

Fyzika 2+1 2 2+1 2+1 

Biologie 2+1 2 2 2+1 

Zeměpis 2 2 2 1 

Estetická výchova     

Hudební výchova 1 1 1 1 

Výtvarná výchova 2 2 1 1 

Člověk a zdraví     

Tělesná výchova 2 2 2 2 

  
 
(*1) Německý, Francouzský, Ruský jazyk, Španělština 

2+1 – 2 hodiny týdně běžná výuka, 1 hodina cvičení 1×14 dní 

* pro třídu 1.A, 2.A, 3.A, 4.A 
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Nabídka seminá�� pro školní rok 2013/2014 * 

4. ro�ník 

* Otev�ení seminá�� je podmín�no dostate�ným zájmem student� a organiza�ními možnostmi školy.

1. První seminá� - žáci pokra�ují ve studiu latiny nebo deskriptivní geometrie; 

2. Druhý, t�etí a �tvrtý seminá� si žák volí z nabídky: 

�J  Seminá� literatury 20. století

o Literatura 1. poloviny 20. století: avantgarda a Dev�tsil, J. Seifert, nositel Nobelovy ceny, tzv. 
spirituální proud – analýza vybraného díla. 

o Próza 1. poloviny 20. století: Karel �apek, psychologická próza, zajímavé osobnosti tohoto období. 
o Literatura povále�ná: auto�i 60. let: Kundera, Hrabal, Havel, Vaculík, Škvorecký. 
o Nejnov�jší literatura: auto�i regionu (Balabán, Motýl, Hruška), ženy – spisovatelky, auto�i nastupující 

generace. 
o Sou�ástí bude seminární práce, v níž žáci rozeberou dílo daného období, pop�. srovnají je s dílem 

s obdobnou tematikou, postavou, zápletkou apod. 

NJ Základy n�m�iny II 

o Seminá� je ur�en student�m, kte�í se cht�jí nau�it základy dalšího cizího jazyka, který dosud 
nestudovali. 

NJ Konverzace z n�meckého jazyka II 

o Seminá� je ur�en student�m, kte�í si cht�jí prohloubit znalosti v oblasti reálií n�mecky mluvících zemí, 
seznámit se s jednotlivými etapami vývoje n�mecké literatury, jejich p�edstaviteli a díly v originále, 
rozší�it si slovní zásobu a tematicky konverzovat o nejr�zn�jších oblastech života. 

FJ Základy francouzštiny II 

o Seminá� je ur�en student�m, kte�í se cht�jí nau�it základy dalšího cizího jazyka, který dosud 
nestudovali.  

FJ Konverzace z francouzského jazyka II 

o Seminá� si klade za cíl aktivní zvládnutí francouzštiny. Zam��uje se na širší praktické používání jazyka 
a na prohlubování v�domostí o francouzské kultu�e. Zájemci jsou v rámci seminá�e p�ipravováni na 
mezinárodní zkoušku DELF (úrove� B1, B2) – Diplom základních znalostí francouzštiny, který je 
platný ve všech zemích Asociace frankofonie a usnad�uje jeho držitel�m vstup na univerzity v t�chto 
zemích. 

RJ Základy ruštiny II 

o Seminá� je ur�en student�m, kte�í se cht�jí nau�it základy dalšího cizího jazyka, který dosud 
nestudovali. 
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RJ Konverzace z ruského jazyka II 

o Seminá� je zam��en na rozvoj komunikativních dovedností prost�ednictvím nácviku konverza�ních 
témat. Výuka zahrnuje rozši�ování a prohlubování stávající slovní zásoby, která odráží každodenní 
témata, situace z b�žného života, reálie. D�raz je kladen na procvi�ování intona�ních konstrukcí, 
výslovnost, používání konverza�ních obrat� a frází, pohotovost a schopnost efektivní komunikace. 

ŠJ Základy špan�lštiny I 

o Seminá� je ur�en student�m, kte�í se cht�jí nau�it základy dalšího cizího jazyka, který dosud 
nestudovali. 

ŠJ Konverzace ze špan�lského jazyka II 

o Seminá� je zam��en na rozvoj komunikativních dovedností prost�ednictvím nácviku konverza�ních 
témat. Výuka zahrnuje rozši�ování a prohlubování stávající slovní zásoby, která odráží každodenní 
témata, situace z b�žného života, reálie. D�raz je kladen na procvi�ování intona�ních konstrukcí, 
výslovnost, používání konverza�ních obrat� a frází, pohotovost a schopnost efektivní komunikace. 

D Seminá� nejnov�jších d�jin 

o Nejnov�jší sv�tové a obecné d�jiny 20. a 21. století. 

Z Regionální geografie sv�tadíl�

o ekonomicko-polická charakteristika region�;
o perspektivy rozvoje a zapojení do mezinárodních integrací; 
o ohniska nap�tí, možnosti využití v cestovním ruchu; 

ZSV Filozofický seminá�

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

ZSV Ekonomický seminá�

o Základní ekonomické pojmy – pot�eby, statky, trh, konkurence, externality; 
o Podnikání a podnik – živnosti, obchodní spole�nosti; 
o Da�ová soustava; 
o Finan�ní trhy, bankovnictví, pojiš�ovnictví; 
o Makroekonomie – národní hospodá�ství, inflace, nezam�stnanost, HDP. 

ZSV Seminá� z pedagogiky 

o Seminá� voln� navazuje na seminá� s psychologie. 
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o Pedagogika; p�edm�t a metody, soustava pedagogických v�d, složky a principy výchovy. 
o Speciální pedagogika; psychopedie, etopedie, logopedie, surdopedie, tyflopedie, somatopedie, vývojové 

poruchy, LMD, ADHD, anamnéza, rehabilitace, psychoterapie. 

VV D�jiny moderního um�ní 

o Moderna – výtvarné sm�ry pol. 19. stol. – 1. sv. válka (Manet, impresionismus, pointilismus, 
postimpresionismus, secese, symbolismus, expresionismus, fauvismus, kubismus, futurismus); 

o Avantgarda – výtvarné sm�ry mezivále�ného období (dadaismus, poetismus, surrealismus, 
arteficialismus, neoklasicismus, abstrakce); 

o Výtvarné sm�ry – povále�ného období 50. léta – 70. léta 20. stol. (purismus, funkcionalismus – 
mezinárodní styl, socialistický realismus, Abstrakce – expresivní a geometrické tendence, Op art, 
Kinetické um�ní, Minimal art, Neodada, Pop art, Nová figurace, Ak�ní um�ní, Body art, Land art, 
Koncept art); 

o Postmoderna – 80. léta a 90. léta (Video art, po�íta�ové um�ní, Hyperralismus, neoexpresionismus, 
Noví divocí, Instalace, Transavantgarda, Bad painting, Graffiti art, High tech, dekonstruktivní 
a postmoderní architektura); 

o Jak ovliv�ovala doba, civilizace, filosofie, politika vývoj výtvarného um�ní 20. stol. Výtvarné um�ní 
v kontextu s dalšími um�leckými obory jako je hudba, divadlo, film.  

o Orientace v �eském povále�ném um�ní – neoficiální proudy (50. léta, 60. léta v období uvoln�ní, 70. let 
– normalizace, 80. až 90. léta) a specifika oficiální – komunistické kultury.  

M Seminá� z vyšší matematiky II. 

o Systemizace poznatk� – výroková logika, d�kazové metody. Množiny a operace s nimi, intervaly.
o Planimetrie – konstruk�ní úlohy, úlohy �ešené výpo�tem, užití shodných zobrazení a stejnolehlosti 

k �ešení konstruk�ních úloh. 
o Analytická geometrie. Analytická geometrie lineárních útvar� – úlohy o kolmosti, odchylkách 

a vzdálenostech, prohloubení u�iva, užití matic a determinant�. Analytická geometrie kvadratických 
útvar�, prohloubení u�iva. Kulová plocha a te�ná rovina kulové plochy. Množiny bod� daných 
vlastností – vyšet�ování množin bod� konstruktivn� i metodou sou�adnic (seminární práce). Analytická 
geometrie – shodná zobrazení a stejnolehlost v sou�adnicích. 

o Systemizace poznatk� – výrazy, rovnice, nerovnice, binární relace, funkce. Parametr – parametrické 
systémy funkcí, rovnice s parametrem. 

o Derivace. Derivace složené funkce. Derivace funkce zadané implicitn�. Pr�b�h funkce – složit�jší 
úlohy. Slovní úlohy využívající globální extrémy funkce. 

o Integrální po�et. Integra�ní metody – p�ímá integrace, per partes a substitu�ní metoda. Aplikace 
ur�itého integrálu p�i výpo�tech obsahu plochy obrazce a p�i výpo�tech objemu rota�ních t�les. 

Fy Seminá� z fyziky 

o Kinematika hmotného bodu, dopravní kinematika a grafy.
o Dynamika hmotného bodu, r�zné typy interakcí, soustavy spojené vláknem, jednoduché stroje. 
o Centrální ráz t�les. 
o Složené pohyby, energetické hledisko vrh�. 
o Dynamika tuhého t�lesa, setrva�níky. 
o Pohybové rovnice oscilátor�, oscilátory v neinerciálních vztažných soustavách.
o Skládání kmit� a vln�ní. 
o Doppler�v jev v akustice. 
o Interakce v gravita�ním, elektrickém a magnetickém poli. 
o Energetické hledisko pohyb� a jev�. 
o Složené zobrazovací soustavy – dopln�ní geometrické a vlnové optiky. 
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o Fotometrie. 
o Zákony zachování a jejich užití. 

Ch Obecná chemie a chemické výpo�ty 

o anorganické a organické názvosloví; 
o vy�íslování redoxních rovnic; 
o chemické výpo�ty; 
o termochemie; 
o rozší�ení u�iva obecné chemie. 

Bi Obecná a molekulární biologie  

o Biochemie – biogenní prvky, voda a anorganické látky, nízkomolekulární a vysokomolekulární 
organické látky, biokatalýza, získávání energie z organických slou�enin, bun��né dýchání, Krebs�v 
cyklus, metabolismus dusíkatých slou�enin, biosyntéza, fotosyntéza, Calvin�v cyklus, proteosyntéza, 
biochemické regulace, další p�írodní látky. 

o Obecná a molekulární biologie – základní strukturální typy živých soustav, t�i domény života na Zemi, 
genetická informace, úst�ední dogma molekulární biologie, replikace, transkripce, translace 
bakteriálního a eukaryotického genomu. 

o Genetika – cytologické základy d�di�nosti, genetické aspekty pohlavního rozmnožování, mimojaderná 
d�di�nost, eugenika, genové inženýrství, klonování, biotechnologie, p�íprava transgeních organism�, 
genová terapie, genetika v p�íkladech. 

IVT Úvod do teorie sítí 

o základní pojmy po�íta�ových sítí. 
o sí�ový model ISO/OSI, architektura TCP/IP. 
o získání základních praktických sí�ových dovedností. 
o SW nástroje pro diagnostiku sít�. 

IVT Algoritmizace a programování 

Náro�ný seminá� pro vážné zájemce se bude zabývat analýzou a programováním nejd�ležit�jších 
programátorských postup�. Za�azeny budou i n�které úlohy z olympiády z programování. Ov��ení algoritm�
bude realizováno v jazyce Pascal. 
o Algoritmu a jeho vlastnosti. 
o Algoritmy pro základní matematické funkce a �ešení úloh. 
o Algoritmy pro posloupnosti �ísel a matice �ísel. 
o Algoritmy vyhledávání a t�íd�ní. 
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Nabídka seminá�� pro školní rok 2013/2014 * 

3. ro�ník  

* Otev�ení seminá�� je podmín�no dostate�ným zájmem student� a organiza�ními možnostmi školy. 

Žáci si vybírají dva seminá�e z nabídky: 

�J Jazykov�dný seminá�

o Jazykov�da a její disciplíny. 
o Zvuková stránka jazyka × psaný jazyk. 
o Lexikologie a disciplíny p�íbuzné: sémantika, etymologie, frazeologie, lexikografie, onomastika. 
o Jazyk a �e�; jazyk a jeho vývoj, jazyková norma, rozši�ování slovní zásoby, p�ebírání slov z cizích 

jazyk�, vývojové tendence.  
o �eština a její postavení mezi evropskými jazyky; vývoj �eštiny a její útvary.  
o Dialektologie – srovnání Moravy (Slezska) a �ech. 
o Syntax; struktura v�ty a vyšších text�. 
o Sou�ástí bude seminární práce. 

NJ Základy n�m�iny I 

o Seminá� je ur�en student�m, kte�í se cht�jí nau�it základy dalšího cizího jazyka, který dosud 
nestudovali. 

NJ Konverzace z n�meckého jazyka I 

o Seminá� je ur�en student�m, kte�í si cht�jí prohloubit znalosti v oblasti reálií n�mecky mluvících zemí, 
seznámit se s jednotlivými etapami vývoje n�mecké literatury, jejich p�edstaviteli a díly v originále, 
rozší�it si slovní zásobu a tematicky konverzovat o nejr�zn�jších oblastech života.

FJ Základy francouzštiny I 

o Seminá� je ur�en student�m, kte�í se cht�jí nau�it základy dalšího cizího jazyka, který dosud 
nestudovali. 

FJ Konverzace z francouzského jazyka I  

o Seminá� se zam��uje na rozši�ování základních komunika�ních znalostí v jazyce. Žáci jsou vedeni 
k samostatnému vyjad�ování a orientují se v hlavních životních situacích, jejich znalosti odpovídají 
úrovni A2, B1 Evropského referen�ního rámce.

RJ Základy ruštiny I 

o Seminá� je ur�en student�m, kte�í se cht�jí nau�it základy dalšího cizího jazyka, který dosud 
nestudovali. 

RJ Konverzace z ruského jazyka I 

o Seminá� je zam��en na rozvoj komunikativních dovedností prost�ednictvím nácviku konverza�ních 
témat. Výuka zahrnuje rozši�ování a prohlubování stávající slovní zásoby, která odráží každodenní 
témata, situace z b�žného života, reálie. D�raz je kladen na procvi�ování intona�ních konstrukcí, 
výslovnost, používání konverza�ních obrat� a frází, pohotovost a schopnost efektivní komunikace. 
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ŠJ Základy špan�lštiny I 

o Seminá� je ur�en student�m, kte�í se cht�jí nau�it základy dalšího cizího jazyka, který dosud 
nestudovali. 

ŠJ Konverzace ze špan�lštiny I 

o Seminá� je zam��en na rozvoj komunikativních dovedností prost�ednictvím nácviku konverza�ních 
témat. Výuka zahrnuje rozši�ování a prohlubování stávající slovní zásoby, která odráží každodenní 
témata, situace z b�žného života, reálie. D�raz je kladen na procvi�ování intona�ních konstrukcí, 
výslovnost, používání konverza�ních obrat� a frází, pohotovost a schopnost efektivní komunikace. 

La Latina – dvouletý seminá�!

o Žáci si b�hem dvouletého studia osvojují základy latinské gramatiky, respektive morfologie, konfrontují 
je s jazyky živými v�etn� mate�ského, systematizují poznatky a snáze pak p�ijímají nové. Latina 
p�ispívá k rozší�ení slovní zásoby latinské i �eské. Žák si uv�domuje, že se s „mrtvým“ jazykem b�žn�
setkává, nap�. v médiích �i v terminologii r�zných v�dních obor�. Mnohem lépe pak  pojm�m cizího 
p�vodu (latinského i �eckého) rozumí a umí je správn� používat. P�i p�ekladu latinských text� žák 
aplikuje získané znalosti gramatické i lexikální a kultivuje sv�j verbální  projev. Nedílnou sou�ástí 
výuky jsou prezentace antických i st�edov�kých reálií, které rozši�ují kulturn�historické pov�domí žáka 
a umož�ují propojení s jinými vyu�ovacími p�edm�ty (D, J�, ZSV, VV…).  

D Obecné d�jiny  

o Oblast politických, kulturních a hospodá�ských d�jin od starov�ku do 19. a 20. století.

Z  Obecný zem�pis

o postavení Zem� ve vesmíru;
o kartografie; 
o fyzický zem�pis – fyzickogeografická sféra;  
o hospodá�ský zem�pis; 
o prohloubení u�iva základních hodin se zam��ením na využití v�domostí v praktických �innostech 

a dovednostech. 

Z Politická geografie a globální problémy 

o mezinárodní organizace;
o aktuální situace v mezinárodní politice; 
o ohniska nap�tí a hlavní akté�i politického d�ní ve sv�t� – nap�. USA, Afrika, Irák × Irán, …; 
o mezinárodní spolupráce i sout�ž p�i výzkumu vesmíru. 

M Seminá� z vyšší matematiky I.

o Rovnice a nerovnice. �ešení náro�n�jších rovnic a nerovnic a jejich soustav, s parametrem i bez. 
Algebraické rovnice n-tého stupn� �ešené v oboru komplexních �ísel; reciproké rovnice. 

o Stereometrie. �ešení náro�n�jších polohových i metrických úloh na t�lesech. P�í�ky mimob�žek. 
o Matice. �ádkové a sloupcové vektory. Lineární kombinace vektor�. Lineární závislost vektor�. Operace 

s maticemi. Hodnost matice. Soustavy lineárních rovnic. Matice soustavy, rozší�ená matice soustavy. 
Frobeniova v�ta. 

o Determinant matice. Výpo�et determinant� matice stupn� 2 a 3 – Sarrusovo pravidlo. Pravidla pro 
úpravu determinant�. Subdeterminant. Dopln�k prvku determinantu. Rozvoj determinantu podle �ádku 
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(sloupce). Užití determinant�. �ešení soustav lineárních nehomogenních rovnic – Cramerovo pravidlo. 
Užití matic a determinant� ve vektorové algeb�e. 

o Kombinatorika a pravd�podobnost. Shrnutí a prohloubení látky, �ešení náro�n�jších slovních úloh. 
Geometrická pravd�podobnost. 

Dg Deskriptivní geometrie – dvouletý seminá�!

o V neposlední �ad� bude jist� oblíben i studenty, které kladn� oslovila p�edcházející výuka partií 
planimetrie a stereometrie probíraných v matematice. P�i výuce deskriptivní geometrie je akcentován 
její  ú�inek na rozvoj osobnosti žáka, a to zejména v oblasti schopnosti analyzovat daný problém, hledat 
a nalézat varianty jeho �ešení a následn� stanovit posloupnost krok� vedoucích k jeho zdárnému 
vy�ešení. Významným aspektem výuky deskriptivní geometrie je rozvoj geometrické p�edstavivosti 
žáka, rozvoj schopnosti grafické komunikace, a to zejména grafické interpretace �ešeného problému. 
Deskriptivní geometrie rovn�ž svým obsahem i svými výukovými metodami vede žáka 
k systemati�nosti v práci, u�í jej dbát na estetickou stránku jeho grafického projevu.  

Fy Moderní fyzika 

Obsahem seminá�e jsou aktuální poznatky moderní fyziky a techniky. Mimo jiné budou za�azeny tyto kapitoly: 

o enviromentální fyzika (energie Slunce, Zem�, mo�e, …); 
o komunika�ní technologie (GPS, …); 
o obrazovky a displeje (LCD, …); 
o fyzika zdravotnictví (zobrazovací metody v léka�ské diagnostice); 
o nanotechnologie; 
o vybrané poznatky fyziky mikrosv�ta; 
o astrofyzika a meteorologie. 

Ch Analytická chemie 

o kvalitativní analytická chemie (d�kazové reakce kationt� a aniont�); 
o kvantitativní analytická chemie (titrace, vážkové stanovení); 
o exkurze + seminární práce. 

Bi Seminá� z biologie

o Historická biologie – p�ehled významných biolog� a jejich objev� ve sv�t�, sv�t sou�asného poznání 
biologických struktur a jev�, teorie o p�vodu života, druh� a �lov�ka na Zemi. 

o Obecná charakteristika živých soustav – základní strukturální typy živých soustav, principy taxonomie 
a fylogenetiky organism�, obecná charakteristika jednotlivých domén. 

o Cytologie – struktura, fyziologie bu�ky prokaryotické a eukaryotické, molekulární biologie bu�ky, 
cytologické základy d�di�nosti. 

o Evolu�ní biologie – vývoj evolu�ního myšlení, molekulární evoluce, vznik života z aspektu molekulární 
biologie, evoluce orgán� a orgánových soustav organism�. 

o Etologie – organizace a regulace chování, genetika a chování, ekologie a evoluce chování. 

IVT Programování pro web 

Obsahem seminá�e bude programování webových stránek, vytvo�ení jejich vzhledu pomocí kaskádových 
styl�, vytvá�ení dynamických stránek pomocí skriptování a využití webového rozhraní pro p�ístup 
k databázi. 
o jazyk html; 
o kaskádové styly; 
o grafika pro web; 
o php skript; 



� �

�

��������	
	����������������
���	������������
�	
��	����������

��������	�

��������������������	���

������������
������
�������������
���������� ��������������

��

�

��!����"#�$% �&'����(��������"#�$% �&'��

��� ���� ���

�
o java skript; 
o databáze MySQL. 

IVT Základy programování 

Cílem bude osvojení základ� programování a vytvo�ení jednoduchých program� v jazyce Dephi a Pascal. 
o syntaxe, datové typy, struktury, procedury, funkce 
o vytvo�ení textového editoru, grafického editoru, kalkula�ky, záznamníku úkol�. 
o jednoduché hry

ZSV Seminá� z psychologie

o Obecná psychologie; biologická determinace lidské psychiky, pozornost, pam��, vnímání, po�itky, 
myšlení, �e�, p�edstavy, fantazie, obrazotvornost, emoce, city, základní druhy lidské �innosti, volní 
jednání a chování, temperament. 

o Psychologie osobnosti; vlastnosti aktiva�n�-motiva�ní, vztahov�-postojové, výkonové, seberegula�ní 
a dynamické. Teorie osobnosti. 

o Ontogeneze; prenatální období – dosp�lost, somatický a motorický vývoj, poznávací procesy, sociální 
vztahy, intelekt. 

o Sociální psychologie; socializace, komunikace, metakomunika�ní faktory, struktura vztah� ve skupin�. 
o Psychologické sm�ry. 

o Poradenská psychologie a její specifické p�ístupy. 



Wichterlovo gymnázium Ostrava-Poruba, příspěvková organizace 

seznam maturitních předmětů pro profilovou (tzv. „školní“) část maturitní zkoušky ve 

školním roce 2013/2014 (jarní i podzimní zkušební období) pro obory: 

79-41-K/81 Gymnázium (třídy 8. A a 8. B) a  

79-41-K/41 Gymnázium (třídy 4. C, 4. D a 4. E) 

 

Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména ve znění zákona č. 242/2008 Sb.; a vyhlášky 

č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve 

znění pozdějších předpisů (maturitní vyhláška), stanovuji následující nabídku zkušebních předmětů pro 

povinné a nepovinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky a stanovuji formy:  

 

A Povinné zkoušky 

 

1. zkouška  Cizí jazyk, ústní zkouška 

pozn.: žák si volí z nabídky anglického, francouzského, německého, ruského a 

španělského jazyka; 

 

2. a 3. zkouška  žák si zvolí dvě zkoušky z nabídky: 

Anglický jazyk*, ústní zkouška, 

Francouzský jazyk*, ústní zkouška, 

Německý jazyk*, ústní zkouška, 

Ruský jazyk*, ústní zkouška, 

Španělský jazyk, ústní zkouška, 

Biologie, ústní zkouška, 

Dějepis, ústní zkouška, 

Fyzika, ústní zkouška, 

Chemie, ústní zkouška, 

Informatika a výpočetní technika, kombinace ústní zkoušky a obhajoby 

maturitní práce, 

Matematika, ústní zkouška, 

Základy společenských věd, ústní zkouška, 

Zeměpis, ústní zkouška. 

* žák si může zvolit ten cizí jazyk, který si nevybral pro zkoušku z cizího jazyka (viz 1. zkouška).  

 



 

B Nepovinné zkoušky 
 

Žák si může dobrovolně zvolit až dvě nepovinné zkoušky, které si vybírá ze stejného seznamu jako 2. 

a 3. povinnou zkoušku (pokud si zkoušku nezvolil jako povinnou) a dále si může zvolit: 

Deskriptivní geometrii, ústní zkouška, 

Hudební výchovu, ústní zkouška, 

Pedagogiku a psychologii***, ústní zkouška, 

Výtvarnou výchovu, kombinace ústní zkoušky a obhajoby maturitní práce. 

*** zkouška z Pedagogiky a psychologie odpovídá obsahu předmětů učebního 

plánu Seminář z pedagogiky a Seminář z psychologie. 

 

 

Další informace: 

 

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

 

V nabídce jsou předměty, který byl v učebním plánu daného oboru zastoupen minimálně 

144 hodinami (např. 2 roky 2 hodiny/týden).  

 

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

 

V jarním zkušebním období budou ústní profilové zkoušky zahájeny 19. května 2013 a budou probíhat 

nejdéle do 6. června 2013. 

 

 

 

 

 

 

     

V Ostravě-Porubě dne 19. září 2013 

č.j.: WG/01424/2013 

        PaedDr. Antonín Balnar, PhD. 

         ředitel gymnázia 


